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Woord vooraf

Het werk aan deze studie was aangenaam en intensief. Zelfs zo dat ik me wel eens afvroeg, 
wat ik voor die tijd eigenlijk gedaan heb. Het antwoord ‘me voorbereiden’, is niet overdre-
ven. Zeker niet via de velen die mij inspireerden en van ongeschreven kennis en inzichten 
voorzagen, juist voordat van een onderzoek naar de geschiedenis van de Amsterdamse 
havenpool sprake was. Dat waren de honderden kritische en actieve vakbondsleden, waar-
mee ik vanaf begin jaren zeventig van de vorige eeuw samenwerkte – scholing, acties, 
gesprekken – en contacten onderhield. Dat gold in het bijzonder voor havenarbeiders in 
Amsterdam en Rotterdam en collega-redactieleden van Solidariteit, blad voor een strijd-
bare vakbeweging.

Vanaf het moment dat het onderzoek echt begon, voegden Hans Hekking en Ab de Wildt 
daaraan meters schriftelijke informatie toe die wonderwel soms terugging tot officiële stuk-
ken uit 1916. Ze deden dat vanuit hun toenmalige functie van secretaris en voorzitter van 
de ondernemingsraad van de Amsterdamse Stichting Samenwerkende Havenbedrijven; 
SHB, ‘de pool’ in de halve eeuw 1945-1995.

Maar daar bleef het niet bij. Voor mijn talloze vragen kon ik altijd bij hen terecht. Ze 
konden me wijzer maken, ook omdat ze over een schat aan vakbonds- en actie-ervaring 
beschikten en de Amsterdamse haven en zijn onrustige arbeidsverhoudingen op hun 
duimpje kenden. Daarin kwam geen verandering na hun vertrek uit de haven, Hans in 
1995 en Ab in 1998. Ik ben beiden zeer dankbaar.

Op een meer impliciete manier steunde mij de groep arbeiders die vanaf 1998 jaren 
lang hun ontslag door een opvolger van de SHB bij de rechter aanvochten. Hun strijdbare 
hardnekkigheid ervoer ik als een deugd, hun  rumoerige vergaderstijl als een verademing. 
Pim Fischer, hun advocaat, onderwees ook mij in de juridisch-technische details van de 
verschillende procedures.

Niet werkzaam bij de havenpool, maar in één van de overslagbedrijven, vormde Harry 
Kappelhof als kenner van ‘bond en bedrijf’ een geduldige vraagbaak. Tom Koningh, bezol-
digd bestuurder bij de Vervoersbond FNV en FNV Bondgenoten, was altijd bereid de hia-
ten in de informatie te dichten.

Wat mij in al die contacten opviel, was de haatliefde verhouding tot de havenarbeid, 
‘buffelen in zelfstandigheid’, die samenging met een solidaire blik naar collega’s in andere 
sectoren en hun strijd om brood en recht.

Mijn promotor Marcel van der Linden bracht in deze verzameling van directe ervaringen 
een heilzame rust. Zijn internationale oriëntatie werkte relativerend en zijn literatuur
adviezen dwongen over de grenzen van de Amsterdamse haven en diens sociaal-economi-
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sche geschiedenis heen te kijken. Mijn bezoeken sloot hij verkwikkend af met “dat wordt 
een mooi boek” en huppelend daalde ik de trappen van het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis af.

Jan Willem Stutje, al tijden mijn grote vriend, bediende mij zelfs achter elkaar rijdend 
op de racefiets van waardevolle aanmoedigingen als ‘gewoon doorgaan’. Hij wees me er 
regelmatig op dat begrijpen een voorwaarde is voor een klare inhoud met soepele zins-
wendingen. Waar dat gelukt is, ben ik hem veel kopwerk verschuldigd.

Mijn dank gaat ook uit naar Belinda Stratton voor de in het Engels opgestelde samenvat-
ting die me veel leerde over de Nederlandse taal. Eveneens naar Piet den Blanken, Chris 
Pennarts en Poppe de Boer, fotografen, en Ad van Helmond, vormgever, die onvoorwaar-
delijk hun werk beschikbaar stelden.

Deze studie heb ik dus bepaald niet alleen volbracht. Bovendien was de brede belang-
stelling voor de vorderingen een stimulans, ook toen mijn directe omgeving van Sonja, 
Vincent, Channa en Rense wat vaker naar de afloop vroeg.



inleiding 11

Inleiding

“Kijk, je werkt voor je geld en dat is het. Maar in de haven kwam er iets speciaals bij, 
de saamhorigheid, dat vond ik schitterend. Improviseren, de hele reuring er omheen, 
rotzooi, de boten overal vandaan, de gekste lading. Als er één uit de ploeg ‘nee’ zei 
tegen de baas, stopte je allemaal en begonnen de onderhandelingen. Je eigen gang 
kunnen gaan, maar tegelijk afhankelijk van elkaar zijn.” (Henk Neijts, in Solidariteit, 
december 2000)

Nooit een druppel zweet in de haven achtergelaten en toch een gemak voelen in de meer 
dan 25 jaar contacten met, vooral Amsterdamse, havenarbeiders. Door de snelle grappen 
en het rijke jargon? Door het authentieke gemopper? Door de vrijbuiterij op het werk? Door 
de bekentenis ‘het werk in de balen gun je je ergste vijand niet’? Door de sterk ontwik-
kelde sociale afstand tot hun bazen? Door de drang de belangenbehartiging zelf ter hand 
te nemen? Door de gewoonte de daad bij het woord te voegen?

Die kwart eeuw viel grotendeels samen met het bestaan van het blad voor een strijdbare 
vakbeweging Solidariteit in de jaren 1982-2005 en mijn redacteurschap daarvan. De ingrij-
pende veranderingen in de havenarbeid, de strategische sociaal-economische positie van 
de havens en de vele acties van havenarbeiders en hun bond maakten het vanzelfspre-
kend dat het blad daaraan aandacht besteedde. Havenarbeiders waren lid van de redactie 
en redactieraad en droegen actief bij aan de maandelijkse vakbondscafés en de jaarlijkse 
lezersconferenties.

In die contacten namen arbeiders werkzaam bij de Amsterdamse en Rotterdamse SHB 
(Stichting Samenwerkende Havenbedrijven) een vooraanstaande plaats in. Ze kenden 
de haven in de volle breedte door de functie van dit ‘samenwerkingsverband van con-
currenten’ (in het Engels: ‘pool’) dat voorzag in een aanvullend personeelsbestand voor 
havenbedrijven. Bovendien vormden ze een kritisch deel van het ledenbestand van de 
Vervoersbond NVV/FNV en later van FNV Bondgenoten. Deze havenarbeidsvoorziening 
trok de aandacht, omdat ze een doelwit was van een langjarig proces van herstructurering 
dat begin jaren tachtig van de vorige eeuw begon en waarin de poolarbeiders bij de verde-
diging van de bedreigde werkgelegenheid de kop namen.

Een bijzondere omstandigheid was dat de staat en het Algemeen Werkloosheidsfonds 
bijdroegen aan de financiering van de zogenaamde leegloop, de tijd waarin er voor één of 
meer arbeiders geen werk beschikbaar was. Bijzonder, omdat deze financiers een deel van 
het ondernemersrisico overnamen en het mogelijk maakten dat de arbeiders bij leegloop 
het volle loon ontvingen. Bijzonder ook, omdat deze havenbijdrageregeling tijdens de her-
structurering voortdurend ter discussie stond en in 1995 haar einde vond.
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Mijn eigen werk voerde ook regelmatig naar de haven. Als docent aan de Parttime 
Opleiding Personeelswerk Amsterdam (PoPa) was er regelmatig een scriptie te begeleiden 
die de geschiedenis en de veranderingen van de havenarbeid behandelde. En dat gebeurde 
in die tijd over een periode van ruim een half jaar op een intensieve manier. De PoPa was 
een hoger beroepsopleiding met een uitgesproken maatschappijkritisch programma en 
een toelatingsbeleid waarin de relevantie van de beroepspraktijk belangrijker was dan de 
formele kwalificatie. Een gevolg daarvan was dat bijvoorbeeld kaderleden en bestuurders 
van vakbonden aan het onderwijs deelnamen. Hun praktijkervaringen – en die van ande-
ren – injecteerden vier jaar lang het programma, waarin de scriptie een onderdeel was van 
het eindexamen.

Eén van die studenten was Tom Koningh. Hij werkte vanaf 1966 in de Amsterdamse 
haven, was kaderlid van de Vervoersbond FNV en is sinds 1991 bestuurder van die bond in 
onder meer dezelfde haven. Zijn scriptie ging over de Amsterdamse havenpool, hij schreef 
die in 1987. De herstructurering van de stukgoedsector was in volle gang, het ‘overcom-
pleet’ aan arbeiders moest weg en de flexibiliteit omhoog. Koningh pleitte voor versterking 
van de SHB als dam tegen de ongewenste flexibiliteit via koppelbazen en zwartwerkers, 
juist omdat dit ‘veredelde uitzendbureau’ de werkgelegenheid in de haven een hoge graad 
van flexibiliteit èn zekerheid gaf.1

Hiermee was een interessegebied aangegeven dat een nader onderzoek waard was. In een 
tijd – de jaren tachtig – dat de wereld van de bedrijfsvoering een sterke voorkeur toonde 
voor de flexibilisering van de arbeid en arbeidsverhoudingen, kwam de havenpool onder 
een steeds grotere druk te staan.2 En dat terwijl die pool een reservoir aan gekwalificeerde 
arbeiders bood, waarvan de ondernemers gebruik konden maken in situaties van voor-
spelbare en onvoorspelbare pieken bij de aanvoer en afvoer van goederen. De haven kende 
dus een algemene, flexibele arbeidsvoorziening van bestellen en inlenen van arbeiders die 
(in Amsterdam) bovendien voor een deel in meerdere functies inzetbaar waren. Kennelijk 
schoot die flexibiliteit tekort.  

Het tweede interessegebied betrof de arbeidersstrijd die zich, voor een deel los van de 
Vervoersbond FNV, richtte op het proces van herstructurering dat in 1995 resulteerde in de 
opheffing van de SHB. Met name de leden bij de havenpool in Amsterdam (en Rotterdam) 
keerden zich tegen het in hun ogen meegaande bondsbeleid. Die strijd kreeg een vervolg, 
toen de commerciële opvolger het na twee jaar financieel niet kon bolwerken en een door-
start, met bondsbestuurders als (mede)werkgever, het ontslag van negentig arbeiders tot 
gevolg had. Een gebeurtenis die haaks stond op het jarenlange bondsbeleid van ‘geen 
gedwongen ontslagen’. De interesse kreeg een bijzonder karakter, nadat een groep van 
uiteindelijk 26 mensen hun ontslag bij de rechter aanvocht en mij in 1998 – naast de inge-
schakelde advocaat – als adviseur aantrok. 

1 T. Koningh, Maak van de pool geen moeras, eindscriptie PoPa, Amsterdam, mei 1987.
2 R. Vreeman, Flexibele arbeid. Flexibilisering als vorm van herstrukturering van de arbeidsverhoudingen, 
Tijdschrift voor politieke ekonomie, december 1984. J. Atkinson, N. Meager, Changing Working Patterns. How 
companies achieve flexibility to meet new needs, Institute of Manpower Studies, London, 1986  R. Hermanussen, 
Flexibilisering en vakbondsmacht, in: H. Boot (redaktie), Laten we de vakbeweging uitdrijven? Over ‘union busting’ 
en andere managementsstrategieën, Amsterdam 1989.
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Het derde interessegebied drong zich op uit de eerste twee en voerde naar de geschiede-
nis van de SHB. Haar oorsprong bleek te liggen in de jaren van de Tweede Wereldoorlog 
met als doel in de toekomst de losse arbeid te vervangen door vaste. Intrigerend was dat 
tijdens de Eerste Wereldoorlog de Havenreserve en vanaf 1919 de Havenarbeidsreserve 
een ordening beoogden van de verdeling van de losse arbeid over de havenbedrijven. Even 
intrigerend was dat de betrokken ondernemers met deze initiatieven de sociale vrede bin-
nen en buiten de haven wilden dienen.

Deze beginnende oriëntatie op de voorlopers van de SHB en hun functie om de fluctua-
ties in de goederenstroom op te vangen, leverde meer op. Ten eerste dat het verslag van de 
staatsenquête van 1890 die ook de havenarbeid onderzocht, een voorstel bevatte dat veel 
later in de vorm van de SHB tot uitvoering kwam. Ten tweede dat de periode 1909-1917 een 
levendige discussie kende in de kringen van de opkomende arbeidsbeurzen en arbeidsin-
spectie over de vervanging van de losse (casual labour) door vaste arbeid, de zogenaamde 
decasualisatie.

De drie interessegebieden samengebracht, inspireerden tot een studie over de lotgeval-
len van de Amsterdamse havenarbeidsvoorziening die op aanvraag van havenbedrijven 
tijdelijk arbeidskracht beschikbaar stelde. Op het eerste gezicht leek deze voorziening een 
einde te maken aan de losse havenarbeid. Tot de komst van de SHB in mei 1945 was daar 
echter nauwelijks sprake van, wel van een zekere regulatie. De vanaf dat moment inge-
zette neergang van die losse arbeid was bovendien nooit volledig. Zowel via de SHB als 
er buiten om, in overeenstemming of in strijd met de Collectieve Arbeidsovereenkomst, 
handhaafden zich vormen van losse arbeid om in de laatste vijftien jaar weer een belangrijk 
deel van de totale havenarbeid voor hun rekening te nemen. De geschiedenis van de SHB, 
haar voorgangers en opvolgers, staat dan ook tegen de achtergrond van de centrale, in deze 
studie te beantwoorden, vraag:

Onder welke invloeden voltrokken zich de neergang en terugkeer van de losse havenarbeid?

Niet eerder was de geschiedenis van de Amsterdamse havenpool onderwerp van onder-
zoek. Hoewel dat ook gold voor de Rotterdamse pool, kwam die aan bod in studies over 
de arbeidsverhoudingen in wat lange tijd de grootste haven van de wereld heette en 
die bovendien een aantal massale en langdurige stakingen kende. Ontwikkelingen in 
Amsterdam kwamen vrijwel altijd slechts afgeleid daarvan aan de orde, bijvoorbeeld in 
vergelijkende zin, bij gemeenschappelijke stakingen of in relatie met de (gezamenlijke) 
vakbondsgeschiedenis.3 In het geval van de vergelijking ging onder meer de aandacht uit 
naar de verschillen in het proces van decasualisatie en de naar verhouding vroege initia-
tieven van de Amsterdamse havenondernemers tot de Haven(arbeids)reserve en de SHB.4

3 Een uitzondering met afzonderlijke aandacht aan de Amsterdamse situatie vormden: P.J.A. ter Hoeven, 
Havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam. Sociologische analyse van een arbeidsmarkt, Leiden, 1963. P.J.A. 
ter Hoeven, De Amsterdamse havenstakingen in 1960 en 1961, in: Arbeiders tussen welvaart en onvrede, Alphen 
aan den Rijn 1969, pp. 193-234.
4 Bijvoorbeeld: A.J.T. Stakenburg, SVZ Stand van Zaken. Een halve eeuw arbeidsverhoudingen in de 
Rotterdamse haven, Rotterdam 1957. Y Heygele, Meer loon voor minder werk. Arbeidersstrijd in de Rotterdamse 
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Nadat begin jaren zestig de poolarbeiders bij leegloop het volle loon ontvingen en de 
decasualisatie voltooid leek, slonk de belangstelling voor de Rotterdamse en daarmee de 
Amsterdamse havenpool. Deze keerde twintig jaar later terug met de herstructurering van 
het havenbedrijf die het voortbestaan van de pool in het geding bracht. De diverse onder-
zoeksrapporten ter voorbereiding en ondersteuning van sociale akkoorden die bonden en 
ondernemers sloten, concentreerden zich opnieuw op Rotterdam en kwamen van daaruit 
op de consequenties voor de Amsterdamse haven en pool.

Ook in internationaal onderzoek van de arbeidsverhoudingen in havens van Aarhus 
tot Shanghai trad de Rotterdamse situatie als Nederlands voorbeeld op en in de scha-
duw daarvan verschenen zijdelingse opmerkingen over de ontwikkelingen in Amsterdam.5 
Vaak betrof dat de decasualisatie die niet, zoals in veel gevallen elders, zich in de tweede 
helft van de jaren zestig aandiende onder invloed van de komst van de containers, maar 
zo’n twee decennia eerder uit overwegingen de arbeidsverhoudingen te pacificeren en de 
verzorgingsstaat op te bouwen.

De Amsterdamse havenpool ontwikkelde zich in de loop van ruim negentig jaar onder ver-
schillende economische en politieke omstandigheden en sociale voorwaarden. Door zijn 
positie, een schakel tussen arbeidskracht en arbeid, stond de pool onder directe invloed 
van de economische conjunctuur die de havenbedrijven doormaakten en de technologi-
sche vernieuwingen die daar plaatsvonden. Door het algemeen economisch belang dat de 
landelijke en gemeentelijke overheid aan de havens toekenden, onderging de pool directe 
invloed van de politiek die de verschillende regeringen voerden.

In de context van deze economische, politieke en technologische invloeden functio-
neerden de poolarbeiders. Zij droegen de ontwikkelingen van de havenpool, een gegeven 
dat in de hier geboden beschrijving van de poolgeschiedenis zo veel mogelijk gehonoreerd 
zal worden. Op een vergelijkbare manier gaat de aandacht uit naar de vakbonden waarin 
zij zich organiseerden.

Waar mogelijk zal geprobeerd worden deze geschiedenis ‘van onderop’ te volgen en 
te begrijpen, dus vanuit de situatie en de daarmee samenhangende belangen en activi-
teiten van de betrokken arbeiders, ook in hun hoedanigheid van ondernemingsraadsle-
den, vakbondsleden en actievoerders. Naast de regelmatig actieve gezamenlijkheid met de 
collega-havenarbeiders in Amsterdam, onderhielden zij in bepaalde periodes intensieve 
contacten met de Rotterdamse poolarbeiders. De evenknie in de Maasstad maakte met alle 
onderlinge verschillen een vergelijkbare ontwikkeling door en zal, waar van betekenis, in 
de geschiedschrijving van de Amsterdamse pool betrokken worden.

Gekozen is voor een verhalende (narratieve) benadering, waarin de verzamelde en 
geselecteerde feiten in de constructie van een vertelling met elkaar in verband worden 

haven 1960-1980, Rotterdam 1982. G. Harmsen, F. van Gelder, Onderweg. Uit een eeuw actie- en organisatiege-
schiedenis van de Vervoersbonden, Baarn 1986. E. Nijhoff, ‘Gezien de dreigende onrust in de haven …’. De ontwik-
keling van de arbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven 1945-1965, Amsterdam 1988.
5 Bijvoorbeeld: G. Phillips, N. Whiteside, Casual Labour. The unemployment question in the transport industry 
18801970, Oxford 1985. L. Heerma van Voss, H. Diederiks, Industrial Conflict. Papers presented to the fourth 
British-Dutch conference on Labour History, Amsterdam 1988. S. Davies, Dock Workers. International exploration 
in comparative history, 1790-1970, edited by S. Davies et al, Aldershot/Vermont 2000.
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gebracht en geïnterpreteerd. Waar de lijn van het verhaal dat vraagt, krijgen geïntrodu-
ceerde begrippen een uitleg en geven theoretische noties steun en verbreding aan het 
betoog. De structuur van het verhaal is klassiek onder te verdelen in een aanloop, hart en 
afsluiting die als episoden in groepen hoofdstukken zijn terug te vinden. Overgangen in elk 
hoofdstuk, aan het begin en einde en tussen de paragrafen, dienen de continuïteit van het 
geheel, terwijl de chronologie van de gebeurtenissen en de interpretatie daarvan bijdragen 
aan de samenhang in de gereconstrueerde werkelijkheid. Naast meerdere foto’s kennen 
alle hoofdstukken een korte illustratieve tekst, een stap uit het verhaal die varieert van een 
passende passage uit een boek, tot een gedicht, een solidariteitstelegram, een uitspraak 
door een lid van het vrouwencomité.

Formeel begon de Amsterdamse pool met de oprichting van de Havenreserve in 1917. 
In een woelige tijd bood een aantal ondernemers, met hulp van de gemeentelijke over-
heid, een selectieve groep havenarbeiders een steunregeling om hen voor de bedrijven 
te behouden. Deze studie zal wat verder in de tijd teruggaan. Enerzijds om stil te staan 
bij de volstrekt regelloze losse arbeid in de jaren vooraf aan de Havenreserve en de zich 
vormende vakorganisaties. Anderzijds om een schets te geven van de industriële door-
braak in de laatste dertig jaar van de negentiende eeuw die bijdroeg aan de expansie van 
de Amsterdamse haven met stijgende aantallen binnenkomende zeeschepen en tonnen.

Deze aanloop is neergelegd in de hoofdstukken 1 tot en met 3 en de eerste twee para-
grafen van hoofdstuk 4 die de, eind 1941 gestarte, voorbereiding van de SHB behandelen. 
Het hart van het verhaal bestrijkt de periode van de SHB (1945-1995) en haar opvolger de 
Arbeidspool (tot 1998). Daarin domineert de vaste arbeid, neemt het aandeel van de pool 
af en vindt een gedeeltelijke vervanging door losse arbeid plaats. De hoofdstukken 4 tot en 
met 15 bestrijken deze kern. De afsluitende fase van deze geschiedschrijving, vanaf 1998, 
staat in het teken van de juridische acties door de procederende arbeiders die in 2011 nog 
wachten op de beslissing in de laatste van de aangespannen procedures. Door gebruik te 
maken van het juridische middel van getuigenverhoren brachten zij een schat aan infor-
matie naar boven over de lotgevallen van de havenpool in de periode 1998 tot 2003 en de 
uitvoering van de werkgeverstaak door bestuurders van de Vervoersbond FNV en FNV 
Bondgenoten. De verslagen daarvan en de vele andere stukken die in een juridisch proces 
geproduceerd worden, vormden de bron van de hoofdstukken 16 tot en met 18.

Hoofdstuk 19 is in die zin een samenvattende beschouwing dat vanaf 1890 de loop van 
de de- en recasualisatie van de Amsterdamse havenarbeid in een tiental fasen de revue 
passeert. De centrale vraag tenslotte naar de invloeden die de neergang en terugkeer van 
de losse havenarbeid verklaren, komt aan bod in een epiloog; uitgewerkt naar verschil-
lende, samenhangende domeinen (maatschappij, sector/bedrijf, vakbond) en over drie 
tijdvakken.

Over de totstandkoming van de Havenreserve, Havenarbeidsreserve en de SHB was buiten 
de primaire bronnen niet veel vastgelegd. Over de eerste twee was vanwege de gemeen-
telijk bemoeienis het één en ander terug te vinden in het Stadsarchief van de gemeente 
Amsterdam. Hoewel ongeordend, bevatte het archief van de Scheepvaartvereniging Noord 
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(SVN) de benodigde informatie om de verschillende overwegingen bij de oprichting van de 
SHB te achterhalen.

Vlak voordat het archief van de drie elkaar opvolgende pools met onbekende bestem-
ming zou vertrekken, kon een groot deel veiliggesteld worden – waaronder de jaarver-
slagen, in doorslag, van 1917 tot en met 1923 – dat inmiddels beschikbaar is gesteld aan 
het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Dit instituut zelf bood toegang tot 
onder andere de vakbondsorganen, de archieven van vakbonden en de jaarverslagen van 
de Scheepvaartvereniging Noord.

Naast de vergaring van dit schriftelijk materiaal vond vanaf het midden van de jaren 
tachtig raadpleging van mondelinge bronnen plaats. In deze ‘oral history’ werden verschil-
lende direct betrokkenen één of meer keren geïnterviewd om informatie te verzamelen en 
naar opinies te vragen.6 De resultaten daarvan zijn onder andere in artikelen in Solidariteit 
neergeslagen. Minder systematisch en meer impressionistisch gebeurde hetzelfde tijdens 
bijeenkomsten, vergaderingen en informele of toevallige gesprekken met havenarbeiders 
al of niet werkzaam bij de pool. Een laatste vorm van mondelinge geschiedenis boden de 
opnames op videobanden van interviews bij lokale en landelijke televisiezenders en een 
door de NPS geproduceerde documentaire.

Tot slot. In de hierna volgende geschiedschrijving zullen de tienduizenden in de haven-
pools werkzame arbeiders op enkelen na anoniem blijven. Hun van generatie op generatie 
overgedragen strijdbaarheid vormde wel de inspiratiebron van deze studie.

6 Zie: P. Thompson, The Voice of the Past. Oral history, Oxford 2000. S. Leydesdorff, De mens en de woorden. 
Geschiedenis op basis van verhalen, Amsterdam 2004.
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hoofdstuk 1

Eigenaardige toestanden

In 1890 getuigden losse arbeiders uit de Amsterdamse haven in een staats enquête van 
de “eigenaardige toestanden” waarin zij probeerden hun boterham te verdienen.1 Een 
jaar daarvoor waren ze tot een eerste vakorganisatie gekomen. Twee gebeurtenissen 
aan de vooravond van een stormachtige opgang in de Nederlandse economie die ook 
de Amsterdamse haven beroerde. Van gereguleerde arbeidsverhoudingen was nog 
nauwelijks sprake. Wel vormde zich aan het einde van de negentiende eeuw, met steun 
van het Nationaal Arbeids-Secretariaat de landelijke Nederlandsche Scheeps-  
en Bootwerkersbond.

Economisch tij
Aan het begin van de internationale “grote depressie” van de negentiende eeuw (1873-

1896) bevond Nederland zich in een tijd van doorbrekende industrialisatie. Dit verzachtte 
de uitwerking. Directe effecten bleven uit tot in de jaren tachtig; de verkeersinfrastructuur 
verbeterde en het welvaartsniveau steeg voorzichtig.2

Dat gold ook voor Amsterdam. In de tweede helft van de jaren zeventig was zelfs sprake 
van een expansieve economie.3 Zo bracht de aanleg van het Noordzeekanaal, 1876, aanpa-
lende investeringen en uitbreiding van de havens mee4 en kregen na de opening handel, 
koopvaardij en scheepsreparatie nieuwe impulsen.5 Van invloed op de lokale economie 
was ook de grote bevolkingsgroei. Het al jaren stabiele inwonertal van ongeveer 250.000 
steeg van 270.000 in 1870 via 418.000 in 1890 naar 609.000 in 1914.6 Stadsuitbreidingen 
en een hausse in de bouwnijverheid waren het gevolg. In hoog tempo verrezen in de laatste 
dertig jaar van de negentiende eeuw arbeiderswijken als de Czaar Peterbuurt, Dapperbuurt 
en Indische buurt. Naar deze nieuwbouw verhuisde een deel van de eerdere bewoners van 

1 De typering was van de enquêtecommissie in: Verslag omtrent het onderzoek ingesteld door de Derde 
Afdeeling der Staatscommissie van Arbeidsenquête, benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 (staatsblad no. 
1). In het bijzonder ten aanzien van het los- en laadwerk bij zeeschepen te Rotterdam en Amsterdam, p. 13 (hierna: 
Verslag arbeidsenquête 1890). De enquête vond plaats van 8 september tot en met 18 oktober 1890.
2 De transportsector nam 73 procent van de investeringen voor zijn rekening - J.L. van Zanden, A. van Riel, 
Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling, Amsterdam 2000, p. 349 (hierna: Nederland 
1780-1914). In de periode 18551890 verdubbelden de reële lonen  idem, p. 308.
3 J.L. van Zanden, De industrialisatie in Amsterdam 1825-1914, Bergen 1987, pp. 52, 53 (hierna: De industrialisa-
tie Amsterdam).
4 Kort na de eerste spade voor het Noordzeekanaal in 1865 brak een periode aan van uitbreiding van de 
Amsterdamse havenwerken. Bijvoorbeeld de aanleg van de eerste oliehaven (1870), de bouw van de Handelskade 
(1875) en de uitbreiding van de houthaven (1876) - M.G. de Boer, De Haven van Amsterdam en haar verbinding met 
de zee, Amsterdam 1926, pp. 196-201 (hierna: De Haven).
5 Van Zanden, De industrialisatie Amsterdam, p. 58.
6 De Boer, De Haven, p. 300.
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de Oostelijke eilanden: Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg.7 De scheepstimmerlieden 
en smeden maakten plaats voor havenarbeiders, zeelieden en nieuwkomers; Kattenburg 
heette het bootwerkerskwartier.

Vanaf 1884 sloeg de depressie in als een bom. Werkloosheidsstatistieken waren er 
nog niet, “maar te Amsterdam was het zoo, dat in den Jordaan geheele straaten werkloos 
waren”.8 “De winter van 1890-91 was een der felste van de gehele 19e eeuw. Van begin 
november heerschte onafgebroken de bitterste koude, de werkeloosheid en de ellende 
waren meer dan verschrikkelijk. Het aantal doodgevroren menschen was ongehoord talrijk, 
het aantal zieken en hongerenden ontelbaar.”9 In dezelfde tijd openden het Rijksmuseum 
(1885) en het Concertgebouw (1888) de deuren en kreeg het Centraal Station (1889) zijn 
voltooiing. Pauperisme en moderniteit gingen samen.

Eveneens in deze late jaren tachtig maakte de Amsterdamse Kamer van Koophandel zich 
grote zorgen over de stagnatie van het “transietverkeer”. Een in 1890 ingestelde commissie 
ontwierp een plan voor “herstel van den ouden handelsbloei”. Dat leidde onder meer tot de 
verbetering van de Handelskade, sluizen en kanalen en de aanleg van nieuwe ligplaatsen, 
kaden (IJ-, Erts- en Borneokade), loodsen en het Gemeentelijk Entrepot. In het verslag over 
1899 juichte de Kamer van Koophandel over “een adem van opgewekter leven, een trilling 
van grootere activiteit”.10 De aanwezigheid van rederijen, scheepswerven, machinefabrie-
ken en trafieken als de suikerraffinage en bierbrouwerij zorgden voor de nodige zuurstof.

Amsterdam als aanvoerhaven en handels- en distributiecentrum van koloniale pro-
ducten, tevens hoofdzetel van een snel groeiend aantal cultuurmaatschappijen, nam dan 
ook actief deel aan de economische springvloed die internationaal midden jaren negentig 
doorbrak.11

Tabel 1.112 — Aantal Amsterdam inkomende zeeschepen

1870 1.297 1890 1.675 1910 2.228

1880 1.589 1900 2.111 1914 2.003

Met de Amerikaanse joeg de Duitse economie deze expansie aan die met name Rotterdam 
als doorvoerhaven krachtig stimuleerde en klaarmaakte voor de stormachtige ontwikke-
ling die tot de Eerste Wereldoorlog zou duren. In samenhang daarmee moderniseerde de 
koopvaardijvloot, stegen de investeringen in de scheepvaart, groeide het aantal stoom-

7 J.H. Kruizinga, Adieu Kattenburg. De geschiedenis van de Oostelijke eilanden, Amsterdam 1966, pp. 8-15.
8 W.H. Vliegen, De dageraad der volksbevrijding. Schetsen en tafereelen uit de Socialistische beweging in 
Nederland, Amsterdam 1922, tweede druk, eerste deel, p. 139 (hierna: De dageraad). Vliegen sprak van tienduizen-
den werklozen, bijeenkomsten van achtduizend mensen (p. 198) en een Werklozenvereniging die begin 1887 2.612 
leden telde (p. 310). Leden kregen onder meer brood uitgedeeld.
9 Idem, tweede deel, p. 319.
10 De Boer, De Haven, pp. 257-271.
11 Cultuurmaatschappijen zijn ondernemingen, veelal naamloze vennootschappen en gefinancierd door cul-
tuurbanken die in Indonesië tropische gewassen lieten verbouwen. Hun aantal van 77 in 1890 was in 1896 bijna 
verdubbeld - Th. van Tijn, De negentiende eeuw, De periode 1848-1914 (hierna: De negentiende eeuw), in: J.H. van 
Stuijvenberg (redactie), De economische geschiedenis van Nederland, Groningen 1977, p. 253.
12 De Boer, De Haven, p. 301.
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schepen en rederijen, verdween de zeilvaart en verdubbelde het vervoersvermogen van 
de Nederlandse vloot.13 Met een sterk Duits achterland en binnen de context van de vrij-
handelstraditie profiteerden de Hollandse havensteden ten volle van hun koloniale en 
maritieme positie. De strategische ligging vormde de basis voor “de succesvolle economi-
sche ontwikkeling van de ‘lange’ twintigste eeuw”.14 Daar kwam bij dat een zwakte van de 
Nederlandse economie, het gebrek aan grondstoffen, voor de havens gunstig uitwerkte. 
Hun relatief gemakkelijke bereikbaarheid maakte de overzeese import van deze goederen 
goedkoper dan elders.15 “En dan gaan, tegen 1900, de remmen los.”16

Tabel 1.217 — Tonnage ingeklaarde zeeschepen, in miljoenen

 AmsterdAm rotterdAm

1850 0,4 1,0

1900 2,0 9,5

1913 2,6 13,0

In die havens werkten mensen. Door de bijzondere omstandigheid van de arbeidsenquête 
legden ze zelf veel vast over de organisatie van hun nog letterlijk te nemen arbeidsmarkt 
en hun, ten opzichte van de burgerij geïsoleerde, sociaal-economische positie.

Afwijkend en vreemd
Door de grote sociale afstand tot de arbeidsplaats ontbrak het de burgerij aan kennis 

over het ‘gemene volk’. Ze vreesde de verstoring van de sociale rust en veiligheid, zag met 
ondervoede en ongezonde arbeiders de industrialisatie stagneren en was verontrust over 
de opkomende arbeidersbeweging.

De parlementaire enquête van 1887 over de werking en uitbreiding van de wet op de 
kinderarbeid van 1874 was een uitdrukking van deze zorgen. Door de ontbinding van 
de Tweede Kamer beëindigde de ingestelde enquêtecommissie vroegtijdig haar werk. 
Niettemin trokken de schokkende onthullingen zoveel aandacht dat de handelsuitgave van 
ruim elfhonderd pagina’s rap was uitverkocht.18 Een aandacht die te maken had met het 
feit dat in tegenstelling tot eerder onderzoek, waarin autoriteiten de verzamelde informatie 
bewerkten, arbeiders en arbeidsters in de rapportage rechtstreeks aan het woord kwamen. 
Bij de hervatting in 1890 waren dat voor de eerste keer Amsterdamse (en Rotterdamse) 
bootwerkers.
Het verslag stelde bootwerkers gelijk aan het “sjouwersvolk” dat het eigenlijke los- en 

13 J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, Amsterdam 1968. pp. 151,152 (hierna: De 
industrialisatie). In de periode 1889-1905 steeg het aantal stoomschepen onder Nederlandse vlag van 131 naar 287 - 
idem p. 402.
14 J.L. van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw. Economische geschiedenis van Nederland 1914-1995, Utrecht 
1997, p. 49 (hierna: Een klein land).
15 Idem, p. 22.
16 Van Tijn, De negentiende eeuw, p. 239.
17 Directie van den Arbeid, Verslag over het Haventoezicht uitgeoefend in 1913, ‘s-Gravenhage 1914, pp. 72, 73.
18 De arbeidsenquête van 1887. Een kwaad leven. Heruitgave van de “Enquête betreffende werking en uitbrei-
ding der wet van 19 september 1874 (Staatsblad No. 130) en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen” 
(Sneek 1887), bezorgd en ingeleid door J. Giele, Nijmegen 1981, deel 1, p. XVI (hierna: De arbeidsenquête 1887).
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laadwerk verrichtte.19 De enquête hoorde ook andere havenarbeiders: erts-, fruit-, hout-, 
graan-, kolen- en veemwerkers, meters en wegers, nachtwakers, scheepsoptuigers en 
schuitenvoerders. De grens tussen bootwerkers, de grote meerderheid, en anderen was 
niet scherp. Bootwerker A. Kuiper vertelde al het voorkomende werk aan te pakken, 
“graan- en houtboten en boten met stukgoed geladen”.20

Een kleine minderheid, ‘de vasten’, werkte voor een vast loon bij een ondernemer of 
patroon die geregeld werk te doen had. Ze kenden geen arbeidsovereenkomst en dus geen 
opzegtermijn. Dat gold ook voor de grote meerderheid, de losse arbeiders. Zij werkten 
zonder een arbeidsrelatie voor een reder (scheepsexploitant) of een cargadoor (scheepsbe-
vrachter). Tijdelijk ingehuurd door een scheepsaannemer of baas konden ze niet rekenen 
op een vast loon.21 Een deel van hen kwam met voorrang aan de beurt bij de verdeling 
van het werk; als ‘losvasten’ werkten ze niet voor één patroon, wel vaak voor één baas. 
De overigen beschikten niet over zo’n voorkeurspositie en kwamen daarna. Ze maakten 
aanzienlijk minder kans op (regelmatig) werk en dus inkomen.

Soms vonden de aanneming en de betaling plaats in het kantoor van de inhurende firma 
door een in dienst zijnde beambte. Meestal geschiedde dit echter bij het pakhuis of de 
boot, op straat of in de kroeg.22 Dat laatste kwam veel voor, ook omdat er geen wachtlo-
kalen waren en bazen en kroeghouder samenwerkten. “Die het meest op het leitje staat, 
komt het eerst aan het werk.”23 Soms waren die twee in één persoon verenigd, vertelde 
de Amsterdamse scheepsoptuiger W.T. Weesing: “Op de Geldersche Kade is eene kroeg 
van F. Baak waar menschen f. 1 hebben moeten verteren om aan eene graanboot te kun-
nen komen. Twee maanden geleden, op een tijd, dat er groote werkloosheid was, ging het 
praatje rond: er komt een boot aan voor Baak. Alles wat leven en adem had, stroomde er 
heen. Toen het volk daar uren gezeten had, kwam de baas en vroeg: wat is hier te doen? Op 
de vraag van het volk, of de boot er was, luidde het antwoord: nog niet van de ladingplaats 
vertrokken. Het volk ging heen en de toonbanklade was reeds voorzien van de winst van 
de boot, die nog niet eens binnen was.”24

19 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, pp. 2, 3. Volgens de Volks- en beroepentelling van 1889 ging 
het in Amsterdam om ruim 8.000 sjouwers en bootwerkers (exclusief ongeveer 2.000 pakkendragers en loop-
knechten) op een totaal van 70.211 arbeiders - De arbeidsenquête 1887, deel 1, pp. XXI, XXII.
20 Onderzoek omtrent de maatschappelijke toestanden der arbeiders, omtrent de verhoudingen tusschen werk-
gevers en arbeiders in de verschillende bedrijven, en omtrent den toestand van fabrieken en werkplaatsen met het 
oog op de veiligheid en de gezondheid der werklieden, ingesteld door de Staatscommissie benoemd krachtens de 
wet van 19 januari 1890 (Staatsblad no. 1). Derde Afdeeling, Getuigenverhooren, p. 125 (hierna: Onderzoek).
21 Het havenbedrijf kenmerkte zich door aanneming en onderaanneming. In de eerste plaats nam de cargadoor 
bij het laden en lossen van de vrachten de belangen van de rederij waar. In de tweede plaats besteedde hij het werk 
uit aan een scheepsaannemer. Na 1890 lieten de binnenlandse rederijen met hun geregelde stoomvaartlijnen het 
laad- en loswerk meer door vaste arbeiders verrichten.
22 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, p. 5.
23 Staatscommissie, Onderzoek, p. 90. Zo beschreef bootwerker Nicolaas Tuinder de relatie tussen kroegbaas en 
scheepsaannemer.
24 Idem, p. 141.
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Besteken op de Handelskade25 
“De klanten van Japie [porder] zijn voornamelijk haven arbeiders. Die zijn aan hun existentie 
verplicht om vijf uur in de vroegte aan het hek van de Handelskade anderhalf uur te blauw
bekken. Komt de ploegbaas om half zeven uit zijn warme kantoor om volk voor vandaag te 
‘besteken’. Wie vooraan bij het hek staat heeft de meeste kans op een karwei van een dag. 
Ze dringen en vechten om door de machtige werkgever opgemerkt te worden. De mens, 
die werk zoekt, is de mens een uitgehongerde wolf. De ploegbaas heeft zijn sympathieën en 
antipathieën. Hij pikt de sterken eruit. Alleen als de haven stampvol ligt met schepen, die 
allemaal evenveel haast hebben om weg te komen, komen de nietzoergsterken aan de beurt 
om de hele dag onder balen meel van vijf en zeventig kilo te lopen.”

De bootwerkers en sjouwers behoorden tot het “lagere volk”. Regelmatig werkloos wacht-
ten ze rusteloos of gelaten op de kade of de hoek van de straat. Voor de buitenstaander, 
en dat gold de burgerij die zelden een bootwerker ontmoette, hingen ze doelloos rond, 
bovendien in of rond de vele cafés in het havenkwartier. Voor de burgerij waren ze geheel 
vreemd; afwijkend in gedrag en uiterlijk, ook van de fatsoenlijk geachte, geschoolde 
ambachtslieden waarmee in ieder geval regelmatig een zakelijke relatie bestond. Door de 
organisatie van de arbeid en de komst van het grootbedrijf hadden zelfs de patroons en 
directies zelden direct contact met het werkvolk. Dat was met de regeling van de lonen 
uitbesteed aan de baas of beambte. Maar dat gebeurde niet willekeurig, zo maakte één van 
hen duidelijk: “(...) de minste prijs vleit ons”.26

Behalve als ruw en onverschillig, zag de burgerij bootwerkers ook als ontevreden en 
opstandig. Hun gebrekkige opleiding, grote armoede, schamele woningen en beperkte 
gezondheidszorg betekenden een bestaan dat evenals hun arbeid ongeregeld tot regel-
loos was. een bestaanswijze die niet inspireerde tot vakorganisatie en versterkt werd door 
een grotendeels gezamenlijk woongebied. Samengepakt in nauwe straten, van de kelder 
tot de zolder op driehoog, leefden de bewoners door de ligging van de Oostelijke eilanden 
afgezonderd van de stad, door hun gemeenschappelijke omstandigheden hadden ze een 
sterke onderlinge band.27

De enquête leverde schokkende informatie op over de arbeidsvoorwaarden en arbeids-
omstandigheden in het algemeen en die van kinderen en ouderen in het bijzonder. De jonge 
vakorganisaties lieten hun eerste protesten en eisen horen.

25 M. Sluyser, Voordat ik het vergeet, Amsterdam z.j., pp. 38-42. De gebruikte term “besteken” staat voor werk 
indelen, een bestek maken, een plan opzetten.
26 De expediteur en cargadoor E.G. Scheuer voelde zich niet geroepen invloed uit te oefenen op de scheepsaan-
nemer: “Neen, dat kunnen wij niet doen. Er is zoveel concurrentie, dat het op een halven cent wordt uitgerekend” 
- Staatscommissie, Onderzoek, p. 128.
27 D. Bos, Waarachtige volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894, Amsterdam, 
2001, pp. 110-114 (hierna: Waarachtige volksvrienden). J. Haag, Kerend tij. Het ontstaan van klassebewustzijn op de 
oostelijke eilanden, in: Werkgroep Amsterdamse arbeidersbeweging, Werken rondom het IJ. Vakbondsstrijd in vijf 
Amsterdamse bedrijfstakken, 1870-1940, Amsterdam 1981, p. 45 (hierna: Kerend tij).
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Eerste vakorganisatie
De geopenbaarde gegevens uit de enquêtes boden een schrikbeeld van lange arbeidstij-

den en gezondheidsschadelijke arbeidssituaties. Door het lichamelijk zware karakter was 
in de haven arbeid van kinderen jonger dan vijftien jaar niet wijd verbreid, maar kwam wel 
degelijk voor. Jongens bedienden de stoomwinch (stoomlier), een bij het hijsen gebruikt 
werktuig. Soms brachten ze ook balen uit het ruim buiten boord. Hun arbeidstijd was 
gelijk aan die van volwassenen, hun loon bedroeg minder dan de helft. Getuige Weesing 
wees op het gevaar van jongens aan de winch. “Zij vallen in slaap en daaruit ontstaan de 
grootste ongelukken.”28 De Boot-, Scheeps- en Dokwerkers-Vereeniging Volharding vond 
dat de minimumleeftijd voor de havenarbeid twintig jaar moest zijn.29

Indrukwekkend was het optreden van 
Willem Ansing op vrijdag 7 januari 1887.30 De 
enquête commissie hoorde hem als voorzitter 
van de IJzer- en Metaalbewerkers Vereeniging. 
Ansing was smid, maar werkte vanwege de eco-
nomische crisis vanaf 1881 als sjouwer in de 
Amsterdamse haven. Zijn beschrijving van de 
positie van oudere arbeiders was indringend: 
“Als iemand over de 50 komt, wordt hij in den 
regel spoedig zwakkelijk en oud. De bazen 
begrijpen dat spoedig en dan is het gedaan. Ik 
moet u zeggen, dat mij geen geval bekend is 
dat er iets voor zulke mensen gedaan werd, ik 
zou het anders eerlijk zeggen. De patroon gaat 
in dergelijke gevallen hakken en vitten om den 
man zodoende weg te krijgen. Dan wordt er 
gezegd: oude jongen, ik kan je niet langer voor 
dat geld gebruiken, en dan wordt het loon ver-
minderd. Een jaar of een paar jaar later, als de 
man nog zwakker is geworden, dan wordt het 

28 Staatscommissie, Onderzoek, p. 141. De scheepsaannemer H. Velling gaf zonder aarzeling toe dat hij tot in 
1889 met jongens van dertien jaar had gewerkt. Mede daarom was hij niet geliefd, tot vijf weken na de staking van 
1889 was bij hem alleen werk onder toezicht van de politie mogelijk - idem, pp. 149-151.
29 Schriftelijke Inlichtingen omtrent los- en laadwerk bij zeeschepen, in antwoord op de lijst van vraagpunten 
(Amsterdam), 1890, p. 20 (hierna: Schriftelijke inlichtingen).
30 W. Ansing (1837-1900), een vakmatig en politiek geschoolde arbeider die tot de pioniers van de Nederlandse 
arbeidersbeweging behoorde. In 1869 was hij één van de stichters van de Nederlandse afdeling van de 
Internationale Arbeiders Associatie. Deze, later Eerste Internationale genoemd, was in 1864 in Londen gevormd. 
Hoewel de Nederlandse sectie kort bestond, de landelijke organisatie verdween in 1874 geruisloos, maakte ze veel 
los. Vakverenigingen werden opgericht, massale vergaderingen belegd, demonstraties georganiseerd, contac-
ten gelegd met ongeschoolde arbeiders als sjouwerlieden en fabrieksarbeiders, arbeidersbladen uitgegeven en 
ervaringen uit al verder geïndustrialiseerde landen ingebracht - J. Giele, De Eerste Internationale in Nederland. 
Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876, Nijmegen 1973, pp. 
35-46 (hierna: De Eerste Internationale)  J. Giele, G. Harmsen, Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de 
Arbeidersbeweging in Nederland (hierna: BWSA), digitale versie - http://www.iisg.nl/bwsa/bios/ansing.html,  
5 augustus 2002.

Willem Ansing (1837-1900), pionier van de vak-

organisatie, oprichter Sociaal-Democratische Bond, 

smid vuurwerker, vanaf 1881 regelmatig sjouwer in 

de Amsterdamse haven - IISG
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loon weer verminderd. Wanneer nu de patroon niet geheel gedemoraliseerd is, om den 
man direct uit den dienst te ontslaan, dan gaat hij hem toch zooveel mogelijk plagen en in 
loon verminderen.”31

Deze harde, sociale verhoudingen tekenden reeds tientallen jaren het leven van arbeiders 
en arbeidsters. Halverwege de negentiende eeuw ontvingen volwassen mannen gemiddeld 
een dagloon van één gulden, terwijl een zeer eenvoudig weekbudget van een gezin met drie 
kinderen ongeveer tien gulden bedroeg.32 Vooral na de jaren zeventig trad een verbetering 
op voor degenen die geregeld in loondienst waren. Gerekend tot 1914 steeg het reële loon 
met ruim 70 procent en daalde de werkloosheid aanzienlijk.33

Met deze verbetering ontwikkelden zich vakorganisaties van verschillende beroeps-
groepen in de Amsterdamse (en Rotterdamse) haven. Geheel onbekend met het verschijn-
sel vakvereniging konden de bootwerkers niet zijn, want schuitenvoerders en scheepsop-
tuigers organiseerden zich in het begin van de jaren zeventig.34 Bovendien richtten hun 
buurtgenoten, de scheepstimmerlieden, in 1869 de vakvereniging Eendracht op. Daarbij 
lieten deze “Bijltjes”, zo genoemd naar hun gereedschap, het niet.35 Ze gingen direct tot 
acties over die uitmondden in een ruim drie weken durende staking die te beschouwen is 
als de eerste grote confrontatie – aanvallend en massaal – tussen de jonge vakbonden en 
de ondernemers. Deze staking kende een aantal gebeurtenissen die later terugkeerden 
bij havenacties. Zoals: roerige vergaderingen in volle zalen, georganiseerd door een actie-
comité; demonstraties en een actieve betrokkenheid van vrouwen36; bemoeienis van de 

31 Idem, p. 119. Ansing had ook over zichzelf gesproken. Een paar jaar na de enquête, op 53-jarige leeftijd, was 
hij een lichamelijk wrak. Voor de commissie had hij doofheid een beroepskwaal genoemd. Ansing leed er aan. Ook 
was door zijn werk bij het felle licht van het vuur zijn gezichtsvermogen ernstig aangetast - J. Giele, De brieven van 
Willem Ansing aan Ferdinand Domela Nieuwenhuis, J. Giele, Arbeidersbestaan. Levenshouding en maatschappij-
beeld van de arbeidende klasse in Nederland in het midden van de negentiende eeuw, in: Jaarboek voor de geschie-
denis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1976, Nijmegen 1976, p. 203 (hierna: Arbeidersbestaan).
32 J. Giele, Arbeidersleven in Nederland 1850-1914, Nijmegen 1979, p. 42 (hierna: Arbeidersleven). Zonder school-
geld, ziekenbus of begrafenisfonds en uitgaven voor kleding kwam het gezinsbudget op ƒ 9,80. Multatuli nam in 
Idee 451 een gezinsbudget op dat uitkwam op 5,72½ gulden - Multatuli, Volledig werk, deel 3, Amsterdam 1973, 
pp. 74-148.
33 De Jonge, De industrialisatie, pp. 290, 291.
34 Schuitenvoerders vervoerden (‘boomden’) met eigen vaartuigen de goederen uit de schepen naar de aan de 
grachten gelegen pakhuizen en omgekeerd; een activiteit specifiek voor de Amsterdamse haven. Een vak met een 
lange traditie, waarin de knechten met steun van de Internationale zich in 1869 organiseerden in Eendracht maakt 
Macht - B. Bymholt, Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland (1894), herdruk Amsterdam 1976, pp. 81 en 
93 (hierna: Geschiedenis). Ook het ambacht van de scheepsoptuigers was historisch, zij tuigden de zeil- en stoom-
schepen op en af. Door de komst van de stoomschepen verminderde hun werkgelegenheid en zochten ze werk als 
bootwerker. Uit contacten met de Internationale vormden ze de vereniging Nog Tijdig Ontwaakt in 1872 - idem,  
p. 108.
35 Bos, Waarachtige volksvrienden, p. 110. Zie ook: A.J. Deurloo, Bijltjes en klouwers. Een bijdrage tot de 
geschiedenis der Amsterdamse scheepsbouw, in het bijzonder in de tweede helft der achttiende eeuw, in: 
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 1971, ‘s-Gravenhage 1971.
36 Hein Mol sprak in zijn verslag van de staking in Rotterdam van 1900 over een succesvolle actie van vrouwen 
om de ertswerkers in de staking te betrekken. “In ongekuischte taal spraken ze de mannen toe. Zij lieten zich 
‘zakken’ in de ruimen en rukten de weifelende ertswerkers schop en piek [pikhaak] uit de handen “ – H. Mol, 
Memoires van een havenarbeider, Nijmegen 1980. Van aantekeningen en een nawoord voorzien door T. Jansen en 
J. Giele, p. 159 (hierna: Memoires). Zie noot 54.



24 opstandig volk

plaatselijke overheid; solidariteitsbetuigingen, van krediet verlenende buurtwinkeliers tot 
geldinzamelingen uit binnen- en buitenland.37

Het duurde tot 1889 eer de bootwerkers zowel in Amsterdam als in Rotterdam tot de 
oprichting van een vakvereniging kwamen. Daaraan gingen stakingen vooraf die op hun 
beurt inspiratie vonden bij een staking die de Londense bootwerkers op 16 september 1889 
na een maand succesvol afsloten.38 Twee dagen later vormden Rotterdamse bootwerkers 
een commissie die onder meer hogere uurlonen (van twintig naar vijfentwintig cent) en 
dubbelgeld voor zondagsarbeid eiste. Daarnaast hadden zij kritiek op de bazen die in de 
onderlinge concurrentie eerst de tarieven en vervolgens de lonen verlaagden en veel geld in 
eigen zak staken (“bloedzuigersysteem”). Toen de patroons na een week nog niet reageer-
den, brak een staking uit die een week duurde. Overheid en ondernemers waren totaal ver-
rast. “Inmiddels was het geheele scheepvaartverkeer gestremd, de beurtboten konden niet 
meer vertrekken en de schepen die aankwamen, bleven met hun geheele lading liggen.”39

Deze niet eerder vertoonde actie eindigde in een vrijwel volledige overwinning. Politie, 
schutterij en matrozen op een kanonneerboot waren hard opgetreden, de burgemeester 
had verboden dat meer dan vijf mensen op straat bij elkaar waren, de stakers kregen in de 
dagbladen kwalificaties als “slampampers”. Kort na de staking volgde op zondag 6 oktober, 
een Engelse dokwerker van de Dock, Wharf, Riverside and General Labourers’ Union hield 
een toespraak, de oprichting van de Rotterdam Branch van deze Londense vakvereniging.40

De stakingsvonk sloeg over naar Amsterdam, maar beperkte zich tot de erts- en kolen-
werkers die vier uur korter wilden werken en per geloste boot meer geld vroegen.41 De 
cargadoors vormden een commissie “om eens met die menschen te spreken” en zo een 
werkstaking te voorkomen. Het voorstel om een onderzoek naar de grieven in te stellen 
en voorlopig op het oude loon door te werken, wezen de bootwerkers af. Eén van de car-
gadoors, J. Vink verklaarde: “Daarop is de werkstaking begonnen, en een paar dagen later 
kwamen voor ons kantoor drie booten tegelijk aan. Die hebben we gelost met vreemd volk 
[uit Oostzaan en Hilversum], dat natuurlijk zeer tevreden was.” Hoewel 36 man (vier ploe-
gen van negen) zich voor werk meldden en als vasten in dienst traden, haalden de stakers 
een deel van de eisen binnen. De arbeidstijd van vier uur ‘s morgens tot acht uur ‘s avonds, 
met twee uur rust, werd twee uur korter, met anderhalf uur rust. Per boot kwam er vijftig 
cent bij, maar het weekloon bleef, als er werk was, gemiddeld op tien gulden hangen.42

Aannemelijk is dat nog voor de Rotterdam Branch in Amsterdam de Boot-, Scheeps- en 
Dokwerkersvereniging Volharding totstandkwam om een paar weken later een ‘branch’ 

37 Haag, Kerend tij, pp. 29-33. Bos, Waarachtige volksvrienden, pp. 111-113.
38 G. Phillips, N. Whiteside, Casual Labour. The unemployment question in the port transport industry 1880-
1970, Oxford 1985, p. 38 (hierna: Casual Labour). Duurzame vakorganisatie was ook in Londen onder bootwerkers 
relatief laat, na 1889 was daar sprake van - p. 37. Hetzelfde gold voor Liverpool.
39 H. Smits, De Nederlandsche arbeidersbeweging in de negentiende eeuw, Rotterdam 1902, p. 101 (hierna: De 
Nederlandsche arbeidersbeweging).
40 Bymholt, Geschiedenis, pp. 551-558.
41 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, p. 18.
42 Staatscommissie, Onderzoek, pp. 86-88.
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van de Londense vakvereniging te worden.43 Beide branches bestonden kort. De regelma-
tige werkloosheid en de wisselende, lage inkomens bemoeilijkten de voorzetting van de 
organisatie en boden de patroons de mogelijkheid onderkruipers in te zetten. Directeur 
van het Blaauwhoedenveem, G.J.P. la Bastide, gaf een nuchtere schets van de situatie: “In 
den regel is hier zeer zeker meer aanbod dan behoefte. Vandaar, dat de werkstakingen hier 
steeds mislukt zijn, want de menschen kunnen het niet uithouden, wegens den grooten 
toevoer van andere werkkrachten.”44 De verenigingen waren dus kwetsbaar. In Rotterdam 
kreeg een zestal stakers gevangenisstraffen van één tot zeven maanden. In Amsterdam 
moesten de 36 man die vast werk aangeboden kregen, “op zegel doen tekenen” geen lid te 
blijven van de vakvereniging.45 La Bastide sloot leden van de Labour Union van werk uit. 
Op de vraag over de wenselijkheid van een regelmatig overleg met een arbeidersvertegen-
woordiging antwoordde hij: “Zij hebben hoegenaamd geen begrip van tucht, zoodat met 
hen niet valt te onderhandelen.”46

Toch was het jaar 1889 het begin van vakorganisatie onder losse havenarbeiders. Zowel 
in Londen als in Rotterdam en Amsterdam stimuleerden geschoolde ambachtslieden dit 
proces. Zij combineerden hun jarenlange organisatie-ervaring met een socialistische 
maatschappijoriëntatie. Het was een moeizaam begin dat door zijn gebondenheid aan de 
staking nog weinig duurzaam was. Niettemin op te vatten als een eerste breuk met de uit-
zichtloze ellende die de Kattenburger Ansing in 1880 optekende. “Geestelijk en zeedelijk: 
geheel en al gedemoraliseerd: dom, mal, ruew, godsdienstig; vloeken, zuipen, liederlijk.”47

Voor het eerst hadden bootwerkers door gezamenlijk op te treden in eigen gelederen 
gebroken met de regelloosheid van hun bestaan. Tegenover de concurrentie om werk en 
loon die het systeem van aannemen kenmerkte, stond een eerste organisatie. De onder-
linge afhankelijkheid in de risicovolle arbeid kreeg voorzichtig gezelschap van onderlinge 
solidariteit.

Het zou nog enige tijd duren voor er sprake was van een continue vakorganisatie van 
bootwerkers. Tot een jaar voor de eeuwwisseling bleef het vallen en opstaan, terwijl spre-
kende resultaten uitbleven. Opvallend daarbij was dat de ontwikkelingen in Amsterdam en 
Rotterdam uiteenliepen. In de haven van de hoofdstad stabiliseerde de vakvereniging eer-

43 Volgens Vliegen vond in het Amsterdamse Volkspark, net buiten de Jordaan gelegen, aan de Buitensingel, 
tijdens de staking in Londen (augustus/september 1889) de oprichting van een bootwerkervereniging plaats; zo’n 
honderd man meldde zich aan (in november waren er 460 leden) - De dageraad, tweede deel, p. 106. Later sprak 
hij van een “organisatie van betekenis” - Oorsprong, geschiedenis en hedendaagschen stand der socialistische 
beweging, Amsterdam 1931, p. 192. Getuige G.J.P. La Bastide, directeur van het Blauwhoedenveem, vertelde 
tijdens de “strike” gesproken te hebben met een deputatie van de Amsterdamse Labour Union - Staatscommissie, 
Onderzoek, p. 105. Bymholt noemde als oprichtingsdatum van een bootwerkervereniging 4 oktober 1889, dat is na 
het einde van de staking in Rotterdam en voor de komst van de Rotterdam Branch - Geschiedenis, p. 557. De toen-
malige voorzitter van Volharding, Tuinder, gaf als oprichtingsdatum 1 oktober 1889 - Staatscommissie, Onderzoek, 
p. 90.
44 Staatscommissie, Onderzoek, idem, p. 105.
45 Idem, p. 91.
46 Idem, p. 105.
47 J.M. Welcker, Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914. Deel een. 
Arbeidersenquêtes in Nederland, Amsterdam 1978 (hierna: Heren) p. 209. Ansing beschreef de situatie van 
fabrieksarbeiders die toen, evenals de bootwerkers, tot de ongeorganiseerde ongeschoolden behoorden.
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der. Een onderscheid dat samenhing met het verschil in economische en sociale geschie-
denis van de twee havensteden. Zo kende Amsterdam – een opslaghaven met een koloniaal 
verleden – in vergelijking met de typische overslaghaven van Rotterdam, een meer regel-
matige aankomst en afvaart van schepen. Meer grote rederijen met geregelde lijnen, meer 
stukgoed, minder wilde boten en minder massagoed (ertsen, graan, steenkool, hout).48 De 
grotere onregelmatigheid in Rotterdam had tot gevolg dat het aantal losse arbeiders groter 
was dan in Amsterdam en daarmee de drempel tot organisatie hoger. Omstandigheden 
bevorderd door de snelle bevolkingsgroei van de jonge stad Rotterdam met tienduizenden 
nieuwkomers die hun gezagstrouw en godsvertrouwen van de Zuid-Hollandse en (noor-
delijke) Zeeuwse eilanden meebrachten, terwijl in Amsterdam de pioniers van de Eerste 
Internationale en ambachtslieden de basis van de arbeidersbeweging legden.49

De ongeregeldheid van de losse havenarbeid kende meerdere gezichten. De bazenwillekeur 
heerste bij de aanneming. De werkgelegenheid was tijdelijk. Het loon ging vaak samen 
met de bedeling. Risico’s tekenden de arbeidsomstandigheden. Beschermende wetgeving 
ontbrak.

Verspreide aanneming
De overgrote meerderheid van de havenarbeiders profiteerde nauwelijks van de sprong 

voorwaarts die de Nederlandse economie rond de eeuwwisseling doormaakte. Gehele of 
gedeeltelijke werkloosheid was gedurende de wintermaanden gebruikelijk, bovendien ver-
sterkt door de trek naar de haven van de “wintervogels”: arbeiders uit sectoren waar ‘s 
winters niet veel te verdienen was, zoals de bouw, straathandel en dagmarkten. Rond 1890 
verdienden veel losse havenarbeiders minder dan eenderde van de vijftien gulden die als 
een goed weekloon te boek stond.50 Een arbeidscontract bestond niet, een werkloosheids-
verzekering kwam pas in 1914 en de reikwijdte van de werklozenkassen van de vakvereni-
gingen was nog zeer beperkt. Dit betekende dat de losse arbeiders vooral in de wintertijd 
terugvielen op de bedeling door het Burgerlijk Armbestuur. Een onderzoek in 1912 naar de 
toestand van de losse havenarbeiders kwam tot de volgende conclusie: “Menigmaal bleek, 
dat de huisvader hoewel in de kracht zijner jaren, niet in het onderhoud van zijn gezin 
kon voorzien, dat de vrouwen meewerkten, werd herhaaldelijk vernomen, hetzij door uit 
schoonmaken te gaan, couranten te bezorgen, naaiwerk enz.; dan weer bleek het gezin 
voornamelijk op ondersteuning der armbesturen te drijven of wel vormden de verdiensten 
der jeugdige kinderen de vaste inkomstenbron, waardoor men het hoofd boven water kon 

48 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, p. 1. Vanuit Amsterdam voerden in 1910 tien vaste weekboten 
naar nabijgelegen Europese havens en zeven stoomvaartmaatschappijen met lijnboten op Indonesië, Noord en 
Zuid-Amerika, Middellandse Zee en Zwarte Zee - Verslag over het Haventoezicht 1910, pp. 32-34.
49 T. Jansen, “De wil der bazen regelt het werk”. Havenarbeiders rond 1900 in Rotterdam en Amsterdam, in 
Jaarboek 1979, pp. 16, 17 (hierna: De wil). E. Nijhof, “Gezien de dreigende onrust in de haven …”. De ontwikke-
lingen van de arbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven 1945-1965, Amsterdam, 1988, pp. 186, 187 (hierna: 
Gezien de dreigende onrust). Bos, Waarachtige volksvrienden, pp. 165, 166.
50 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, p. 7. In 1906 bedroeg het gemiddelde dagloon in de 
Amsterdamse nijverheid 2,17 gulden (3,55 gulden in de diamantindustrie en 1,33 in de textielnijverheid). In 1910 
lagen de Amsterdamse lonen 15 tot 20 procent boven het landelijk gemiddelde - Van Zanden, De industrialisatie 
Amsterdam, p. 90.
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houden.” “Menigmaal” betekende dat slechts ruim 10 procent van de losse havenarbeiders 
per jaar tweehonderd of meer dagen in de haven werkte en uitsluitend door havenarbeid in 
het onderhoud van het gezin kon voorzien.51

De “eigenaardige toestanden” waarover de enquêtecommissie sprak, konden voor 
een belangrijk deel toegeschreven worden aan de specifieke organisatie van de arbeid. 
Verspreid over een groot aantal plaatsen werd los volk voor een bepaald, tijdgebonden 
werk aangenomen.52 Twee omstandigheden stuurden deze ‘bemiddeling’. Ten eerste, de 
voorkeur van de besteker of de baas/aannemer, hetgeen tot willekeur leidde. Ten tweede, 
de opvatting dat elke losse arbeider voor een ander inwisselbaar was. Beide bevorderden 
de regelloosheid van de aanneming en de grillige toestroom van werkloze arbeiders zowel 
uit Amsterdam als van ver daar buiten.

De bazen waren bepalend voor de arbeidsverhoudingen in de haven. Ze vormden de 
kern van het systeem van uitbesteding, aanneming en losse arbeid. Binnen de grenzen van 
de financiële overeenkomst met reders en cargadoors konden ze zelfstandig handelen. In 
bedrieglijke praktijken gaven ze op een profijtelijke manier de druk door naar de arbeiders 
die ze aannamen. Bijvoorbeeld door de besteking onvoorspelbaar te maken, mensen over 
te slaan, te laten wachten en zich zo te verzekeren van een groot aanbod.53 Of door met de 
patroon een overeenkomst te sluiten voor tien mensen en er negen aan te nemen; de baas 
was dan zelf de tiende zonder mee te werken. Of door de “gekrompen boot” die volgens 
de baas een paar honderd ton minder lading bleek te bevatten dan een bootwerker uit 
ervaring wist.54

De arbeiders van buiten Amsterdam vormden rond het jaar 1890 bijna eenderde van het 
geheel. Onder meer afkomstig uit Nieuwediep bij Den Helder waren ze na de aanleg van 

51 Verslag over het Haventoezicht, 1912, p. 66. Een driekwart eeuw later onderzocht De Groot de dossiers van 
het Burgerlijk Armbestuur in Amsterdam over de jaren 1885, 1892 en 1899. Hij kwam tot de schatting dat meer 
dan de helft van de vrouwen bij werkloosheid van de echtgenoot, losse arbeider, gedurende de winterbedeling met 
betaalde arbeid voor een aanvulling op het gezinsinkomen zorgde - G. de Groot, “Door slapte gedaan gekregen”. 
Losse arbeiders en hun gezinnen in Amsterdam tussen 1880 en 1920, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 
februari 1988. Knotter sloot op dit onderzoek aan en liet aan een steekproef over de periode 1890-1950 zien dat 
inwonende kinderen na vijftien jaar huwelijk ongeveer 60 procent van het gezinsinkomen voor hun rekening 
namen. In een situatie van bedeling was dat meer - A. Knotter, Gezinsarmoede - gezinsarbeid. De invloed van de 
gezinscyclus op de inkomsten van gezinnen van losse (haven)arbeiders in Amsterdam in de eerste helft van de 
twintigste eeuw, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, april 1998 (hierna: Gezinsarmoede).
52 In 1913 bedroeg het aantal aanneemplaatsen 28 op een aantal van 22 los- en laadbedrijven - W.H.M. 
de Fremery, Moet de arbeidsbemiddeling in het havenbedrijf geregeld worden?, in: Tijdschrift der Nationale 
Vereeniging tegen de werkloosheid. Orgaan der Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen, maart 1914, p. 
248 (hierna: Moet de arbeidsbemiddeling).
53 W. H.M. de Fremery, De regeling der arbeidsbemiddeling in het havenbedrijf, in: Tijdschrift der Nationale 
Vereeniging tegen de werkloosheid, februari 1915, pp. 26, 27 (hierna: De regeling).
54 H. Mol, Memoires, pp, 26, 27. Hein Mol (1880-1959) - havenarbeider, bezoldigd bondsbestuurder, in 1913 
gemeenteraadslid SDAP in Rotterdam (eerste oud-havenarbeider), journalist - schreef deze memoires als een 
feuilleton in het Dagblad van Rotterdam, gedurende 1931 en 1932. Mol was in 1908 één van de oprichters van 
de Algemeene Bond van Arbeiders in het Havenbedrijf die in 1911 opging in de Centrale Bond van Haven- en 
Transportarbeiders en in 1918 na een fusieproces de Centrale Bond van Transportarbeiders (‘Centrale Bond’) als 
opvolger kende. Alle waren aangesloten bij het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, NVV - T. Jansen,  
J. Giele, Nawoord ‘Volg het vaandel van de arbeid’, in: Memoires, 232-234.
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het Noordzeekanaal verder getrokken.55 Anderen kwamen, gedreven door de werkloos-
heid vanwege de landbouwcrisis, uit Groningen en vooral Friesland. Hoewel door nood 
gedwongen, lokten ook de verhalen over het goede uurloon van twintig cent of een kwartje, 
omgezet in een weekloon van vijftien gulden. Een kwart of de helft van dat weekloon kon 
– afhankelijk van lading, baas of maatschappij – in 18, 24 of 36 uur achtereen werken ver-
diend worden. De kans dat de rest dezelfde week of de weken daarop binnengehaald kon 
worden, was echter niet groot.
De vervangbaarheid van de losse bootwerker was al zichtbaar in de wintervogels, meer 
in het algemeen gold de uitwisselbaarheid van losse arbeiders in en buiten de haven. 
Bovendien was voor de meerderheid van de losse havenarbeiders het lossen en laden van 
schepen een tweede, derde of vierde beroep.56 De eisen die het werk stelde, waren kenne-
lijk zeer algemeen en kwamen als lichaamskracht samen. Dat gold vooral voor het lossen, 
bij het laden kwam het ook aan “op een zekere mate van intellect, van overleg”.57

Dat was niet altijd zo geweest. In het tijdperk van de zeilvaart dat in het laatste kwart 
van de negentiende eeuw afliep, zorgden de scheepsoptuigers zowel voor de tuigage als 
de lading van de aankomende en vertrekkende schepen. Deze gespecialiseerde vaklieden 
lieten zich bijstaan door losse arbeiders (ze konden ook baas zijn). Maar met de komst van 
de stoomschepen resteerde slechts het algemene bootwerk.

Deze verschuiving in vereiste kwalificaties van ‘specifiek’ (scheepsoptuiger) naar ‘alge-
meen’ (bootwerker) is vergelijkbaar met de overgang van ambachtelijke naar fabrieksma-
tige productie die de industrialisatie kenmerkte.58 Samen te vatten als de vervanging van 
de geschoolde vakman door de algemeen inzetbare arbeider. De mechanisatie van het 
arbeidsproces en de toename van het grootbedrijf die zich beide in de havens voltrokken, 
bevorderden dit proces.59

Onder invloed van de permanente gedeeltelijke werkloosheid en de decentrale aanneming 
kon het havenbedrijf functioneren als een toevluchtsoord voor werkzoekenden wier enige 

55 Nieuwediep was tot de komst van het Noordzeekanaal de haven die veel stoomschepen behandelde. 
Nieuwediepers werkten aan het kanaal dat de hoofdstad rechtstreeks verbond met de wereldzeeën, trokken naar 
Amsterdam en klommen daar door hun jarenlange ervaring op tot bazen - De Boer, De Haven, pp. 283, 284.
56 In het onderzoek van de Directie van de Arbeid van 1912 (zie noot 51) bleek 40 procent van de deelnemende 
arbeiders (714 van 1.792) een nevenberoep buiten de haven uit te oefenen, 60 procent daarvan verrichtte “los werk 
in de stad” (stadskolenwerkers, kruiers, koetsiers), pp. 52, 53.
57 Staatscommissie,Verslag arbeidsenquête 1890, getuige La Bastide, p. 103. Tussen stouwers en sjouwers 
bestond een onderscheid. De stouwers zorgden voor de vakmatige berging van de lading in de scheepsruimen, de 
sjouwers voor de verplaatsing, het vervoer van goederen, in de betekenis van zware lasten, pakken en zakken..
58 De overgang van ambachtelijke naar losse arbeid deed zich in veel havens voor. Van Rotterdam tot Shanghai, 
van Bremen tot Madras. In Amsterdam maakten, behalve scheepsoptuigers, vaklieden als schuitenvoerders, waag-
dragers, wegers en meters geleidelijk plaats voor losse bootwerkers. De periode die aan de losse arbeid voorafging, 
heet wel de ambachtelijke fase van de havenarbeid. Heerma van Voss en Van der Linden geven echter de voorkeur 
aan de term ‘monopolistisch’, een groep gespecialiseerde arbeiders die over een monopolie in een bepaald deel van 
de havenwerkzaamheden beschikten, omdat ‘ambachtelijk’ te sterk zou verwijzen naar de specifieke structuur van 
de gilden en daar was niet altijd sprake van  L. Heerma van Voss, M van der Linden, Dockers’ configuration, in: 
Dock Workers. International exploration in comparative history, 1790-1970, edited by S. Davies et al, Aldershot/
Vermont 2000, pp. 763-767 (hierna: Dock Workers).
59 E.M. Meijers, Een bijdrage tot de geschiedenis van de arbeidersbeweging in het veembedrijf te Amsterdam, in: 
Vragen des Tijds, oktober 1904 (hierna: Een bijdrage).
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vereiste kwalificatie vervangbare spierkracht leek. Aspecten als zorgvuldigheid, concen-
tratie, krachtsverdeling en uithoudingsvermogen leden aan onderschatting, evenals de 
vaardigheid van samenwerking en de kennis van materialen, apparaten en verschillende 
los- en laadtechnieken. Niet voor niets stond het bootwerk als onveilig geboekstaafd. De 
afwezigheid van beschermende wetgeving, de lange werktijden en de druk om de schepen 
snel te behandelen, maar ook het principe van de vervangbaarheid, versterkten de arbeids-
risico’s.60 In de woorden van de Amsterdamse vakvereniging Volharding: “’t Gevaar voor 
rampen en ongelukken bestaat in het gebruik van niet behoorlijk materiaal en te weinig 
kennis van de niet tot het vak behoorende arbeiders, evenals de veelvuldige nachtarbeid 
en het onvoldoende licht.”61

Ondanks pleidooien van getuigen voor bescherming, toezicht en een verzekering tegen 
“invaliditeit en ongelukken” viel deze toestand van onveiligheid en gevaar pas na de sta-
kingen van 1900 onder een ongevallenverzekering. Vanaf 1903 gold de Ongevallenwet 
van 1901 ook voor bootwerkers. Onder de druk van de spoorwegstakingen van 1903 en 
de uitgave in 1905 van “Een Noodkreet der Rotterdamsche Havenarbeiders” kwam 
er bij Koninklijk Besluit in Rotterdam (1905) en Amsterdam (1906) een Commissie van 
Onderzoek voor het Havenbedrijf.62 Deze paritair samengestelde commissies kregen de 
leiding van aan te stellen havencontroleurs die onderzoek deden naar de arbeidsverhou-
dingen in de haven, waaronder de veiligheid, en daarover rapporteerden.63 Uiteindelijk 
leidden deze rapportages in 1908 tot de opdracht aan de Directeur Generaal van de Arbeid 
een stuwadoorswet te ontwerpen.

Naast beginnende veiligheidswetgeving kwamen ook gedachten op om de aanneming 
van personeel en de daaruit voortvloeiende arbeidsverhouding te reguleren. Soms bleef 
het daar niet bij en volgden concrete initiatieven, waaronder de invoering van een 
garantieloon.

Eerste regulatie
In haar verslag toonde de enquêtecommissie zich verbaasd over de “afwezigheid van 

elke organisatie” in het havenbedrijf.64 Even groot was haar verbazing over het ontbreken 
van een gemeenschappelijk initiatief tot regulatie. Ze stelde een toestand vast van “eene 
groote schommeling in verdienste en arbeidsduur, grove verdiensten op een oogenblik, 
gevolgd door gedwongen werkeloosheid en geen verdiensten op andere tijden. (…) Het 

60 Sommige maatschappijen boden de vasten bij ongelukken, invaliditeit en soms bij ziekte enige financiële 
ondersteuning. Losvasten beschikten over een zelf gevormd fonds. Daarnaast kenden de georganiseerde haven-
arbeiders hun onderlinge steunfondsen - Staatscommissie, Verslag Arbeidsenquête 1890, pp. 14, 15.
61 Schriftelijke inlichtingen, pp. 20, 21.
62 Deze noodkreet was een uitgave van de Algemeene Havenarbeiders-Vereeniging Streven naar Verbetering, 
Afd. van den N.S. en B.B., (Nederlandsche Scheeps- en Bootwerkersbond), april 1905. Eenmalig uitgebracht in een 
oplage van 40.000; “een aanklacht bevattende tegen de bestendigers van den ellendigen toestand in onze haven, 
wordt gratis gericht aan de Ministers, Kamerleden, Burgemeester, Wethouders en leden van den Gemeenteraad 
van Rotterd. Kamer van Koophandel, winkeliers en havenarbeiders van onze stad”.
63 Directie van den Arbeid, Verslag over het in de havens van Rotterdam en Dordrecht en Amsterdam, Zaandam, 
Velsen en Westzaan tot 1 januari 1910 uitgeoefend toezicht op den havenarbeid, ‘s-Gravenhage 1910, pp. 3-6.
64 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, p. 1.
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in het leven roepen eener maatschappij, waarbij het los-volk wordt omgezet in vast-volk, 
schijnt aan ernstige bezwaren onderhevig.” Het ontbreken van een middel alle onderne-
mers te dwingen aan deze regeling deel te nemen, bleek een onoverkomelijk bezwaar.65 
Ze genoten immers veel vrijheid in de aanneming, omdat het aanbod van werkkrachten 
de vraag verre overtrof.66 Als gevolg daarvan, zo bekende bootwerker Kuiper, werkte hij 
soms drie dagen en nachten aaneen. “Wij hebben zooveel dagen, dat wij niets doen, dat 
wij blijde zijn, wanneer wij op eerlijke wijze wat verdienen kunnen.”67

 De “maatschappij” waarover de commissie sprak, zou nog lang uitblijven. Pas in 1945 richt-
ten de havenondernemers in Amsterdam de Stichting Samenwerkende Havenbedrijven 
(SHB) op die losse bootwerkers in vaste dienst nam en uitleende aan havenbedrijven. Wel 
kwamen er in de tussenliggende periode verschillende regelingen om het grillige bestaan 
van het losse volk van enige regelmaat in werk en inkomen te voorzien. Deze terugdringing 
van de losse arbeid en zijn gevolgen kreeg de aan het Engels ontleende aanduiding “deca-
sualisatie”; het tenietdoen van “casual labour”, dat is arbeid die niet op een blijvende of 
geregelde basis verricht wordt.68

De commissie gebruikte de term niet, maar verwees wel naar pogingen van Rotterdamse 
cargadoors om door samenwerking de grote wisselvalligheid van het beschikbare werk 
te beteugelen. Een op te richten vereniging zou het werk verdelen over een vaste groep 
bootwerkers die een vast weekloon zouden ontvangen. De concurrentie bleek echter een 
onneembare hindernis; elke cargadoor afzonderlijk had voordeel van lange arbeidstij-
den en een groot aanbod van arbeidskracht.69 Naar de mening van de commissie zou een 
garantieloon “met vereffening op het einde van het jaar” meer regelmaat in het bestaan 
van het sjouwersvolk brengen.70

65 Idem, p. 9.
66 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, p. 11.
67 Staatscommissie, Onderzoek, p. 126.
68 De Fremery legde de nadruk op de verbetering van de aanneming van losse arbeiders en sprak van een “rege-
ling der arbeidsbemiddeling” - De Fremery, Moet de arbeidsbemiddeling, p. 262. Emanuel Boekman, werkzaam bij 
de havenarbeidscommissie in de periode 1911-1916, stond een centralisering van de aanneming voor ogen via een 
beurs die het werk over een “bepaalde, begrensde” groep arbeiders verdeelde. Als einddoel zag hij “het aanstellen 
van alle benoodigde havenarbeiders in vast dienstverband” - E. Boekman, Over het beginsel der ‘Decasualisatie’ 
en zijn toepassing in het havenbedrijf, Tijdschrift Nationale Vereeniging, januari 1916, pp. 4 en 8 (hierna: Over 
het beginsel). Emanuel Boekman was een toonaangevende wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, 1931-1940, 
voor de SDAP in Amsterdam - T. Jansen, BWSA digitale versie - http://www.iisg.nl/bwsa/bios/boekman.html, 21 
augustus 2002.
69 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, p. 10. De gedachte “van een corps bootwerkers voor gezamen-
lijke verantwoordelijkheid en rekening van de patroons” kwam in 1889 op bij de in dat jaar opgerichte cargadoors-
vereniging in Rotterdam - A.J.T. Stakenburg, SVZ. Stand van Zaken 1907-1957. 50 Jaar arbeidsverhoudingen in 
de Rotterdamse haven, Rotterdam 1957, p. 40 (hierna: Stand van Zaken). Een groep Amsterdamse ondernemers 
kwam in het begin van de twintigste eeuw op deze gedachte terug. Ze dachten aan een Werkcentrale die als enige 
werkgever het gehele havenbedrijf bediende. Leden waren alle ondernemers die verplicht gebruikmaakten van de 
centrale en gezamenlijk de risico’s droegen. De Werkcentrale nam de arbeiders in vaste dienst voor een vast week-
loon. Hun aantal moest voldoende zijn om op elk ogenblik “al het havenwerk te verrichten met zulk een snelheid 
als in het belang van elk havenbedrijf noodig is” - Het Transport-bedrijf, 20 oktober 1917. Een nadere uitwerking 
bleef uit, hoewel de idee van zo’n havencorporatie soms weer opdook. 
70 Staatscommissie, Onderzoek, p. 88.
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In het algemeen leek het systeem van de losse arbeid een vanzelfsprekendheid, onont-
koombaar vanwege de wisselende en onvoorspelbare aan- en afvoer van goederen en de 
kostenbesparende snelheid die bij het lossen en laden gewoon was. De weersomstandig-
heden waren de voornaamste spelbreker, zij het dat bij een betrekkelijk korte afstand de 
invloed van windstilte, storm of ijsgang niet groot was. Kwam éénmaal zo’n boot binnen, 
dan was het doorwerken tot hij leeg was. De druk om dat snel te doen, was met de komst 
van de kostbare stoomschepen alleen maar groter geworden.

Het gebeurde door vaste arbeiders, bijgestaan door groepen losse bootwerkers die per 
dag of dagdeel aangenomen konden worden. In de rangorde stonden de vasten boven-
aan, in totaal ongeveer vijftienhonderd man. Ze “zijn meer één met de Maatschappij” en 
waren daarom, volgens een inspecteur van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, eer-
der bereid met een korte rusttijd genoegen te nemen.71 Daarna volgden de losvasten. Zij 
konden per dagdeel of dag meer verdienen dan de vasten, maar waren minder zeker van 
hun werk en “verzuimden” af en toe al of niet vrijwillig. Onderaan in de arbeidshiërarchie 
kwamen de lossen, hun aanwerving liep via een volgnummer, de laagste nummers eerst; 
dat kon slechts voor een uur zijn.72

Ook een aantal bazen werkte met vasten en losvasten. Eén van hen, scheepsaannemer 
S. Park, had gebroken met het systeem van de losse arbeid. Hij verstrekte zijn arbeiders 
een garantieloon van twaalf gulden per week; 
dat ontvingen ze ook als ze dat bedrag met hun 
werk niet konden halen. Over de verhouding 
met zijn twintig vasten zei Park: “(...) die is veel 
aangenamer geworden, en vroeger wanneer de 
boten weinig lading hadden, trokken zij wel eens 
het lijntje, terwijl ze nu beter aanpakken”. Park 
ging nog een stap verder en had “een contract 
op zegel gemaakt, dat wij elkander 14 dagen te 
voren moeten opzeggen”.

Hij had dit alternatief mogelijk gemaakt door 
uitsluitend werk aan te nemen van de Hollandsche 
Stoomboot-Maatschappij die hem geregeld twee 
boten op Londen bezorgde. Navolging verwachtte 
hij niet. Het contract en het garantieloon konden 
betekenen dat de aannemer er soms geld bij moest 
leggen en dat vonden zijn collega’s bezwaarlijk. 
Park was tevreden, lijntrekken was er niet meer 
bij en de arbeiders waren content met de loonga-
rantie en de nieuwe zekerheid.73

71 Idem, p. 92.
72 Idem, p. 101. Schattingen kwamen op 3.000 tot 5.500 man rond de eeuwwisseling, inclusief de losvasten - 
Jansen, De wil, p. 25. Spiekman kwam voor Rotterdam op een totaal van 12.000. Daaronder: 1.000 bazen en 1.200 
vasten. Het aantal losvasten schatte hij op 3.000 tot 4.000, het aantal lossen op 6.000 tot 7.000 - H. Spiekman, De 
Bootwerkersbeweging te Rotterdam, Amsterdam 1900 (hierna: De Bootwerkersbeweging).
73 Staatscommissie, Onderzoek, p. 129.

Hendrik Spiekman in 1917 (1874-1917), voorman 

arbeidersbeweging Rotterdam - tekening Albert 

Hahn, uit: De Notenkraker april 1917, IISG
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Een andersoortige ordening van de wanorde, de oprichting van wachtlokalen, kreeg een 
breder draagvlak. In eerste instantie waren deze wachtplaatsen, annex koffiehuis, bedoeld 
om het gesjacher in kroegen tegen te gaan, maar behalve als schaftlokaal en schuilplaats 
bij slecht weer konden ze ook dienen als aannemings- en betalingskantoren.74 Tot een 
centralisering van de werving op twee of drie strategische gelegen plaatsen, kwam het 
echter niet.

Wel was er in 1900 sprake van een andere regulerende stap, de vorming van een vaste 
kern door de uitgave van werkboekjes aan een beperkt aantal bootwerkers die daarmee 
met voorrang toegang tot het werk kregen.75 Eerder in dat jaar was zo’n “livret” door de net 
opgerichte Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied bij zeelieden ingevoerd die 
daarmee een recht van voorkeur bij aanmonstering verstrekte.76

Vergelijkbare initiatieven namen georganiseerde havenondernemers in Londen en 
Antwerpen. De Shipping Federation gaf in 1889 voorrangskaarten uit aan ‘dockers’ die 
geen lid van een vakbond waren om zo de controle over de aanneming in eigen hand te 
houden.77 Een federatie van reders, cargadoors en andere ondernemers in de Antwerpse 
haven besloot in 1899 tot registratie van arbeiders via een kaartsysteem. Door zich te mel-
den bij een zestal beurzen (wacht-, schaft- en betalingslokalen) kregen de kaarthouders 
bij de aanneming de voorkeur.78 In al deze gevallen was dat na stakingen, waarin vakor-
ganisaties hun groeiende kracht lieten zien.79 Daarin ligt dan ook de voorgeschiedenis van 
deze toegangsbewijzen. In de jaren zestig van de negentiende eeuw probeerden patroons 
werkboekjes in te voeren die een werkman nodig had om ergens aangenomen te kun-

74 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, p. 14. De Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied 
meldde, juni 1904, in een bestuursmededeling het succes van een wachtlokaal in de Rietlanden waar het werkvolk 
van de kolenboten werd betaald. Een ander wachtlokaal, in de Spaarndammerstraat, sloot wegens gebrek aan 
belangstelling - Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam, Archief Hans Boot, “dissertatie” 
(hierna: IISG-AHBd). In Rotterdam kwam er in 1890 een “wachtplaats voor werklieden met annex afbetalingskan-
toren” die al snel het ‘luizenhok’ heette - Stakenburg, Stand van Zaken, pp. 40, 41.
75 De Fremery, Moet de arbeidsbemiddeling, p. 251.
76 A.J.C. Rüter, De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland, Leiden 1935, 
p. 244 (hierna: De spoorwegstakingen).
77 G. Phillips, N. Whiteside, Casual Labour, p. 57. In Liverpool verliep de tewerkstelling via genummerde plaat-
jes (tallies). Verspreid onder vertrouwde arbeiders riep de voorman de nummers af - E. Taplin, The history of dock 
Labour: Liverpool, c. 1850-1014, in: Davies e.a. Dock Workers, p. 447.
78 W.H.M. de Fremery, Inleiding tot het vraagstuk der Havenarbeids-bemiddeling. Vergadering Commissie van 
Advies inzake de oprichting van een Gemeentelijke Arbeidsbeurs voor het Havenbedrijf, 3 augustus 1915 (hierna: 
Inleiding).
79 Ook in Antwerpen was de vakorganisatie een kwestie van vallen en opstaan. Na een eerdere mislukking in 
1886 werd tien jaar later een afdeling opgericht van de International Federation of Ship, Dock and Riverworkers. 
Na stakingen in 1899 en 1900 vormde in 1901 de federatie van Antwerpse havenondernemers zich om tot de Union 
générale pour la protection du travail au port d’Anvers die naast een sectie voor reders, veemdirecties en stouwers-
bazen een werkliedenafdeling kende. In een gezamenlijk overleg, waarbij de werklieden over een kwart van de 
stemmen beschikten, werd gesproken over de loon- en arbeidsvoorwaarden en gewerkt aan een goede verstand-
houding. De aangesloten werklieden kregen meer financiële zekerheid (pensioen, werklozenuitkering) en werkga-
ranties. “Al dat lekkers had natuurlijk ook zijn keerzijde.” Omdat meerderheidsbesluiten bindend waren, betekende 
een staking royement. De Union meldde openlijk de havenarbeiders los te willen weken van hun vakbonden. In 
1901 was dat gelukt. In 1904 volgde echter de oprichting van een nieuwe bond - S. Vanfraechem, The Antwerp 
docker: militant by nature? De Antwerpse havenarbeider tussen pragmatisme en militantisme, 1900-1972, Belgisch 
tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, 2001, nummers 1-2, pp. 124-128.
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nen worden. Een selectiemiddel dat fatsoenlijk gedrag eiste en lidmaatschap van de opko-
mende vakorganisaties trachtte tegen te gaan.80 Ook in de Amsterdamse haven verschenen 
de werkboekjes om “den stakingslust te breidelen”.81

Terugblikkend, is de onvoorspelbaarheid van het havenbedrijf – weersomstandigheden, 
onregelmatige en wilde vaart – een onvoldoende verklaring voor de dominantie van het 
systeem van de losse arbeid. De instabiele werkgelegenheid in andere sectoren, bijvoor-
beeld de bouw, en in het algemeen de werkloosheid onder ongeschoolde arbeiders, ook 
buiten de havensteden, zijn daarbij onmisbare voorwaarden.

Sociaalliberale opvattingen in de enquêtecommissie toonden het bestaan van ideeën 
over de terugdringing van de losse arbeid. Een individuele, kleine ondernemer bracht deze 
decasualisatie al in praktijk met een garantieloon en een (kortlopend) arbeidscontract. De 
algemene invoering stuitte echter evenzeer op de concurrentie tussen cargadoors als op de 
belangen van onderaannemers en bazen. Bovendien heerste bij hen een inhumaan mens-
beeld, waarin het ruwe onbeschaafde, losse werkvolk slechts met korte, financiële prikkels 
en strakke controle tot arbeid gebracht kon worden. Voor zover van enige sociale regulatie 
sprake was, gold die voor een kleine kern die door een voorkeursbehandeling van actie en 
vakorganisatie afgehouden moest worden. Niettemin was noch de plaatselijke noch de 
landelijke vakorganisatie van bootwerkers tegen te houden.

Rond de eeuwwisseling organiseerden (losse) havenarbeiders zich landelijk tot een 
bundeling van plaatselijke vakverenigingen, waaronder de Amsterdamse bootwerkers-
vereniging Recht en Plicht. De strijd om erkenning brandde los.

Nationale federatie
Na de staking van 1889 was het met de Boot-, Scheeps- en Dokwerkersvereeniging 

Volharding snel gedaan. Juist de omstandigheid van sterk wisselende en losse arbeid 
dwong bootwerkers tot korte, kleine en snelle acties over bijvoorbeeld de omvang van de 
ploegen, het uurloon of de tarieven. De kans op een gunstig resultaat was groot op de 
momenten dat de patroon of baas een contract over de lading in gevaar zag komen. Werd 
er niet direct opgetreden en een eis gesteld, dan vervloog de kortstondige machtspositie. 
Deze omstandigheden leken een permanente organisatie overbodig te maken, tenminste 
wanneer die meer wilde zijn dan een steunfonds bij ziekte en ongevallen, namelijk een 
organisatie die de klassenstrijd aanvaardde.82 Tegelijkertijd dreigde de onderlinge vervang-
baarheid van bootwerkers de directe acties te ondermijnen. Duurzame vakorganisatie, 
gebaseerd op een hoge graad van solidariteit, was geboden, maar kon tevens rekenen op 
tegenwerking door patroons en bazen, uitmondend in uitsluiting van vooral actieve leden.

Vakorganisatie moest dus wel moeizaam gaan. Verschillende, ook Amsterdamse, initi-
atieven volgden elkaar op; eind 1899 mondden ze uit in de Nederlandsche Scheeps- en 

80 Giele, De Eerste Internationale, p. 27. Bos, Waarachtige volksvrienden, p. 88.
81 Rüter, De spoorwegstakingen, p. 247.
82 Spiekman, De Bootwerkersbeweging, p. 9.
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Bootwerkersbond (NS&BB). De Amsterdamse bootwerkersvereniging Recht en Plicht 
maakte daar deel van uit. In 1893 opgericht83, verscheen ze na een kwijnend bestaan onder 
Zaanse impulsen in 1898 weer op het toneel.84 In Zaandam bundelden de lossers, sjouwers 
en vlotters (houtwerkers) in 1896 hun krachten in de Scheeps- en Bootwerkersvereniging 
Eensgezindheid. Het waren ook de Zaanse bootwerkers die het initiatief namen tot de 
NS&BB die aanvankelijk alleen in Amsterdam en Zaandam een voet aan de grond kreeg.85 
In Amsterdam gebeurde dat, kort na de oprichting, met verschillende stakingen in het 
voorjaar van 1900. Ze betroffen verhogingen van het uurloon, in het bijzonder bij arbeid 
na zes uur ‘s avonds en op zondag. Alleen bij de Hollandsche Stoomboot-Maatschappij 
(HSM) verloren de stakers. De steun van hun collega’s, 10 procent van het loon gedurende 
zeven weken, mocht niet baten. De directie van de HSM trok arbeiders uit Texel aan en nam 
hen in vaste dienst, de stakers hoefden niet terug te komen. De directie nam nog een maatre-
gel. Bij de nieuwe groep vasten hield ze elke week 75 cent van het loon van 18 gulden in, van 
het zo opgebouwde bedrag kon bij een staking een stevige boete geïnd worden.86

In 1900 kreeg de NS&BB versterking van de Amsterdamsche Dok- en Veemarbeiders-
Vereeniging (Dok en Veem). Een vakbond van losse arbeiders, eind 1899 gevormd na een 
gewonnen staking van de suikerdragers die tien dagen duurde. Met driehonderd leden – 
opslaan, afleveren en verwerken van bijvoorbeeld tabak – was 60 procent bij de nieuwe vak-
vereniging aangesloten.87 De behaalde loonsverhoging leidde ook tot de oprichting door de 
werkgevers van de Bond van Veemen die de toegenomen invloed van de dok- en veemarbei-
ders trachtten terug te dringen.88 De directie van het grootste veem – Blaauwhoedenveem, 
gelegen aan de Handelskade langs het IJ – ging daarin voorop. Evenals de HSM verving 
ze losse arbeiders door vaste. Ze streefde naar een betrouwbare, gedisciplineerde kern 
die geen lid van een bond was, niet snel naar het stakingswapen greep en waarvan de 
lonen vastlagen.89 Daarbij bood de directie niet de losse arbeiders met de laagste nummers 
(de hoogste voorkeur) een vaste baan, maar trok geheel nieuw personeel aan, waaron-
der jongens die eenderde van het volwassen loon uitbetaald kregen. De directies van de 

83 G. Harmsen, F. van Gelder, Onderweg. Uit een eeuw actie- en organisatiegeschiedenis van de Vervoersbonden. 
Baarn 1986, pp. 28, 29 (hierna: Onderweg).
84 In Zaandam, toen met een bloeiende houtindustrie, vonden houtwerkers elkaar na klachten over de alsmaar 
veranderende tarieven. Ruim een maand na de eerste samenkomst in november 1898 waren er statuten en regle-
menten en kozen de aanwezigen de later prominent actieve A.C. (Janus) Wessels tot secretaris.
85 Kort na de oprichting sloot Eensgezindheid zich aan bij het Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), in 1904 
volgde de afscheiding. Het officiële vertrek uit de NS&BB vond in 1912 plaats. Pas in 1919 kwam de overgang naar 
de (moderne) Centrale Bond. Aan het einde van de twintigste eeuw, in 1996, telde Eensgezindheid als plaatselijke 
afdeling van de toenmalige Vervoersbond FNV nog 45 leden - R.C.C. Pottkamp, Mannen die het schootsvel dragen. 
Honderd jaar Zaandamse Scheeps- en Bootwerkersvereniging Eensgezindheid 1896-1996, Wormerveer 1996, pp. 
13-18 (hierna: Mannen).
86 Rüter, De Spoorwegstakingen, p. 241.
87 Idem, p. 235.
88 Meijers, Een bijdrage, p. 37.
89 De directie der Naamlooze Vennootschap Blaauwhoedenveem, De stakingen in het havenbedrijf te 
Amsterdam. Een brochure met een artikel uit Algemeen Handelsblad, 21 februari 1903 (hierna: De stakingen) - 
IISG-AHBd. De geschiedenis van deze veem (oorspronkelijk een corporatie die voor de opslag van goederen zorgde) 
ging terug naar 1616. De naam verwees naar de kleur van het hoofddeksel van de waagdragers die de  
goederen naar de Amsterdamse Waag sjouwden.
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andere vemen namen deze maatregelen over. Met als gevolg dat eenderde van de ongeveer 
350 man die bij de negen vemen losse arbeid verrichtten, na twee jaar vervangen was 
door nieuwelingen.90 “Was het dan nog wonder, dat degenen, wier bestaan op deze wijze 
bedreigd werd, volstrekt niet met deze nieuwe maatregelen ingenomen waren en besloten 
zich met hand en tand te verzetten? En daar de veemen vast van voornemen waren hun wil 
door te zetten, zoo was de machtsvraag tusschen patroon en arbeider gesteld.”91

Deze machtsvraag kreeg uitdrukking in de eis het verplicht bondslidmaatschap in te voe-
ren voor alle bij de vemen werkende arbeiders. Daartoe was besloten, nadat in 1900 een 
staking tegen de komst van de vervangende, nieuwe arbeiders mislukt was. Deze zwaar-
wegende eis over wie een ondernemer wel of niet tewerkstelde, zou in de aanloop naar 
de spoorwegstakingen van 1903 een belangrijke rol spelen. De veemarbeiders hoopten op 
deze manier zowel de eenheid onder de arbeiders als de positie van de bond te versterken 
en de lonen op peil te houden. Zou dat lukken, dan kon de toestroom van nieuwe, niet 
georganiseerde, arbeiders gestopt worden.92

 Door gunstig verlopende stakingen en de aansluiting van onder meer de hout- en graan-
werkers verwierf de NS&BB rond 1900 een positie in de Amsterdamse haven. Tegelijkertijd 
lieten de reacties van HSM en Blaauwhoedenveem de kwetsbaarheid zien van de pril geor-
ganiseerde havenarbeiders en bleken de ondernemers gevoelig voor directe overvalacties. 
Beide kanten zetten stappen om de ondervonden zwakheden te overwinnen.

Een aantal grote rederijen sloot zich aaneen in de Vereeniging van Werkgevers op 
Scheepvaartgebied, waarbij zich ook de meeste cargadoors voegden. De vereniging stond 
voor onderlinge steun, in het bijzonder bij stakingen.93 De invoering van de werkboekjes 
en de vorming van een vaste kern kwamen al ter sprake. Terugdringing van de losse arbeid 
was daarbij niet het oogmerk, maar de beheersing van de aanneming van arbeiders en de 
disciplinering van hun gedrag. Losse arbeiders bleven dan ook ingezet worden bij stakin-
gen en kregen bescherming aangeboden. Daarnaast koos de vereniging voor regulering van 
de arbeidsverhoudingen. Ze controleerde de bazen op machtsmisbruik, liet aan de IJkade 
een uitbetalinglokaal bouwen en benutte vanaf 1901 de in 1897 bij wet ingestelde Kamers 
van Arbeid. Paritair samengesteld, kregen de Kamers de opdracht de “gedesorganiseerden 
toestand van den arbeid” te beëindigen en voor arbitrage bij geschillen te zorgen.94

De secretaris van Recht en Plicht en van de NS&BB, de initiatiefrijke en strijdvaardige 
Zeeuw Wessels, kwam met het plan voor een verdere verbreding van de vakorganisatie 
dat leidde tot de Federatie van Transport te Water (van bootwerkers tot matrozen, van 
schuitenvoerders tot binnenschippers). Daarin ging het in de eerste plaats om onderlinge 

90 Meijers, Een bijdrage, pp. 39-41.
91 Idem, p. 41.
92 Idem, p. 42.
93 Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 243, 244. Stakenburg, Stand van Zaken, p. 27.
94 J.M. Peet, L.J. Altena, C.H. Wiedijk, Honderd jaar sociaal. Teksten uit honderd jaar sociale beweging en soci-
aal denken in Nederland, Amsterdam 1998, p. 89. In de twee grote havens functioneerden de Kamers van Arbeid 
slechts een korte tijd, in 1906 vond bij gebrek aan belangstelling de opheffing plaats. In 1922 kwam ook elders het 
einde en trad de Arbeidsgeschillenwet in werking - Stakenburg, Stand van Zaken, pp. 44 en 65.



36 opstandig volk

morele steun en “geen financieele verplichting, 
geen klemmende statuten”.95 De hoop was dat 
een nieuwe krachtenbundeling werkstakingen 
ofwel zoveel mogelijk kon voorkomen ofwel 
tot een paar dagen beperken.

Wessels zag de Federatie als een adequaat ant-
woord op de uitsluiting (‘lockout’) van arbei-
ders. Zijn keuze voor een los samenwerkings-
verband, waarin aangesloten vakverenigingen 
hun zelfstandigheid volledig behielden, kwam 
voort uit in de praktijk opgedane ervaringen. 
Acties bij een afzonderlijk bedrijf of van een 
afzonderlijke groep havenarbeiders liepen vast 
op de machtsmiddelen waarover de afzonder-
lijke ondernemer beschikte. Daar tegenover 
stelde Wessels het machtsmiddel “Één voor 
allen, allen voor één” dat behalve directe arbei-
dersbelangen ook de erkenning van de vakor-
ganisatie moest afdwingen.

Deze Amsterdamse waterfederatie legde de basis voor de Nationale Federatie van 
Transportarbeiders die vanaf 1902 vakverenigingen verzamelde te water en te land.  
Beide kenden een kort bestaan, de invloed op het NAS was echter onmiskenbaar.

Nationaal Arbeids-Secretariaat
De geschetste beweging naar vakorganisatie die een staking overleefde en continuïteit 

verwierf, kreeg de wind in de rug van de in 1893 opgerichte vakcentrale, het Nationaal 
Arbeids-Secretariaat, NAS.96 Dat gold ook voor de havenarbeiders. Zo verleende het NAS 
steun aan de vorming van zowel de NS&BB als Wessels’ waterfederatie en traden Recht en 
Plicht en de NS&BB in 1899 als lid toe.

95 A.C. Wessels, De federatie der bedrijven betrokken bij het watertransport, Amsterdam 1900, p. 5 (hierna: De 
federatie). Janus Wessels (1867-1960) werkte, na zijn opleiding aan de Kweekschool voor Onderwijzers te Goes en 
een aantal jaren onderwijzerschap, in de jaren negentig als bootwerker in de Amsterdamse haven. Als secretaris 
van Recht en Plicht begon een zeer actieve periode in de arbeidersbeweging. Oudegeest omschreef hem als een 
man “van een buitengewone intelligentie, volharding en bovenal van kennis van den aard der bootwerkers” - J. 
Oudegeest, De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland, Amsterdam 1926, deel I, p. 298 (hierna: 
De geschiedenis). Vanaf 1907 kreeg Wessels’ levensloop een andere wending. Hij nam in Amsterdam de functie van 
havencontroleur aan, trad in 1912 in dienst van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland en was van 1917 tot zijn 
pensioen in 1932 de eerste directeur van de Haven(arbeids)reserve - J. Haag, BWSA digitale versie - http://www.
iisg.nl/bwsa/bios/wessels.html, 13 februari 2003. 
96 Daarmee werd gehoor gegeven aan de aanbeveling van het Brusselse congres van de Tweede Internationale in 
1891 om in elk land een Nationaal Arbeids-Secretariaat tot stand te brengen - M. Buschman, Tussen revolutie en 
modernisme. Geschiedenis van het Nationaal Arbeidssecretariaat in Nederland 1893-1907, Den Haag 1993, pp. 16, 
17 (hierna: Tussen revolutie).

Janus Wessels  (1967-1960), bestuurder vakorgani-

saties havenarbeiders, directeur Havenreserve en 

Havenarbeidsreserve, 1917-1932 - uit: W.H. Vliegen, 

Die onze kracht ontwaken deed, deel I, IISG
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In het NAS kwamen twee ontwikkelingen bij elkaar. a) De vakorganisaties aangesloten bij 
de Sociaal Democratische Bond (SDB, in 1881 opgericht met Ansing als de eerste secre-
taris). Ze wezen de idee van een ziekenbus en/of sociaal-culturele vereniging af en leg-
den de nadruk op de socialistische grondslag.97 Tegelijkertijd steunde de SDB stakingen 
en organisatievorming van fabrieksarbeiders en losse (haven)arbeiders.98 b) Landelijke  
(ver)bonden die voor een onafhankelijke positie, los van de SDB, kozen. Meestal algemeen 
genoemd, dat wil zeggen voor arbeiders van alle gezindten toegankelijk.99 Dat kon zijn op 
grond van de afwijzing van het socialistisch gedachtegoed, of de keuze voor het principe 
van de zuivere vakorganisatie, of de strategische beslissing om tot een verbreding van de 
organisatie te komen. Een streven naar een nieuwe, landelijke koepel van bonden was een 
logisch gevolg.100

Het NAS stond bij de oprichting open voor vakbonden en algemene arbeidersorganisa-
ties, voor socialistische en niet-socialistische. Mede door het lidmaatschap van de SDB101 
– het boegbeeld van het socialisme – was “een werkelijke doorbraak naar een algemene 
vakbeweging niet mogelijk”.102 Deze conclusie laat onverlet dat het NAS: a) het positieve 
resultaat was van een jonge arbeidersbeweging die tegen veel weerstanden in zocht naar 
strijdbare en stabiele organisatievormen, en b) gedurende de eerste tien jaar van zijn 
bestaan een centrale positie bezat in de zich vormende, nog kleine vakbeweging.103

Nadat met de aansluiting van de SDAP in 1895 het NAS een podium bood aan partijpoli-
tieke geschillen – parlementair versus antiparlementair – kon het zich begin 1897 na heftige 
discussies ontwikkelen tot een zuivere vakcentrale, dus zonder politieke partijen.104 Maar 
met deze scheiding kwam het NAS niet in een rustig vaarwater. Vanaf de oprichting was 
het een ontmoetingsplaats van verschillende antikapitalistische stromingen die uiteenlo-

97 In 1885 betrof het vijf vakverenigingen (alle uit Amsterdam) twee jaar later 28 waarvan zeventien 
Amsterdamse - P. van Horssen, D. Rietveld, De Sociaal Democratische Bond (II), in: Tijdschrift voor sociale 
geschiedenis, februari 1977, pp. 9, 10 (hierna: De Sociaal Democratische Bond).
98 Onderzoek naar onder meer het beroep van de Amsterdamse leden van de SDB, waarvan dat te achterhalen 
was (een vierde tot een derde van het totaal), liet over de periode 1878-1894 een aanzienlijke stijging zien van de 
categorie losse werklieden. Daar viel waarschijnlijk de ene bootwerker onder die tussen 1888-1894 lid was - P. van 
Horssen, D. Rietveld, Socialisten in Amsterdam 18781898. Een sociaal profiel van de SDB en SDAPaanhang,  
in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, november 1990, pp. 400-402.
99 Oudegeest gebruikte de term ‘zelfstandig’, een predikaat dat hij later exclusief toekende aan het NVV en 
opnam in de titel van zijn tweedelig geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging - De geschiedenis, deel 1,  
pp. 117-119. Jan Oudegeest (1870-1950) was eerst secretaris (1905-1909), daarna voorzitter van het NVV (1909-
1919). Gedurende de periode 1927-1934 was hij voorzitter van de SDAP.
100 J. Frieswijk, mmv. J. van Meeuwen (Werkgroep NAS), Chronologie van het NAS en de vakbeweging in de  
jaren 1893-1907, Amsterdam 1975, pp. 11, 12 (hierna: Chronologie).
101 In 1894 trof de SDB een verbod vanwege een passage in de beginselverklaring van 1892 die gewelddadige 
methoden niet uitsloot. Kort daarna kwam de oprichting van de Socialistenbond die na verschillende splitsingen 
in 1900 opging in de Sociaal-Democratische Arbeidspartij (SDAP) - Horssen, Rietveld, De Sociaal Democratische 
Bond, pp. 8, 9.
102 Buschman, Tusen revolutie, p. 17.
103 Bij de eerste telling in februari 1895 bestond het NAS uit 22 organisaties met gezamenlijk 330 afdelingen 
met 15.728 leden - J. van Bennekom, Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland (Zijn ontstaan en werking), 
Amsterdam 1895. Eind 1896 was het aantal leden gestegen tot bijna 19.000 om via 10.000 in 1902 terug te vallen 
tot 3.000 in 1906 - Buschman, Tussen revolutie, p. 21.
104 Idem, pp. 39, 40.



38 opstandig volk

pende opvattingen hadden over de taken van de vakbonden en talloze praktische kwesties. 
Bijvoorbeeld: wel of geen bezoldigde bestuurders, mate van autonomie voor de bonden, 
(stem)verhouding tussen grote en kleine bonden en criteria bij steun aan stakingen.

Vragen die buiten het NAS voor een belangrijk deel een antwoord vonden in de spe-
cifieke organisatievorm van de in 1894 uit een aantal bestaande organisaties gevormde 
Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond (ANDB). Financieel en administra-
tief sterk, centraal georganiseerd op basis van discipline en loyaliteit, met bezoldigde 
bestuurders en een stelsel van uitkeringen en verzekeringen. Geconcentreerd in één stad, 
Amsterdam, met intensieve onderlinge contacten, konden de geschoolde diamantbewer-
kers de naar verhouding hoge contributie (meestal) opbrengen. Zo maakten ze een vakver-
eniging mogelijk die al snel over een eigen kantoor en weekblad beschikte; deze organisa-
tiemiddelen ontbeerde het NAS, aansluiting was dan ook niet aan de orde.

De voorzitter van de ANDB, Henri Polak, stelde in 1898 dit type vakvereniging als voor-
beeld tegenover de praktijk van het NAS dat hij veel verweet: een “gebrekkige organisatie”, 
“belachelijk lage contributiën”, “bijna volslagen afwezigheid van discipline” en “afwezig-
heid van weerstandskassen”. Bovendien keerde Polak zich tegen het NAS, omdat het de 
verbetering van bestaande toestanden en de arbeidswetgeving bagatelliseerde ten gunste 
van de strijd voor het socialisme.105

Ook op het congres van het NAS in 1901 stond de opstelling ten opzichte van de sociale 
wetgeving hoog op de agenda. Ging het NAS propaganda maken voor arbeidswetgeving of 
niet? Op weg naar de Ongevallenwet was dat aan de aangesloten bonden overgelaten. Het 
bestuur beperkte zich tot het standpunt dat dergelijke wetten onder buitenparlementaire 
druk tot stand kwamen en dat het de plicht van de regering was rekening te houden met 
de kracht van de georganiseerde arbeiders. Het streefde naar een middenpositie tussen 
de “hervormers” (grote bonden) en “revolutionairen” (kleine bonden). Uiteindelijk kwam 
het congres tot het compromis om na goedkeuring van de leden mee te doen “aan een of 
andere beweging voor goede of tegen slechte wetten”.106

Met de totstandkoming van dit besluit hadden de havenarbeiders via hun voorman 
Wessels zich nadrukkelijk bemoeid. Zij stonden zowel tegenover de voorstanders als de 
tegenstanders van acties voor sociale wetgeving. Om verdere interne twisten te voorkomen 
en de werkelijke tegenstanders niet te behagen, wensten zij dat het NAS zich zonder meer 
buiten politieke vraagstukken hield. Zo wilden ze ook de eenheid in de eigen bond vast-
houden.107 Door hun groeiende strijdbaarheid en het initiatief van de waterfederatie had-

105 Hoewel Polak de tijd nog niet rijp achtte voor een nieuwe vakcentrale, een standpunt dat hij tot in 1904 
huldigde, zag hij een pleidooi voor een nieuwe federatie tevens als een bijdrage aan de ondergang van het NAS - S. 
Bloemgarten, Henri Polak. Sociaal democraat 1868-1942. ‘s-Gravenhage 1993, p. 256 en 213 (hierna: Henri Polak). 
Polak was in die tijd (1901-1905) voorzitter van de SDAP en daarna de eerste voorzitter van het NVV.
106 Oudegeest, De geschiedenis, deel I, p. 287.
107 Wessels speelde, ondanks zijn kritiek op het compromis, met Spiekman in de eindfase van de besluitvorming 
een belangrijke rol. De woordvoerder van de tegenstanders was de secretaris van het NAS (1896-1907), Gerrit. van 
Erkel (1860-1937). Als schildersknecht was hij voorzitter van de Schildersgezellenbond. In 1899 was hij de eerste 
vrijgestelde van het NAS. Hij beschouwde zich als “de kruier van de arbeiders”, voor hem een erenaam, voor zijn 
sociaal-democratische tegenvoeters een spotnaam - J. Frieswijk, BWSA, digitale versie - http://www.iisg.nl/bwsa/
bios/erkel.html, 10 februari 2003. Een prominent voorstander was Hendrik Spiekman (1874-1917), één van de 
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den de NS&BB en Wessels binnen het NAS een markante positie verworven die Oudegeest 
tot de volgende beoordeling bracht: “De havenwerkers vormden toentertijd een element, 
hetwelk zeer gemakkelijk te gebruiken was voor de tactiek, welke de voorstanders der z.g. 
revolutionaire stakingsgymnastiek toen noodig achtten (...). Het is de tactiek, waardoor ten 
slotte iedere vakbeweging moet worden vermoord, omdat niemand, die op een geregeld 
bestaan prijs stelt, lust heeft iedere drie maanden een paar weken in staking te zijn.”108

De wisselende situaties waarin de (losse) havenarbeiders werkten – type bedrijf, soort 
boot en vracht, weersomstandigheden – en de onzekerheid over de beschikbaarheid en 
duur van het werk bemoeilijkten duurzame vakorganisatie. Direct onderhandelen op de 
arbeidsplaats kwam nogal eens voor, vak noch bedrijf boden een sterke binding en het 
havenbedrijf was zeer gedecentraliseerd. Deze praktijk werkte door in de uiteindelijke 
organisatie en uitte zich in kenmerken als actiegerichtheid, ongebondenheid en 
decentralisatie. Door de mobiliteit van de reders kwam daar de behoefte aan regionale 
en landelijke organisatie bij. Het werk kon immers relatief gemakkelijk – al of niet 
tijdelijk – van de ene naar de andere haven verplaatst worden.
De eis van het verplicht bondslidmaatschap die een reactie was op de individuele 
uitsluiting van vakbondsleden, betekende ook dat de georganiseerde arbeiders konden 
bepalen onder welke voorwaarden nieuwe collega’s binnenkwamen. Van deze ‘closed 
shop’ kwam niets terecht, de eis bleef staan.

oprichters van de SDAP en binnen die partij een ware verdediger van het NAS. Hij was typograaf en in Rotterdam 
vanaf 1896 invloedrijk in de lokale arbeidersbeweging. In 1901 was hij het eerste sociaal-democratische lid van de 
gemeenteraad en van 1913 tot zijn dood lid van de Tweede Kamer - H.J. Scheffer, BWSA digitale versie - http://
www.iisg.nl/bwsa/bios/spiekman.html, 25 september 2002.
108 Oudegeest, De geschiedenis, deel I, p. 219.
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hoofdstuk 2

Havenreserve

Na het congres van 1901 leek het NAS de perikelen uit de beginperiode overwonnen 
te hebben.1 De gevolgen van de tweede spoorwegstaking (1903) smoorden echter de 
mogelijke stabiliteit en opgang. Maar dat niet alleen, de arbeidersbeweging raakte in 
een tweespalt die zich voortplantte in de vakbeweging, inclusief de transportbonden. 
Temidden van een beginnende staatsbemoeienis met het havenbedrijf kwam 
ook de losse arbeid ter discussie te staan. Sociaal-liberale hervormers speelden 
daarin een hoofdrol. Van een havenbeurs kwam het niet, maar onder de bijzondere 
omstandigheden van de Eerste Wereldoorlog vormden de ondernemers een 
grotendeels door de overheid gefinancierde Havenreserve.

1903 Van onderop
De twee spoorwegstakingen zijn nauw verbonden aan de Amsterdamse haven-

arbeiders. Bij de eerste staken zij het vuur aan, bij de tweede verlamden zij “het gansche 
havenbedrijf”.2 De veemarbeiders verzorgden het voorspel. Ze openden de twintigste eeuw 
met de eis van het verplicht lidmaatschap en daarmee de erkenning van de vakorganisa-
tie. Om dit te bereiken was in het najaar van 1902 door Dok en Veem in overleg met de 
Nationale Federatie een staking voorbereid. Maar de losse arbeiders bij het Vriesseveem 
(koelpakhuis) wachtten daar niet op en legden begin december het werk neer; schuiten-
voerders dreigden hun werk over te nemen. Een week later deden de vasten mee. Na een 
voor de arbeiders gunstige arbitrage, leek bij het veembedrijf de rust in te treden.3

De machtsvraag van het verplicht lidmaatschap die een algemene havenstaking in zich 
droeg, was echter niet beantwoord. De directie van het Vriesseveem vreesde ernstige con-
flicten en vroeg op 20 december de minister van Binnenlandse Zaken, Abraham Kuyper, 
tevergeefs om hulp.4 Een andere weg koos de directie van het Blaauwhoedenveem.5 Uit de 
Bond van Veemen gestapt, vertrouwde ze op eigen kracht en zond op 8 januari 1903 twee 
niet-georganiseerde wegers naar de Singaporeloods van cargadoor Müller & Co aan de 
Oostelijke Handelskade. De loodswerkers, lid van Recht en Plicht, weigerden met de twee 
samen te werken. Het gevolg was dat binnen een paar dagen een ongekende keten van 
actie en reactie op gang kwam. Loodswerkers werden ontslagen en vervangen. Een tweede 
groep arbeiders – bootwerkers aan de Singaporelijn – keerde zich tegen de onderkrui-
pende vervangers en eiste terugkeer van de ontslagen collega’s. De Nationale Federatie 

1 Het ledental groeide van 9.011, eind 1901, via 10.566 een jaar later, naar 17.062 in maart 1903. Het aantal 
aangesloten organisaties steeg in die periode van 36 naar 76 - Buschman, Tussen revolutie, p. 120.
2 Rüter, De spoorwegstakingen, p. 496.
3 Meijers, Een bijdrage, pp. 48, 49.
4 Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 262, 263.
5 Directie Blaauwhoedenveem, De stakingen. 
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(gevolgd door het Blaauwhoedenveem en twee 
andere vemen)

van Transportarbeiders riep op tot een boycot van Müller & Co. De werkstaking breidde 
zich uit.6

In diezelfde dagen, 10 tot 15 januari, haalden de vakverenigingen bij het Blaauwhoedenveem 
een aantal eisen binnen, waaronder – met de Nationale Federatie – de erkenning als onder-
handelingspartij.7 In de kwestie van het verplicht lidmaatschap hield de directie echter voet 
bij stuk. Zij wenste de volle vrijheid te behouden bij “het aannemen en ontslaan van per-
sonen, vereenigd of niet-vereenigd”.8 Kort daarna brandde opnieuw bij het Vriesseveem 
de strijd los over de samenwerking met niet-georganiseerde arbeiders. Toen vervolgens de 
Federatie over alle scheepvaartmaatschappijen en vemen een boycot uitsprak, lag 22 januari 
het havenbedrijf vrijwel stil.9

Dat kon niemand ontgaan en zeker de spoorwegarbeiders niet die op de goederenstati-
ons dagelijks werkten met hun havencollega’s. Bovendien maakten de rangeerders via Ons 
Aller Belang deel uit van de Nationale Federatie en kwam ook langs deze organisatorische 
weg de steun aan de havenstaking al snel aan de orde. Onderkruiperwerk kreeg geen kans 
en op 31 januari was in Amsterdam de spoorwegstaking een feit.10 Toen ‘s avonds de alge-
mene werkstaking zou worden uitgeroepen – de onrust had zich door het land verspreid 
– kwam de bekendmaking dat alle eisen ingewilligd waren. Daarop besloten de stakers de 
volgende ochtend het werk te hervatten.11

De havenstaking, onder meer versterkt door de schuitenvoerderknechts die weigerden 
besmet werk te verrichten, was voortgegaan. De Vereeniging van Werkgevers was bereid 
Recht en Plicht te erkennen en bood voor toekomstige grieven arbitrage aan. De ontslagen 
arbeiders kregen nieuw werk aangeboden, maar terugkeer op de oude post was uitge-
sloten. Even afwijzend was de reactie op het verplicht lidmaatschap. In navolging van de 
directie van het Blaauwhoedenveem boden de ondernemers hier geen millimeter ruimte. 
Recht en Plicht ging op deze voorstellen niet in.12 In het weekeinde van de spoorweg-
staking en de werkhervatting volgden de gebeurtenissen elkaar snel op.

Burgemeester Van Leeuwen kwam in beeld vanwege de onrust onder de gemeente-
werklieden (gemeentelijke kraandrijvers waren na hun steun aan de staking geschorst). 

6 Meijers, Een bijdrage, p. 50. Een paar dagen eerder had Wessels bij de burgemeester van Amsterdam, W.F. 
van Leeuwen, geklaagd over het optreden van de politie. Van Leeuwen greep dit gesprek aan voor een bemid-
delingspoging. De werkgevers weigerden echter met Wessels te onderhandelen. Om de goede wil te tonen, trok 
Wessels zich tijdelijk terug uit het bestuur van Recht en Plicht. Terwijl de staking uitbreidde, liepen de besprekin-
gen op het stadhuis vast. De arbeiders brachten daarbij een viertal eisen in: erkenning van Recht en Plicht, geen 
samenwerking met ongeorganiseerden, weer in dienst nemen van de ontslagen arbeiders en afschaffing van het 
boekjesstelsel - Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 270 en 273.
7 De directie van het Blaauwhoedenveem besloot “met den tijd mede te gaan” en het vroegere standpunt “Geen 
tusschenpersoon tusschen werklieden en patroons te dulden” te verlaten - De Stakingen.
8 Meijers, Een bijdrage, p. 52.
9 Idem, p. 54.
10 Oudegeest, verrast door de “geestdriftige stemming”, drong tevergeefs aan op voorzichtigheid - Rüter, De 
spoorwegstakingen, p. 277.
11 De verzekering van het Blaauwhoedenveem en het Vriesseveem tijdelijk af te zien van spoorwegvervoer 
speelde een belangrijke rol bij de werkhervatting - Meijers, Een bijdrage, p. 55.
12 Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 273, 274.
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Bemiddeling en onderhandelingen kwamen op gang. De rechtstreeks getroffen veemdi-
recties wilden toegeven, maar de cargadoors en reders overwogen een algehele ‘lockout’. 
Recht en Plicht zette de voorwaarden op papier waaronder werkhervatting mogelijk was. 
De eerdere eis van verplicht lidmaatschap – geen samenwerking met ongeorganiseerde 
arbeiders – behoorde daar niet toe. Mede hierdoor ging de Vereeniging van Werkgevers 
akkoord. Na de instemming in een vergadering van havenarbeiders op maandag, kon de 
overeenkomst gesloten worden en pakten ze de volgende dag het werk weer op.13

Er waren minpunten. Zo haalden de havenarbeiders hun eis van het verplicht lidmaat-
schap niet binnen. Ze lieten die in de laatste fase van de onderhandelingen los en brachten 
de eis terug tot geen samenwerking met arbeiders die de plaats van de ontslagenen inna-
men.14 De oorspronkelijke eis hield in dat ze via de vakorganisatie controle konden uit-
oefenen op de werving en aanneming van nieuwe collega’s. Dat zou een belangrijke stap 
zijn in de strijd tegen willekeur en voor een van arbeiders uitgaande regulering. Wessels 
verbond al eerder aan de waterfederatie het doel “de regeling van den arbeid over te laten 
aan de vakorganisaties”.15 Een andere eis – ook geen deel van de gesloten overeenkomst – 
de afschaffing van het boekjesstelsel, hing hiermee samen. De boekjes waren immers een 
controlemiddel waarmee de ondernemers de aanneming en werving reguleerden.

30 januari 190316

Er is iets groots in ons klein land geschied.
Hebt ge ‘t gehoord? de spoorarbeiders hebben
uit vrije wil de havenarbeiders
gesteund, niet voor zichzelf maar slechts voor hen.
De brand der solidariteit is over
geslagen – het brandt breeder – allen voor één
en één voor allen in de arbeidersklasse!
Dat is het vuur waarin de oude wereld
verteert, dat vuur blijft alleen, alleen, over
en dat vuur, dat is, dat is de nieuwe wereld.

13 Idem, pp. 297-300. De voorwaarden van Recht en Plicht hadden betrekking op de arbeiders die als vervangers 
voor de stakers waren ingezet: geen samenwerking en ontslaan bij de vemen. Daarnaast ging het om de terugkeer 
van alle ontslagenen op basis van het eerdere loon. De erkenning van Recht en Plicht was een feit, de ondernemers 
stelden de ontslagen vervangers schadeloos.
14 De directie van het Blaauwhoedenveem meldde dat de vakverenigingen hun eis lieten vallen alleen met 
georganiseerden te willen werken. Hierdoor kon de Vereeniging van Werkgevers de concessie doen de ontslagen 
bootwerkers weer in dienst te nemen - De Stakingen.
15 Wessels, De federatie, p. 7. Kort na haar oprichting in 1896 liet de Zaanse Eensgezindheid een ‘voorkeurs-
clausule’ in de loonovereenkomst opnemen: alleen bondsleden werden - roulerend - bestoken. Tegen de zin van 
de bootwerkers kwam daaraan in 1930 een einde met de instelling van een Centraal Bestekingsbureau dat via een 
nummersysteem werkte - Pottkamp, Mannen, pp. 30, 31. Ook bij havens als Delfzijl en Harlingen bestond een 
regeling waarbij een vereniging van bootwerkers de verdeling van het werk in handen had - De Fremery, Moet 
de arbeidsbemiddeling, pp, 257, 258. In Hamburg functioneerde in 1919-1920, onder leiding van de Allgemeine 
Arbeiter Union, een systeem van rouleren - K. Weinhauer, Dock labour in Hamburg: the labour market, the labour 
movement and industrial relations, 1880s-1960s, in: S. Davies et al, Dock Workers, p. 499.
16 H. Gorter, Verzen, Amsterdam 1903, p. 103.
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Het succes van beide stakingen lag in de getoonde kracht van onderop. Ervaren als een 
grote overwinning met erkenning van de vakverenigingen als gevolg, lag de betekenis in 
de getoonde solidariteit, de daadkracht, het organisatievermogen en het gegroeide zelfbe-
wustzijn. En die kwamen van onderop. Van de veemarbeiders, de loodswerkers, de boot-
werkers, de rangeerders, de seinwachters, de machinisten. Of zoals Rüter concludeerde: 
“De leiders brengen minder de arbeiders in beweging, dan dat de arbeiders hen dwingen 
hun actie te leiden.”17

De eerste spoorwegstaking was niet aan de burgerij voorbijgegaan. Met de inzet van 
veel middelen, ook wetgevende, trachtte ze een herhaling te voorkomen. Een oorlogs-
voorbereiding die het burgerlijk gezag moest herstellen. Dat lukte, ondanks opnieuw felle 
acties in de haven.

1903 Gestreden en overwonnen
De dynamiek kon de eerste dagen van februari niet verdwenen zijn. Spoorwegarbeiders 

wilden resultaten in hun loonzakje zien en stonden klaar daarvoor in staking te gaan. 
De gemeentelijke kraandrijvers waren nog niet teruggenomen. Bij een vergadering in de 
Beurs, waar vierduizend mensen aanwezig waren, voorkwam Wessels op 3 februari met 
moeite een spontane staking. Dat deze onrust algemeen was, liet het aantal stakingen in 
februari zien dat hoger was dan in de maanden ervoor en erna.

Tabel 2.18 – Aantal stakingen (percentage spontane stakingen, voor zover bekend) 

november 1902 10 (0) februari 1903 42 (90) mei 1903 9 (67)

december 1902 40 (80) maart 1903 29 (71)

januari 1903 17 (86) april  1903 21 (62)

Aan de andere kant van het politieke en ideologische spectrum gistte het evenzeer. Een 
dominee donderde in de Amsterdamse Westerkerk over een losgebarsten “Satanische 
macht”.19 De regering bereidde wetgeving voor die bij de spoorwegen het recht op staken 
verbood, ze riep (reserve)troepen van de infanterie en de genie op en trok verloven van 
militairen in. Voortgedreven door dagbladen die schreven over het “verplaatst gezag” (van 
de staat naar de straat) en een dreigende revolutie herstelden de ondernemers zich.20 De 
verhoudingen begonnen in hun voordeel te schuiven: stakingen verliepen of kwamen niet 
van de grond, confessionele vakorganisaties ontstonden of lieten meer van zich horen, bij 
de spoorwegen kwamen bonden van hoger personeel en bestuurders van vakorganisaties 
waarschuwden voor ophitsing en drongen aan op kalmte.21 Ook in de Amsterdamse haven 
klonken pleidooien voor consolidatie van wat bereikt was.22

17 Rüter, De Spoorwegstakingen, p. 303.
18 S. van der Velden, Stakingen in Nederland. Arbeidersstrijd 1830-1995, Amsterdam 2000. IISG database: 
http://www2.iisg.nl/databases/stakingen/index.asp (hierna: Database, index).
19 Aangehaald door S. van der Velden, Het jaar van de waarheid, in: Solidariteit, april 2003.
20 Oudegeest, Zelfstandige vakbeweging, deel I, p. 344.
21 Idem, pp. 364-369.
22 Rüter, De poorwegstakingen, pp. 325 en 333.
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Tijdens de eerdere onderhandelingen werkten verschillende groepen ondernemers (expe-
diteurs, schuitenvoerders en vemen) samen met de Vereeniging van Werkgevers op 
Scheepvaartgebied. Dat leidde tot de oprichting van de Vereeniging van Werkgevers in 
het Veembedrijf die een onderdeel moest worden van een ondernemersfederatie. De oude 
Bond van Veemen leek “gedoemd te doen wat ‘t werkvolk wil”. In de statuten stonden 
passages over een permanente arbitragecommissie van werkgevers en werknemers.23 
Toen Dok en Veem terugkwam op de eis van “het niet behoeven samenwerken met 
ongeorganiseerden”24, kwam van de arbitrage niets terecht. Later verklaarde één van de 
veemdirecteuren niet te willen deelnemen, “omdat hij in principe niet met een werkman in 
een scheidsgerecht wil zitten”.25 Zo lagen de principes.

Behalve in de vemen verscherpten de sociale verhoudingen ook bij de schuitenvoer-
ders. Hun looneis werd niet voor arbitrage vatbaar verklaard en 30 maart gingen zij in sta-
king. Een dag later namen de samenwerkende ondernemers het besluit tot een algemene 
‘lockout’ dat zij op 8 april uitvoerden, toen in Nederland een algemene werkstaking was 
uitgeroepen die de geschiedenis inging als de tweede spoorwegstaking.26

Was de eerste spoorwegstaking een verzet tegen onverbloemde onderschikking en door 
solidariteit geïnspireerd, de tweede was een verdediging tegen het offensief van de staat 
en spoorwegdirecties dat direct na de beëindiging van de eerste staking begon. Een breed 
offensief dat koerste naar een stakingsverbod voor spoorwegarbeiders en ambtenaren 
(‘worgwetten’) en gericht was op het herstel van de “suprematie van het staatsgezag” en 
de uitschakeling van de socialistische vakverenigingen.27

Daar tegenover vormden in februari, kort voor de indiening van Kuypers worgwetten, 
vertegenwoordigers van verschillende stromingen in de arbeidersbeweging een Comité 
van Verweer. Dat kreeg opdracht een werkstaking voor te bereiden om de wetten tegen 
te houden.28 Terwijl dat in een “agitatieweek” gebeurde, kregen strijdbare leden van de 
vakorganisaties hun ontslag, daalden het aantal leden aanzienlijk en nam de geestdrift om 
in actie te komen af.29 Met moeite hield het comité het idee overeind dat tijdens de behan-
deling van de wetten in de Tweede Kamer gestaakt zou worden. Voorwaarde was dat de 
spoorwegarbeiders daartoe zouden besluiten.30

23 Notulen der Geheime Vergadering Vereeniging van Werkgevers in het Veembedrijf, 20 februari 1903 
- IISG-AHBd.
24 Meijers, Een bijdrage, p. 57.
25 Notulen Algemeene Vergadering Vereeniging van Werkgevers in het Veembedrijf, 27 oktober 1904 
- IISG-AHBd.
26 Meijers, Een bijdrage, pp. 58-60.
27 Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 381 en 484. De wetsvoorstellen betroffen ook het hinderen van onder-
kruipers en het oproepen tot een staking bij overheid en spoorwegen. Daarnaast moest “in geval van nood” een 
militaire Spoorwegbrigade het treinverkeer garanderen - Oudegeest, De geschiedenis, deel I, pp. 388, 389.
28 Een politiek gemengd gezelschap van vakbondsleiders als Oudegeest (voorzitter), Van Erkel (penningmeester) 
en Wessels en namens de SDAP Vliegen (secretaris). De opdracht was zwaar door de interne meningsverschillen, 
het gebrek aan ervaring, middelen en organisatie en de druk naar een algemene staking door grote groepen arbei-
ders - Rüter, De spoorwegstakingen, p. 342 e.v..
29 Oudegeest, De geschiedenis, deel I, p. 404.
30 Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 430 en 432. Oudegeest zag de staking als “een uiterste noodzakelijkheid” 
- Oudegeest, De geschiedenis, deel I, p. 425. Wessels vreesde in de Amsterdamse haven een massale uitsluiting, 
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In deze situatie, waarin het Comité van Verweer verlamd leek en het parlement een week 
eerder dan verwacht tot besluitvorming overging, drongen spoorwegarbeiders – onder 
meer in Almelo, Amersfoort, Amsterdam en Den Haag – op een staking aan.31 De haven-
arbeiders lieten weten zich direct aan te sluiten. Na een motie van Wessels volgde een 
oproep voor beide groepen arbeiders tot een staking in de nacht van zondag 5 op maandag 
6 april.32

De georganiseerde tegenmacht stond echter goed geïnformeerd klaar.

In deze repressieve context wreekte zich zowel het onvermogen van het comité om aan 
de landelijke spoorwegstaking leiding te geven als de te gefragmenteerde kracht onder de 
spoorwegarbeiders. Op veel plaatsen brak een staking uit, maar op nog veel meer verliep 
ze snel of bleef uit. De Amsterdamse haven staakte massaal (de algemene ‘lockout’ volgde 
direct). Zonder daartoe opgeroepen te zijn, namen arbeiders in andere sectoren en steden 

gevolgd door de ontmanteling van de NS&BB. Aan de ene kant was hij zich bewust van de felle stakingsbereid-
heid in de haven, aan de andere kant zag hij de zwakte van de beweging: om een vuist te maken was een hand 
nodig - Rüter, pp. 434 en 443. Oudegeest noemde Wessels een “kemphaan als bijna geen tweede”, omdat hij een 
“dwangstaking” voorstond “die zoolang zou duren tot de wetten waren ingetrokken”.
31 Rüter, De spoorwegstakingen, p. 487.
32 Oudegeest, De geschiedenis, deel I, p. 429. Alleen Polak en Oudegeest stemden tegen. Eén van de spoor-
wegdirecties noemde de oproep “in strijd met het algemeen belang en dat onzer maatschappij en revolutionnair 
tegenover de staatsgemeenschap” - idem, p. 436.

Gesprek van de dag op het Muntplein in Amsterdam tijdens tweede spoorwegstaking, april 1903, 

foto Johannes B. Bickhoff - Stadsarchief Amsterdam
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de staking over, hetgeen het comité noopte in de nacht naar 8 april de algemene werksta-
king uit te roepen. Maar inmiddels was het parlement aan besluiten toegekomen en liepen 
de stakers vanaf de publicatie in de Staatscourant – 11 april – het risico van gevangenis-
straf. De toch al stagnerende spoorwegstaking kreeg daardoor een nieuwe rem. Bovendien 
was de inzet van onderkruipers zo massaal dat bijvoorbeeld in Amsterdam, waar buiten 
de transportsector meer dan 25.000 mensen staakten, het openbare leven weinig hinder 
ondervond.33 Daarnaast bleek, ondanks allerlei lokale stakingen, de beweging zich onvol-
doende te verbreiden.34 Daaruit trok het Comité van Verweer de conclusie de staking op 10 
april te moeten beëindigen; een besluit dat in een aantal zeer tumultueuze bijeenkomsten 
en opstandige arbeiders ter discussie kwam. De sociaal bewogen en internationaal actieve 
dichteres Henriette Roland Holst trachtte tevergeefs rust te brengen. “Gij zijt hier nu bij-
een in opwinding en levert het schouwspel aan uw vijanden dat uw beste mannen elkaar 
verscheuren. We hebben gestreden en we zijn overwonnen. Dat is de waarheid.”35

Die waarheid was ook dat de (haven)ondernemers een rij aan strafmaatregelen namen en 
de bonden trachtten uit te schakelen. De doorwerking daarvan duurde jaren. In de haven 
kwam een regulerende bedrijfsvoering op, waar de losse arbeiders buiten vielen.

Reactie en terugslag
Niettemin was ook bij deze tweede staking de beweging van onderaf strijdbaar geweest, 

zij het niet sterk genoeg voor de op revanche beluste tegenkrachten die na hun overwinning 
een sociaal slagveld aanrichtten. Bij de spoorwegmaatschappijen vielen ongeveer 2.000 
ontslagen, 15 procent van het totale personeelsbestand. In de havens – vooral Amsterdam 
– lag het aantal tussen de 3.000 en 4.000.36 In andere sectoren kwamen honderden men-
sen op straat te staan.37 De vakverenigingen verloren veel leden. De spoorwegorganisaties 
waren meer dan een jaar vrijwel uitgeschakeld, “gansch en al verpletterd”.38 De bij het NAS 
aangesloten bonden vielen in de periode maart/december 1903 terug van ruim 17.000 naar 
minder dan 8.000 leden.39

Ook in de Amsterdamse haven, waar onder de druk van de ‘lockout’ de helft van de 
vaste arbeiders de stakingsoproep negeerde, waren de gevolgen ingrijpend. De Nationale 
Federatie ging verloren. Het bestuur van Recht en Plicht meldde zich pas in september 
1904 met pamfletten over loonregelingen.40 Een tijdgenoot concludeerde in augustus 1904: 

33 Rüter, De spoorwegstakingen , p. 513.
34 J. Frieswijk, Rüters spoorwegstakingen nabeschouwd. Kanttekeningen en vraagtekens, in: Jaarboek 1979 voor 
de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland, Nijmegen 1979, p. 317.
35 Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 518, 519.
36 Idem, pp. 531 en 534. Wessels was één van de mensen die een gevangenisstraf kreeg: drie maanden “wegens 
opruiing tot molest”.
37 Buschman, Tussen revolutie, p. 81. Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 533, 534.
38 Oudegeest, De geschiedenis, deel I, p. 450. Recht en Plicht sprak tien jaar later van “een geweldige aderla-
ting”, het tijdens de stakingen hoog opgelopen aantal van 2.600 leden liep snel terug tot ver onder het “normale” 
getal van 1.700 - De Havenarbeider, 22 november 1913.
39 Buschman, Tussen revolutie, p. 120. Deze teruggang ging vijf jaar door. Na december 1908, 3.414 leden, trad 
enig herstel op.
40 Scheeps- en Bootwerkers-Vereeniging Recht en Plicht, Circulaire No. 3, 26 september 1904 - IISG-AHBd.
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“De overwinning der patroons in April was nog volkomener dan die der arbeiders den 
1sten Februari.”41

De vakorganisaties waren buitenspel gezet en de patroons sloten met elke vaste arbei-
der afzonderlijk een arbeidscontract. Voor deze ‘contractman’ gold de bepaling alle opge-
dragen werkzaamheden te verrichten, dus ook wanneer daarbij samenwerking met onge-
organiseerden nodig werd geacht. De mogelijkheid tot staken onderging beperkingen door 
de invoering van een wederzijdse opzegtermijn van twee weken en de wekelijkse inhou-
ding van 5 procent van het loon tot een waarborgsom van honderd gulden (staangeld). 
Bij een staking was de arbeider dit bedrag kwijt. Bij de vemen kwam er een afschrikking 
bij door 105 vaste werklieden op een zwarte lijst te zetten; deze uitsluiting van elk werk 
duurde tot half juni. Terugkeer bleek vrijwel onmogelijk, onder slechtere arbeidsvoorwaar-
den was nieuw personeel aangenomen.

Een andere disciplineringmaatregel behelsde de uitbreiding van het boekjesstelsel onder 
de losse arbeiders. Alleen degene die een werkboekje ontving, kon voor een bepaald werk 
aangenomen worden. Deze voorkeur gold niet, zoals voorheen, voor bijvoorbeeld één 
veem, maar voor alle vemen. Op deze manier oefenden de gezamenlijke (veem)directies 
controle uit op de aanneming van losse arbeiders. Daar tegenover stond dat de boekjes-
houders, evenals de contractwerklieden, bij ziekte gedurende zes maanden recht op een 
uitkering hadden.42

Pogingen om arbeiders, buiten de vakvereniging om, op te nemen in paritaire organen 
waren echter weinig succesvol. In de arbitragecommissie geschiedde de benoeming van 
de twee scheidsmannen van de arbeiders door de vaste werklieden. Na twee rondes in de 
zomer van 1904 bleken van de ongeveer vierhonderd kiesgerechtigden slechts zes werklie-
den hun stem uitgebracht te hebben. De werkgeversvereniging stelde Recht en Plicht en in 
het bijzonder secretaris Wessels verantwoordelijk voor dit “verkeerde drijven”.43 De verkie-
zing van een vertegenwoordiging contractmannen en boekjeshouders voor overlegorganen 
mislukte gedeeltelijk. Bij de sectoren “ertsen en kolen” en “granen en hout” kwam dit 
orgaan niet tot stand. Bij het “stukgoed” en de “werklieden onder contract” wel.44

Dit pakket van maatregelen betekende een terugslag voor de Amsterdamse havenarbei-
ders en hun vakverenigingen. Voor de ondernemers was de eerste spoorwegstaking een 
stimulans zich beter te organiseren en het wapen van de ‘lockout’ gereed te maken, de 
tweede staking was de aanleiding de jonge vakverenigingen uit te sluiten. De ondernemers 
trokken de erkenning in. Ze bonden vaste en los-vaste arbeiders door een individueel en 
beperkend arbeidscontract of werkboekje en probeerden hen op te nemen in de bedrijfs-
voering via arbitrage en overleg. De grote massa losse arbeiders kreeg hierdoor nog meer 

41 Meijers, Een bijdrage, p. 60.
42 Idem, pp. 60-63. Over de periode 17 april 1903/1 mei 1904 verstrekte de Vereeniging van Werkgevers op 
Scheepvaartgebied 1.517 werkboekjes. Bij 69 arbeiders volgde intrekking om disciplinaire redenen, bij 93 verviel 
het door de overgang tot contractman. In totaal waren bij de aangesloten bedrijven 408 werklieden onder contract 
in dienst. Mededeelingen van het Bestuur aan de leden, juni 1904 - IISG-AHBd.
43 Het bestuur der Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied, Kennisgeving, 21 september 1904 - idem.
44 Idem, juni 1904.
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dan voorheen de positie van een arbeidsreserve zonder rechten met soms een wachtlokaal. 
Voorlopig konden de vakverenigingen daar niet meer tegenover stellen dan propaganda en 
verontwaardiging.45

Op initiatief van Recht en Plicht verliet de NS&BB in 1904 het ernstig verzwakte 
NAS zonder zich daarna aan te sluiten bij het moderne Nederlandsch Verbond van 
Vakvereenigingen dat vanaf de oprichting in 1906 snel groeide.

Scheiding der geesten
De defensieve opstelling van de vakorganisaties was niet alleen door de ondernemers 

opgedrongen, de beweging was lamgeslagen door meningsverschillen tussen modernen/
sociaaldemocraten en onafhankelijken/revolutionairen die uitgroeiden tot een definitieve 
scheiding der geesten.46 De grote scheuring van de Nederlandse vakbeweging zou dan ook 
niet lang uitblijven. Nadat Polak in 1898 de discussie over een modern alternatief voor het 
NAS was aangegaan, sluimerde de breuk vanaf het moment dat Troelstra sprak van een 
“kwijnend NAS” en de tijd rijp achtte voor een Algemeen Nederlands Vakverbond.47

Al kort na de tweede spoorwegstaking bezon het NAS zich op de interne organisa-
tie. In een driedaagse bijeenkomst zocht het naar een ‘derde weg’ tussen een organisatie 
als optelsom van zelfstandige vakverenigingen, waaronder veel kleine, en een gecentrali-
seerde structuur volgens de moderne opvatting. De gedachten gingen uit naar een fede-
ratievorming die, zoals in de transportsector, samenhangende beroepen bij elkaar bracht 
en de eenheid waarborgde door ‘de politiek’ buiten de deur te houden. Op het congres, 
ruim een half jaar later, bleef echter besluitvorming uit, omdat de oude kwestie van wel of 
geen acties voor arbeidswetgeving centraal kwam te staan. Het bestuur van het NAS, in de 
persoon van Van Erkel, verwierf de meerderheid door, zoals twee jaar eerder, de kool en de 
geit te sparen. Het gaf de aangesloten bonden de vrijheid hervormingen van de arbeidswet-
geving na te streven en het NAS daarover geen uitspraak te laten doen.48

Kort na het congres riep Troelstra de diamantbewerkers op het NAS te vervangen door 
een krachtige federatie.49 Het bestuur van het NAS reageerde direct met wat al snel de 
‘scheurcirculaire’ heette en bij de aangesloten bonden tot scherpe discussies leidde over 
wel of niet afscheiden.50

45 Het bestuur van Recht en Plicht, 26 september 1904 - idem.
46 In en rond het Comité van Verweer waren de verhoudingen verziekt. Oudegeest sprak van “de felle haat, die 
er van de zijde der vrije socialisten en anarchisten werd uitgeslingerd tegen de sociaal-democraten”. H. Kolthek 
jr. (secretaris NAS 1907-1913) noemde Troelstra “de geïncarneerde Judas” en Vliegen “den ellendigen ploert” - 
Oudegeest, De geschiedenis, deel I, pp. 446, 447. Een onderzoekscommissie weerlegde de beschuldiging van 
verraad door de sociaal-democraten, het wantrouwen en de verketteringen verdwenen echter niet.
47 Buschman, Tussen revolutie, p. 62. Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), voorman SDAP, schreef een serie 
artikelen in Het Volk, oktober 1900/januari 1901.
48 M. Buschman, De scheurcirkulaire. Diskussies over strategie en richting binnen de Nederlandse vakbeweging 
(1901-1905), in: Jaarboek 1979 voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland, Nijmegen 
1979, pp. 164, 165 (hierna: De scheurcirkulaire).
49 Het Volk, 29 december 1903. Ontleend aan Buschman, De scheurcirkulaire, pp. 168-169.
50 De circulaire met als aanhef “Aan de arbeiders!”, kwam begin januari 1904 uit in een oplage van 50.000. 
Namens het bestuur weigerde Van Erkel in het “partij-vaarwater” terecht te komen van de heren van de SDAP: 
“Scheidt U af van de organisatie waar ge bij aangesloten zijt en sluit U aan bij het N.A.S.! Wat niet bij elkander 
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Het bestuur van de ANDB besloot een einde te maken aan “de desorganisatie, de verwil-
dering en de warhoofderij” waarvoor het NAS verantwoordelijk zou zijn. Dat gebeurde 
uiteindelijk door op 26 februari 1905 een federatie te stichten die 1 januari 1906 in wer-
king trad als Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, NVV. Bij de oprichting waren 
elf landelijke bonden en 18.960 leden betrokken. Bij het doel “de industrieele en sociale 
belangen” te behartigen stond een “deugdelijke arbeidswetgeving” als één van de mid-
delen vermeld.51

Opvallend was de afwijzende reactie van de NS&BB op de circulaires van de ANDB èn 
het NAS. “Gelukkig de georganiseerde arbeiders die zich niet door partijverschillen laten 
verdeelen, maar ééndrachtig optrekken tegen hunne uitzuigers, de patroons.”52 Deze onaf-
hankelijke opstelling had al in de periode oktober 1901/juni 1902 tot een ernstig conflict 
geleid met het bestuur van het NAS over een internationale boycot van Engelse schepen 
tijdens de “Transvaalsche oorlog”.53 Het NAS gaf zijn steun, maar wilde verder gaan dan 
een “proboerbeweging” en beëindiging van de oorlog.54 Het meningsverschil liep zo hoog 
op dat het boycotcomité zich ophief en daarmee de actie beëindigde.

De doorwerking van dit conflict was merkbaar in een voorstel van Recht en Plicht op 
het congres van de NS&BB, december 1902, om tot afscheiding van het NAS te komen. Een 
kleine meerderheid verwierp het. Ruim een jaar later lagen de verhoudingen net anders 
en volgde, ingaande 1 maart 1904, de breuk met het NAS.55 In deze beslissing speelde de 
nauwere samenwerking met de modern georiënteerde Rotterdamse AHAV een grote rol. 
“Men houde het ons ten goede door ronduit te bekennen dat de belangen van den NS en 
BB voorgaan bij die van het NAS.”56

De NS&BB bevestigde zijn onafhankelijkheid door op het congresbesluit van decem-
ber 1907 af te zien van aanmelding bij het NVV.57 Het duurde tot 1916 eer de NS&BB met 
de vorming van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders terugkeerde bij het 
NAS.58

hoort moet van elkander af” - idem, pp. 175-180.
51 Oudegeest, De geschiedenis, deel I, pp. 452-455.
52 De Havenarbeider, 18 februari 1905.
53 “De Oproep om steun!!” was onder meer ondertekend door de NS&BB, Recht en Plicht, Dok en Veem en 
de Algemeene Nederlandsche Zeemansbond - ongedateerd, verschenen voor 7 november 1901 - IISG, Archief 
Landelijk Propaganda Komitee inzake den Internationalen Boycot van de Engelsche Scheepvaart, 1901.
54 NAS, Aan de Arbeidersorganisaties in Nederland, niet gedateerd, uitgebracht tussen 10 en 22 november 1901 - 
IISG, Archief NAS.
55 Buschman, Tussen revolutie, p. 94. Dok en Veem bleef in het NAS - Frieswijk, Chronologie, pp, 73, 74.
56 Frieswijk, Chronologie, pp. 61 en 74. De Havenarbeider, 6 februari 1904. In Rotterdam was in 1889 de 
bootwerkervereniging De Nederlandsche Vlag opgericht. Na een verloren staking door een federatie van elf 
bootwerkerverenigingen in 1900 bleef alleen de revolutionaire bootwerkersvereniging Streven naar Verbetering 
bestaan - Spiekman, De Bootwerkersvereniging. Eind 1902 volgde de oprichting van de Algemeene Havenarbeiders 
Vereniging (AHAV) die na een fusie vanaf 1 januari 1905 AHAV Streven naar Verbetering heette en aansluiting vond 
bij de NS&BB - Mol, Memoires, pp. 164, 165.
57 Vrijwel direct daarna, 1908, volgde met steun van het NVV de oprichting van de moderne tegenhanger - R. 
Laan Sr, A. Laan, Jaren van principiële strijd 1918’55 (1890189619081909). Geschiedenis van de Centrale Bond, 
Amsterdam 1955, p. 39 (hierna: Jaren).
58 De Havenarbeider, 5 augustus 1916 (vanaf september 1916: Het Transportbedrijf ).
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In 1904, het jaar dat de NS&BB vertrok, daalde het aantal leden bij het NAS van 7.934 
naar 6.000.59 Naar binnengekeerd, begroette het NAS de komst van het NVV als een zui-
vering van sociaal-democratische bemoeienis.60 Vervolgens liet het NAS de eerdere, moei-
zaam tot stand gekomen houding ten opzichte van de arbeidswetgeving los en besloot 
in juli 1905 niet te ijveren voor wetgeving, wanneer dat deelname aan regeringsorganen 
zou betekenen.61 Deze politieke onthouding richtte zich vooral op de SDAP die een groei-
ende aanhang verwierf onder de buiten het NAS georganiseerde arbeiders waar sinds de 
Ongevallenwet van 1901 het vertrouwen in acties voor meer arbeidswetgeving toenam. Het 
NAS verloor zijn functie als centrum van georganiseerde arbeiders en geraakte een aantal 
jaren in een ernstige crisis die tot 1910 het ledental onder de 5.000 hield.62

Onder invloed van Harm Kolthek, tegenstander van de scheurcirculaire en vanaf decem-
ber 1907 secretaris, trad een langzaam herstel op. Hij liet de twiststrijd met de modernen 
zoveel mogelijk rusten63 en bevorderde de syndicalistische koers, waarvan het NAS via het 
als scheldwoord bedoelde “anarchistisch” al jaren door de tegenstanders beticht was.64 
Die koers was: a) revolutionair, met als basis een federatieve structuur bestaande uit zelf-
standige bonden die op hun beurt ook weer federaties waren. b) onafhankelijk van de par-
lementaire politiek, met als alternatief de directe zelfgeleide actie die het hart van de klas-
senstrijd vormde en als een oefening diende voor de algemene werkstaking. c) afwijzend 
ten opzichte van verbintenissen met staat en ondernemers die wederzijdse goede trouw en 
gelijkheid veronderstelden.65

Ondanks het herstel kwam het NAS kwantitatief gezien volledig in de schaduw van het 
NVV te staan.66 Kwalitatief betekende het NAS een revolutionair alternatief voor het NVV 
dat het tegenbeeld van het NAS was: sociaal-democratisch, centralistisch en participerend.

59 Behalve dat de bonden kleiner werden, vertrokken de grotere. Het gemiddeld aantal leden per organisatie 
daalde van 225 (maart 1903) naar 114 (december 1904) - Buschman, Tussen revolutie, p. 120.
60 Narionaal Arbeids-Secretariaat, Aan de Vakorganisatie in Nederland, 15 februari 1905 - IISG, Archief NAS.
61 Frieswijk, Chronologie, p. 83.
62 Buschman, Tussen revolutie, p. 106.
63 De twisten bereikten een dieptepunt bij een door het NAS gesteunde staking die een aantal heiers in augustus 
1905 begon en de bouwputten voor de Staatsliedenbuurt in Amsterdam stillegden. Na onderkruiperij volgden 
uitsluiting en solidariteitsacties van andere bouwvakkers. Financiële en morele steun van het voorlopige bestuur 
van het NVV bleef uit. De staking werd half november 1905 verloren - idem, pp. 103, 104. Een jaar later bij een 
vergelijkbare staking in de Twentse textielindustrie gaf Polak het bittere commentaar “dat overal waar uitsluiting 
het gevolg der staking kan zijn, de organisatie zorgt dat de plaatsen der ‘stakers’ door anderen worden ingenomen” 
- Bloemgarten, Henri Polak, p. 276, citaat uit Het Volk van 17 oktober 1906.
64 Bloemgarten vermeldt dat Polak, onder pseudoniem, Harm Kolthek bij zijn verkiezing begroette als  
“anarchistisch dictator te Deventer” - Henri Polak, p. 278.
65 H. Kolthek, Om de klassenstrijd en de eenheid van de arbeidersklasse, in: De Arbeid, 26 mei 1906. In 1917 
liet het NAS de absolute afwijzing van dergelijke verbintenissen los. De collectieve arbeidsovereenkomst die in 
1909 een wettelijke basis kreeg, was steeds meer een voldongen feit en bleek de weg om loonsverhogingen vast te 
leggen. Deze wijziging deed niets af aan het standpunt dat de klassenstrijd onverenigbaar was met een toenadering 
tot de werkgevers - Het Transportbedrijf, 2 juni 1917. F. Becker, Harm Kolthek Jr, BWSA, digitale versie - http://
www.iisg.nl/bwsa/bios/kolthek.html, 22 mei 2002.
66 In 1920 bereikte het NAS met ruim 50.000 leden een hoogtepunt in zijn bestaan - Jaarverslag over 1920, p. 38. 
Het NVV telde toen bijna 248.000 leden - G. Harmsen, B. Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte 
geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging, Nijmegen 1975, pp. 430-433 (hierna: Voor de bevrijding).
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Tijdens de langdurige, internationale zeeliedenstaking van 1911, waarbij Recht en Plicht 
zich aansloot, bereikte de tweespalt ook de transportvakbeweging. Niettemin wist het NAS 
zich met de steun van de havenarbeiders en in de schaduw van het NVV te herstellen.

Onafhankelijk versus modern
De twee stromingen in de Nederlandse vakbeweging kwamen regelmatig scherp 

tegenover elkaar te staan. Ook in de havens, zij het dat ze daar enige jaren vergezeld 
waren door de onafhankelijke NS&BB. De staking van zeelieden en havenarbeiders van 
1911 getuigde daarvan. Deze waarschijnlijk eerste internationaal georganiseerde staking 
in de geschiedenis van de vakbeweging was geconcentreerd in een aantal West-Europese 
havens en strekte zich uit tot de oostkust van de Verenigde Staten.67

Twee bewegingen kwamen samen. De zeelieden, door de aard van hun werk interna-
tionaal georiënteerd, hadden klachten over de lonen, werktijden, voeding en logies aan 
boord, de conduiteboekjes en de vernederende medische keuring vooraf aan elke reis. De 
havenarbeiders verbonden daaraan hun eigen eisen. In Rotterdam waren ongeveer vijf-
honderd zeelieden georganiseerd in de moderne Nederlandsche Zeemansvereeniging 
Volharding die niet bij de in 1896 opgerichte International Transport Workers’ Federation 
(ITF) was aangesloten. Na bijna een maand volgde een driejarig collectief contract met een 
bescheiden loonsverhoging en erkenning van de bond, zij het onder de voorwaarde dat 
gedurende die drie jaar looneisen uitgesloten waren. Tot een solidariteitsstaking van de 
bootwerkers kwam het niet.68

In Amsterdam was de Algemeene Nederlandsche Zeemansbond gevestigd die zo’n 1.200 
leden telde; aangesloten bij het NAS en de ITF en samen met Recht en Plicht onderdeel 
van de Plaatselijke Federatie van Transportarbeiders. Recht en Plicht, ongeveer 600 leden, 
bereidde al enige tijd acties voor ter verbetering van het uurloon dat al een jaar of tien op 
dezelfde hoogte stond. De staking van de zeelieden – op 14 juni begonnen met 200 man 
en een maand later uitgegroeid tot 1.500 – zagen bootwerkers als een goede gelegenheid 
om aansluiting te zoeken. Dat gebeurde na ongeveer tien dagen. Over de deelname van 
500 contractarbeiders was Recht en Plicht zeer tevreden. “Het contract bleek evenmin als 
welke andere band een waarborg tegen bedrijfsstoring te bieden.”

De directies verklaarden het gezamenlijk staangeld van ongeveer 15.000 gulden ver-
beurd en trokken van alle kanten onderkruipers aan. De aankomst van een grote groep uit 
Hamburg liep uit op een veldslag bij het Centraal Station dat door politiekordons was afge-
zet.69 Marechaussees en huzaren arriveerden. Een werkwillige voorman kreeg op weg naar 
huis politiebegeleiding. Dat veroorzaakte in Kattenburg, het hart van de staking, een volks-
oploop die het voorspel was van de Bloednacht waarin de politie vanaf het Mariniersplein 
het vuur opende en dertien gewonden vielen. De wijk werd van de rest van de stad geïso-

67 M. van der Linden, 14 June-24 August 1911: International strike of transport workers, Encyclopedia of labor 
History Worldwide, Chicago 2003.
68 H. Sneevliet, De stakingen in het transportbedrijf, De Nieuwe Tijd, 1911, nummer 11, p. 838 (hierna:  
De stakingen transportbedrijf).
69 Scheeps- en Bootwerkersvereeniging Recht en Plicht, De staking in het havenbedrijf te Amsterdam in 1911, 
Amsterdam 1911, pp. 15-22 (hierna: De staking 1911).
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leerd, het kantoor van Recht en Plicht 
doorzocht en dat van de Zeemansbond 
afgesloten. De staking breidde zich uit met 
de voerlieden, schuitenvoerders en losse 
veemarbeiders. Botsingen met militairen 
vonden ook in andere delen van de stad 
plaats en protestvergaderingen tegen het 
“militair schrikbewind” waren afgeladen.70

Bemiddelingen mislukten. De reders 
aanvaardden pas een gesprek na de hervat-
ting van het werk. Ook een door de confes-
sionele bonden voorgestelde minnelijke 
schikking wezen ze af. Ons Beginsel, de 
protestants-christelijke bond, berichtte 
“dat geen aardsche macht” werkhervatting 
kon verhinderen.71

Na vijf weken leek de staking onder tegen-
stand en geldgebrek te bezwijken. Bij ver-
schillende maatschappijen kwamen con-
tractarbeiders tot “onderonsjes” met de 
directies. Het bestuur van Recht en Plicht 
organiseerde ‘s avonds een bijeenkomst 
om “zoo nodig tot opheffing te adviseeren”. 
De opkomst was zo groot dat parallel in de boven- en benedenzaal van Plancius verga-
derd werd. “Strijdliederen weerklonken, alsof de staking pas was aangevangen.” Met een 
overweldigende meerderheid viel het besluit door te gaan. Maar dat bleek een vlucht naar 
voren.72 De staking verliep en op 26 juli volgde beëindiging. Kort daarna deelden de grote 
maatschappijen in een advertentie mee dat met ingang van 1 oktober de uurlonen van de 
bootwerkers omhoog gingen van 25 naar 27,5 cent, mits “alles in de haven rustig blijft”.73

De zeelieden zetten hun staking voort, maar kregen met nieuwe onderkruipers te 
maken. Terwijl een groep vooraanstaande burgers tot een arbitrage trachtte te komen, 
hielden de zeelieden de eer aan zichzelf en hieven de staking 9 augustus op.74

Dat het NVV de stakingen in Amsterdam niet steunde, leidde binnen de SDAP tot grote 
verdeeldheid. Het partijbestuur volgde in kleine meerderheid het NVV.75 In het verlengde 

70 Sneevliet, De stakingen transportbedrijf, p. 845.
71 Recht en Plicht, De staking 1911, p. 29.
72 Idem, pp. 30, 31. Plancius schuin tegenover hoofdingang Artis, herbergt sinds 1999 het Verzetsmuseum.
73 Sneevliet, De stakingen transportbedrijf, p. 845.
74 P. Koeldijk, De zeelieden- en havenarbeidersstaking van 1911 te Rotterdam en Amsterdam, Skript, nummer 3, 
december 1979.
75 Henk Sneevliet (1883-1942) - begin 1911 opvolger van Oudegeest als voorzitter van de Nederlandsche 
Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (NV) - leverde met andere leden kritiek op de houding van de 
SDAP. Het bondsorgaan publiceerde de steunoproep van de ITF, waarvan de NV lid was. Sneevliet betreurde de 
aangewakkerde kloof tussen NVV en NAS, juist in een periode dat in zijn ogen het NAS moderniseerde. In 1912 

De Marechaussee sluit het kantoor af van de Zeemans-

bond in Kattenburgervoorstraat tijdens haven- en zee-

liedenstaking van 1911 - uit: Algemeene Nederlandsche 

Zeemansbond, De Zeeliedenstaking te Amsterdam
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van deze twist verscherpte de verhouding tussen de vlak voor de staking gevormde Centrale 
Bond, het sterkst in Rotterdam, en de na 1907 herstellende NS&BB, geconcentreerd in 
Amsterdam. De eerste verweet de tweede gebrek aan centralisatie waardoor de ene na de 
andere groep arbeiders in staking ging of daartoe door een kleine minderheid gedwon-
gen werd.76 Het oude debat was terug en werd opgepakt door Bertus Bouwman, op dat 
moment secretaris en later voorzitter van de Rotterdamse AHAV Streven naar Verbetering, 
waarop Arie Kievit, toen lid van het hoofdbestuur, later voorzitter van de Centrale Bond 
direct reageerde.77

De bijdragen van Bouwman bleken een voorbereiding op de aansluiting, 1 juni 1912, 
van de AHAV en de Rotterdamse Expeditie- en Veemarbeidersvereeniging bij het NAS. De 
syndicalistische signatuur moge blijken uit de volgende verklaring: “Wij hebben aan onze 
organisaties geen ziekenpotten verbonden, we houden er geen lijm- of lokmiddelen op na, 
we hebben geen zaakjes om klanten te winnen, doch bezitten strijdorganisaties, als het 
middel om lotsverbetering te verkrijgen.”78 Dat de NS&BB door deze stap uit afdelingen 
bestond die wel en niet lid waren van het NAS, paste in de federatieve geschiedenis van de 
bond. “Het hoofdbestuur (…) heeft geen dwingende machtsbevoegdheid.”79

Na de stakingen van 1903 bemoeide de staat zich met het havenbedrijf en de daar 
verrichte arbeid met de stuwadoorswet als resultaat. In diezelfde tijd richtten sociaal-
liberale hervormers de vernieuwing op het systeem van de losse arbeid.

Bemoeienis overheid
Met ingang van 1 januari 1905 verplaatste de NS&BB zijn kantoor van de Amsterdamse 

Geldersekade aan het IJ naar de Rotterdamse Boompjes aan de Maas. Een strategische 
beslissing om tot een sterkere organisatie te komen. Bij de opgaande economie werden 
in de Maasstad miljoenen tonnen meer overgeslagen, was de vakorganisatie zwakker en 
het aantal losse havenarbeiders groter. Al in april bracht de Rotterdamse afdeling “Een 
Noodkreet” uit.80 Een pamflettistische krant die liet zien dat sinds de staatsenquête van 
1890 in de Rotterdamse haven weinig veranderd was. De aanklacht maakte indruk, want 
binnen de kortste keren kon Wessels zijn opwachting maken bij minister Kuyper. Dat 
resulteerde in de aanstelling van twee havencontroleurs per 1 augustus 1905 in Rotterdam. 

bleef de SDAP op het congres, onder druk van het NVV, bij haar standpunt. Voor Sneevliet was dat reden toe te 
treden tot de in 1909 opgerichte Sociaal-Democratische Partij (SDP) die de stakingen steunde. Dit stuitte op zo’n 
grote weerstand binnen de NV dat hij zich niet meer beschikbaar stelde voor het voorzitterschap. In zijn tijd bij de 
NV was Sneevliet voor samenwerking met het NAS, een ‘eenheidslijn’ die hij bij de SDP niet aantrof. Kort voor zijn 
vertrek naar Indonesië (februari 1913) keerde hij terug naar de SDAP  F. Tichelman, Henk Sneevliet 18881942.  
Een politieke biografie, Amsterdam 1974, pp. 1821 (hierna: Henk Sneevliet).
76 De Transportbode, 2 september 1911. Blad Centrale Bond, vanaf mei 1911 de opvolger van De Havenwerker.
77 E. Bouwman (E.B.), Waarom niet ‘modern’ of ‘christelijk’, maar in de ‘onafhankelijke’ vakbeweging georgani-
seerd? - in: De Havenarbeider, 30 maart, 6 en 13 april 1912. A. Kievit (A.K.), in: Waarom modern georganiseerd,  
De Transportbode, 20 april, 4 en 18 mei, 15 juni en 7 september 1912.
78 De Havenarbeider, 18 mei 1912.
79 Het bestuur Nederlandsche Scheeps- en Bootwerkersbond, Rotterdam, februari 1913. Na moeilijke jaren bood 
1912 een kentering met een totaal van 1.780 leden, waaronder AHAV: 800 en Recht en Plicht: 600.
80 Zie hoofdstuk 1, noot 62.
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Ruim een jaar later kwamen er ook twee in Amsterdam, Wessels was daar één van.81

Vol onvrede over de splitsing in de vakbeweging en de mislukking van zijn derde weg, 
kwam Wessels in het najaar van 1905 tegenover de Rotterdamse bootwerkers te staan. 
Twee, voor die tijd reusachtige, drijvende graanelevatoren waren gearriveerd in de net 
gereed gekomen Maashaven. Ze konden het graan opzuigen uit de zeeschepen en terug-
blazen in de binnenschepen. Elk bezet door veertien arbeiders, losten ze in twee dagen 
een schip van zesduizend ton, voorheen deden daar 126 man zeven tot acht dagen over.82 
Wessels had geen bezwaar tegen de invoering van de zuigers, de meerderheid van de boot-
werkers besloot echter tot een staking om ontslagen te voorkomen.83 Hij legde zijn functie 
neer en nam een paar maanden later ontslag.84 Wessels had als voorstander van onafhan-
kelijke vakorganisatie al afstand genomen van het NVV en het NAS die hij beide te veel 
aan politieke stromingen verbonden vond, nu wezen de bootwerkers hem af. Teleurgesteld 
verliet hij de arbeidersbeweging, maar niet de havenarbeid(er).

Een Noodkreet bevatte naast de bekende grieven over lonen, arbeidstijden, veiligheid, aan-
neming en uitbetaling in kroegen, een scherp verwijt aan de stuwadoors niets te doen 
aan de regelloosheid in het havenbedrijf. Weliswaar was na de tweede spoorwegstaking 
het vaste stelsel uitgebreid, maar de arbeiders ervoeren dat als een “koeliecontract” met 
verplichtingen zonder rechten. Regelingen over de lonen gingen onderuit door de voortdu-
rende rekrutering van werkloze landarbeiders uit de provincie die onderbetaald het werk 
overnamen. Zo bleef de haven een trekpleister voor werklozen. Een paar jaar later vestigde 
de onafhankelijke en populaire Spiekman opnieuw de aandacht op deze zwervende, losse 
arbeiders. Moreel veroordeeld wegens een “ruwe leefwijze”, vormden zij “een weelderig 
jachtveld” voor de winsten van de havenkapitalisten.85

Spiekman zag hun positie verslechteren onder invloed van de internationale crisis 
met de ‘krach’ in de Verenigde Staten van maart 1907, de ‘rich men’s panic’ die ook de 
Nederlandse economie kort maar hevig teisterde.86 Door de specifieke doorvoerfunctie – 
overlaadstation van zeeschepen naar riviervaartuigen – trof deze paniek de Rotterdamse 

81 Verslag over het Haventoezicht 1910, p. 6. De benoemingsbrief was van 17 december 1906.
82 D. van Lente, Machines and the order of the harbour: the debate about the introduction of grain unloaders in 
Rotterdam, 1905-1907, International Review of Social History, Volume 43, part 1, 1998, pp. 79-109. Door de grotere 
hoeveelheden en de aard van de goederen - ertsen, granen en steenkolen - was de toepassing in Rotterdam eerder, 
sneller en uitgebreider dan in Amsterdam. De uitstotende invloed op de werkgelegenheid was navenant groter.
83 De staking, november 1905, bood een tijdelijk succes. De elevator kreeg een aanvullende functie op het hand-
matig lossen en stond in de praktijk buiten werking. Ruim een jaar later gingen de cargadoors een tweede ronde 
aan die leidde tot een staking van zeven maanden. Rotterdam raakte in een “staat van beleg”, maar de “gigantische 
vloot zuigmonsters” veroverde de haven - Mol, Memoires, pp. 175-184.
84 Mol, Memoires, pp. 176 en 178. In het jaar dat aan zijn benoeming in december 1906 voorafging, voldeed 
Wessels aan de eis van het controleurschap van recente praktijkervaring en werkte hij in de Amsterdamse haven.
85 H. Spiekman, Het probleem van Rotterdam. De haven en de havenarbeid, in: De Tijdspiegel, april 1909 
(hierna: Het probleem). Over de groepen havenarbeiders kwam Spiekman in 1908 tot de volgende schattingen: 
totaal - 12.000, aantal vasten - 1.400-1.450; blikvasten (losvasten) - 3.000; losse arbeiders - 7.000-8.000.
86 Joh. de Vries, De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw, Bussum 1977, pp. 67-70 (hierna: De 
Nederlandse economie).
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haven sterk.87 De nood was hoog.88 De werklozenverzekering van de vakverenigingen 
schoot tekort.89 Pas in 1909, twee jaar na Amsterdam, was het Rotterdams gemeentebe-
stuur bereid een “bijslag” te verstrekken aan de vakverenigingen. Deze gold echter niet 
voor losse arbeiders, omdat hun werkloosheid niet te controleren zou zijn. Ze waren dus 
aangewezen op de Armenzorg. Maar ook die kon de nood niet lenigen. Bij een voortdu-
rende aanwas was de concurrentie hevig en de roulatie beperkt. Om die reden pleitte 
Spiekman voor een centrale arbeidsbeurs, waar de losse arbeid was ondergebracht, en 
voor de invoering van werkboekjes om de toegang tot de havenarbeid te reguleren.90

Spiekman voegde zich met deze gedachten in een algemene ontwikkeling naar staats-
bemoeienis met werkloosheid en arbeidsbemiddeling die toenam bij het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog.91 Enerzijds ingegeven door de sociaal en moreel ontwrichtende 
werking van de armoede, anderzijds door de als ondoelmatig beschouwde verhouding tus-
sen werkgelegenheid en werkloosheid. “De georganiseerde arbeidsbemiddeling beoogt 
den rechten man op de rechte plaats te krijgen.”92 Zo nam in 1908 het gemeentebestuur 
van Amsterdam de paritair beheerde Centrale Arbeidsbeurs over en vond de oprichting 
plaats van de Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen, in 1909 gevolgd door de 
Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid die vanaf 1914 de regering adviseerde. In dat 
jaar vormden zich ook de Nederlandsche Werkloosheidsraad en het Koninklijk Nationaal 
Steuncomité (KNS).93

In deze overheidsinitiatieven kreeg de positie van losse havenarbeiders – “schipbreukelin-
gen op de levenszee die nergens terecht kunnen” – geen aandacht.94 Dat gebeurde wel door 
de energieke Wessels die eind 1910 met een pleidooi kwam voor een speciale arbeidsbeurs 
in het Amsterdams bootwerkersbedrijf. De bondsbladen namen het betreffende artikel 
over.95

87 In 1908 daalde in Rotterdam het aantal ingeklaarde (geladen) schepen van 9.221 in 1907 naar 8.248; in 1909 
trad met 8.773 een herstel op. In Amsterdam, minder georiënteerd op de grote industrie en meer op het perso-
nenvervoer, was de ontwikkeling stijgend: 1907 - 1.884, 1908 - 1.988, 1909 - 2.101 Verslag over het Haventoezicht, 
1910.
88 “Met bleeke gezichten, met starende oogen dwalen de werkloozen langs straten en grachten” - De 
Havenwerker, 13 februari 1909. Een schatting van hun aantal kwam op 4.000 per dag - Idem, 18 juni 1910.
89 In 1906 was landelijk 7 procent van de georganiseerden tegen werkloosheid verzekerd. In 1913 was dat 30 pro-
cent (bijna 59.000) - P. de Rooy, Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940. Landelijk en Amsterdams 
beleid, Amsterdam 1978, p. 17 (hierna: Werklozenzorg).
90 Spiekman, Het probleem.
91 Eerder en voor een deel in dezelfde tijd deed zich een vergelijkbare ontwikkeling voor in GrootBrittannië, al 
vroeg vergezeld door pogingen de havenarbeid te reguleren. De eerste was in Londen na de havenstaking van 1889. 
Een indeling van werklieden in groepen met een afnemende voorkeur, van vast via ranglijsten naar los. In de loop 
der jaren daalde het aantal losse arbeiders gestaag. In Liverpool kwam, na de succesvolle staking van de zeelieden 
en bootwerkers van 1911, een gecentraliseerd inschrijvingssysteem met genummerde penningen; mede bestuurd 
door de vakverenigingen - Phillips, Whiteside, Casual Labour, pp. 90 en 107.
92 De Amsterdamsche arbeidsbeurs. Haar geschiedenis, haar huidige werkwijze en haar toekomst, Amsterdam 
1918. Voorwoord: W.F. Detiger; directeur Gemeente-Arbeidsbeurs 1913-1941.
93 De Rooy, Werklozenzorg, pp. 18-20.
94 De Havenarbeider, 21 januari 1911.
95 A.C. Wessels, Een arbeidsbeurs in het bootwerkersbedrijf te Amsterdam, in: De Telegraaf, 24 december 1910. 
Ook in De Havenarbeider (31 december 1910 en 7 januari 1911) en in De Havenwerker (31 december 1910 en 14 
januari 1911).
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De gedachte die Wessels ontvouwde was niet nieuw, maar de publicatie was invloedrijk 
door zijn persoon en positie en de concrete uitwerking, inclusief begroting, aantal functio-
narissen, bestekingstijden en locatie. Hij maakte zich zorgen over de “kwaliteit der werk-
lieden” die de reputatie van de Amsterdamse haven schaadde.

Het boekjesstelsel had, in zijn ogen, het ongewenste effect dat voor degenen zonder 
boekje vaak het minder betaalde werk overbleef, met als gevolg dat “flinke kerels” de sec-
tor de rug toekeerden en de bazen op de ruim beschikbare “minderwaardige krachten” 
aangewezen waren.96 Hun gebrek aan ervaring en kennis leidde tot ongevallen en een laag 
werktempo en dientengevolge tot renteverlies en te hoge loonkosten. Bovendien zou door 
de groei van de haven zich steeds weer een nieuwe groep zonder boekje aandienen en bood 
de ruimtelijke spreiding van de aanneemplaatsen altijd wel ergens een kans op werk. Een 
beurs op een centrale plaats in de haven waar ondernemers en arbeiders zich inschreven, 
zou in de eerste plaats het zoeken van werk en de aanneming van arbeiders vergemak-
kelijken. In de tweede plaats kwam uit de roulatie over verschillende werkzaamheden en 
bedrijven “een korps” voort “van bekwame en ervaren werklieden”. Zijn voorkeur ging uit 
naar een door de gemeente beheerde of gesubsidieerde beurs en een systeem van genum-
merde penningen die de arbeiders bij de werkgever gedurende het werk afgaven en daarna 
weer bij de beurs inleverden.

Anderhalf jaar later breidde Wessels zijn analyse uit met een restgroep van “gelegenheids-
arbeiders” die alleen bij grote drukte wat kon verdienen. Een groep reservearbeiders die 
voortdurend van samenstelling veranderde en in armoede leefde. In een wisselend bestaan 
van werk en werkloosheid waren ze als groep in het havenbedrijf onmisbaar. Het grote aan-
tal aannemingsplaatsen hield de groep in stand. De besteking geschiedde immers overal 
op dezelfde tijd, maar te gespreid door de haven om op de ene plaats meer kans op werk 
te hebben dan op de andere. Om gezien en bekend te worden, bleven de werkzoekende 
arbeiders vaak naar dezelfde plaats gaan. Bestrijding van de werkloosheid betekende voor 
Wessels terugdringing van het leger gelegenheidsarbeiders en dat was mogelijk door de 
concentratie van de besteking.97

Ook aan dit tweede betoog gaven de bondsbladen ruime aandacht. Juist in de voor-
gaande maanden was geklaagd over de “zwijnenbende” bij de besteking van de grote 
maatschappijen. Er ontstond regelmatig zo’n geduw en getrek om te weinig arbeidsplaat-
sen dat de politie toezicht nodig achtte. Principieel was de vraag naar de gevolgen voor de 
gelegenheidsarbeiders van de afsluiting van het bedrijf via een havenbeurs. Hun werkloos-

96 Onder normale omstandigheden, zo schatte Wessels, werkten in de Amsterdamse haven dagelijks ongeveer 
2.500 bootwerkers. Uitgaande van 1.300 met een werkboekje en 400 met een contract, waren steeds zo’n 800 losse 
bootwerkers zonder boekje nodig. Bij oplopende werkloosheid was echter de toestroom aanzienlijk groter.
97 A.C. Wessels, Wat kan practisch worden gedaan ter bestrijding der werkloosheid in het havenbedrijf?, in: 
De Telegraaf, 7 juni 1912. Inmiddels was Wessels bij de haveninspectie vertrokken en sinds 1912 als controleur 
in dienst van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Deze overgang werd hem niet in dank afgenomen, toen hij 
in De Telegraaf van 7 september 1912 kritiek leverde op de ongevallencijfers van de Commissie van Onderzoek. 
Hij stelde dat veel ongevallen het gevolg waren “van het onvermijdbaar bedrijfsgevaar of het roekeloos werken 
der werklieden”. Het leverde hem kwalificaties op als “betaalde tegenwerker der arbeiders” (De Havenarbeider, 14 
september 1912) en “verdediger der werkgevers” (De Transportbode, 21 september 1912).
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heid zou, zij het buiten het havenbedrijf, immers alleen maar toenemen.98

Al met al droeg Wessels ertoe bij dat het vraagstuk van de losse arbeid een plaats kreeg 
in de nieuwe wereld van de arbeidsbemiddeling. De bezorging geschiedde door de inspec-
teur van de arbeid W.H.M. de Fremery, secretaris van de Commissie van onderzoek voor 
het Havenbedrijf, die in de voorbereidingsperiode van de Stuwadoorswet gegevens ver-
zamelde over de toestand van de losse arbeiders in de Amsterdamse haven. De commis-
sie noemde die “demoraliserend” en beval een havenarbeidsbeurs aan die de aanneming 
en werkverdeling centraliseerde.99 Niet lang daarna toonden ook de Centrale Bond en de 
NS&BB zich voorstander van de invoering van zo’n beurs. Ze deden dat in een gezamenlijk 
commentaar op de Stuwadoorswet die na acht jaar voorbereiding en verschillende ontwer-
pen in 1914 het parlement passeerde en in november 1916 in werking trad.100

Sinds de arbeidsenquête was de staat via de Ongevallenwet regulerend opgetreden in 
het lossen en laden van zeeschepen. Behoedzaam, de ondernemersbelangen respecterend, 
kwam in een langzaam tempo wetgeving tot stand die arbeiders enige bescherming bood. 
Vanaf 1908 waren regelingen in voorbereiding, waarin de beperking van de arbeidsduur en 
de verhoging van de veiligheid een wettelijk grondslag kregen. Voor alle arbeid, dus ook de 
losse. De onveilige arbeidsomstandigheden bleken volgens de rapportages van de contro-
leurs kenmerkend voor de havens, jaarlijks meldden ze duizenden ongevallen.

Tabel 2.2101  Amsterdam aantal ongevallen Dodelijke afloop

1909 850 6

1911 1.035 12

1912 1.236 8

1913 1.361 3

De vakverenigingen trachtten met hun ideeën over een centrale regulering de inhoud van 
de wet te beïnvloeden. Tevergeefs, de wetgever bleef buiten de verdeling van de arbeid 

98 De Havenarbeider, 29 juni 1912.
99 Verslag over het Haventoezicht, 1912. Uit de resultaten bleek dat ook in Amsterdam de vaste arbeiders ver-
reweg in de minderheid waren. Op een geschat totaal van ruim 7.000 havenarbeiders bedroeg hun aantal 1.495, 
terwijl het aantal lossen uitkwam op 3.000, waarvan 1.500-2.000 bootwerkers. De groep vasten bestond uit 400 
arbeiders bij de lijn- en weekboten, 650 bij de vemen, 300 bij het schuitenvoerderbedrijf, 150 bij de houtimporteurs 
en 45 bij de kolenfirma’s. Eind 1912 stonden 2.590 boekjeshouders ingeschreven bij de werkgeversverenigingen. Zij 
behoorden tot de los-vaste arbeiders. Het fruit- en graanbedrijf en het houtvervoer (vlotters) kenden geen boekjes. 
Met de schuitenvoerders was daar sprake van kleine gesloten groepen, waarvan eerst de leden en daarna de bui-
tenstaanders voor het werk in aanmerking kwamen - pp. 47-52 en 66.
100 De Transportbode, 23 mei 1914. De wet omschreef de stuwadoorsarbeid als lossen en laden van zeeschepen, 
inclusief van en naar pakhuizen op de kade of van en in vaartuigen; geen expeditie- en veemwerk en binnenvaart, 
en gaf aan wie deze mocht verrichten: scheepsbemanning en houder van een arbeidskaart. Naast veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen bepaalde de Stuwadoorswet dat voor zondagsarbeid een vergunning nodig was. De 
maximale lengte van de werkdag bedroeg tien uur per etmaal en per werkweek zestig uur. Uitzonderingen waren 
mogelijk tot vierentwintig uur per etmaal, inclusief rusttijd, met een tussentijd van tenminste twaalf uur - A.H.W. 
van Kuyk, De Stuwadoorswet 1914: met een inleiding en aantekening ontleend aan de behandeling in de Staten-
Generaal, Amsterdam 1916 (hierna: De Stuwadoorswet).
101 Aantallen in Rotterdam - 1909: 2.504 (dodelijk: 9); 1913: 4.599 (26). Deze cijfers, ook van Amsterdam, betrof-
fen verzekeringsplichtige bedrijven of bedrijfsonderdelen , in werkelijkheid waren er meer ongevallen - H.A. van 
IJsselsteyn, Rapport omtrent de arbeidstoestanden in de Nederlandsche zeehavens, Amsterdam 1914.
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en liet die aan de ondernemers over.102 De definitieve wet bevatte een op naam gestelde 
arbeidskaart als een registratiemiddel en een arbeidsboekje dat ingevoerd zou worden bij 
schending van de vastgestelde arbeids- en rusttijden. Spiekman in de Tweede Kamer en 
de bonden in hun commentaar vonden het boekje te vrijblijvend en de kaart een onvol-
doende controlemiddel. Daarnaast meenden ze dat de verstrekking van de kaart en/of het 
boekje gratis moest zijn.103 Dat gebeurde niet en in oktober 1916 vond de uitgifte van de 
arbeidskaarten plaats, kosten vijftig cent. In Rotterdam bedroeg de verkoop 7.237 kaarten, 
in Amsterdam 4.974. Veel werk was er op dat moment niet. In beide steden konden arbei-
ders voor de financiering van de kaart een beroep doen op het Armbestuur of het plaatse-
lijke steuncomité, soms zorgden ondernemers voor de betaling.104

Tabel 2.3105   Aantal ingeklaarde zeeschepen Amsterdam Rotterdam

1913 2.196 10.527

1916 1.178 3.152

1917 409 1.630

1918 163 1.341

Toch waren de vakverenigingen positief over de komst van de wet. De Centrale Bond 
zag een beginnende “bescherming van het regellooze en gevaarvolle havenbedrijf”.106 De 
NS&BB herhaalde geen bewonderaar te zijn van wettelijke maatregelen, maar consta-
teerde dat deze wet “in het leven [was] geroepen, met het doel al te erge verwildering tegen 
te gaan”.107

Inmiddels had De Fremery het debat over de losse arbeid gebracht naar de sociale 
hervormers die koersten naar een gemeentelijke havenbeurs.108 Kort daarna sprong in de 
Amsterdamse haven de werkloosheid omhoog en leefden velen van de steun en bedeling.

Ontreddering en steunregelingen
Op het moment, maart 1914, dat De Fremery in het huisorgaan van de arbeidsbeurzen 

zijn pleidooi hield voor een nieuwe verdeling van de havenarbeid, won de overheidsbe-
moeienis met de arbeidsbemiddeling snel terrein. De verwachting was de werkloosheid te 
kunnen beperken en door een rationele afstemming van “man en plaats” misschien zelfs 
te voorkomen. De Fremery stelde zich tot taak de “permanente gedeeltelijke werkloos-
heid” in de haven uit te bannen en een aanneemstelsel te ontwerpen dat voldeed aan de 
steeds wisselende vraag naar arbeidskracht. Zijn grote zorg was dat werklieden zonder 

102 Ook andere voorstellen kregen geen steun, zoals de uitbreiding van de reikwijdte van de wet (onder andere wel 
expeditie- en veemwerk, uitsluiting scheepsbemanning).
103 Van Kuyk, De Stuwadoorswet, pp. 18-23.
104 Verslag over het Haventoezicht 1916, pp. 13 en 17.
105 Idem, 1918, p. 87 en 1915, pp. 92, 93. Cijfers Rotterdam - Verslag Haventoezicht 1919, p. 75.
106 A.W. Heijkoop, Wat ieder havenarbeider weten moet van de stuwadoorswet. Eenvoudige uiteenzetting en 
verklaring van den inhoud der wet en der uitvoeringsmaatregelen. Rotterdam, 1916.
107 De Havenarbeider, 1 april 1916.
108 Tijdschrift Nationale Vereeniging (na 1918: Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad).
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enige band met een onderneming, zonder regelmatig inkomen, op de duur ongeschikt 
waren voor geregelde arbeid.109

Voor het voortdurende “overschot” van werkvolk stelde De Fremery de werkgevers ver-
antwoordelijk. Hij betichtte hen van een tactiek van willekeur die als in een loterij een 
arbeidsleger doet toestromen. Ze zorgden ervoor bij grote drukte over voldoende men-
sen te beschikken en in rustige tijden aan niemand gebonden te zijn. Hoewel met het 
boekjesstelsel het “toevalskarakter” van de aanneming gedeeltelijk was opgeheven, liet De 
Fremery zien dat een vijfde tot de helft van de boekjeshouders niet van het verdiende week-
loon kon leven. Daarnaast keerde bij de boekjes de willekeur terug door ze als machtsmid-
del te gebruiken. De eraan verbonden uitkering bij ziekte werkte dat in de hand.110

De uiteindelijke oplossing bestond voor De Fremery in een radicale beëindiging van 
het stelsel van losse arbeid. Zo’n ingrijpende overgang leek hem echter op de korte termijn 
onmogelijk. De ondernemers zouden de financiën niet kunnen opbrengen en de werklie-
den waren te gewend aan het ongeregelde karakter van het werk. De centrale regeling van 
de arbeidsbemiddeling was in zijn ogen een aanvaardbare tussenfase.111

Het bestuur van de Amsterdamse werkgeversvereniging meende in een reactie op De 
Fremery dat aanneming geen kwestie van goed geluk was, maar van bekendheid en ver-
trouwen, uitgedrukt in ranglijsten, eerste, tweede en derde ploegen. Het boekjesstelsel 
vond de vereniging een succes vanwege de registratie en vorming van een geoefende kern. 
Over het woord “machtsmiddel” wilde de vereniging niet vallen, maar “meent U wellicht, 
dat in een zoo talrijk corps, waaronder zich zoo vele ruwe en minder ontwikkelde ele-
menten bevinden en waaronder helaas dronkenschap, diefstal van de lading, insubordi-
natie, bedreiging of mishandeling van bazen of medewerklieden of ander wangedrag niet 
bepaald tot de hooge uitzonderingen behooren, iedere mogelijkheid om disciplinair te 
straffen behoort te zijn uitgesloten?”.112

In zijn commentaar handhaafde De Fremery zijn kritiek op de willekeur waaraan losse 
arbeiders waren blootgesteld. De bron daarvan lag enerzijds in de vrije keuze van de werk-
gevers bij de aanneming en anderzijds in het gegeven dat het havenbedrijf niet als één 
geheel werkte. Dat laatste had ook gevolgen voor de boekjeshouders. Hun voorkeur betrof 

109 De Fremery , Moet de arbeidsbemiddeling, p. 263.
110 Idem, p. 252. In 1903 bleef ruim 50 procent van de boekjeshouders onder een weekloon van tien gulden. In 
1908 ruim 40 en in 1913 ruim 23 procent. Volgens Wessels was dit niet toe te schrijven aan een falende arbeidsbe-
middeling, maar aan een vertekening van de gegevens. De boekjeshouders werkten elders, beschikten over andere 
inkomsten of waren afwezig door ongevallen of ziekte - A.C. Wessels, Op- en aanmerkingen betreffende het Prae-
advies-De Fremery: Moet de arbeidsbemiddeling in het havenbedrijf geregeld worden?, in: Tijdschrift der Nationale 
Vereeniging tegen de werkloosheid, juli 1914, p. 343 (hierna: Op- en aanmerkingen).
111 De Fremery gaf een schets van de situatie in kleinere Nederlandse havens als Delfzijl, Harlingen en Zaandam, 
waar een vereniging van werklieden, al of niet op basis van een overeenkomst met ondernemers, zorgde voor de 
verdeling van het werk. Dordrecht kende nog een werkverdeling die uit de gildentijd stamde. In het wachtlokaal 
stond een houten bak met daarboven een trechter. Kwam er een karwei, gooiden de aanwezige werklieden een 
dobbelsteen in de bak. Degenen met de hoogste ogen kregen het werk. In Schiedam bestond ook zo’n kansverde-
ling, maar om de deelname van alle betrokkenen mogelijk te maken, konden de stenen pas rollen als een zandloper 
na zeven minuten gekeerd moest worden - De Fremery, Moet de arbeidsbemiddeling, pp. 258, 259.
112 Het bestuur der Vereniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied, Moet de arbeidsbemiddeling in het haven-
bedrijf geregeld worden?, in: Tijdschrift Nationale Vereeniging, februari 1915, pp. 5 en 9.
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één werkgever en liep meestal ook nog via een rangnummer. Of ze aan de beurt kwamen, 
lag dus niet vast. Een onzekerheid die versterkt werd door de vrijwel algemene gewoonte 
van het “terugbestellen” van werklieden zonder boekjes voor de volgende dag, wanneer 
het werk nog niet klaar was. En wilde de laatste groep voor een boekje in aanmerking 
komen, keerde ze zo veel mogelijk op één aanneemplaats terug. De Fremery rondde zijn 
weerwoord af met drie aanbevelingen. 1) Samenvoeging aanneemplaatsen tot een haven-
arbeidsbeurs; paritair of door de overheid bestuurd. 2) Samenstelling reserve van losse 
werklieden. 3) Toekenning vast minimumloon aan gevormde reserve.113

Omdat zowel in Rotterdam als Amsterdam in het voorjaar van 1915 onder invloed van 
de oorlogscrisis plannen opdoken voor de oprichting van een havenarbeidsbeurs, besloot 
De Fremery tot de opstelling van een “Proeve van regeling”. Een ontwerp dat gebaseerd 
was op de genoemde aanbevelingen. Hij kwam de werkgevers gedeeltelijk tegemoet. De 
eerste aanneming ‘s morgens vroeg bleef bij hen, later zou dan de besteking geheel via de 
beurs lopen. Bovendien behielden zij het recht een ranglijst naar voorkeur op te stellen. De 
Fremery erkende het probleem van de bedrijfsafsluiting: door “halfwerklozen” regelmatig 
werk te bezorgen, raakte immers een deel van hen geheel werkloos zolang de werkgele-
genheid niet toenam. Hij verwachtte dat bij een groeiende deelname van werkgevers een 
goede verdeling van de arbeid het surplus zou verkleinen en geleidelijk deed opdrogen.114 
De directeur van de gemeentelijke arbeidsbeurs in Rotterdam, J.E. van Riet, ging een stap 
verder en achtte het weren van minder geschikten onvermijdelijk.115 Bouwman stond sym-
pathiek tegenover de havenbeurs, maar vreesde dat “minder geschikt” gelijk stond aan 
“minder gewenst” en dat waren al gauw de mensen die voor hun rechten opkwamen.116

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, augustus 1914, kwam het Koninklijk 
Nationaal Steuncomité met de belofte van de voorzitter, minister van Financiën M.W.F. 
Treub, “dat niemand zal en niemand mag hongerlijden in Nederland”.117 Hij werd er 
maand in maand uit aan herinnerd, want de nood sloeg snel toe.118 Al in augustus kon-
den leden van Recht en Plicht vrijstelling van de contributiebetaling krijgen, wanneer ze 
in de voorafgaande week minder dan tien gulden verdienden. Een maand later kwam De 
Havenarbeider in plaats van wekelijks om de veertien dagen uit en in een dunnere versie.119

113 De Fremery, De regeling, pp. 26, 27, 44 en 45.
114 De Fremery, Proeve van regeling eener Havenarbeidsbeurs, in: Tijdschrift Nationale Vereeniging, mei 1915.
115 J.E. van Riet, De regeling der Arbeidsbemiddeling in het Havenbedrijf, in: Tijdschrift Nationale Vereeniging, 
november 1915, p. 516 (hierna: De regeling der Arbeidsbemiddeling). De Centrale Bond aanvaardde ter leniging van 
een “overcompleet” de sluiting of beperking van de beursinschrijving. - De Transportbode, 28 oktober 1916.
116 E. Bouwman, De arbeidsbemiddeling in het havenbedrijf Rotterdam, in: De Havenarbeider, 25 december 1915.
117 Oproep der koningin aan het Nederlandse volk, 10 augustus 1914, in: De Havenarbeider 12 september 1914.
118 Gemiddeld aantal taken per werkdag in Amsterdamse haven: 1915 - 3.186, 1916 - 2.360, 1917 - 1.187 (een taak.
staat voor een dagdeel) - Verslag Haventoezicht 1917, p. 92. In 1915 waren ongeveer 4.500 havenwerkers beschik-
baar (ongeveer 250 man was voor het leger gemobiliseerd). Gemiddeld was eenderde werkloos; de grote meerder-
heid daarvan (1.200) was aangewezen op een steunuitkering die afhankelijk van de gezinsgrootte tussen de vier en 
elf gulden per week bedroeg, terwijl een gezin met twee kinderen 21 gulden nodig had - Noodkreet, Extra orgaan 
van de Dok- en Veemarbeidersvereeniging te Amsterdam, juni 1917 (hierna: Noodkreet).
119 De Havenarbeider, 8 augustus, 22 augustus en 12 september.
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Het KNS, waarvan ook Oudegeest deel uitmaakte, had tot taak de economie op gang te 
houden, de werkloosheid tegen te gaan en steun te verlenen. Dat laatste geschiedde zoveel 
mogelijk via plaatselijke commissies – in Amsterdam het Algemeen Steuncomité – en in 
samenwerking met de vakverenigingen. Ook Recht en Plicht regelde de inschrijving en 
uitbetaling. De afhankelijkheid van particuliere fondsen en giften en de scherpe controle 
riepen een sfeer van bedeling op, vooral als het goederen betrof.120 Bemiddeling in de ver-
strekking door de Centrale Bond, voorzag de NS&BB van het commentaar “geen huts-
pot-organisatie, geen aardappelen-affaire, geen kolenzaakje, maar een vakorganisatie” te 
zijn.121

Naast deze steunregeling bestond in een aantal steden, waaronder Amsterdam, een 
werklozenverzekering. De gemeente gaf gedurende meestal zes weken een toeslag op de 
werkloosheidsuitkering van de vakverenigingen. Treub trof een noodregeling door de vor-
ming van gemeentelijke fondsen die al snel te maken kregen met slinkende werkloos-
heidskassen. De fondsen gingen over op de gehele financiering van de steunuitkering die 
(voor de georganiseerden) via de vakverenigingen bleef lopen.122 Daarnaast verleenden in 
Amsterdam de grote stoomvaartmaatschappijen aan de vaste arbeiders en boekjeshouders 
bij werkloosheid een uitkering.

Tegen deze achtergrond van sociaal-economische ontreddering en steunregelingen von-
den vanaf de eerste oorlogsdag demonstraties plaats tegen de oorlog en zijn sociale gevol-
gen. De nationale gedachte over de oorlog die de SDAP koesterde en de voorrang die het 
NVV gaf aan de vorming van een nationale eenheid bevorderden een actief politiek klimaat 
ter linkerzijde van de SDAP.123 Plaatselijk, met name in Amsterdam, waren er vergaderin-
gen van werklozen en vrouwen tegen de algemene duurte en de export van levensmiddelen 
en andere goederen naar Duitsland.124 In deze activiteiten waren havenarbeiders en hun 
vrouwen betrokken.125 De redactie van De Havenarbeider beschouwde het als een eer dat 
het blad in militaire gebouwen door de commandant van de Amsterdamse stelling verbo-
den was.126

120 Zo ontving het Algemeen Steuncomité van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland een gift van 25.000 gul-
den, De Havenarbeider 12 september 1914. De NS&BB was tegen deze afhankelijkheid en pleitte voor een door de 
overheid verstrekte werkloosheidsuitkering - De Havenarbeider, 18 maart 1916.
121 De Havenarbeider, 13 november 1915.
122 Deze erkenning van de moderne bonden “als lichamen met een speciale taak in de maatschappij” die ver-
bonden was aan de benoeming van “vooraanstaande vakbondsleden op leidinggevende functies in het openbare 
leven”, is voor De Jong een belangrijk moment in “de ingroei” van de moderne vakbeweging in maatschappij en 
staat - Fr. De Jong Edz, Om de plaats van de arbeid. Een geschiedkundig overzicht van het ontstaan en ontwikke-
ling van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam 1956, p. 127 (hierna: Om de plaats). Oudegeest: 
“In den zomer van 1914, na een 8½-jarige werkzaamheid, was het N.V.V. gegroeid tot een macht in den Staat, die 
men niet straffeloos op zij kon zetten, omdat zij een belangrijk deel van het maatschappelijk leven beheerschte” - 
De geschiedenis, deel II, p. 219.
123 J.E. Burger, Linkse frontvorming. Samenwerking van revolutionaire socialisten 1914-1918, Amsterdam 1983, p. 
19 (hierna: Linkse frontvorming).
124 Burger, Linkse frontvorming, pp. 21-27..
125 Idem, pp. 65, 66.
126 De Havenarbeider, 21 augustus 1915.
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Op het niveau van de havenarbeid drongen de vakorganisaties met wisselend succes aan 
op een duurtetoeslag voor alle categorieën arbeiders die zowel boven op het loon als de 
uitkering moest komen. Eind 1916 kwamen de gezamenlijke bonden in Amsterdam en 
Rotterdam met voorstellen over een verhoging van de lonen, toeslagen en tarieven. De 
havenpatroons waren echter tot weinig bereid.127 De vier grote maatschappijen en de werk-
geversvereniging meldden verontrust dat werklieden, voordat ze aan het werk gingen, eisen 
stelden. Ze vonden dat onverenigbaar met het bestaande stelsel van samenwerking tussen 
werkgevers en moderne vakverenigingen. Om die reden was de tijd aangebroken voor een 
collectieve arbeidsovereenkomst die bijvoorbeeld inhield “dat alle geschillen uitsluitend 
door de wederzijdsche besturen behandeld kunnen, mogen en moeten worden”.128

De ondernemers kwamen hiertoe in de dagen dat de situatie van de voedselvoorzie-
ning in Amsterdam zorgwekkend was te noemen. 20.000 Mensen demonstreerden tegen 
de schaarste aan levensmiddelen, honderden vrouwen plunderden kolenschuiten en 
Burgemeester en Wethouders vroegen begin februari 1917 militaire bijstand aan.129

In deze periode dolven de ideeën voor een gemeentelijke havenarbeidsbeurs het onderspit. 
De ondernemers wensten geen inmenging in hun belangen. Bezorgd over het mogelijk 
verlies van een bestand van vaste arbeiders, richtten ze begin 1917 de Havenreserve op.

Privaat initiatief
De plannen van de Rotterdamse werkgevers voor een eigen beurs vond de directeur van 

de Amsterdamse arbeidsbeurs, Detiger, zeer zorgwekkend en reden om wethouder F.M. 
Wibaut van Arbeidszaken te benaderen over een gemeentelijk initiatief.130

De Amsterdamse werkgevers hadden andere zorgen. Hun secretaris H.P. de Haan 
meende dat “valide werklieden” liever een uitkering ontvingen dan zich voor werk in de 
haven te melden. Een centrale aanneemplaats kon deze misstand terugdringen en het 
surplus aan arbeiders beweeglijker maken. Dat maakte het ook mogelijk “de toevoer van 
onnoodige lieden” te beperken en het “prestatievermogen” op te voeren. Hij gaf de voor-
keur aan een gemeentelijke instantie, omdat verwacht kon worden dat de arbeiders zich 
zouden verzetten – “gezamenlijke woeling en actie” – tegen een instelling van werkgevers 

127 In Amsterdam slaagden de bonden erin het minimumuurloon van dertig cent te vervangen door een minimum 
dagloon van vier gulden - Jaarverslag van den secretaris der Nederlandsche Federatie van Transport-Arbeiders over 
de jaren 1917-1918, p. 6.
128 Het Transportbedrijf, 3 februari 1917. Het stelsel van samenwerking waarnaar de werkgevers verwezen, 
streefden ze na sinds de staking van 1911. Het verslag van de Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied 
over het jaar 1912: “Wij spreken hierbij onverdeeld de wensch uit dat voortaan tengevolge van dit door ons beoogde 
‘gemeenschappelijk streven’ verbetering in arbeidsvoorwaarden en toestanden in het Havenbedrijf zonder ernstige 
botsingen kan worden bevorderd (…).”
129 Burger, Linkse frontvorming, pp. 80-83.
130 Detiger, Brief aan wethouder Wibaut, 31 maart 1915. Stadsarchief van de gemeente Amsterdam, Gemeente 
Arbeidsbeurs, toegangsnummer 5236. Havenarbeidsbeurs 1082-1089 (hierna: Star. 1). Voor zijn Rotterdamse 
collega Van Riet was het vanwege de nodige onpartijdigheid en de overheidsbelangen in het havenbedrijf “van 
groot en overwegend belang” dat de arbeidsbemiddeling in handen van de gemeentelijke overheid kwam - De 
regeling der Arbeidsbemiddeling, p. 510. P. Nijgh, voorzitter van de Rotterdamse scheepvaartvereniging, dacht daar 
anders over: “de werkgevers zullen zélf wel bepalen hoe de kantoren van aanneming zullen worden beheerd!” - 
Stakenburg, Stand van Zaken, p. 70.
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en de beperkingen van hun vrijheid. Tot de voorwaarden behoorde dat de werkgever het 
loon betaalde vanaf het moment dat hij feitelijk over de werkman beschikte.131

Op 15 mei 1915 belegde Wibaut een conferentie over de wenselijkheid en inrichting van 
een havenarbeidsbeurs. In de raadszaal kwam een bijzonder gezelschap samen: vertegen-
woordigers van de grote stoomvaartmaatschappijen, vier werkgeversverenigingen, zeven 
vakverenigingen en Detiger en De Fremery namens respectievelijk de arbeidsbeurs en de 
commissie havenonderzoek. De ondernemers kozen voor een gemeentelijke beurs die op 
aanvraag werkvolk stuurde, wanneer ze na hun eigen besteking mensen tekort kwamen. 
Daarnaast kozen ze voor paritaire controle en financiering. In de toelichting op hun hogere 
bijdrage in de kosten dan de vakorganisaties drukten zij hun belang uit: “Wie de geneug-
ten der instelling heeft, betale het belangrijkste deel der onkosten.”132

De vakorganisaties bleken opnieuw geen koplopers in het debat over decasualisatie. 
Ze hadden eerder ingestemd met de voorstellen van Wessels, vonden de stukken van De 
Fremery uitnemend en lieten dat in hun commentaar op de Stuwadoorswet horen, maar 
daar bleef het bij. De modernen spraken van een “goede distributie der arbeidskracht” via 

131 H.P. de Haan, Een arbeidersbeurs voor het havenbedrijf te Amsterdam, 19 april 1915 - Star. 1.
132 Verslag vergadering van belanghebbenden bij het Havenbedrijf gehouden op 17 mei 1915 ter bespreking 
van het nemen van maatregelen ter bevordering van de georganiseerde arbeidsbemiddeling in de haven van 
Amsterdam - idem.

Bertus Bouwman (1882-1956), bestuurder NAS, voorzitter Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders, 

demonstratief congres NAS 26 maart 1939 in Concertgebouw Amsterdam - uit: De Arbeid, 7 april 1939
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een gemeentelijke beurs. Recht en Plicht, bij monde van voorzitter Coen Posthuma ver-
wachtte van de ondernemers niet meer dan een centrale aanneemplaats. Misschien waren 
ze voor meer over te halen “als zij een arbeidsbeurs voor hun etablissement kregen en dan 
voor hen alleen”.133

Het directe resultaat van de conferentie was de instelling van een paritaire Commissie 
van Advies die de gemeentelijke beurs voorbereidde. Met De Fremery als voorzitter, ging 
zij in juli 1915 voortvarend aan het werk.134 Delegaties bezochten Liverpool en Londen, in 
maart 1916 stemde de gemeenteraad in met de bouw van een centraal aanneemlokaal in 
de Oostelijke haven dat ruim een jaar later klaar was. In oktober 1919 sloot de commissie 
tevreden haar werk af, de arbeidsbemiddeling in de haven was “op weldoordachte en stel-
selmatige wijze (...) ter hand genomen”.135

Tot een gemeentelijke havenarbeidsbeurs kwam het echter niet. Het vrijwel identieke 
commentaar van verschillende werkgeversverenigingen was markant in zijn afwijzing. Ze 
verwierpen de bepaling die tot de standaarduitrusting van de arbeidsbeurzen behoorde, 
namelijk dat bemiddeling uitbleef voor werkgevers en werknemers die rechtstreeks in een 
arbeidsconflict – werkstaking, uitsluiting, loongeschil – betrokken waren. Een gemeente-
lijke instelling diende volgens de werkgevers “strikt onzijdig” te zijn.136 Hetzelfde lot trof de 
standaardregel dat bemiddeling plaatsvond volgens “de algemeen geldende arbeidsvoor-
waarden”. Ook hier gaf de commissie, meenden de werkgevers, hun exclusieve bevoegd-
heden aan de beurs. Een derde punt van kritiek betrof de taak van de beurs de gemiddelde 
lonen van de losse werklieden zo gelijkmatig mogelijk te verdelen. De werkgevers zagen 
dit als een inmenging in hun verhouding tot de arbeiders; bovendien zou het gewoonte 
moeten blijven de eerste ploegen een bovengemiddeld loon te betalen. Tot slot wensten 
ze een aanpassing in de bepaling dat buiten de eerste besteking alle aanneming van losse 
arbeiders via de beurs verliep. De werkgevers aanvaardden deze monopoliepositie niet en 
wilden “uitsluitend” vervangen door “bij voorkeur”.

Posthuma sprak dus terecht zijn scepsis uit. Sociale hervormers als De Fremery en 
Detiger vingen bot. De eerste beloofde de commissie een verzoenend evenwicht tussen 
het werkgeversbelang van een niet te kleine en het werkliedenbelang van een niet te grote 
arbeidsreserve.137 De tweede wilde door de bemoeienis van de gemeentelijke overheid een 
einde maken aan de “anarchie” die in de losse arbeid heerste, maar kwam in oktober 1919 
tot de conclusie dat de overheid niet meer hoefde in te grijpen, omdat de havenpatroons 
inmiddels “regel en organisatie” hadden ingevoerd.138

133 De Havenarbeider, 29 mei 1915. C. Posthuma was sinds 1907 voorzitter van Recht en Plicht en werd in juni 
1924 secretaris van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders, een functie die hij van 1929 tot 1933 com-
bineerde met het penningmeesterschap - Het Transportbedrijf, 29 april 1933.
134 Ze bestond uit vijf “leden werkgevers”, waar later een zesde bij kwam en vier “leden werknemers”. Detiger was 
en Boekman zorgde voor de organisatie en verslagen - Star. 1.
135 Commissie van Advies, Aan Burgemeester en Wethouders, 21 oktober 1919 - idem.
136 Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied. Aan Commissie van advies, 25 januari 1916. De grote 
stoomvaartmaatschappijen (22 januari 1916), Amsterdamsche Houtimporteurs Vereeniging (24 januari 1916) en 
Amsterdamsche Expediteurs-Vereeniging (30 januari 1916) onderschreven dit commentaar - idem.
137 De Fremery, Inleiding, p. 16.
138 Notulen vergadering Commissie van Advies, 15 oktober 1919 - Star. 1.
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Daaraan vooraf liep op voorstel van de Commissie van Advies een proef met de aanneming 
van losse werklieden om de praktische basis van de gemeentelijke havenarbeidsbeurs te 
versterken. Dat was in maart 1916 vastgelegd in een overeenkomst tussen vier grote haven-
bedrijven (SMN, KNSM, Oceaan en Müller & Co) en vijf plaatselijke vakorganisaties (waar-
onder Recht en Plicht en Dok en Veem).139

In de proef bleef de vroege besteking die om acht uur ‘s morgens eindigde, in handen 
en op het terrein van de ondernemers. Gemeenschappelijk waren de bestekingen van elf 
uur ‘s morgens en drie uur ‘s middags op een vaste plaats bij de Verbindingsdam op het 
IJ-eiland, het tegenwoordige KNSM- en Java-eiland. Terwijl tevredenheid heerste over de 
verbeterde opvang van de decentrale tekorten, nam in het najaar van 1916 het scheeps-
verkeer sterk af en de werkloosheid toe. De grote ondernemers vreesden een verloop van 
geschikte werklieden en breidden de steunregelingen uit om een deel van hun los-vaste 
arbeiders vast te houden. Voorwaarde was een meldingsplicht van minimaal één maal per 
dag.140

Deze regelingen bood de meerderheid van de werkloze havenarbeiders geen soelaas, ze 
bleven afhankelijk van de magere uitkering van het Algemeen Steuncomité. Dit leidde tot 
protesten en een bijeenkomst, december 1916, in de overvolle grote zaal van d’Geelvinck 
aan de Singel (hoek Geelvincksteeg), waar Posthuma en Bouwman de belangrijkste spre-
kers waren. Tegenover de aalmoes van het steuncomité stelde de vergadering “met alge-
meene stemmen” aan de “bevoegde autoriteiten” de eis van een uitkering gelijk aan die 
van de grote maatschappijen.141 

De burgemeester zag de plaatselijke steunfondsen slinken en spoedde zich naar de 
ondernemers met het verzoek hun financiële inspanningen te verhogen. Nog in 1916 
besloten de proefnemende directies een reserve van arbeiders te vormen. Dat gebeurde 
buiten de vakorganisaties om en met steun van De Fremery.142 Op verschillende plaatsen 
in de haven kwam een affiche te hangen dat de op 2 januari 1917 startende Havenreserve 
aankondigde. De ondernemers achtten dit private initiatief nodig vanwege de “onverschil-
ligheid” die zich van de bootwerkers meester maakte. Het behoud van een “kern van geoe-
fend volk” was onmisbaar bij de opleving van het bedrijf na de oorlog.143

139 Voorlopige regeling der Aanneming (besteking) voor losse havenarbeiders op een Centrale Aanneemplaats, 
gelegen op het IJ-eiland, 23 maart 1916. Bijlage bij Gemeenteblad Afdeeling 1, Beschikbaarstelling terrein en 
gebouw voor het tot stand brengen eener Centrale Aanneemplaats door de Commissie van advies in zake de 
oprichting van een gemeente-arbeidsbeurs voor het Havenbedrijf, 30 juni 1916. Het gebouwtje op de Javakade bleef 
voor het bestemde doel ongebruikt, in 1919 nam de Havenarbeidsreserve het over - Stadsarchief van de gemeente 
Amsterdam, archief Scheepvaartvereniging Noord (hierna: Star. 2).
140 Verslag Haventoezicht 1916, pp. 101, 102.
141 Het Transportbedrijf, 14 december 1916.
142 De Transportbode, 6 januari 1917. (Het eerste jaarverslag van de latere Havenarbeidsreserve vermeldde dat de 
Havenreserve “zonder eenige pressie van werkliedenzijde” was opgericht, p. 1) - IISG-AHBd.
143 Reorganisatie der Havenreserve, 14 januari 1919, p. 1 - Star. 2. Niet ondertekend. Gezien de vergelijk-
bare formuleringen in een notitie voor de Amsterdamse Scheepvaartvereniging en het Jaarverslag van de 
Havenarbeidsreserve (1919-1920), geschreven door Wessels, kan ook dit stuk van zijn hand zijn - idem.
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De financiering van de Havenreserve geschiedde door de ondernemers, het Algemeen 
Steuncomité en het KNS, respectievelijk: 50, 26 en 24 procent.144 De organisatie rustte op 
de volgende bepalingen:
1.  De deelnemende bedrijven vragen werk aan dat zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld 
wordt. 
2.  De aangenomen werklieden verplichten zich tot twee meldingen per dag. Ze zijn voor 
al het opgedragen werk beschikbaar en werken alleen voor de Havenreserve.
3.  Het gegarandeerd minimumloon bedraagt twaalf gulden per week. Bij verdiensten van 
vijftien gulden of meer, komt er niets bij van de Havenreserve. Bij minder dan twaalf gulden, 
volgt een aanvulling van twee gulden per niet gewerkte dag tot maximaal vijftien gulden.
4.  Afwezigheid bij een melding, betekent het verlies van een zesde deel van het garantie-
loon. Bij andere redenen dan ziekte kan een tijdelijke schorsing of definitieve uitsluiting 
volgen. 145

Aan het begin stonden tweehonderd bootwerkers, “de flinksten” overgenomen van het 
steuncomité.146 Begin februari 1917 kwam door de onbeperkte duikbotenoorlog vrijwel een 
einde aan de besteking en steeg het aantal naar achthonderd om aan het einde van het 
jaar duizend te bedragen.147 De vakorganisaties verzochten om toetreding tot een te vor-
men bestuur, maar moesten het doen met een paritaire commissie van beroep waarvan 
Detiger voorzitter en Wessels secretaris was. In juli ging na protesten het garantieloon 
voor gehuwde werklieden omhoog tot vijftien gulden, plus één gulden per kind met een 
maximum van drie gulden.148 Het laatste oorlogsjaar kende maanden van twee tot vijf bin-
nenkomende, geladen zeeschepen, ook voor de Havenreserve was er nauwelijks werk. De 
financiering veranderde, ondernemers ruim 32 en de beide comités ruim 33 procent.149 In 
mei 1918 volgde de werkverschaffing.150

De Havenreserve functioneerde dus als steunregeling en nauwelijks als centrale aan-
neemplaats. Toen in de laatste maanden van 1918, de wapenstilstand trad 11 november in, 
het aantal schepen toenam, kwam het bestuur tot de conclusie dat de Havenreserve van 
een “verkapt steuncomité” omgevormd moest worden tot “alleen een werkinstituut”. Dat 
gebeurde ingaande 11 april 1919 onder de naam Havenarbeidsreserve, HAR. De opheffing 
van de Havenreserve diende tevens om het corps bootwerkers te zuiveren van “ongure 
elementen”.151 Een beslissing die verwees naar de roerige gebeurtenissen in de laatste 
oorlogsjaren.

144 Verslag Haventoezicht 1917, pp. 96, 97 IISG-AHBd.
145 Manifest Haven-Reserve, december 1916 - Star. 2.
146 Havenreserve, Jaarverslag over 1917, p. 1 - IISG-AHBd.
147 Vergelijkbare regelingen golden voor 60 fruit- en 76 graanwerkers. In december 1916 kwam de Veemreserve 
met ongeveer 250 losse veemarbeiders. Op dat moment betaalden de stoomvaartmaatschappijen 1.300 bootwer-
kers een garantieloon en hadden 1.250 man vast kadepersoneel in dienst. Daarnaast ontvingen 527 havenarbeiders 
steun van het Algemeen Steuncomité - Verslag Haventoezicht 1917, p. 97. Door de Havenreserve liep dat aantal 
terug tot 485 in 1917 en 455 in 1918 - Verslag Haventoezicht 1918, p. 103.
148 Manifest Haven-Reserve, 18 juli 1917 - Star. 2.
149 Verslag Haventoezicht 1918, p. 102.
150 Havenreserve, Jaarverslag over 1918, pp. 2, 3 - IISG-AHBd.
151 Reorganisatie der Havenreserve, 14 januari 1919, p. 5 - Star. 2.
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Het contrast tussen enerzijds de onveiligheid, werkloosheid, overbodigheid van 
arbeidskracht en terugkerende stakingen en anderzijds de profijtelijke economische 
expansie, riep verschillende reacties op. Van specifieke arbeidswetgeving tot ideeën 
over de hervorming en zelfs opheffing van het systeem van de losse arbeid. De 
verdienste van de hervormers lag in de uitgesproken verontrusting over de onbeheerste 
toestroom van werkloze arbeiders naar de havenarbeidsmarkt. Begrijpelijk dat de 
vakorganisaties deze visie positief beoordeelden. De aanneming van (losse) arbeiders 
en de verdeling van het werk beschouwden ze echter als een aangelegenheid van de 
ondernemers.
De hervormers stelden zich tot taak een rationele benadering van sociale vraagstukken 
geaccepteerd te krijgen. Hun zorg was het risico voor de maatschappelijke stabiliteit 
van een ongebonden, niet in de reguliere loonverhouding geïntegreerde, groep 
arbeiders. Vanuit deze bekommernis waren ze voorstander van een gereguleerde 
arbeidsbemiddeling via een gemeentelijke havenbeurs.
In eerste instantie volgden de ondernemers de ideeën van deze overheidsbemoeienis. 
In de toelichting bleken ze hun verhouding tot de arbeiders niet alleen als een 
economische, maar ook als een politieke kwestie te beschouwen: als een vraagstuk 
van gedragsbeheersing. Afstand doen van een verspreide ten gunste van een centrale 
aanneming bevatte in hun ogen het beheersingsrisico van geconcentreerde onvrede 
en onrust. En dit risico wilden ze graag aan de gemeentelijke overheid uitbesteden. 
Uiteindelijk beslisten ze anders en hielden de overheid buiten de deur, omdat de 
voorwaarden van een gemeentelijke beurs niet voldoende “onzijdig” waren en zowel 
hun economische als politieke handelingsruimte beperkten.
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hoofdstuk 3

Havenarbeidsreserve

De roerige, laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog werkten door in de havens.  
De scheepvaartverenigingen namen het initiatief tot de Havenarbeidsreserve (HAR)  
en later tot een permanent overlegorgaan met de vakorganisaties. Met de komst van  
de HAR maakte de steunregeling plaats voor een arbeidsregeling.
Na de grote, verloren transportstaking van 1920 onderging de Amsterdamse HAR 
een grondige reorganisatie die in 1923 uitmondde in het einde van het garantieloon. 
Daarna bleef de opzet ongewijzigd. Onderbroken door een opleving rond 1933 maakte 
de onafhankelijke vakbeweging een neergang door om vervolgens in een isolement te 
raken.

Einde Havenreserve
Over de gehele oorlogsperiode genomen, toonde de economie twee gezichten. Een 

daling van het bruto binnenlands product van bijna 20 en een groei van de winsten van 
zo’n 40 procent. Een groei die grotendeels toe te schrijven was aan een sterke stijging van 
de prijzen en een scherpe daling (10 procent) van de reële lonen. Terwijl over de hele linie 
de geregistreerde werkloosheid alleen in 1915 boven de 6 procent kwam (“oppotten van 
arbeid”, mensen vasthouden tot betere tijden), daalde het levenspeil aanzienlijk.1

Deze ontwikkeling was te zien in het havenbedrijf. Aan de ene kant de gevoeligheid 
als internationaal toevoerkanaal met vooral in 1916 spectaculaire winststijgingen.2 Aan de 
andere kant de zware terugval van de binnenkomende lading.

Tabel 3.13 – Aantal Amsterdam binnengekomen netto registertonnen, in miljoenen

1913 2,7 1914 2,4 1916 1,5 1918 0,2

Daartussen lag het vraagstuk van de havenarbeid. De getroffen steunregelingen en de 
opgerichte Havenreserve zorgden voor een elk moment aan te boren reservoir van arbeids-
kracht. Ze droegen bij aan de sociale stabiliteit in een haven die als zoekplaats naar werk en 
een traditie van chronische ‘half werkloosheid’ een bron was van sociale onrust. Eén van 
de bronnen. Want met name vanaf 1917 was Amsterdam het toneel van voedseloproeren, 
betogingen, stakingen en botsingen met politie en leger. De bevolking van de Oostelijke 
eilanden, vrouwen in het bootwerkerskwartier Kattenburg voorop, was actief betrokken 

1 Van Zanden, Een klein land, pp. 133 en 140. Bij een index van 100 in 1913 stegen de groothandelsprijzen van 
146 in 1915 naar 376 in 1918 en de kosten van het levensonderhoud van 113 in 1915 naar 175 in 1918 - De Vries, De 
Nederlandse economie, p. 275.
2 De Havenarbeider sprak 2 september 1916 van de “millioenenregen voor het Nederlandsche 
Scheepvaartkapitaal” en berekende een winststijging bij 27 rederijen die varieerde van 12 tot 460 procent.
3 Verslag Haventoezicht 1920, p. 88. Zie ook tabel 2.3.
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bij plunderingen van treinwagons en broodkarren en demonstraties bij het gemeentehuis. 
Dieptepunten waren de zes doden en bijna honderd gewonden op het Haarlemmerplein 
tijdens het aardappeloproer van juli 1917 en de vier doden en tientallen gewonde demon-
stranten bij de cavaleriekazerne in de Sarphatistraat op 13 november 1918. Dat was twee 
dagen na de wapenstilstand en Troelstra’s revolutionaire “Kundgebung”.4

In deze na 1903 waarschijnlijk roerigste dagen in de Nederlandse sociale geschiede-
nis deed het NAS pogingen tot samenwerking met het NVV dat daar niet ongevoelig voor 
was. Bouwman trok hard aan die toenadering. Kort voor zijn voorzittersschap van de 
Transportfederatie in september 1916 benadrukte hij nog de directe actie als wapen “bij 
uitnemendheid” van “de zelfstandige, economische en antiparlementaire strijd der arbei-
dersklasse zelf”.5 In de revolutionaire novembersfeer trachtte hij deze opvatting in de vorm 
van “de staking als politiek wapen” tot uitgangspunt te maken in de samenwerking met de 
sociaal-democratie. Struikelblok was echter steeds de band tussen NVV en SDAP.6 Verder 
dan een gezamenlijk Duurtecongres van de twee vakcentrales, december 1919, kwam het 
niet.

Op het eigen terrein maakte de Transportfederatie een snelle groei door. Het ledental 
ging van 3.172 op 1 september 1916 naar 9.489 op 1 januari 1918. Van het laatste aantal was 
35 procent lid van de AHAV in Rotterdam en 15 procent van Recht en Plicht.7 Temidden 
van stakingen die meestal over lonen gingen, kreeg in Rotterdam de grote staking over de 
Havenreserve een bijzondere betekenis. “Immers”, zo meende Bouwman, “het ging hier 
niet om meer loon of betere arbeidsregeling, maar om het recht op loon voor arbeiders, die 
door werkloosheid zijn getroffen.”8

In vergelijking met Amsterdam was de havenarbeid in Rotterdam meer verwilderd, onge-
regelder en omvangrijker. De haven was van meer betekenis voor de nationale economie 
en gevoeliger voor de internationale conjunctuur en concurrentie. Nog meer dan hun 
Amsterdamse collega’s wensten de Rotterdamse ondernemers de overheid op afstand te 
houden en daarmee een gemeentelijke havenarbeidsbeurs. Onder druk van de grote werk-
loosheid en even grote behoefte aan steun onder de havenarbeiders droeg het Koninklijk 

4 Burger, Linkse frontvorming, pp. 87, 104 en 118. Troelstra gebruikte deze term (redevoering) in zijn 
Gedenkschriften, Deel vier - Storm, Amsterdam 1931, p. 163.
5 Burger, Linkse frontvorming, p. 65.
6 Idem, p. 134.
7 Jaarverslag van den secretaris der Nederlandsche Federatie van Transport-Arbeiders over de jaren 1917-1918, 
p. 4. Eind 1916 telde de Centrale Bond 3.829 leden (waaronder 1.800 Rotterdamse bootwerkers). Na fusies kwam 
het aantal leden in januari 1918 op 16.428 - Laan, Laan, Jaren, p. 86.
8 E. Bouwman, De Rotterdamsche Havenreservegeschiedenis, in: De Nieuwe Tijd, 1917, p. 540. Bertus 
Bouwman (1882-1955) was in 1904 als bootwerker in de Rotterdamse haven gekomen. Na zijn betrokkenheid bij 
verschillende stakingen werd hij bestuurder in de onafhankelijke (haven)vakbeweging. Tegelijkertijd betrad hij de 
politieke arena om in 1929 één van de oprichters van de Revolutionair Socialistische Partij (RSP) te worden, waarin 
ook Posthuma en Sneevliet actief waren. De RSP vertegenwoordigde het op het NAS georiënteerde revolutionair 
marxisme en beschouwde zich als erfgenaam van het prestalinistisch bolsjewisme. Bouwman volgde in 1935 de 
RSP in de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij (RSAP). In de jaren 1933 tot 1940 was hij secretaris van 
het NAS - T. de Winter, D. de Winter, BWSA, digitale versie - http://www.iisg.nl/bwsa/bios/bouwman.html, 21 
augustus 2002. M. Eekman, H. Pieterson, Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen, Amsterdam 1987, pp. 104 en 
115 (hierna: Linkssocialisme).
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Nationaal Steuncomité, KNS, bij aan een garantieloon. Grote ondernemingen als de 
Holland Amerika Lijn en de Rotterdamse Lloyd gaven echter de voorkeur aan een eigen 
steunregeling voor vaste arbeiders. Met als gevolg dat veel havenarbeiders aangewezen 
bleven op “de ellendige methodes van steuncomité en burgerlijk armbestuur”.9 Op 15 juni 
1917 gingen ze in staking met de eis van een havenreserve als in Amsterdam. Na hoog 
beraad in Den Haag kwam die er met een steunregeling voor maximaal 4.500 arbeiders.10 
Een vertroebelde regeling, omdat onder dit maximum zo’n 600 vaste arbeiders vielen die 
geheel voor rekening van de ondernemers behoorden te zijn.11

Veel losse arbeiders stonden nog buiten de Havenreserve en kwamen in protest. De 
Scheepvaartvereeniging was bereid tot een uitbreiding met duizend man, mits later een 
heffing op alle binnenkomende en uitvarende schepen de financiering compenseerde. 
Minister Treub wees een dergelijk verhaal op de toekomst af en achtte de reders in staat 
zelf hun vaste arbeiders te betalen. Eind september 1917 verklaarde het KNS “dat de 
havenreserve zou ophouden, zoodra de reservisten zich aan hun verplichtingen zouden 
onttrekken, m.a.w. als zij zouden staken”.12 Maar er was nauwelijks werk en onder druk 
van de sluiting van de Havenreserve, en dus 4.500 arbeiders terug naar een slechtere 
steunregeling, zagen de arbeiders af van een staking. De vakorganisaties stemden in met 
een verlaagde uitkering die voor ongeveer 6.500 arbeiders voor de eerste drie maanden van 
1918 gold.13

Na een herverdeling van de financiering tot 60 procent KNS en 20 voor de 
Scheepvaartvereeniging en de gemeente Rotterdam elk, een sterke prijsstijging van de 
levensmiddelen en gelijkblijvende uitkeringen brak op 30 juli 1918 een nieuwe staking uit, 
nu tegen het KNS en de regering.14 Twee dagen later hief het KNS de Havenreserve op.

De werkgevers namen het initiatief terug en richtten op 2 september een nieuwe orga-
nisatie op. Voor eigen rekening, voor tweeduizend man en met een nieuwe bepaling: het 
verdiende weekloon ging af van de uitkering. Was het meer dan de uitkering, dan volgde 
een week later de inhouding van het surplus. Zo verdween het instituut dat steun ver-
leende en maakte plaats voor een regeling van de arbeidsreserve. In mei 1919 kwam dat tot 
uitdrukking in de naam Havenarbeidsreserve.

In Amsterdam was dat een maand eerder gebeurd onder het bestuur van wat inmiddels de 
Scheepvaart-Vereeniging Noord (SVN) heette. Dit besluit viel op een moment dat de radi-
caliserende wind nog niet was uitgeblazen en het aantal binnenkomende geladen tonnen 
terugkroop naar het vooroorlogse niveau.15

9 Bouwman, De Rotterdamsche Havenreservegeschiedenis, p. 540.
10 P. Nijgh, De geschiedenis der Havenreserve te Rotterdam, Rotterdam 1918, pp. 8-13.
11 Het Transportbedrijf, 18 augustus 1917.
12 Bouwman, De Rotterdamsche Havenreservegeschiedenis, p. 544.
13 Stakenburg, Stand van Zaken, pp. 74, 75.
14 Kort voor de verkiezingen, juli 1918, vond minister Treub het onbehoorlijk “dat de arbeider het als een recht 
gaat beschouwen, te worden ondersteund als hij werkloos is” - E. Bouwman, Manuscript Herinnering van een 
oudstrijder in de arbeidersbeweging, p. 19 - IISG, Archief E. Bouwman.
15 In 1919: 1,6 miljoen netto registerton, in 1920: 2,4 (1913: 2,7) - Verslag Haventoezicht 1920, pp. 13 en 88.



havenarbeidsreserve 71

Stakende bootwerkers in Czaar Peterstraat, tijdens Aardappeloproer van 1917 - Stadsarchief Amsterdam

De ondernemers bezonnen zich op machtshandhavende maatregelen en gaven daar blijk 
van in een aanvallende en repressieve toon op weg naar een nieuw instituut. In de ogen 
van het bestuur van de SVN waren in de Havenreserve overbodige, ongeschikte en onge-
wenste bootwerkers verzeild die “onverbiddelijk uit het havenbedrijf verbannen” moesten 
worden.16 Opheffing van de Havenreserve was daarvoor het aangewezen middel17, maar 
dan wel in de wetenschap dat dit instituut in de korte tijd van haar bestaan bewezen had 
“een machtige factor” te zijn om “de orde en rust in de haven te bewaren”.18

Om “mannen van zessen klaar” over te houden, waren twee scenario’s denkbaar. a) 
Wachten op een staking. De gemakkelijkste weg, de schuld lag dan immers bij de werk-
weigerende werklieden. Maar daarom ook kostbaar. b) Beëindigen door de werkgevers. De 
regie bleef in eigen hand, maar riep “geweldig veel tegenstand” op. Kreeg de voorkeur, uit 
te voeren op het moment dat er “weinig of geen werk” was.19

Aldus werd gehandeld. Kort voor de gekozen datum van 11 april verscheen op vele plaat-
sen in de haven een Kennisgeving met een zestal punten, waaronder: opheffing bestaande 
reserve, inwerkingtreding HAR voor schriftelijk uit te nodigen werklieden (eerste ban) en 
aanleg register groep werklieden, oproepbaar bij uitbreiding havenverkeer (tweede ban).20

16 Bestuur SVN, Reorganisatie der Havenreserve, 14 januari 1919, p. 4.
17 J. Wessels, Havenreserve, maart 1919, p. 1 - Star. 2 (nota voor bestuursvergadering SVN).
18 Bestuur SVN, Reorganisatie der Havenreserve, p. 2. - idem.
19 Idem, p. 3.
20 ScheepvaartVereeniging Amsterdam, 10 april 1919. Door de beëindiging van het boekjesstelsel (bij inlevering: 
twintig gulden) creëerde de SVN een nulsituatie zonder rechten en plichten  idem. “Ban” staat voor een aangewe-
zen, afgekondigde groep.
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De stempeling en besteking vonden drie maal daags plaats, zowel aan de Piet Heinkade 
(weekboten, wilde bedrijf en vemen) als op de Verbindingsdam (de maatschappijen). De 
uitbetaling was zaterdagmiddag. Het gebouwtje dat van de Commissie van Advies was 
overgenomen, kwam onder de sloophamer en vlak ernaast verrees een nieuwe vestiging 
aan de Javakade.21 Na een start met tien personeelsleden werkten in 1920 ongeveer veertig 
mensen op het kantoor van de Havenarbeidsreserve.22

De besteking kende naar twee kanten verplichtingen. De bij de SVN aangesloten onderne-
mers en de stoomvaartmaatschappijen konden – bovenop hun vaste mensen – alleen via 
de HAR losse arbeiders aannemen. De ingeschreven arbeiders moesten naar het bestoken 
werk gaan en waren dus voor een groot deel hun vrije keuze kwijt.

De eerste ban bestond uit 1.713 bootwerkers en 202 veemwerkers.23 Het garantieloon 
per week bedroeg 23 gulden dat bij werk kon uitgroeien tot een maximum van 30 gulden. 
“Een behoorlijk weekloon, waardoor de aanleiding tot veel actie en roering in de toekomst 
al dadelijk zal worden weggenomen (...) dat (...) een gunstige uitwerking zal hebben op de 
directe actietactiek die in de haven zoo dikwijls en zoo ondoordacht tot schade van het 
bedrijf door de bootwerkers wordt toegepast.”24 De toekenning aan de eerste ban van een 
ziekenuitkering en pensioen (respectievelijk: zestien en tien gulden per week) kreeg een 
vergelijkbare functie toegedicht.25

De tweede ban verkeerde in een andere positie. Deze groep losse arbeiders ontving 
geen garantieloon. Was er werk kregen ze een oproep en zaterdags loon, was dat er niet, 
waren ze aangewezen op een werkloosheidsverzekering (70 procent van het laatst ver-
diende loon). Pas nadat de eerste ban van werk voorzien was, kwamen zij in beeld. Eerst 
de houders van een blauwe kaart, in 1919 maximaal 1.000, daarna de houders van een 
gele kaart, maximaal 1.200.26 Ze vormden zowel de tweede en derde arbeidsreserve als de 
wervingsgroep voor de eerste ban.

De pacificatie van de bedrijfsverhoudingen verliep niet gladjes. De sociale onrust was niet 
uitgewoed en de boot- en veemwerkers lieten zich niet polijsten. Dat bleek in het verslag 
van directeur Wessels, daaruit twee voorbeelden:
— Het strafregister.

In de ruim acht maanden van 1919 deelde hij 228 straffen uit. Koploper (87 maal) was 
de “misdraging tegenover toezichthoudend personeel, het niet opvolgen van gegeven 
bevelen”, gevolgd door “te laat of zonder verlof van de HAR wegblijven” (46) en dronken-
schap (43). De straffen varieerden van ontslag tot schorsing.27

21 Tom Koningh - kwam als zestienjarige leerling in de haven, later kaderlid en bestuurder Vervoersbond FNV 
- vertelde over een oud havenbegrip, het “harren”. Was er bij een baas geen werk, en stond de bootwerker bij de 
HAR ingeschreven, diende hij zich te melden bij het bestekingslokaal (het hok) van de HAR.
22 Verslag HAR 1919-1920, pp. 4-7 - IISG-AHBd.
23 Idem, pp. 17, 18. Eind 1919 waren deze aantallen: 1.930 en 316 - idem. p. 6.
24 J. Wessels, Havenreserve, p. 2 - Star. 2.
25 De regeling bevatte ook een pensioen voor zeventig mensen die 65 jaar of ouder waren.
26 Verslag HAR 1919-1920, p. 6 - IISG-AHBd.
27 Idem, pp. 47, 48. Rekening houdend met de groei van het personeelsbestand in 1920 en 1921 naar zo’n 2.500 
en de ontslagen in 1922 (ruim 900) liet het jaar 1919 het grootste percentage gestraften zien. In de latere jaren nam 



havenarbeidsreserve 73

— Het inlichtingenbureau.
In de laatste drie maanden van 1920 waren 881 schriftelijke inlichtingen ver-

strekt aan vooral de belastingdienst, maar ook aan het Burgerlijk Armbestuur, de 
Rijksverzekeringsbank en politie. Eén van de gevolgen was: 139 maal loonbeslag, hetgeen 
“tot tal van onverkwikkelijke toneelen aanleiding” gaf.28

De sociale onrust vond ook een weg in de twaalf stakingen bij de Havenarbeidsreserve 
die in de periode mei 1919 tot februari 1920, vooraf aan de grote transportstaking uitbra-
ken. Ze varieerden van één tot vier dagen, 46 tot 800 man en met aanleidingen als het 
ontslag van een collega, de duurte, de eis van een garantieloon voor de tweede ban en 
een defecte pont.29 Meerdere stakingen waren niet uitgeroepen of overgenomen door de 
vakorganisaties. Soms ontbrak zelfs, tegen de traditie in, de steun van Recht en Plicht (of 
de Federatie). Dat noopte tot een verklaring. De beschuldiging “verwaterd” te zijn en te 
luisteren naar de modernen wees de Federatie af. In tegenstelling tot wat de stakers dach-
ten, was “de zucht tot de daad” niet hetzelfde als iets “dat op revolutie geleek”. Bovendien 
ondergingen de verhoudingen tot de patroons een wijziging. “De groote machtsconcentra-
tie der werkgevers dwong tot tactiekwijziging, zonder den verzetsgeest onder de arbeiders 
te dooden, maar toch de bewegingsvrijheid te beperken.”30

De grote krachtmeting bleef echter niet uit en bracht in het voorjaar van 1920 de daad 
en de tactiek weer samen in een langdurige staking die een periode van opgaande strijd 
afsloot. 31 En niet alleen in de havens.

Nog voor die krachtmeting nam de Rotterdamse reder/cargadoor P, Nijgh, geraakt door 
de internationaal en nationaal oplopende strijdlust, het initiatief tot een overlegorgaan 
tussen ondernemers en vakorganisaties; de Loonraad.

Verloren uitputtingsslag
Die staking was het gevolg van het vastgelopen overleg in de Loonraad, een instituut 

dat een reactie was op “de wereldschokkende gebeurtenissen welke met een verbijste-
rende snelheid elkander opvolgen”. Zo opende de Scheepvaart-Vereeniging te Rotterdam, 
op de dag van de wapenstilstand, een streng vertrouwelijk schrijven aan haar leden.32 Het 

“stopzetten van de arbeid” de derde plaats van “dronkenschap” over. Verslagen HAR 1920-1922 - idem.
28 Idem, p. 46. Het aantal klachten was niet bijgehouden. Dat het “zeer groot is, behoeft niemand te verwonde-
ren. Al behandelt men hen nog zoo goed, klagen doen zij toch”.
29 Idem, pp. 33, 34.
30 Verslag Secretaris van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders over het jaar 1919, pp. 80-82.
31 E. Bouwman, H. Sneevliet, Tegen Machtswaan en Misleiding! De staking in het transportbedrijf (14 febru-
ari-26 april 1920), Rotterdam 1920 (hierna: Tegen machtswaan).
32 Scheepvaart-Vereeniging te Rotterdam, 11 november 1918 - Star. 2. Twee dagen eerder spraken Arie Heijkoop 
en Johan Brautigam met Nijgh die zijn vrees uitte voor revolutionaire ontwikkelingen als in Duitsland. “(...) hij 
stelde een snelle methode van onderhandelen voor, waardoor, naar hij hoopte, de arbeidsvoorwaarden zoodanig  
zouden kunnen worden verbeterd, dat de voortzetting van het bedrijf gewaarborgd werd” - Troelstra, Gedenk-
schriften Deel vier, p. 192 (de in noot 4 genoemde rede sprak hij uit op 11 en 12 november). Bij de door Nijgh 
verwachte machtsovername gaf hij de voorkeur aan de sociaal-democraten boven “de bolsjwieken” - Burger, 
Linkse frontvorming, p. 115. A.W. Heijkoop (1883-1929) was in 1918 de eerste voorzitter van de Centrale Bond van 
Transportarbeiders. Na een jaar lidmaatschap van de Tweede Kamer werd hij in 1919 de eerste ‘rode’ wethouder 
van Rotterdam - Chr.A. de Ruyter-de Zeeuw, BWSA, digitale versie - http://www.iisg.nl/bwsa/bios/heijkoop.html, 
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bevatte een pleidooi voor de spoedige instelling van een paritaire en permanente Loonraad 
die de collectieve arbeidsovereenkomsten vaststelde. Zonder staatsbemoeienis en met 
“vermijding van het gebruik van ongewenschte machtsmiddelen”. Voorwaarde was dat de 
scheepvaartvereniging niet meer in de eerste plaats optrad als een strijdvereniging, maar 
tot overleg kwam met de vakorganisaties. Een gemeenschappelijk streven, waarbij “de lei-
ding in handen der werkgevers zal kunnen verblijven”.

In de structuur die de grote animator Nijgh voor ogen stond, verenigden de werkgevers 
zich tot een landelijke scheepvaartorganisatie, dienden de vakorganisaties elkaar te ver-
dragen en begrijpen en gold niet de machtsvraag maar de overtuiging van het argument. 
De overeenstemming die hij op alle fronten beoogde, kreeg echter wel de nuancering dat 
de standpunten moesten berusten “op reëelen grondslag”.33 Dan was een ruime “mede-
zeggingsschap” mogelijk “voor de goede behartiging van ons aller vitaalste belangen”.

Nijgh’s zorgen over de bedreigde wereldorde waren ook zijn zorgen over de internatio-
nale concurrentiepositie van de Rotterdamse haven, de arbeidsproductiviteit van de “gede-
moraliseerde” arbeiders en de loonkwestie.

De ontwikkelingen verliepen pijlsnel. De vier vakorganisaties reageerden positief. Ze gaven 
de namen van hun vertegenwoordigers door en zonden voorstellen in over lonen, garan-
tielonen, tarieven en arbeidstijdverkorting.34 Op 19 december vond de installatie plaats, 
waarbij de rede van Nijgh een grote publiciteit kreeg en een internationale verspreiding in 
het Engels. Alleen al in 1919 waren er veertien verenigde en vier plaatselijke vergaderingen 
en stenografisch verslagen in brochurevorm uitgebracht.35

Over de door de vakorganisaties verlangde, onmiddellijke invoering van de achturige 
werkdag en de vrije zaterdagmiddag kwam snel overeenstemming. Anders ging het met de 
loonvoorstellen. Ze waren gebaseerd op de lonen van 1914 en compenseerden de gestegen 
levenskosten, “plus een matige fractie voor verruiming en verheffing van het levenspeil”. 
Een aanpassing volgde, maar na een jaar bleken de prijzen al weer fors gestegen.36 Hoe 
groot de ontevredenheid onder de havenarbeiders was, bleek uit de commentaren van 
de confessionele vakorganisaties. Betrouwbare getuigen, gezien hun instemming met de 
Loonraad als een gewenst instrument om “desorganisatie” te voorkomen of “meerdere 
rust in de bedrijven” te bereiken. De vertegenwoordiger van de rooms-katholieke bond 
meende dat de gesprekpartner elke mogelijkheid tot een hoger loonniveau blokkeerde. 

augustus 2002. J. Brautigam (1878-1962) volgde in 1919 Heijkoop op als voorzitter van de Centrale Bond. Daarnaast 
was hij voor de SDAP lid van de gemeenteraad in Rotterdam, de Provinciale Staten van Zuid-Holland en van de 
Tweede Kamer. In 1931 gaf hij deze functies op om wethouder in Rotterdam te worden - Chr.A. de Ruyter-de 
Zeeuw, BWSA, digitale versie - http://www.iisg.nl/bwsa/bios/brautigam.html, augustus 2002.
33 Rede door de heer P. Nijgh, als voorzitter van den Loonraad in de haven- en zeevaartbedrijven te Amsterdam 
en Rotterdam uitgesproken ter gelegenheid van de eerste zitting op den 19en december 1918 - Star. 1.
34 Centrale Bond van Transportarbeiders, Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders, Nederlandsche Bond 
van Christelijke Fabrieks-, Haven- en Transportarbeiders en de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Bond van 
Transportarbeiders Te Water en Te land “St.-Bonifacius”, Rotterdam Amsterdam, Aan het Bestuur der Scheepvaart 
Verenigingen te Rotterdam en Amsterdam, 26 november 1918 - idem.
35 Stakenburg, Stand van Zaken, p. 96.
36 Centrale Bond van Transportarbeiders, In en om de Loonraad, Rotterdam, november 1919, pp. 6, 7 - Star. 2.
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Zijn protestants-christelijke collega betwijfelde of “ook maar iets van den achterstand bij 
de werklieden kan ingehaald worden”.37

Het nieuwe contractjaar, 1920, naderde en over het ideaal van de Loonraad luidde de 
doodsklok. Collega-ondernemers uitten hun twijfels aan de zin en effectiviteit van de over-
redingsstrategie van Nijgh. Hoewel de sociale onrust nog niet getemd was, leek de revolu-
tionaire wind te luwen. Bovendien bleek de naoorlogse hoogconjunctuur van korte duur te 
zijn.38 Het was tijd voor een wijziging van de opzet van de Loonraad. Het op gemeenschap-
pelijke besluitvorming gerichte overleg maakte plaats voor “vrije discussies” die per orga-
nisatie na intern beraad konden uitmonden in een zelfstandig standpunt.39 De onderlinge 
verhoudingen ontdeden zich daarmee van de suggestie van harmonieuze samenwerking. 
En ze polariseerden, met de lonen als katalysator.

Eind januari 1920 stemden de leden van de Centrale Bond en de Federatie voor en die van 
de confessionele bonden tegen een staking.40 Direct na het werk van zaterdag 14 februari 
kwam de oproep, binnen de kortste keren was de staking met ongeveer 20.000 haven-
arbeiders vrijwel algemeen. Even snel brak de gemeenschappelijke leiding van de twee 
bonden. De modernen beschuldigden Bouwman en Sneevliet met geld van de regering van 
de Sovjet-Unie (“20 miljoen roebels in de vorm van edelgesteenten”) de staking binnen 
het revolutionaire vaarwater van “de bolsjewieken” en de Communistische Partij Holland 
(CPH) te brengen. Het NAS-bestuur was van de onjuistheid te overtuigen, het NVV en de 
Centrale Bond niet. Met als gevolg dat er soms twee stakingscomités opereerden.41

In Amsterdam berichtte de SVN een dag voor de staking aan de aangesloten vakgroe-
pen over de maatregelen die na overleg met de hoofdcommissaris van politie waren getrof-
fen. Toegang tot de havens was alleen mogelijk met een door de politie gestempeld bewijs, 
de vaste arbeiders die op de eerste stakingsdag wegbleven of zich ziek meldden, zouden 
onmiddellijk ontslagen worden.42 De directeur van de Havenarbeidsreserve, Wessels, deed 
verslag van de rol van de Havenarbeidsreserve: “Toen geen enkele boot der werkgevers 
beschikbaar was voor het vervoer van de arbeidswilligen, het sleepen van schuiten enz. 
voer de HAR boot. Nachtelijke expedities waren met het getrouwe personeel schering en 
inslag”.43

De staking ontwikkelde zich tot een uitputtingsslag. De scheepvaartverenigingen 
besloten eind februari alle werkzaamheden in de haven te beëindigen – uitsluiting – en 

37  Stenografisch verslag, 26 september 1919, pp. 2831. Namen bestuurders J. Zwaga en J. Quispel  idem.
38 De “onmiskenbare hausse” van het jaar 1919 ging in 1920 over in een ontnuchterende malaise. “De motor van 
het optimisme valt uit!” - De Vries, De Nederlandse economie, pp. 81 en 84.
39 Stakenburg, Stand van Zaken, p. 97.
40 Het Transportbedrijf, 15 februari 1920. Over beide havens gezien was van de Centrale Bond 61 procent voor de 
staking en van de Federatie 88 procent. De Rooms-katholieke bond verklaarde dat zijn leden geen onderkruiper-
werk zouden verrichten. De Protestantse bond riep zijn leden op gewoon aan het werk te gaan. Samen telden de 
confessionele bonden in de haven en scheepvaart ongeveer 1.000 leden.
41 Harmsen, Van Gelder, Onderweg, pp. 116, 117.
42 Scheepvaart-Vereeniging Noord, Aan de leden van de vakgroepen, 13 februari 1920 - Star. 2.
43 Jaarverslag HAR, 1919-1920, p. 32 - IISG-AHBd. Groot kon het aantal werkwilligen niet zijn. In het beta-
lingsoverzicht van de lonen was niets terug te vinden. Wel dat het door de reservisten gederfde loon ongeveer één 
miljoen gulden bedroeg bij 132.000 ‘verloren’ arbeidsdagen van de eerste ban - p. 36.



76 opstandig volk

verwierpen de pogingen tot arbitrage afkomstig van parlement en regering.44 Als op dat 
moment machtigste kapitaalgroep in Nederland weigerden ze elke onderhandeling. De 
twee bonden verschilden ernstig van mening over de te volgen strategie. De Centrale Bond 
koerste op een beperkte staking van lange duur en de Federatie op een brede staking van 
beperkte duur. Mede hierdoor kwam de uitbreiding van de staking naar het spoor, binnen-
vaart en gemeentelijke diensten niet van de grond. Dit stond in scherp contrast met de suc-
cesvolle, door de ITF georganiseerde, internationale boycot van Nederlandse schepen.45

De financiële situatie van de stakers werd steeds nijpender. Steungelden kwamen cent 
voor cent van alle kanten binnen.46 Begin april meldde een manifest dat grote groepen 
vaste havenarbeiders en zeelieden zich voor werk hadden aangemeld. Zolang echter 
Nederlandse schepen in buitenlandse havens door een boycot stillagen, ging de uitslui-
ting door, “onverschillig of dat nog weken of maanden zal duren”. Niet vergeten mocht 
worden dat vooral de Federatie op dit “rampzalige pad” voortging. “Onthoudt het voor de 
toekomst!”47 Bemiddeling door de ITF leidde tot het bod van de scheepvaartverenigingen 
van een dagloon van zeven gulden en een collectief contract tot april 1921. De stakers 
wezen dat af, maar hervatten kort daarna, op 26 april 1920, het werk. Met geheven hoofd.48

Een paar dagen na het einde van de staking volgde de door de ondernemers geboden 
loonsverhoging. Maar dan wel als gratificatie, éénmaal in de drie maanden voor die arbei-
ders “die gedurende die periode aan een regelmatig verloop der werkzaamheden hadden 
meegewerkt”.49 Dit prestatieloon bij goed gedrag was niet de enige op gehoorzaamheid 
gerichte maatregel. Ondernemers in beide havens verrichtten nieuwe personeelselecties 
door het aantal vaste arbeiders te verhogen. In Rotterdam van 2.750 naar 4.970 en in 
Amsterdam van 2.600 naar 3.290 man.50

Daar bleef het niet bij. Wessels zette eind juli 1920 ongeveer 800 werklieden van de tweede 
naar de eerste ban over en eindigde in de loop van het jaar het bestaan van de tweede ban. 
In de maand augustus steeg het aantal eerste banners van 1.910 naar 2.665, terwijl de 
resterende – ongeveer 1.300 – tweede banners ander werk konden zoeken.51 In de eerste 
ban volgde de opbouw van een groep van 700 “kerngasten” die in los-vaste dienst kwamen 
van vooral de grote ondernemers. Was er geen werk, dan verviel het voorkeursrecht van 
de betreffende werkgever. Een laatste maatregel bracht het garantieloon omlaag van 23 

44 Stakenburg, Stand van Zaken, p. 132.
45 Bouwman, Sneevliet, Tegen machtswaan, pp. 33-43.
46 Na tien weken verzamelde het NAS ruim 400.000 gulden en het NVV bijna 160.000 - M. Perthus, Henk 
Sneevliet, revolutionairsocialist in Europa en Azië, Nijmegen 1976, p. 217 (hierna: Revolutionair-socialist).
47 SVN en SVZ, Manifest. Havenarbeiders en Zeelieden!, 7 april 1920. “Laat niet langer toe, dat deze strijd op 
uwe ruggen en op die van uwe gezinnen wordt uitgevochten! Eischt van uwe organisaties dat zij zonder verder 
uitstel datgene doen, wat uw belang thans vordert!” - Star. 2.
48 “Maar toch is volkomen waar dat de menschengroep, die het bootwerkers- en zeeliedenvolk van Amsterdam 
en Rotterdam uitmaken de meest strijdbare en de meest strijdlustige elementen van het Nederlandsche proletari-
aat zijn (…)” - Bouwman, Sneevliet, Tegen machtswaan, p. 43.
49 Stakenburg, Stand van Zaken, p. 132.
50 Verslag Haventoezicht 1920, p. 103.
51 Jaarverslag HAR 1919-1920, pp. 6 en 20 - IISG-AHBd.
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naar 20 gulden. Bovendien onderging ging de aanvulling vanwege verricht werk omlaag.52

De verloren staking en de daarop volgende maatregelen drukten de gewijzigde verhou-
dingen uit waarover de Federatie in haar Jaarverslag van 1919 gesproken had. Mede door 
de onderlinge strijd hielden ze voor de vakorganisaties een terugslag in die bijvoorbeeld 
voor Recht en Plicht over het jaar 1920 een daling van het ledental betekende van 2.500 
naar 1.139, bij de AHAV van 3.200 naar 1.060 leden.53 Bovendien begon de hoeveelheid 
werk terug te lopen. Ondanks de opheffing van de tweede ban kwamen er in het najaar van 
1920 bij de Amsterdamse HAR weken voor, waarin voor de meer dan 2.500 ingeschreven 
bootwerkers – inclusief de losvasten – gemiddeld drie dagen werk was.54

De Centrale Bond herstelde het contact met de scheepvaartverenigingen. Vervolgens 
keerde de Loonraad begin 1921 terug als regionaal adviesorgaan onder het gemeenschap-
pelijk voorzitterschap van werkgevers en Centrale Bond. Deze “kleine Loonraad” was een 
kort leven beschoren. Toen de deelnemende bestuurders van de Federatie niet bereid 
waren het advies van een loonsverlaging tegenover de leden te verdedigen, traden de 
scheepvaartverenigingen in september 1921 uit de Loonraad.

Terugblikkend, sprak in Nijgh’s initiatief zowel de bibberende als de verlichte onder-
nemer in een strategisch belangrijke en grote winsten belovende sector. Uit vrees voor 
overslaande revolutionaire ontwikkelingen zocht hij samenwerking met de aan invloed en 
aanhang gewonnen vakorganisaties om voor de ongewisse toekomst het havenkapitalisme 
zeker te stellen. De vrees bracht verworvenheden als het garantieloon, de samenwerking 
bood de vakorganisaties erkenning, maar nauwelijks resultaten. Met de terugval in de eco-
nomische conjunctuur en de hernieuwde stabilisatie van de maatschappelijke verhoudin-
gen verloor de Loonraad aan urgentie om eind 1921 opgeheven te worden.55

De arbeiders bij de Amsterdamse Havenarbeidsreserve kregen het vanaf 1923 zwaar te 
verduren. Na doodlopende stakingen volgde met het verlies van het garantieloon, een 
indeling in groepen kaarthouders naar ondernemersvoorkeur.

Einde garantieloon
Met 1920 als keerpunt eindigde de internationale hausse in de economische conjunc-

tuur en het sociaal verzet van de naoorlogse jaren. Met twee kanttekeningen.
1. Binnen de internationale, neergaande golf tot de Tweede Wereldoorlog maakte in 1923-
1930 de Nederlandse economie een sterke groei door die ook in de havens tot uitdrukking 

52 Idem, p. 8. Ook bij de Amsterdamse HAR volgde uitsluiting van de zondebokken, waaronder twee hulp beste-
kers, de zonen van de voorzitters van Recht en Plicht en Dok en Veem - Het Transportbedrijf, 15 mei 1920.
53 Verslag van de Nederl. Federatie van Transportarbeiders over het jaar 1920, p. 102. Dok en Veem ging van 372 
naar 144 leden. Het totaal bij het NAS georganiseerde havenarbeiders daalde van 4.590 naar 2.316. Cijfers Centrale 
Bond, januari 1920: 28.761, 1921: 20.550 leden - Laan, Laan, Jaren, pp. 86 en 110.
54 Jaarverslag HAR 1919-1920, pp. 20, 21 - IISG-AHBd.
55 D. de Winter, Disciplinering van protestgedrag van havenarbeiders in de Rotterdamse haven (1914-1922). De 
Loonraad (1918-1921), doctoraal scriptie Erasmus Universiteit Rotterdam 1983, pp. 74 en 84, 85. Nijgh (1876-1949) 
trok zich teleurgesteld terug als voorzitter van de SVZ. Zijn belangrijkste activiteit lag bij de expansie van het Van 
Ommeren concern, waar hij in 1900 begon om als president-commissaris (1932-1949) te eindigen - F.S. Gaastra, 
Biografisch Woordenboek van Nederland 1, Den Haag 1979.
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kwam.56 In Amsterdam stegen de binnengekomen tonnages aanzienlijk.57 Hetzelfde gold 
voor het totaal door de Havenarbeidsreserve verrichte taken die na een herstel in 1924 het 
hoogste niveau in haar bestaan bereikte in het jaar 1929.58 Gegeven het ontslag van een-
derde van de ingeschreven arbeiders in 1922, bleef hun aantal in die groeiperiode minstens 
900 onder de ruim 2.800 van eind 1920.

Tabel 3.259  Binnengekomen Aantal takena)  Aantal arbeiders

 netto registertonnenb) HAR HAR vasten

1920 2,4 1.146.924 2.807c) 3.290

1923  4,3 640.508 1.671 2.460

1929 6,9 1.161.633 1.890 2.789

1930 5,6 681.437 1.555 2.819

1933 4,6 444.788 1.246 1.981 

1936 4,3 459.207 1.153 1.647

1939 4,0 540.978 1.381 1.580

a) Twee taken is een dag. b) In miljoenen. c) Eind 1920. Tot augustus stond een wisselend aantal arbeiders als 

tweede ban geregistreerd, gemiddeld: 2.177. Ze droegen voor ruim 20 procent bij aan het takentotaal.

 

Ook in de reële lonen was weinig te merken van de toegenomen bedrijvigheid in de havens. 
Na loonsverlagingen in 1923 en 1924 – 10 procent bij vrijwel stabiele prijzen – trad tot 
1930 geen verandering in de loonbeweging op.60 Dat was wel het geval tijdens de Grote 
Depressie met jaarlijks een loonsvermindering van 3 à 4 procent, enigszins gecompen-
seerd door lagere kosten voor het levensonderhoud.61 Pas eind 1937/begin 1938 volgde 
enig herstel via een collectieve arbeidsovereenkomst die een loonstijging van 10 procent 
bevatte.62

2. Het topjaar 1920 van de stakingsbeweging kreeg bij de Amsterdamse Haven arbeids-
reserve een vervolg. Onder druk van de scheepvaartverenigingen droegen in 1921 de lande-
lijke en gemeentelijke overheid bij aan de financiering van het garantieloon (het gegaran-
deerde minimuminkomen bij gehele of gedeeltelijke werkloosheid). Ook een deel van de 

56 De private investeringen, uitvoer en consumptie stegen tussen 1923 en 1929 jaarlijks met respectievelijk: 8, 
6,8 en bijna 3 procent. Deze ongekende groei was nog matig in vergelijking met de toegenomen overslag in de 
Nederlandse havens die tussen 1920 en 1929 jaarlijks steeg “met een verbijsterende 16 procent” - Van Zanden , 
Een klein land, pp. 143-145.
57 Verslag Haventoezicht 1920 (p. 88), 1925 (p. 52), 1931 (p. 35). Een registerton is gelijk aan 2,833 kubieke meter. 
“Netto” verwijst naar de scheepsruimte die voor het vervoer bestemd is, dus zonder elke uitrusting.
58 Jaarverslag Havenarbeids Reserve Amsterdam 1939, p. 140 - IISG-AHBd.
59 Verslag Haventoezicht 1920, p. 103 en 1923, p. 45. Jaarverslag der Inspectie van den Havenarbeid 1939, 
p.55. Jaarverslag Havenarbeids Reserve 1939, p. 8 - idem. Het relatief hoge aantal vaste arbeiders kenmerkte de 
Amsterdamse haven, maar de verhouding HAR/vasten werd vertekend door de niet meegetelde aantallen gelegen-
heidsarbeiders (soms meer dan duizend op een dag). Arbeidsbesparende vervoerstechnieken (losmachines, elektri-
sche hijskranen) droegen bij aan de dalende trend. Voor Rotterdam was berekend dat in 1927 een taak gemiddeld 
855 ton goederen verwerkte en in 1937 1.454 ton - Laan, Laan, Jaren, p. 194.
60 F.A.G. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overheids-
politiek 1918-1939, Utrecht/Antwerpen 1947, p. 39.
61 Van Zanden, Een klein land, pp. 109, 110.
62 Verslag Haventoezicht 1923, p. 48; 1924, p. 48; 1934, p. 34, 1937, p. 51. Laan, Laan, Jaren, pp. 150 en 173.
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zogenoemde gratificatie werd voor die financiering aangesproken.63 Tegen deze inhouding 
vond met steun van Recht en Plicht in oktober een vrijwel algemene staking plaats. Toen 
vervolgens in 1922 de ondernemers hun bijdrage verder wilden verlagen, beëindigde de 
overheid, tegen de zin van de vakorganisaties, haar steun.

Het gevolg in Amsterdam was een verlaging van het garantieloon, plus een vermin-
dering van het ziekengeld en de opheffing van de pensioenregeling. De massale, wilde 
staking die daarna in januari 1922 uitbrak, eindigde na vier dagen zonder succes.64 Tijdens 
de staking verspreidde de SVN de mededeling dat “alle thans nog stakenden uit de HAR 
zijn ontslagen”.65 Dat bleek voor 192 man het geval te zijn.66

Een nieuwe confrontatie vond in de herfst plaats. Na een aantal kleinere stakingen 
tegen verlagingen van lonen en uitkeringen en de afschaffing van het basisloon bij stuk-
werk, lag in oktober na een aanloop van vier dagen het gehele havenbedrijf stil. Aanleiding 
was een nieuwe inhouding op de ‘goed gedrag gratificatie’. De SVN gaf pamfletten uit, 
waarin de havenreservisten te horen kregen dat de stakers hun uitkering bij werkloosheid 
en ziekte zouden verliezen en dat werkwilligen hun plaatsen overnamen. Ook deze staking 
liep dood.67

Kort daarna legde Wessels aan de directie van de Scheepvaartvereniging Noord een notitie 
voor die een grondige reorganisatie en de schrapping van de loongarantie bevatte.68 Nodig 
geacht, vanwege de toenemende slapte in het havenbedrijf en het onverantwoord optreden 
van de arbeiders in “telkenmale terugkeerende ongemotiveerde stakingen”.69 De uitvoering 
geschiedde door op 16 november 1922 alle havenreservisten te ontslaan en de volgende 
dag, op 631 personen na, weer aan te nemen. Terwijl het verzet gebroken was, verving een 
voorkeurstelsel het principe van een roulerende werkverdeling. Dat gebeurde door het res-
terend bestand van 1.640 mensen in twee groepen van ongeveer 800 personen te splitsen: 
houders van verschillende kaarten, verstrekt op aanbeveling van de ondernemers.

De arbeiders met een grijze kaart waren verplicht zich te melden bij de werkgever waar 
ze de voorkeur genoten. Had deze geen werk voorhanden, dienden ze zich te vervoegen bij 
andere bij de SVN aangesloten bedrijven. De Havenarbeidsreserve was slechts belast met 
de uitbetaling van deze “voorkeurgasten” en bemiddelde niet. De arbeiders met een groene 
kaart waren aangewezen op de Havenarbeidsreserve met drie maal daags een besteking. 
De tewerkstelling ging op toerbeurt via een nummeringsysteem.

63 Stakenburg, Stand van Zaken, p. 104. In de Loonraad (mei 1921) wees alleen de Federatie deze regeling af.
64 Recht en Plicht wees de “individueel-anarchistische” strategie van bezetting van de gebouwen van SVN en 
HAR af - Het Transportbedrijf, 18 februari 1922.
65 Scheepvaartvereniging Noord, Kennisgeving, 10 februari 1922 - Star. 2.
66 Jaarverslag Havenarbeids-Reserve 1922 - IISG-AHBd. In Rotterdam was niet gestaakt. Brautigam waar-
schuwde voor “een geest van rebellie” die “over deze ruwe arbeiders” kon komen - Voorwaarts, 23 februari 1922. 
Op 25 februari hief de SVZ de Havenarbeidsreserve op, ontsloeg ongeveer 2.000 arbeiders en ging twee dagen later 
met een nieuwe HAR en 3.500 arbeiders verder - Stakenburg, Stand van Zaken, pp. 104, 105.
67 SVN, Aan de bij de HAR ingeschreven havenarbeiders, 4 oktober 1922. Aan de havenreservisten, 13 oktober 
1922 - Star. 2. Recht en Plicht steunde deze staking wel - Het Transportbedrijf, 22 oktober 1922.
68 J. Wessels, Aan de directie der Scheepvaart Vereeniging Noord, 31 oktober 1922. Na een enkele wijziging ging 
deze brief “Aan de Havenreservisten” 9 november 1922 als pamflet de haven in  Star. 2.
69 Jaarverslag Havenarbeids-Reserve 1922, p. 2 - IISG-AHBd.
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Van de houders van grijze kaarten behield ruim eenderde – werkzaam bij grote maatschap-
pijen – de uitkering bij werkloosheid en ziekte. Alle anderen waren deze voorzieningen 
kwijt. Met ingang van 1 maart 1923 verviel voor iedereen het garantieloon. Wel kwam het 
ziekengeld terug (maximaal dertien weken; negen tot twaalf gulden).70

Naast de voorkeurgasten (grijs) en de ‘echte’ reservisten (groen) stond vanaf eind 
november een groep van 393 gelegenheidsarbeiders ingeschreven die aan de beurt kwam 
als er meer werk was dan waarin groene kaarthouders konden voorzien. Ze moesten bui-
ten voor de gebouwen op de kade in weer en wind wachten, bij werk mochten ze in groep-
jes naar binnen. Waren er meer nodig, konden ze opgeroepen worden via de Gemeente 
Arbeidsbeurs, het Burgerlijk Armbestuur of een tussenpersoon in Zaandam. In 1923 viel 
ook deze groep uiteen in ‘voorkeur’ en ‘geen voorkeur’. De geschikt geachte gelegenheids-
arbeiders ontvingen een witte kaart, waarmee ze naar groen konden promoveren, de ove-
rigen kregen een rode die ze moesten inleveren zodra het werk voorbij was. Hun hoogste 
aantal op één dag bedroeg in 1923: 1.262.71

Gelegenheidsarbeider72

Hendrik Jacob B. (18881965) was zo’n gelegenheidsarbeider met een rode kaart in 
1923, 1927 en 1937. Wonend op Oostenburg met Anna de V. en hun tien kinderen, 
waarvan er drie jong stierven, werkte hij in de wintermaanden af en toe in de haven na in 
1922 als slijmploeger (scheepsreiniger) ontslagen te zijn. Hij wisselde dat af met banen als 
stukadoor, sjouwer bij een brandstoffenhandelaar of in de bouw en glazenspoeler in een 
café op het Kadijksplein gedurende de avonden van het weekeinde. In 1924 kwam hij niet in 
aanmerking voor een uitkering uit de werklozenkas van Recht en Plicht, omdat hij te kort lid 
was. Het gezin was dus aangewezen op de armensteun, eerst 10 gulden per week en daarna 
18 gulden 50 vanwege de ziekelijkheid van Anna. Dat was aanzienlijk minder dan de 38 
gulden die Hendrik als stukadoor kon verdienen.
In de periode 19311937 was er voor Hendrik geen cent werk in de haven en leefde het 
gezin grotendeels van het loon dat de kinderen vanaf eind 1926 binnenbrachten. Na in de 
winter van 1937/1938 voor twintig gulden per week in het werkverschaffingsproject van het 
Bosplan gesjouwd te hebben, kon Hendrik af en toe voor ruim 31 gulden als stukadoor aan 
de slag en trof hij soms werk in de haven dat een paar tientjes opleverde.

70 Idem 1923, p. 4. In januari, was de arbeidstijd verlengd (per dag van 8 naar 8½ en per week van 45 naar 48 
uur) en het pensioen afgeschaft - idem, pp. 4 en 8. In 1926 keerde het pensioen alleen terug voor degenen die daar 
in 1923 voor in aanmerking kwamen - Verslag Haventoezicht 1926, p. 63.
71 Jaarverslag Havenarbeids-Reserve, 1923, p. 6 - IISG-AHBd. Jaarlijks betrof het gemiddeld 300 tot 600 gelegen-
heidsarbeiders - Dienst Publieke Werken Amsterdam, Studie betreffende de haven van Amsterdam. Grondslagen 
voor de stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam, Amsterdam 1938, pp. 202-204 (hierna: Studie betreffende 
de haven). In het Jaarverslag over 1923 - pp. 21-27 - stond een berekening van het gemiddelde weekloon van de 
verschillende groepen arbeiders. Kaarthouders grijs: 33,27 en groen: 22,62, gelegenheidsarbeiders: 8,22 gulden.
72 Knotter, Gezinsarmoede, pp. 385-388 en bijlage 1, p. 398. Dat het bij B.een rode kaart betrof, bleek uit de regi-
stratienummers van groepen arbeiders. J. Wessels, De Havenarbeids-Reserve te Amsterdam, hare arbeidsbemid-
deling, uitbetaling van het door de havenarbeiders verdiende arbeidsloon en administratie, 16 oktober 1924 - Star. 
2.
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Besteking in 1923 bij KNSM aan Levantkade; wachten, de groep arbeiders met een werkboekje (‘de voorkeur’) is  

geordend en kleiner, uit - E. Werkman, H. van der Harst, Amsterdam. Beeld van een haven 1870/1940

Directeur Wessels toonde zich over het resultaat van de saneringsoperatie tevreden en 
zelfs triomfalistisch. “Eigenaardig is het te zien, hoe mak de reservisten thans zijn.”73 Het 
‘misbruik’, wanneer grijze kaarthouders zich meldden waar het meest te verdienen was, 
liet hij met een scherpe controle bestrijden op straffe van inhouding van de verleende kaart.

In het jaarverslag over 1923 noemde Wessels zich een “theoretisch” voorstander van 
het garantieloon, maar de praktijk leerde hem dat de afschaffing een goedwerkende prikkel 
tegen “arbeidsschuwheid” was. Na vijf jaar maakte hij de balans op. “Tal van misbruiken 
zijn uit den weg geruimd, ongewenschte elementen uit de HAR verwijderd. (...) Met zeker-
heid kan dan ook worden verklaard, dat de moraliteit van de losse havenarbeiders, inge-
schreven bij de HAR, aanmerkelijk verbeterd is. Niet alleen blijkt zulks uit de statistiek der 
opgelegde straffen, maar ook uit het steeds minder worden der conflicten en stakingen.”74 
Bij een oriëntatiebezoek van Antwerpse gemeentebestuurders sprak Wessels trots van 
een “modelorganisatie”, waarmee het havenbedrijf geheel afgesloten kon worden, “zoodat 
men ook de keuze heeft, welke elementen men wil toelaten en welke niet”.75

73 Jaarverslag Havenarbeids-Reserve 1922, p. 3 - IISG-AHBd.
74 Idem 1923, pp. 1 en 9.
75 De Telegraaf, 2 november 1924.
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Ontegenzeggelijk beïnvloed door zijn verleden als bestuurder van één van de voorlopers 
van de Federatie, was het straffe en straffende optreden van Wessels aanleiding voor 
klachten en verwensingen.76 Door berispingen, schorsingen, ontslagen, zedenpreken, 
intrekking van kaarten en vervanging van groene door witte kreeg de bedrijfsvoering van 
de Havenarbeidsreserve de moraliserende en corrigerende trekken van een heropvoe-
dingskamp, waar de pupillen naar ondernemersvoorkeur verdeeld waren in elkaar vrijwel 
uitsluitende groepen. Dat leidde tot verhoudingen, waarin twee politieagenten Wessels in 
1927 ‘s avonds op weg naar huis beschermden tegen postende arbeiders.77

Eind 1932 ging hij met pensioen, het jaar waarin het aantal bij de Havenarbeidsreserve 
gewerkte taken het laagste was in de gehele bestaansperiode die 28 mei 1945 een formeel 
einde vond.78

Op weg naar 1940 leken de wilde verhoudingen van 1900 terug te keren. In diezelfde tijd 
ontwikkelde de moderne vakbeweging zich tot een erkende maatschappelijke institutie en 
raakte het NAS in de greep van de verdeeldheid.

Verzwakte positie
Recht en Plicht maakte na vijf jaar Havenarbeidsreserve een geheel andere balans op 

dan Wessels. “We zijn terug in 1900”, het jaar, waarin een selecte groep een voorkeurs-
boekje kreeg en de rest kon hopen op werk.79 Een pionier als Detiger kwam in 1928 tot 
dezelfde beoordeling. Hem zat dwars “dat de Overheid in den vorm harer steunregeling 
feitelijk de arbeidsreserve op de been houdt en betaalt voor de havenwerkgevers”. Dat gold 
inmiddels ook voor Rotterdam.80 Deze kritiek was geen momentopname en gold voor het 
gehele tijdvak 19231940. Even kenmerkend was het verscherpte profiel van de onderver-
deling van de totale groep havenarbeiders.

De groep vaste arbeiders vormde de meerderheid en steeg via 60 procent in 1923 naar 
64 procent in 1930 om in de volgende jaren via 59 in 1935 naar 53 procent in 1939 te dalen.81 
Aan de ene kant was deze verhouding een gevolg van de vele lijndiensten die een continue 
stroom werk meebrachten. Aan de andere kant was de opbouw van grote vaste kernen 
ondernemersbeleid om de ‘ruwe en opstandige elementen’ te weren die op de havenarbeid 
aangewezen waren. De uitbreiding van het aantal vasten had overigens een negatief effect 
op de werkgelegenheid die de Havenarbeidsreserve kon bieden. Na 1929 sloeg (ook) onder 
de vasten de werkloosheid toe en was in 1939 het absolute aantal bijna gehalveerd.82

De houders van grijze kaarten hadden niets meer met de besteking te maken. Bij min 

76 Het Transportbedrijf van 7 augustus 1924 memoreerde dat Wessels twintig jaar eerder feestelijk was begroet 
bij zijn vertrek uit de gevangenis aan de Amstelveenseweg. “In 1904 geëerd en gevierd door de arbeiders en in 
triomf ingehaald. (…) In 1924 geëerd en gevierd door ‘t havenkapitalisme.”
77 Algemeen Handelsblad, 28 april 1928.
78 Jaarverslag Havenarbeids Reserve Amsterdam 1939, p. 140 - IISG-AHBd.
79 Het Transportbedrijf, 18 november 1922.
80 W.F. Detiger, preadvies, Tijdschrift van den Nederlandschen WerkloosheidsRaad, 1928, aflevering 6, 
Arbeidsbemiddeling van losse arbeidskrachten en tijdelijke werkgelegenheid, pp. 210, 211.
81 Ontleend aan het Verslag Haventoezicht over de jaren 1920-1940. Zie tabel 3.2. Ook hier zijn de gelegenheids-
arbeiders buiten beschouwing gebleven.
82 Verslag Haventoezicht 1939-1940, p. 56.
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of meer doorlopend werk leek hun positie op die van de vasten en rekenden de werkgevers 
erop dat hun getoonde voorkeur bij deze los-vaste arbeiders enige bedrijfsbinding opriep.

De groep losse arbeiders met een groene kaart behoorde tot de traditionele reserve die 
slechts aan een opgaande conjunctuur van de havenarbeid enige werk- en inkomenszeker-
heid kon ontlenen. De roulatie via hun inschrijvingsnummer temperde de willekeur van de 
bazen en bestekers, een bescherming die een anonieme opvolger van De Fremery in 1941 
tot de verzuchting bracht dat er “voor deze arbeiders geen enkele prikkel of aanmoediging 
[was] om hun werk flink en goed te doen”.83 Vandaar dat de groene kaarthouders regel-
matig te maken kregen met ‘vrije besteking’, dat wil zeggen een selectie op basis van het 
willekeurige criterium ‘geschiktheid’. Met als gevolg: “Wantoestanden aan de HAR. De 
arbeiders verdringen elkaar om uitgekozen te worden en dikwijls is het maar voor een paar 
dagen in de week, soms 1, of hoogstens 3 dagen met grote drukte, te werken”.84

In deze onderlinge concurrentie functioneerden ook nog de kleine kans op een beloning 
door de overgang naar een grijze kaart en de grotere kans op een straf naar de witte van de 
gelegenheidsarbeiders. Deze groep, ook wel achterste ban genoemd, kende onderling ook 
een op voorkeur gebaseerde onderverdeling. Evenals de houders van groene kaarten ston-
den ze zonder enige vergoeding op werk te wachten, zij het dat de gelegenheidsarbeiders 
letterlijk buitengesloten waren en pas vanaf 1927 onder een afdakje aan de Handelskade 
konden schuilen. Gedurende de ernstige economische neergang van 1930-1936 kwamen 
ze niet vaak aan werk.85 In het daarna kortdurende herstel van de bedrijvigheid reikte de 
Havenarbeidsreserve in het jaar 1937 meer dan duizend gelegenheidskaarten uit.86

De verhouding tussen deze groep arbeiders en de ondernemers was tweeslachtig. Bij 
piekdrukte waren ze onmisbaar en haalden de assistent-bestekers hen overal uit de stad 
vandaan. Maar juist daardoor was de controle op de individuele gelegenheidsarbeider 
beperkter en heetten ze bronnen van onrust en slechte arbeidsprestatie. Hun economische 
positie en sociale status waren kwetsbaar.87 Voor zover lid van een vakorganisatie, een 
kleine minderheid, waren ze door hun steeds terugkerende werkloosheid vaak ‘uitgetrok-
ken’ bij de werklozenkas en aangewezen op steundiensten als het Burgerlijk Armbestuur, 
Maatschappelijk Hulpbetoon of Crisiscomité.

Functionerend aan de uiterste randen van het havenbedrijf, stonden gelegenheidsar-
beiders voortdurend oog in oog met hun rechteloosheid. De ene keer passeerde de beste-

83 De arbeidsinspecteur, Hoe wordt in de haven van Amsterdam voorzien in de vraag naar personeel voor de 
stuwadoorswerkzaamheden, 11 mei 1941, p. 3. De inspecteur bepleitte een “vrije besteking”, de werkverdeling op 
nummer zag hij als “het vermijden van conflicten” met de losse arbeiders, p. 4  Star. 2, Oprichting SHB.
84 Het Transportbedrijf, 8 juni 1929.
85 Dienst Publieke Werken Amsterdam, Studie betreffende de haven, pp. 202-204. De jaarlijkse gemiddelden 
lagen tussen de 96 en 210 arbeiders.
86 Verslag Haventoezicht 1937, p. 51.
87 Oudegeest zag in 1932 de losse arbeider als een man “die òf geen aanleg heeft voor regelmatige arbeid, òf geen 
gelegenheid of lust heeft gehad of heeft, zich op eenig vak toe te leggen, òf door een andere oorzaak zijn vak uitge-
stooten is. Niet steeds, maar in vele gevallen, heeft hij door zijn aanleg de gelegenheid verzuimd, zich te plaatsen 
in het vast dienstverband der industrie-arbeiders, waarmede hij het risico van den lossen arbeid en veel werk-
loosheid heeft aanvaard”. Hij achtte de losse arbeider “zeer weinig geschikt” deel uit te maken van de moderne 
vakbeweging met haar grote maatschappelijke verantwoordelijkheid - De Geschiedenis, deel II, p. 41.
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king hen ten gunste van niet ingeschreven (‘vreemde’) arbeiders die slechtere arbeidsvoor-
waarden aanvaardden. Een andere keer konden ze hun kaart slechts behouden, wanneer 
ze bereid waren als onderkruipers te werken.

In april 1927 bleken de houders van witte kaarten die op grote schaal waren ingezet, de 
chaos bij de werkverdeling zat te zijn. Ze weigerden zich te laten besteken en besloten in 
een openluchtvergadering op de Oosterdoksdijk bij het Scheepvaarthuis door een deputa-
tie hun grieven aan de SVN bekend te maken. Er was veel werk en ze troffen een gewillig 
oor. Zoals vaak was de politie gealarmeerd en na geduw, getrek en sommaties volgde de 
arrestatie van één van hen. Toen deze collega de volgende dag ook nog ontslagen bleek te 
zijn, ging de staking door. Pogingen tot uitbreiding mislukten en na twee dagen, op een 
zondagmorgen, besloten de stakers te stoppen. In een motie protesteerden ze tegen “den 
absoluut rechteloozen toestand”.88

Het straffen bleef ook na het vertrek van Wessels een kwaad. Hoewel het jaarlijks straf-
register geen onderscheid maakte naar groepen arbeiders, kwamen in de toelichting de 
gelegenheidsarbeiders naar verhouding vaak ter sprake. Zonder veel pardon raakten ze 
hun witte kaart kwijt of volgde uitsluiting van een rode en daarmee van elk werk via de 
Havenarbeidsreserve. Het strafoverzicht over de jaren 1922-1939 bevestigde het al eerder 
gesignaleerde beeld dat de straffen primair de arbeidsrust bewaakten.89 Behalve dat het 
aantal straffen afnam bij minder werk90, was het aandeel ‘verzetsstraffen’ vrijwel altijd het 
hoogst in de jaren dat stakingen plaatsvonden.91

Gezien de gedetailleerde beschrijvingen van gebeurtenissen en bijeenkomsten volgde 
de leiding van de Havenarbeidsreserve en de SVN de stakingen op de voet. Initiatiefnemers, 
leden van stakingscomités en woordvoerders stonden met naam en toenaam vermeld. 
Aantallen, tijdstippen, plaatsen van samenkomst, meningsverschillen en stemmingen 
kregen nauwgezette aandacht.92 Een waar politioneel bedrijfsbeleid, waarin arbeidsloon 
functioneerde als een beloning voor goed gedrag.

Recht en Plicht (in 1923 opgegaan in de Amsterdamsche Federatie van Transportarbeiders, 
AFT) bestreed dit beleid van “ergerlijke willekeur” voortdurend, maar stuitte op de “laks-
heid” en “lamlendigheid” die onder de arbeiders bij de HAR en in het algemeen in de 
havens zouden heersen.93 In 1930 concludeerde het bestuur van de landelijke Federatie dat 

88 Het Transportbedrijf, 16 april 1927.
89 “Misdragingen tegenover toezichthoudend personeel. Het niet opvolgen van gegeven bevelen. Wangedrag.” 
“Stopzetten v/d arbeid. Werk weigeren” - Jaarverslag Havenarbeids Reserve 1939-1940, p. 42 - IISG-AHBd. Samen 
kwamen deze strafredenen meestal boven de 60 procent van het totaal uit, soms bleven ze onder de 35.
90 In 1922-1931 was het gemiddeld aantal straffen jaarlijks: 298, in 1931-1940: 163. Dat laatste aantal was 
omhoog geduwd door de 372 straffen in 1924, toen een staking in de houthaven het Jordaanoproer steunde in het 
verzet tegen de verlaging van de werkloosheidsuitkering - Jaarverslag HAR 1939-1940, p. 42 - idem.
91 Bijvoorbeeld in 1922, 1923 en 1924 met respectievelijk drie, één en twee staking(en) en in 1938 en 1939 met elk 
drie. Het aantal stakingen over de jaren 1922 tot 1940 bedroeg zeventien - Verslagen Haventoezicht, Jaarverslagen 
HAR, 1922- 1949 - IISG-AHBd. Van der Velden, Database index.
92 Zo kreeg een staking van oktober/november 1939 elf bladzijden aandacht met een minutieus journaal van het 
verloop en het politieoptreden - Jaarverslag Havenarbeids Reserve 1939-1940, pp. 25-35 - IISG-AHBd.
93 Het Transportbedrijf, 23 juli 1925, 5 maart 1927.
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niet eerder de positie van de arbeiders in het havenbedrijf zo zwak was.94

Het ging dan ook de revolutionaire vakbeweging in de jaren twintig, maar ook daarna, 
niet voor de wind. Haar aanhang, invloed en financiële middelen taanden. In april 1927 
was het veertiendaags verschijnend blad Het Transportbedrijf al op een kleiner formaat 
overgegaan en kort daarvoor was het secretariaat van de Federatie van Amsterdam naar 
Rotterdam verhuisd om eind 1929 weer in Amsterdam terug te keren.95 Met de verloren 
staking in het voorjaar van 1920 als draaipunt, was het ledenbestand van Recht en Plicht 
op 1 januari 1922 met zo’n 60 procent verminderd, bij een daling van het totaal aantal 
bootwerkers van ongeveer 30 procent.96 In de jaren daarna volgde een herstel, zonder het 
niveau van 1920 te bereiken bij, bovendien, een groter arsenaal van beroepsgroepen.97 De 
landelijke Federatie onderging in dezelfde periode een ledenverlies van ongeveer 50 pro-
cent en maakte dat alleen in het begin van de jaren dertig enigszins goed.

Tot op zekere hoogte maakte deze terugval deel uit van een algemene daling van het 
aantal georganiseerde arbeiders. Voor de gehele vakbeweging bleek 1920 een scharnierjaar 
te zijn. De relatief hoge organisatiegraad van 33 procent zou pas in de jaren vijftig overtrof-
fen worden. De daling voltrok zich snel, in 1926 naar 21 procent, daarna volgde een nieuwe 
stijging die in 1933 kort het percentage van 30 overschreed.98 Zowel de Federatie, Recht en 
Plicht/AFT als het NAS haalden in 1920, bij een groeiende beroepsbevolking, de hoogste 
ledentallen in hun bestaan; de piek van het gedeeltelijk herstel lag in 1930. De Centrale 
Bond, diens Amsterdamse afdeling en het NVV bereikten hun hoogste aantallen in 1933.

Tabel 3.399 – Aantal vakbondsleden op 1 januari

 Federatie A’dam Centrale Bond A’dam NAS NVV

1920 12.825 2.500a) 28.761 5.001 51.570 247.748

1921 8.575 1.139a) 20.570 2.663 37.125 216.617

1925 4.753 1.628 18.100 1.920 13.753 184.493

1930 5.070 1.600 28.629 3.570 17.361 251.487

1933 5.043 1.588 40.947 6.298 12.956 336.158

1939 3.152 1.074 37.540 5.501 10.652 306.226

a) Alleen Recht en Plicht.

94 E. Bouwman, D. Groeneveld, 30 Jaren Organisatie en Strijd, Rotterdam 1930, pp. 7, 8 (hierna: 30 Jaren).
95 Het Transportbedrijf, 2 april 1927, 17 oktober 1929. Het laatste nummer van Het Transportbedrijf verscheen 
27 mei 1933. De Arbeid - uitgave van het NAS, vanaf april 1932 een abonnementsblad - breidde uit tot twee maal 
per week en nam zoveel mogelijk de functie van de vakbladen over; in 1935 was het weer een weekblad.
96 Verslagen van het NAS, de Federatie en het Haventoezicht, 1920-1922.
97 Naast bootwerkers onder anderen: veemarbeiders en binnenvaartpersoneel. Zij vormden in de periode 1918-
1923 een derde tot ruim de helft van het aantal bij het NAS georganiseerde havenarbeiders in Amsterdam. Tot 1934 
schommelde het aantal leden van de AFT tussen 1.400 en 1.800. Aantallen die daarna uitbleven.
98 De organisatiegraad wordt uitgedrukt in een percentage en geeft de verhouding weer tussen het aantal vak-
bondsleden en de afhankelijke beroepsbevolking. De berekeningen lopen uiteen door verschillende omschrijvingen 
van het begrip “afhankelijke beroepsbevolking” - Van Zanden, Een klein land, p. 107.
99 Verslagen van het NAS en de Federatie, 1920-1939. J.C. Vleggeert, Hoe het groeide. Gedenkboek van de 
Centrale Bond van werknemers in het transportbedrijf; afdeling Amsterdam, zonder plaats en jaartal; cijfers in een 
tabel na hoofdstuk VI (hierna: Hoe het groeide) - IISG, Archief Vleggeert. Ondanks hun ogenschijnlijke precisie zijn 
de cijfers van het NAS, de landelijke en de Amsterdamse Federatie onbetrouwbaar. Landelijk vallen ze waarschijn-
lijk te hoog uit (propaganda), lokaal te laag (alleen betalende leden).
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Deze algemene neergang, tot ongeveer 1930, pakte echter voor de revolutionaire en 
moderne vakbeweging anders uit. De eerste herstelde zich ten dele en maakte vervol-
gens tot 1940 een verdere krimp door. De tweede kwam volledig terug en groeide naar een 
nieuwe top om eind jaren dertig te dalen naar een aanzienlijk hoger niveau dan in 1920. Na 
de klap die het NAS als geheel trof – sterker dan de landelijke Federatie en die weer sterker 
dan de Amsterdamse – raakte de revolutionaire vakbeweging definitief in een geïsoleerde 
positie ten opzichte van de arbeidersklasse. Steeds meer overvleugeld door het NVV, en de 
confessionele vakcentrales, kroop het NAS naar een ‘onnatuurlijk einde’ bij het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog.

Al voor de oprichting van het NVV stond het NAS in een gepolariseerde verhouding tot 
de moderne vakbeweging wier opkomst zich even snel voltrok als haar ingroei. De erken-
ning die bijvoorbeeld de Centrale Bond bij de staat en ondernemers verwierf en als een 
machtspositie beschouwde, noemde de Federatie een “schijnmacht” die de arbeidersbe-
langen meer schaadde dan diende.100 Begonnen als eerste ontwikkelde het NAS zich tot de 
enige socialistische vakcentrale en een brandpunt van stromingen ter linkerzijde van de 
sociaal-democratie. Daarbij stonden politieke partijen voor de vraag of zij zich op de radi-
cale David of op de reformistische Goliath zouden richten. Met name de vijandig wordende 
verhouding tot de CPH was van grote invloed op het NAS. Aanleiding was de vraag over 
de aansluiting bij de in 1921 in Moskou opgerichte Rode Vakverenigings-Internationale 
(RVI).101 De daarmee in het geding zijnde onafhankelijkheid van het NAS leidde tot een 
ernstige verdeeldheid. De Transportfederatie was hierin nauw betrokken. Als prominente 
aangesloten organisatie was ze de meest uitgesproken voorstander, verpersoonlijkt door 
Bouwman die in 1920 met het lidmaatschap van de CPH afscheid had genomen van zijn 
syndicalistisch verleden.102

Tot de splijtpunten behoorden de gecompliceerde opdracht van de RVI. Deze hield in: 
1) actief zijn in de moderne reformistische vakorganisaties en deze omvormen in strijdor-
ganen ten gunste van het communisme en 2) bestrijden van het Internationaal Verbond 
van Vakverenigingen, waarbij sinds de oprichting in 1919 het NVV was aangesloten. Om 
deze opdracht te bevorderen, besloot de CPH in 1921 – met Bouwman als tegenstem-
mer103 – tot een spoedige samensmelting van het NVV en het NAS.104 De druk op de laat-
ste was groot. Ook door een eenheidsinitiatief van de International Transport Workers’ 
Federation die begin 1921 de aangesloten Centrale Bond en Transportfederatie uitnodigde 
voor besprekingen over een samenvoeging. Na de afwijzende reactie van de Federatie, de 
negatieve ervaringen gedurende de staking van 1920 waren nog vers, volgde schorsing en 

100 Bouwman, Groeneveld, 30 Jaren, pp. 7, 8.
101 G. Harmsen, Kommunistiese vakbewegingspolitiek tussen de wereldoorlogen, in: Te Elfder Ure 12, Nijmegen 
1973, pp. 331-337 (hierna: Kommunistiese vakbewegingspolitiek). J.W. Stutje, De man die de weg wees. Leven en 
werk van Paul de Groot 1899-1986, Amsterdam 2000, pp. 55-64 (hierna: De man). G. Voerman, De meridiaan van 
Moskou. De CPN en de Communistische Internationale 1919-1930, Amsterdam 2001, pp. 309-341 (hierna:  
De meridiaan).
102 Harmsen, Kommunistiese vakbewegingspolitiek, p. 327.
103 Idem, p 332.
104 Zie voor tekst resolutie: A.J. Koejemans, David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor het socialisme, 
Amsterdam 1967, pp. 306, 307.
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uiteindelijk begin 1922 het royement door de ITF.105 RVI en CPH waren daar niet bepaald 
gelukkig mee en oefende schamperende kritiek uit op het NAS dat slechts in een paar 
relevante sectoren te vinden was.106

Na jaren van congressen en referenda, wisselende meerderheden en de oprichting van 
het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond107 viel in 1926 het aansluitingsbesluit.108 
Dat sloot weliswaar liquidatie van het NAS uit, maar verbood werving onder leden van 
de moderne bonden en gebood samenwerking met de oppositie in die bonden. Nieuwe 
pogingen tot eenheidsvorming van NVV en NAS en de twee vervoersorganisaties riepen 
binnen het NAS veel weerstand op.109 De RVI eiste de opheffing van de kleine federaties en 
de CPH koos voor het NVV. 110 In mei 1927 verbrak het NAS de banden met de CPH en in 
maart 1928 met de RVI.111

Al met al had het NAS zware averij opgelopen. In een brief aan de RVI – voor de breuk 
– schreef het bestuur over de aansluiting: “wij hebben daarvoor in 1923 een derde van het 
ledental geofferd”.112 Maar niet alleen in dit opzicht was de prijs hoog. De breuk met de 
CPH had het NAS een deel van zijn strijdbare basis ontnomen en een nieuwe vijand voort-
gebracht. De CPH bestreed het NAS te vuur en te zwaard (en omgekeerd).113 Ook waren 
door de jarenlange twisten de aantrekkingskracht, het prestige en het elan aangetast. Zo 
stond het NAS – op zichzelf teruggeworpen en verwikkeld in een verbeten gevecht om te 
overleven en de onafhankelijke identiteit te behouden – aan de vooravond van een diepe 
economische crisis en nieuwe aanvallen door de CPH.

De verdeeldheid en verketteringen kwamen samen in de Zaanse houtstaking, eind jaren 
twintig. Dat was ook de tijd, waarin de arbeiders van de Havenarbeidsreserve aan de 
vooravond stonden van een donkere periode die vanaf 1936 enige kentering vertoonde.

Garantieloon niet vergeten
“Voor Amsterdam, dat weten we, behoeven we niet angstig te zijn. Daar hebben we een 

kern, (…) waarop te rekenen valt en waar iedere organisatie trots op kan zijn.”114 Deze pep-
talk verscheen onder de kop “Ondanks alles steeds voorwaarts!” en kreeg in de late jaren 

105 Jaarverslag over 1921 van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders, pp. 10, 11.
106 Voerman, De meridiaan, p. 172.
107 Het NSV telde in het oprichtingsjaar 1923 achtduizend leden - V. Bultsma, E. van der Tuin, Het Nederlandsch 
Syndicalistisch Vakverbond 1923-1940, Amsterdam 1980, p. 53.
108 Verslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland (NAS) over de jaren 1925, 1926, 1927 en het  
1e kwartaal 1928, p. 92.
109 Het federatiebestuur sprak van een overname onder voorwaarden van de Centrale Bond - Verslag NAS 1925-
1928, p. 97. Brautigam, delegatieleider modernen, verweet de Federatie slechts eenheid na te streven in de strijd 
tegen de ondernemers - Laan, Laan, Jaren pp. 122, 123.
110 Verslag NAS 1925-1928, pp. 106, 107. Voerman, De meridiaan, p. 322.
111 Stutje, De man, p. 63. Voerman, De meridiaan, p. 326.
112 Verslag NAS 1925-1928, p. 109. Datum verklaring: 15 januari 1927.
113 Het NAS besloot in juni 1927 elkeen uit de organisaties te verwijderen die het NAS schade toebracht. Dit 
leidde tot royementen. De oppositie van CPH’ers ten gunste van de samensmelting met het NVV kreeg in mei 1928 
nog een bevestiging door het congres. Het Transportbedrijf sprak over “zuiveren”- 2 juni 1928.
114 Het Transportbedrijf, 30 oktober 1926.
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twintig een vervolg in varianten als “Op den 
goeden weg”.115 Dit propagandistische lied 
kon niet verhullen dat ook de Amsterdamse 
bootwerkers behoorlijk geraakt waren door de 
perikelen van ledenverlies, interne tegenstel-
lingen en externe aanvallen. De klaagzangen 
over de lamlendigheid in de havens klonken 
door in de vergaderingen van de Vakgroep 
Bootwerkers. Na een paar uitgestelde en afge-
laste bijeenkomsten was de conclusie: “De 
geest is overal slecht, er leeft niets onder de 
arbeiders”.116 Was de strijd op twee fronten 
bekend, tegen de ondernemers en in concur-
rentie met de Centrale Bond, de CPH had een 
derde front geopend. De Zaanse houtstaking 
van 1929 getuigde daarvan.

Het was een langdurige en harde staking 
die uitliep op het royement van de voorzitter 
en zeven leden van de Zaanse afdeling van 
de Transportfederatie. Een half jaar staken 
met mislukte bemiddelingen, grote aantal-
len onderkruipers, politieoptredens en inti-
miderende huis aan huis pamfletten van de 
ondernemers. Bekende ingrediënten die de 
houtwerkers en solidaire bootwerkers een 
minieme loonsverhoging en uitbreiding van de vakantie opleverden. Een door de CPH 
gevormd “Comité van revolutionaire vakvereenigingstaktiek” wilde de staking voortzetten 
en volgde daarmee de meerderheid van de leden van de Federatie. Het landelijk bestuur 
aanvaardde echter het besluit van de andere vakorganisaties om de staking op te heffen. 
De uitbreiding naar Amsterdam was onmogelijk gebleken, het houtseizoen eindigde en 
een winter in grote armoede wachtte.117 Na wederzijdse beschuldigingen en scheldpartijen 
– “verraders”, “cellenbouwers” – volgden royementen. Voor het eerst in de geschiedenis 
van de Federatie geschiedde dat niet door het plaatselijk, maar door het landelijk bestuur.118

In het algemeen waren, mede door de komst van de Roode Vakbonds Oppositie (RVO), 
de vijandelijkheden tussen het NAS en de CPH toegenomen.119 Zo zelfs dat het NAS in het 

115 Idem, 16 september 1927 en 16 maart 1929. Bij de wervingscampagne van 1929 sprak de Federatie over streef-
getal van 7.000 leden dat ze bij lange na niet haalde; zie tabel 3.3.
116 Notulen Vakgroep Bootwerkers Amsterdamse Transport Federatie, 1924-1932 (citaat: 1 april 1928) - IISG, 
Archief Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders, 1916-1933.
117 Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders, Een half jaar staking in het houtbedrijf te Zaandam, 
Amsterdam, oktober 1929, p. 14. Pottkamp, Mannen, pp. 28-30.
118 Het Transportbedrijf, 9 november 1929. Eerder trachtten in Amsterdam CPH’ers, leden van de Centrale Bond, 
een beëindigde staking door te zetten uit solidariteit met de Zaanse stakers  idem 3 augustus 1929.
119 De RVI onderging een koerswijziging die vanaf 1929 voor de CPH het einde van de eenheidspolitiek bete-
kende. Binnen en buiten de bestaande structuren van het NVV en NAS dienden de leden een RVO op te zetten 
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voorjaar van 1931 het lidmaatschap van de twee organisaties onverenigbaar verklaarde, 
waarna nieuwe royementen volgden, ook bij de AFT.120 CPH’ers overkwam hetzelfde lot bij 
het NVV dat hen eind 1933 uitsloot van het lidmaatschap.

De staking deed ook de Zaandamse Scheeps- en Bootwerkersvereniging Eensgezindheid 
geen goed. De deelnemende bootwerkers raakten in conflict met de SVN die bij het ron-
selen van de onderkruipers de boot van de Havenarbeidsreserve beschikbaar stelde om bij 
de Oranjesluizen arbeiders uit Elburg en Spakenburg op te halen en daarna in een lichter 
naar Zaandam te vervoeren.121

Na de staking trachtte de SVN de gewijzigde verhoudingen te gebruiken om de 
Havenarbeidsreserve met een Zaans filiaal uit te breiden. Daarmee zou het reservoir van 
geschikte en beschikbare arbeiders met ongeveer driehonderd mensen vergroot wor-
den. De Zaanse bootwerkers wisten dat te verhinderen. Ze weigerden tewerkstelling in 
Amsterdam zo lang aan het IJ nog werkloze collega’s rondliepen. Wel slaagde de SVN 
erin de besteking naar zich toe te trekken en Eensgezindheid haar voorkeurspositie bij de 
verdeling van het werk te ontnemen. Zo kreeg ook Zaandam een instituut dat de mogelijk-
heid bood “de minder gunstige elementen uit het bedrijf te weren”. Dat gebeurde door de 
verstrekking van kaarten, en een eventuele intrekking, zoals die in Amsterdam het geval 
was, dus ook zonder garantieloon.122

Dat garantieloon was overigens in Amsterdam na de afschaffing in 1923 niet vergeten. 
“Wordt het nu geen tijd, hoog tijd, dat wij voor dat heen en weer lopen een garantieloon 
moeten eischen?” Dat vroeg een comité in een pamflet dat het begin oktober 1925 in de 
Amsterdamse haven verspreidde.123 Tegenover het driemaal daags melden bij de beste-
king, en als dat geen werk opleverde ook nog een stempel halen bij het Arbeidsbureau, 
stelde het pamflet het recht op een gegarandeerd loon. In 1928 eiste de Federatie “betaling 
van f. 1,- per stempel” voor de voortdurende beschikbaarheid bij de aanneemlokalen.124 
Drie jaar later sprak de Vakgroep Bootwerkers van “een garantieloon van minstens acht-
tien gulden per week”.125

Het garantieloon maakte deel uit van discussies en eisen, zonder dat het centraal 
stond. Bovendien was inwilliging door de ondernemers totaal niet aan de orde. Voor de 
bonden was het systeem van de losse arbeid meer een gegeven dan een bron van proble-
men. Met als gevolg dat ze voornamelijk eisen stelden – radicale of gematigde – aan de 
voorwaarden waaronder die arbeid plaatsvond. Dus aan de besteking, de arbeidstijden, de 
lonen en de veiligheid en in dat rijtje stond – soms – ook het garantieloon, meer als een 

- Harmsen, Kommunistiese Vakbewegingspolitiek, p. 347. Stutje, De man, pp. 70 en 90-97. Vanaf 1935 keerde de 
eenheidspolitiek terug en was het NVV opnieuw het exclusieve werkterrein - Harmsen, pp. 350-362.
120 Het Transportbedrijf 21 februari en 18 april 1931.
121 Idem, 25 mei 1929.
122 Pottkamp, Mannen, pp. 30, 31.
123 Een pamflet met de ondertekening “Het voorloopig Comité”, stempel “Ontvangen: 14 oct. 1925”  Star. 2. Het 
comité verzamelde handtekeningen om de eis kracht bij te zetten.
124 Het Transportbedrijf, 25 februari 1928.
125 Notulen Vakgroep Bootwerkers, 27 oktober 1931 - IISG, Archief Nederlandsche Federatie.
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geheugenopwarmer dan een reëel punt van actie. Voor de moderne vakbondsleiders kwam 
daar nog eens hun geringe affiniteit met de losse arbeiders bij en hun zorgen over het 
beschavingspeil van de ruwe, niet gemakkelijk te plooien losse arbeiders.126

In de loop van de jaren dertig verdronk de idee van een garantieloon in de uitzichtloze 
crisiswerkloosheid. Amsterdam telde in januari 1934 bijna 50.000 ingeschreven werklo-
zen (21,6 procent van de beroepsbevolking) en in januari 1937 bijna 58.000 (26,1 procent). 

Met onder anderen bouwvakkers vormden havenarbeiders één van de grootste werkloze 
beroepsgroepen.127 Een garantieloon van achttien gulden leek onwerkelijk in vergelijking 
met de steun in 1934 van gemiddeld twaalf gulden, en een paar gulden meer bij de werk-
verschaffing in het Bosplan.128

Na 1936 liep de werkloosheid langzaam terug en dook het garantieloon in het gestencilde 
blad De Havenproleet op.129 Eerst nog terloops als een vergoeding van vijftien gulden voor 
het stempelen, later als hoofdeis. “Garantieloon is de eis, die zweeft op de lippen van alle 
havenarbeiders, die aan de HAR zijn. Het is de enigste waarborg voor de groene en grijze 
kaarthouders om hun bestaan enigszins te waarborgen. (…) Daarvoor moeten zij regelma-
tig 3 keer per dag komen horen. Als je niet de gelukkige bezitter van een fiets bent of je 
fiets is stuk dan ben je verplicht andere verbindingen, die met de nodige kosten gepaard 
gaan, tot stand te brengen. Deze kosten kan je niet maken, omdat je elke week reeds tekort 
komt.” 130

In deze situatieschets van maart 1939 lag het voorspel besloten van een staking bij de 
Havenarbeidsreserve, eind oktober/begin november, die twaalf dagen duurde en waaraan 
ongeveer 1.800 arbeiders deelnamen. Het was tot dat moment al een roerig jaar geweest. 
Het begon in de eerste week van januari met een staking van vijf dagen in de houtha-
ven tegen een opgelegde boete en voor een uitkering wegens gebrek aan werk. Tot de 
eisen behoorde een “garantiegeld”. Daarna volgden protesten tegen de in mei ingevoerde 
vrije besteking bij de houthaven, waarbij de ondernemers aan de Havenarbeidsreserve 
op gaven welke arbeiders zij het werk wensten te laten doen. Soms ging dat geheel buiten 
de Havenarbeidsreserve om.131

126 Zie voor Brautigam: noot 66 en Oudegeest: noot 87. Waarschijnlijk deelden ze Rüters karakterisering van de 
“individualistische gezindheid” van de Amsterdamse bootwerkers rond 1900: “eigen baas en zoo noodig eigen 
rechter”, een “afkeer van tucht en discipline” en “belustheid op relletjes” - Spoorwegstakingen, p. 253.
127 De Rooy, Werklozenzorg, p. 196.
128 Idem, pp. 132, 133.
129 De Havenproleet, een uitgave van “een groep strijdwillende havenarbeiders”. Verscheen twee keer per maand, 
van half augustus 1937 tot april 1940. Het blad keerde zich tegen de Centrale Bond èn de CPN en benadrukte, 
ondanks de sympathie voor de Federatie, een zelfstandig initiatief te zijn. Het begin viel samen met de aandacht in 
het NAS voor de comitégedachte, inclusief de term “strijdwillende arbeiders”. Om de passiviteit onder de arbeiders 
te doorbreken en de beperkingen van het NAS te overstijgen, pleitte De Arbeid (onder andere 3 en 17 september 
en 1 oktober 1937) voor comités van georganiseerde en ongeorganiseerde arbeiders. De Havenproleet deed dat ook 
en besteedde regelmatig aandacht aan de dagelijkse praktijk bij de Havenarbeidsreserve en daarmee aan de steeds 
terugkerende willekeur en chaos bij de besteking en het repressieve regiem van straffen.
130 De Havenproleet, juli 1938. Hans Hekking, in de jaren tachtig/negentig secretaris van de ondernemingsraad 
bij de SHB, vertelde dat hij in 1978 te horen kreeg: “Je kan snel op Schiphol aan het werk, je hebt toch een auto.”
131 Havenarbeids-Reserve Amsterdam, Jaarverslag 1939, pp. 14-16 - IISG-AHBd.
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De onvrede bundelde zich direct na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in sep-
tember 1939, toen er ook voor veel grijze kaarthouders plotseling geen werk meer was. 
De SVN maakte zich daar in de onvoorspelbare oorlogssituatie zorgen over. Ze wilde de 
band met een aantal vaste arbeiders van grote maatschappijen en grijze kaarthouders 
behouden en trad in overleg met het Departement van Sociale Zaken over een wachtgeld-
regeling. Arbeiders van de Havenarbeidsreserve drongen aan op een algemene regeling. 
Na gesprekken met de directie van de SVN, een demonstratie bij het Scheepvaarthuis en 
spanningen in de houthaven volgde een staking. Eisen: een loonsverhoging van 20 procent 
en een garantieloon van achttien gulden, plus een toeslag van anderhalve gulden per kind 
met een maximum van zes gulden.132

De Centrale Bond schreef de staking toe aan “Communisten en andere extreme ele-
menten” en zag een mogelijke oplossing in het “afkondigen van den staat van beleg”. De 
SVN sprak na beraad met het Departement van een politieke staking, “een strijd van de 
ongeorganiseerde arbeiders tegenover de [erkende] organisaties”.133

Hoewel inwilliging van de eisen uitbleef, bleek de discussie over garantieloon niet 
gesloten. Sneevliet hield in de gemeenteraad van Amsterdam, waar hij van 1939 tot 
mei 1940 de RSAP vertegenwoordigde, een interpellatie over de werkloosheid bij de 
Havenarbeidsreserve. Daarin maakte hij een vergelijking met de oprichting van de 
Havenreserve in 1917. In plaats van de vernederende steunregeling was, met financiële 
hulp van de gemeente Amsterdam, een gegarandeerd minimumloon meer dan gewenst. 
Een motie van deze strekking haalde geen meerderheid, maar het garantieloon was terug 
in het publieke debat.134

In dezelfde tijd, december 1939, bereikten de SVN, het Rijk en de gemeente Amsterdam 
overeenstemming over een wachtgeldregeling. Op 1 januari 1940 maakte de KNSM daar-
van gebruik voor 101 personen. Daarna volgde enkele andere bedrijven en kwam het totaal 
op 303. Het wachtgeld bedroeg gemiddeld achttien gulden per week.135 Opnieuw was dus 
in de ontwrichtende omstandigheden van een wereldoorlog een garantieregeling getrof-
fen, zij het op kleine schaal.

Worstelend met vraagstukken als medezeggenschap, was bij de Transportfederatie ook na 
de Loonraad de praktijk genuanceerder dan de beginselen. In de voortzettende neergang 
na 1933 wist de Federatie zich in de Amsterdamse haven nog enigszins te handhaven.

Gure pleisterplaats
Met aanzienlijk meer nadruk dan het garantieloon stond medezeggenschap op de 

wenslijst van de moderne vakorganisaties. Na de betrokkenheid van bondsbestuurders 
in de oprichtingsperiode van de Havenreserve was echter van een geregelde relatie met de 

132 Idem, pp. 25-35.
133 Notulen der vergadering van het Dagelijksch Bestuur der Scheepvaart Vereeniging Noord met de contractee-
rende arbeidersorganisaties, 27 oktober 1939  Star. 2. De voorzitter beëindigde de interne gesprekken over een 
sociale voorziening voor de grijze kaarthouders om elke indruk van “zwakheid “ te voorkomen.
134 De Havenproleet, begin december 1939.
135 Havenarbeids Reserve Amsterdam, Jaarverslag 1940, pp. 7 en 78 - IISG-AHBd. Na 10 mei lag het werk in de 
haven vrijwel stil, over het hele jaar werd een totaal aantal van 112.965 taken verricht (1939: 540.978).
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directie geen sprake. De SVN was de werkgever en hield de deur gesloten. De vakorganisa-
ties volstonden met de herhaling van hun eis van medezeggenschap.

Voor het NVV was dit een uitdrukking van zijn algemene behoefte aan deel-
name in de sociaal-economische ordening van de samenleving.136 In het geval van de 
Havenarbeidsreserve legde Arie Kievit eind 1928 de nadruk op haar centrale positie in 
de arbeidsbemiddeling voor het gehele havenbedrijf. Ontslag bij de HAR was gelijk aan 
uitstoting uit de haven. Zo’n ingrijpende beslissing drukte niet alleen op de verantwoor-
delijkheid van de werkgevers, ook op die van de bondsbestuurders. “Wordt het woord 
‘medezeggenschap’ vervangen door het woord ‘overleg’, dan kan spreker zich daarmede 
vereenigen.” Brautigam voegde daar aan toe dat het sociaal overleg “het verantwoordelijk-
heidsbesef van de arbeiders” stimuleerde, want “verantwoordelijkheid groeit met de mate 
van het bestuur”. 137

Het NAS verwachtte weinig van medezeggenschap en zeker niet van medeverantwoor-
delijkheid. De beginselverklaring van 1922 wees een wettelijke regeling af, omdat “het 
wezen der kapitalistische maatschappij niet wordt veranderd en mitsdien de uitbuiting 
van de arbeidersklasse blijft bestaan”.138 De pogingen van de andere vakcentrales, eind 
jaren twintig, om de ondernemers te bewegen tot medezeggenschap zag het NAS als een 
tempering van de klassenstrijd. Voor zover de ondernemers interesse toonden, zou dat 
alleen zijn om de vakcentrales medeplichtig aan hun beleid te maken.139

De praktijk was genuanceerder. Bouwman liet dat al blijken bij de Loonraad. Daar 
beschouwde hij de onderhandelingen als een gegeven feit dat de Federatie uit praktische 
overwegingen noopte tot deelname zonder de prioriteit van de directe strijd van de arbei-
ders los te laten.140 Zo’n twintig jaar later kwam het NAS op basis van de opgedane ervarin-
gen tot de conclusie “dat de arbeiders bij het voortdurend toepassen van de onderhande-
lingstactiek met uitschakeling van de directe actie, steeds dieper in de put raken”.141

De Federatie bereikte de onderhandelingstafel niet vaak. De ondernemers, daarin 
regelmatig gesteund door de andere bonden, sloten haar uit. Dat ging gemakkelijker naar-
mate het ledental en de invloed van de Federatie daalden. Juist omdat de ondernemers 
weinig onderhandelingsruimte boden en contractloze perioden in het havenbedrijf geen 

136 Uitgangspunt was “dat de vakverenigingen zich zullen moeten ontwikkelen tot organen, welker taak ook ligt 
in het medebeheren, regelen en opvoeren der productie” - De Jong, Edz., Om de plaats, p. 164. Met de SDAP bracht 
het NVV in 1923 het rapport Bedrijfsorganisatie en Medezeggenschap uit, in 1935 gevolgd door het Plan van de 
Arbeid - idem, pp. 246, 247. In 1933 kwam de Wet op de Bedrijfsraden die een gezamenlijk overleg van de vak- en 
ondernemersorganisaties mogelijk maakte - J.P. Windmuller, C. de Galan, Arbeidsverhoudingen in Nederland deel 
1, Utrecht/Antwerpen 1977, p. 69 (hierna: Arbeidsverhoudingen).
137 Uittreksel uit de notulen der vergadering van het Uitvoerend bestuur der Scheepvaart Vereeniging Zuid en het 
Dagelijksch Bestuur der Scheepvaart Vereeniging Noord, met de vertegenwoordigers der arbeidersorganisaties, 19 
december 1928 - Star. 2. Arie Kievit (1882-1955) was vanaf 1926 tweede en van 1935 tot 1947 eerste voorzitter van 
de Centrale Bond. Daarnaast vertegenwoordigde hij de SDAP in de gemeenteraad van Rotterdam en in de Tweede 
(1937-1946) en Eerste Kamer (1948-1951), ontleend aan Laan, Laan, Jaren.
138 Verslag van het NAS over de jaren 1922, 1923, 1924, p. 43.
139 Verslag van het NAS over de periode juli 1931-31 december 1933, pp. 35-37.
140 Het NAS nam ook deel aan de Hoge Raad van de Arbeid. In 1936 maakte de minister van Sociale Zaken M. 
Slingenberg daaraan een einde vanwege het afnemend belang van het NAS - De Arbeid, 17 april 1936.
141 Verslag van het NAS over de periode 1 juli 1937-31 december 1939, p. 13.
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uitzondering waren, zagen de bonden de sluiting van een collectieve arbeidsovereenkomst 
in het algemeen als een succes. Met de wettelijke status (1927) en het recht van de regering 
de overeenkomst te laten gelden voor een gehele bedrijfstak (1937) groeide het aantal lang-
zaam, maar vrijwel altijd was de Federatie een buitenstaander.142 Tegen die achtergrond 
stond de eis van medezeggenschap die de Federatie voerde. Ze claimde een gelijkberechti-
ging, de erkenning door de ondernemers gelijk de andere vakorganisaties, maar zonder in 
collectieve arbeidsovereenkomsten medeverantwoordelijkheid te aanvaarden voor “loons-
verlagingen en andere verslechteringen”.143

Ook bij de deelname aan de werklozenkas gold dit dilemma. De Federatie wees het 
“verzekeringsagentschap” af, maar om haar positie te handhaven, leden vast te houden 
en aan te trekken, koos ze in 1927 voor de herinvoering van de werklozenkas.144 Het risico 
van een passief lidmaatschap onderkende ze, evenals de afhankelijkheid van de overheid 
die de handelingsvrijheid kon beperken.145 Maar dat niet alleen, de kas bracht de Federatie 
in de jaren dertig in een voortdurend twist met het Rijk over subsidievermindering en de 
beperking van het aantal uitkeringsdagen.146

Zo bleef de Federatie tot in haar laatste jaren worstelen met de grote spanning tussen 
de strijd tegen en de behartigingbehartiging binnen het kapitalisme, tussen een onafhan-
kelijke positie tegenover en een formele relatie met de staat en ondernemers, tussen de 
directe actie en de deelname aan onderhandelingen.

Tot de spanningen waarmee de Transportfederatie worstelde, behoorde ook in de jaren 
dertig de relatie met de politieke partij. Na de bevrijding van de CPH volgde een groeiende 
band met de in 1929 opgerichte Revolutionair Socialistische Partij (RSP) die nieuwe dis-
cussies over de onafhankelijkheid van de vakorganisatie opriep.147 De grote meerderheid 
wenste een politieke vertaling van haar opvattingen en werkzaamheden en de partij zocht 
een aanhang onder de arbeiders. Bestuurders als Bouwman en Sneevliet belichaamden de 
relatie door dubbelfuncties te vervullen. Het electorale succes van de RSP dat Sneevliet 
in 1933 naar een Kamerzetel voerde, leek zowel de partij als de vakorganisatie gunstige 
perspectieven te bieden.148 Maar in 1937 leed de twee jaar oude RSAP een zware verkie-

142 De AFT was een uitzondering en nam deel aan bedrijfs-CAO’s buiten de haven. Overigens viel in 1940 slechts 
12,6 procent van de afhankelijke beroepsbevolking onder een CAO - Van Zanden, Een klein land, p. 108.
143 E. Bouwman, Arbeiders strijdt mee in het NAS! Beginselen en taktiek der vakbeweging, Amsterdam 1930, p. 
29.
144 Het Transportbedrijf, 26 december 1931.
145 Voor Bouwman was dat één van de redenen om in de late jaren dertig de vorming van comités te verdedigen 
die geen formele binding met de Federatie kenden - De Arbeid, 9 december 1938. Zie noot 128.
146 Jaarverslag Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders over de jaren 1933, 1934, 1935, p. 4. Over de 
periode 1932 tot 1936 ging de rijkssubsidie terug van 300 naar 140 procent. En dit in een periode met een sterk 
oplopende werkloosheid die haar piek in 1936 bereikte - Werklozenzorg, De Rooy, p. 4 en 272.
147 Het congres van juli 1934 bevestigde de vrijheid van leden en bestuurders zich politiek te organiseren en die 
partij te vertegenwoordigen - De Arbeid, 7 april en 14 juli 1934.
148 Sneevliet was zowel van het NAS als de RSP voorzitter. Kort voor de verkiezingen steunde hij de muiterij op 
de Zeven Provinciën en kreeg vijf maanden gevangenisstraf. De leuze “van de cel naar de kamer” was succesvol.. 
In de eerste maanden na de Duitse bezetting was Sneevliet één van de oprichters van het Marx-Lenin-Luxemburg-
Front, in 1942 werd hij met negen andere leden gefusilleerd - Tichelman, Henk Sneevliet, pp. 75 en 97. Zie ook: M. 
Perthus, Revolutionair-socialist en W. Bot, Tegen Fascisme, kapitalisme en oorlog. Het Marx-Lenin-Luxemburg 
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zingsnederlaag en bleek het ledental van het NAS sinds 1933 bijna gehalveerd te zijn.149 In 
deze neergang veroordeelden het NAS en de RSAP zich tot elkaar en mede door de scherpe 
aanvallen van de CPH/CPN, die kiezers won, raakten ze in een isolement.150

Dit lot trof ook de Transportfederatie. Daar lag voor een belangrijk deel de politieke 
arbeidersaanhang. In de periode 1933-1940 viel het ledental terug van ruim 5.000 naar 
ruim 3.000.151 Toch wist de AFT met 40 procent van het totale ledenbestand, haar positie 
en invloed, naast en tegenover de CPN, betrekkelijk te handhaven.

De al vanaf 1924 actieve Dirk Kleinsma, werkzaam bij de Havenarbeidsreserve, was lid 
van het comité dat de staking in oktober/november 1939 leidde. Hij was één van de vier 
houders van een grijze kaart die met elf ‘groene’ collega’s ontslagen was.152 Eind februari 
1940 verzocht de directie van het bedrijf waar Kleinsma in de voorkeur liep, hem weer aan 
te nemen. Tevergeefs, omdat hij volgens de SVN “zeker als een element kan worden aan-
gemerkt, hetwelk gemakkelijk tot opstandige acties in de haven aanleiding kan geven”.153

Zes jaar later herhaalde Kleinsma als lid van de delegatie van de Eenheidsvakbeweging 
dit verzoek voor alle in 1939 ontslagen arbeiders. Ook dat mislukte.154

Inmiddels was de stichting Samenwerkende Havenbedrijven opgericht door leden van 
de SVN die zich gedurende de oorlogsjaren bezonnen op de toekomst van de losse arbeid. 
Ze wilden af van “het oude systeem van losse arbeiders” ten gunste van een sterkere bin-
ding met een nieuw instituut.155 Op zo’n binding aan de Havenarbeidsreserve zinspeelde 
Wessels al in 1923 met begrippen als “corpsgeest”, “reservisten”, “toewijding” en “plichts-
betrachting”, niettemin waren en bleven straf en beloning de onbetwiste pijlers van de 
bedrijfsvoering.156

Onder invloed van mechanisering en specialisering was in de loop der jaren de behoefte 
aan loyale meedenkende arbeiders toegenomen, maar het systeem van de losse arbeid 
stond buiten kijf. Ook de voorkeursbehandeling via de vrije besteking en de grijze kaarten 
geschiedde in een sociale context die juist ontbinding bevorderde. Immers de arbeid – ver-
spreid over vele locaties – bleef onregelmatig, ongeregeld, onzeker, onveilig, lichamelijk 

Front juli 1940-april 1942, Amsterdam 1983.
149 Verslag NAS 1 juli-31 december 1933, p. 40; verslag 1 januari 1934-1 juli 1937, p. 7.
150 Volgens Pieterson belemmerde de onderlinge afhankelijkheid van het NAS (een “ghetto”) en de RSAP (“geen 
sukses”) elkaars mogelijke ontwikkeling - Eekman, Pieterson, Linkssocialisme, pp. 183, 184.
151 Verslag NAS 1 juli 1931-31 december 1933, p. 43. Verslag NAS 1 juli 1937-31 december 1939, p. 21.
152 Jaarverslag Havenarbeids-Reserve Amsterdam, 1939, pp. 9 en 30 - IISG-AHBd. Dirk Kleinsma was vanaf 1924 
“notulenhouder” bij de Vakgroep Bootwerkers, in 1928 trad hij toe tot het bestuur van de Transportfederatie. Kort 
na mei 1945 maakte hij tot 1958 deel uit van het hoofdbestuur van de Eenheidsvakcentrale en was hij voorzit-
ter van de Transportbedrijfsgroep. Hij was geen lid van de CPN en “noemde zichzelf trotskist” - P. Coomans, T. 
de Jonge, E. Nijhof, De Eenheidsvakcentrale (EVC) 1943-1948, Groningen 1976, pp. XIII, 79 en 263 (hierna: De 
Eenheidsvakcentrale).
153 Notulen wekelijkse bespreking SVN/HAR, 27 februari 1940 - Star. 2, Oprichting SHB.
154 Notulen der bespreking van de vergadering van de Scheepvaart Vereeniging Noord met de 
Eenheidsvakcentrale, 6 december 1945 - idem.
155 Leidraad voor de Technische Commissie, ingesteld door de Scheepvaartverenging Noord, ter bestudee-
ring van het arbeidsvraagstuk in onze haven, Amsterdam, 31 oktober 1941 (hierna: Leidraad).- idem. Stichting 
Samenwerkende Havenbedrijven, Jaarverslag 1945-1946, p. 1 - IISG-AHBd.
156 Jaarverslag Havenarbeids-reserve 1923, p. 2 - idem.
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zwaar en verricht onder wisselend toezicht van autoritaire bazen en op anonieme afstand 
van havenondernemers. De Havenarbeidsreserve was dan ook meer een gure pleister-
plaats en strafinrichting dan een veilig onderdak en arbeidsgemeenschap.

Ter afsluiting van de periode 1890-1940 die geen terugdringing, maar centralisering 
van het systeem van losse arbeid liet zien, hier een poging het gedrag, het optreden van 
de betreffende arbeiders te begrijpen uit de wijze waarop de arbeid georganiseerd was.
Naast de besproken externe organisatie – de bemiddeling op basis van verdeling – kan 
ook een interne organisatie van de arbeid onderscheiden worden: de reeks arbeids-
handelingen op basis van samenwerking.
De externe organisatie riep bij de losse havenarbeiders een ongebonden verhouding op 
tot de Havenarbeidsreserve, de havenbedrijven en de directies die hun gedrag in twee 
richtingen beïnvloedde. Die van onafhankelijkheid, met als uiterste de vrijheid zelf te 
kunnen bepalen wanneer, hoe lang en waar ze werkten – de dimensie van autonomie. 
Die van onverschilligheid, met als uiterste de regelloosheid van ongedisciplineerd 
pakken wat te pakken valt – de dimensie van opportuniteit. 157

Behalve dat de uitersten een gunstige periode of conjunctuur van werkaanbod 
veronderstelden, kregen ze in de praktijk door regulering en disciplinering zelden de 
ruimte. De vrijheid in een korte tijd een weekloon te verdienen en de besteking naar 
de eigen hand te zetten, kon slechts soms een privilege voor jonge en fitte arbeiders 
zijn. De regelloosheid in de dagelijkse arbeid was beperkt door veiligheidsrisico’s en het 
gevaar van definitieve uitsluiting.
Niettemin kende elke losse arbeider momenten van ‘vrije’ en ‘verwilderde’ ervaringen 
die verwerkt waren in vormen van gemeenschappelijk gedrag.158 Bijvoorbeeld in 
reacties op de gang van zaken bij de besteking en bij initiatieven in arbeidsconflicten 
die vervolgens van meer of minder autonomie of opportuniteit getuigden. Zo kon een 
conflict naar aanleiding van een boete of de intrekking van een kaart wel of niet het 
begin van een staking zijn (autonomie). En kon de omvang van het beschikbare werk 
aanleiding zijn het werk en het loon te pakken of juist te gebruiken als een gunstige 
uitgangspositie voor een staking (opportuniteit).

157 R.C. Miller, The dockworker subculture and some problems in cross-cultural and cross-time generalizati-
ons, in: Comparative Studies in Society and History, 11, 1969, pp. 311, 312. Miller sprak van een subcultuur van 
havenarbeiders waarvan een specifiek gedrag deel uitmaakte (met opvattingen, verwachtingen, normen enzovoort). 
Hij ging daarbij uit van het vrijwel algemeen bestaan van het systeem van losse arbeid (hetgeen in de Nederlandse 
havens niet het geval was). Aan die subcultuur schreef hij een aantal eigenschappen toe. Eén daarvan duidde hij 
aan met ‘casual frame of mind’, een ongebonden mentaliteit. Deze hield in dat losse arbeiders het ongeregelde, 
onregelmatige werk waardeerden. “Zij waren trots op hun onafhankelijke geest en de vrijwaring van routinematige 
arbeid.” Ongedisciplineerd en opportunistisch gedrag dat veelal karakteristiek voor havenarbeiders werd genoemd, 
vatte Miller op als de schaduwzijde van de ongebondenheid.
158 Hiermee wordt het gemeenschappelijke in het gedrag van losse havenarbeiders bedoeld; een wezenlijk 
onderdeel van Millers subcultuur. Door de ongebondenheid, als uitdrukking van de ongebonden positie van de 
losse arbeiders en als bron van hun gemeenschappelijk gedrag, dynamisch te maken (twee dimensies) en te rela-
tiveren (beperkingen), is geprobeerd de stelling van Miller minder eenzijdig en algemener te maken. Daarmee kan 
begrepen worden dat zowel in het gemeenschappelijke als het individuele gedrag van losse arbeiders autonomie en 
opportuniteit gelijktijdig en in verschillende gradaties aanwezig zijn.
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De interne organisatie van de arbeid – de activiteit – deed een appèl op de wederzijdse 
betrokkenheid van de arbeiders. Daar kon loyaliteit ontwikkeld worden. In onderlinge 
afhankelijkheid, al of niet in vaste ploegen, moesten zij op elkaar kunnen rekenen. 
Een bron van samenwerking die kon opwellen in de terugkerende situaties van direct 
handelen en onderhandelen; mogelijk gemaakt door de druk van tijd en contracten op 
bazen en ondernemers en de wisselende eisen van omstandigheden en goederen.
Ook de verbondenheid en het gezamenlijk optreden op de arbeidsplaats legden de 
basis voor twee gedragsdimensies: brede solidariteit die kon uitgroeien tot een 
algemene havenstaking of een smalle groepsgerichtheid die kon uitmonden in de 
bevoorrechting van een ploeg of een groep kaarthouders.159 De eerste is verwant met 
de autonomie, de tweede met de opportuniteit. Omdat deze interne organisatie ook 
voor de vaste arbeiders met hun meer gebonden positie gold, kon de verhouding met 
de lossen (meer of minder) door eenheid of verdeeldheid getekend worden.

Zowel het systeem van de losse arbeid als de inhoud van de havenarbeid riepen dus 
een gemeenschappelijk gedrag op, waarin combinaties en ontwikkelingsgraden van de 
vier dimensies vertegenwoordigd waren. Per situatie verschillend, bijvoorbeeld onder 
invloed van economische en politieke ontwikkelingen, maar ongeschikt om met behulp 
van (de naoorlogse) interne medezeggenschap, personeelsvereniging, havenvakschool 
enzovoort een bedrijfsbinding op te bouwen.
Een doorlopende resultante was een, in vergelijking met arbeiders in andere sectoren, 
sterke strijdbaarheid, gestimuleerd door de mogelijkheid van het directe optreden 
en de strategische positie van de havens. Deze strijdbaarheid viel niet per se samen 
met vakbondsactivisme. Ook in de verhouding met de vakorganisaties drong de 
ongebondenheid door (direct handelen en onderhandelen). Zoals de ondernemers bij 
een arbeidsconflict de politie inschakelden, riepen de arbeiders de bonden te hulp. 
Maar dan wel, nadat het werk al was stilgelegd.

Dat de revolutionaire vakorganisatie al die jaren weerklank vond in de havens, had 
veel te maken met haar traditionele oriëntatie op de directheid en verbreding van 
de actie. Een veelheid van economische, politieke en ideologische factoren was 
verantwoordelijk voor haar betrekkelijke en ook nog afnemende aanhang bij de (haven)
arbeiders. Belaagd op drie fronten – de ondernemers, de moderne vakbeweging, de 
CPH – en verzwakt door steeds oplaaiende meningsverschillen raakte ze in de tweede 
helft van de jaren dertig in een geïsoleerde positie en was haar rol na bijna vijftig jaar 
uitgespeeld.

159 Miller zag een krachtige onderlinge solidariteit als een wezenlijke eigenschap van de subcultuur van haven-
arbeiders. Verder noemde hij: wantrouwen tegen de bedrijfsleiding en outsiders – strijdbare vakorganisaties –  
charismatisch leiderschap dat uit de eigen gelederen voortkwam – progressieve maatschappijopvattingen die 
gepaard gingen met een conservatieve visie op veranderingen in het werk, p. 308.
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hoofdstuk 4

Stichting Samenwerkende 
Havenbedrijven

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bereidde de Scheepvaartvereniging Noord (SVN) de 
reorganisatie van de Havenarbeidsreserve (HAR) voor. Het systeem van de losse arbeid 
dat havenarbeiders een onzeker en ongebonden bestaan bood, was aan vervanging toe. 
Gewenst was een instituut dat arbeiders disciplineerde via een vast dienstverband.
Terwijl de ‘oude’, over dit plan geïnformeerde, vakbonden streefden naar een herstel 
van het overleg met de ondernemers, kregen ze in de eerste naoorlogse jaren te maken 
met een oplaaiend arbeidersverzet dat in de nieuwe Eenheidsvakcentrale een vertolker 
vond.

Goedkoper, beter, stabieler
Vrij kort na de Februaristaking van 1941 tegen de jodenvervolging en een half jaar voor 

de eerste grote nederlaag van de Duitse legers bij de slag om Moskou begin 1942, bezon 
het dagelijks bestuur van de SVN zich op de losse havenarbeid na afloop van de oorlog.1 
De Havenarbeidsreserve behoefde een grondige reorganisatie die tot goedkope, verbeterde 
en stabiele arbeidsprestaties zou leiden. Op 6 november 1941 installeerde de SVN een stu-
diecommissie die in januari 1943 na dertig vergaderingen tot een reorganisatieplan kwam.2

De ondernemers in de Amsterdamse haven waren niet de enigen die zich prepareerden 
op de periode na de wereldbrand; ze waren er wel vroeg bij. Kopstukken uit de wereld 
van het bedrijf en de vakbeweging beraadden zich vanaf eind 1941 gezamenlijk op wat 
later als de Stichting van de Arbeid vorm kreeg. Dat gebeurde onder leiding van de direc-
teur van bierbrouwerij Heineken, D.U. Stikker, later onder meer secretaris-generaal van de 
NAVO. Ze zochten naar “de grootst mogelijke eensgezindheid” bij “de reconstructie van 
ons land”.3

Met die eensgezindheid hield de SVN zich niet bezig. Benadering van bondsbestuur-
ders vond niet plaats. Arie Kievit  kreeg eind 1943 te horen over de beoogde SHB.4 Pijnlijk 
was de instemmende verwijzing door de SVN naar min of meer verwante gedachten in de 

1 Notulen van het Dagelijksch Bestuur der SVN, 12 juni 1941. Hoewel de scheepvaartvereniging in het kader van 
de ‘corporatieve ordening ‘ plaatsmaakte voor de afdeling Amsterdam van de Bedrijfsgroep Haven- en aanverwante 
bedrijven, zal ook voor de periode maart 1942-mei 1945 de aanduiding SVN gebruikt worden - Star. 2, Oprichting 
SHB.
2 Rapport van de Studie-Commissie tot reorganisatie van de Havenarbeids-Reserve te Amsterdam, januari 1943, 
p. 1 (hierna: Rapport Studie-commissie) - idem.
3 D.U. Stikker, Memoires. Herinneringen uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereld-
crisis, Rotterdam, ‘s-Gravenhage 1966, p. 43 (hierna: Memoires. Herinneringen).
4 Laan, Laan, Jaren, p. 236. Arie Kievit was contactpersoon namens de drie oude bonden voor zowel de SVZ als 
de SVN - Stakenburg, Stand van Zaken , p. 146.
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nummers van het gelijkgeschakelde weekblad De Transportarbeider van oktober 1941.5 
De sociale vrede die Stikker en zijn partners nastreefden via overleg en samenwerking, 
wilde de SVN rechtstreeks door disciplinering van de arbeiders afdwingen.6 Enerzijds door 
de afschaffing van het stukloon dat de SVN met name in het wilde bedrijf (houtboten) 
als een voortdurend smeulende conflicthaard zag. Anderzijds door de tewerkstelling van 
gelegenheidsarbeiders – “bacil van slechte prestatie” – tot een minimum te beperken.7 
Deze en andere maatregelen stonden in de context van de vervanging van het systeem van 
de losse arbeid door vaste dienstverbanden met een vast minimum weekinkomen. “Het 
betalen van een vast weekloon heeft het voordeel, dat men arbeiders krijgt, die men goed 
in de hand heeft (...) en bij de arbeiders zal ook het gevoelen, dat zij vrij zijn in hun doen 
en laten, afnemen.”8

Uit: De Transportarbeider 31 oktober 1941
“Wij willen hier reeds uiting geven aan het vertrouwen, dat de ondernemers, wanneer wij te 
zijner tijd met hen aan de conferentietafel plaats nemen, blijk zullen geven de eischen des 
tijds te verstaan en vooral in te zien, dat na afloop van deze oorlog, in gemeenschappelijke 
overleg moet worden voorkomen, wat na 1918 is geschied, hetgeen niet anders beteekenen 
kan, dan dat de ondernemers bereid zullen blijken in ruime mate rekening te houden met de 
redelijke eischen, die onder de havenarbeiders leven.”

De leidraad die de studiecommissie van de SVN meekreeg, was grondig voorbereid. Ook 
de arbeidsenquête van 1890 werd geraadpleegd over de toen al levende, maar in de concur-
rentie gesneuvelde, ideeën om de losse arbeiders een vast inkomen te garanderen. De voor-
zitter van de SVN, J.J. Jonckheer, directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot 
Maatschappij (KNSM), onderstreepte tijdens de eerste vergadering “het groote belang 
van de Amsterdamsche haven als geheel”.9 T.D. Bloemen, werkzaam bij de Stoomvaart 
Maatschappij Nederland (SMN) en lid van de commissie, probeerde dat belang in cijfers te 
vangen. Gegeven de totale loonsom van de HAR zou in 1938 slechts voor ongeveer 1.700 
van de 2.878 arbeiders (inclusief 1.200 gelegenheidsarbeiders) een leefbaar weekloon 
van ongeveer dertig gulden te verdienen zijn. Zou de verdeling van het werk gezamenlijk 
door de bedrijven opgezet zijn, waren de gelegenheidsarbeiders overbodig. Maar dat niet 
alleen. Door de gelijkmatige tewerkstelling van de losse arbeiders kon ook op het aan-
tal vasten aanzienlijk bezuinigd worden. Van de ruim 900 waren er dan slechts zo’n 500 
nodig. Deze reorganisatie was, volgens Bloemen, alleen mogelijk bij samenwerking van 
de bedrijfsdirecties en enige soepelheid van de arbeidsinspectie in de verstrekking van 
overwerkvergunningen.10

5 Notulen der eerste vergadering van de Technische Commissie ter bestudeering van het arbeidsvraagstuk in de 
haven, 6 november 1941 - Star. 2, Oprichting SHB.
6 Stikker, Memoires. Herinneringen, p. 64.
7 Rapport Studie-commissie, pp. 5 en 16.
8 Idem, p. 7.
9 Eerste vergadering der reorganisatie-commisie voor de HAR. Inleiding van den Voorzitter, 6 november 1941 - 
Star. 2, Oprichting SHB.
10 T.D. Bloemen, Beschouwing over het aantal havenarbeiders dat in 1938 in de haven van Amsterdam geregeld 
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De commissie had tot taak de overgang voor te bereiden van de HAR als een arbeids-
bemiddelinginstituut naar een organisatie die “ten behoeve van daartoe gecombineerde 
werkgevers, vaste arbeiders voor de te verrichten werkzaamheden ter beschikking heeft”.11 
De grotere zekerheid die het nieuwe instituut de arbeiders bood, maakte het mogelijk een 
topprestatie te eisen. Dat stelde de ondernemers in staat de vaste kern, waarvoor niet altijd 
werk was, te verkleinen en hun kosten te drukken.12

Over deze overgang bestond in de commissie geen meningsverschil. De soms geuite 
wens een reserve van losse arbeiders voor drukke tijden aan te houden, legde het af tegen 
de behoefte deze “elementen” met hun “funeste” invloed op prestatie en lonen uit de 
haven te weren.13 Ingewikkelder was de kwestie van de financiering van het onproduc-
tieve loon: de betaling van de tijd waarin een arbeider niet bestoken was, leegloop gehe-
ten. Schattingen kwamen op 20 procent, het aantal door de beschikbare arbeiders niet 
gewerkte uren afgezet tegen de totaal beschikbare arbeidstijd.14 Volgens de directeur van 
de SVN, T.F. Bastet, stonden tegenover elkaar de gewenste snelle behandeling van een 
schip door direct beschikbare vaste arbeiders en “het nadeel, hetwelk de aanstelling daar-
van met zich brengt op minder drukke dagen”.15 Gedachten om het wilde bedrijf – kleine 
ondernemingen met veel onregelmatig werk en een hoog leeglooprisico – buiten de SHB te 
houden, kregen geen steun. Deze sector was voor de haven van belang en diende als infec-
tiehaard van sociale onrust juist binnen de reorganisatie opgenomen te worden.16 Door 
samen te werken, zouden de houtbedrijven jaarlijks een minimum aantal bij de SHB te 
bestellen arbeiders kunnen garanderen.17

Want dat was de methodiek, een deelnemend bedrijf stond garant voor de betaling 
van het weekloon van het aantal arbeiders, waarover het via de SHB wenste te beschikken. 
Deze opgave vormde de basis voor de bepaling van de omvang van het personeelsbestand, 
aangevuld met 20 procent voor aanvragen boven de garantie en voor bedrijven die van 
de SHB gebruik maakten zonder een af te nemen aantal te garanderen. De laatste droe-
gen met een opslag (percentage van het productieve loon) bij aan de compensatie van de 
onproductieve lonen. Haalden de garanderende bedrijven de afgesproken garantie niet, 
dan waren ze aansprakelijk voor het verschil.18

werk kon vinden (Veembedrijven en HSM uitgezonderd), juni 1941. De hoofdinspecteur van de arbeid, B. Brutel de 
la Rivière bleek tot die soepelheid bereid  Notulen vergadering  Dagelijks Bestuur  SVN, 14 januari 1942  idem.
11 Leidraad.
12 Notulen eerste vergadering technische commissie, 6 november 1941 - Star. 2, Oprichting SHB.
13 Idem.
14 Rapport Studie-commissie, p. 22.
15 T.F. Bastet, brief aan F. de Boer, directeur SMN, 5 mei 1943 Bastet kwam in 1919 als secretaris in dienst van 
de SVN. Als directeur was hij in november 1941 specifiek belast met de (aanstaande) SHB; augustus 1953 ging hij 
met pensioen. De Boer, geen lid van de commissie, was tot 24 mei 1940 voorzitter van de SVN, Jonckheer volgde 
hem op. Tijdens het directeurschap van de SMN (tot september 1946) was De Boer van 7 mei 1945 tot 1 maart 1946 
waarnemend burgemeester van Amsterdam - Star. 2, Oprichting SHB.
16 Notulen 26ste vergadering technische commissie, 19 november 1942 - idem.
17 Rapport Studie-commissie, pp. 26 en 30.
18 Andere bedrijven konden de arbeiders die ‘over’ bleven, bestellen, ze leverden zo een financieel overschot op.
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Los van de buffer van 20 procent en de financiële zorg voor de leegloop betaalden de deel-
nemende bedrijven een heffing aan de SHB voor de lonen van het personeel, het onderhoud 
van de gebouwen, vaartuigen, enzovoort. Uitgaven die ook bij de Havenarbeidsreserve 
bestonden. Een raming van al deze kosten bracht de discussie over een gemeentelijke 
subsidie in de commissie. Allereerst vanwege de aan de gemeente geboden besparing op 
de steunuitkering. De ondernemers namen immers het risico van de (gedeeltelijke/tijde-
lijke) werkloosheid voor hun rekening, daar mocht best de verantwoordelijkheid van “de 
gemeenschap” tegenover staan voor de kosten van de grilligheid van het havenbedrijf.19 
De meningen in de commissie waren verdeeld. Hoe zelfstandig was de SHB dan nog en 
was overheidssteun geen vrijbrief voor personeelsuitbreiding en dientengevolge een hoger 
onproductief loon?20

Een paar maanden na de verschijning van het rapport ging de opinie schuiven. In een 
bijeenkomst van de directies van een paar grote rederijen stelde de KNSM als voorwaarde 
dat de gemeente voor 80 procent bijdroeg aan het onproductieve loon. Tenslotte had 
ook de overheid belang bij een ordentelijk en sociaal vredig havenbedrijf. Bastet gaf de 
voorkeur aan een subsidie “waardoor het bedrijf zelf regelend kan optreden”. Voorzitter 
Jonckheer waarschuwde de overheid op voorhand. Zonder subsidie kon de SHB slechts 
een beperkt aantal mensen in vaste dienst nemen, met daar omheen een groot reservoir 
losse arbeiders. De gemeente zou dan opdraaien voor de aanvullende steun. Uiteindelijk 
besloten de heren de gemeente te benaderen, zij het dat een eventuele, gemeentelijke ver-
tegenwoordiging in het bestuur voorkomen moest worden.21

Voorlopig was daarmee het voorbereidende werk gedaan. Na het akkoord van een negental 
firma’s, waaronder de grote rederijen, lag in 1944 het ontwerp van de SHB panklaar.22 De 
SVN had haast, maar de invoering moest wachten tot mei 1945.

Popelend om te beginnen
Dat ontwerp was gedetailleerd uitgewerkt. Van een indeling in categorieën arbeiders 

en bijbehorende looncijfers tot en met een strafregister en een pleidooi voor uniforme 
bedrijfskleding (voorzien van een “onuitwischbaar merkteken”). Het getuigde van een 
optimistisch vertrouwen in een rationele planning waarin arbeiders als pionnen van het 
ene naar het andere bedrijf geschoven konden worden. Niet beschouwend, maar prag-
matisch. Zo was het bestuur direct bereid eerdere bezwaren tegen overheidssubsidie los 
te laten. Het Rijk nam het improductieve loon van de niet gegarandeerde arbeiders voor 

19 Notulen 26e vergadering van de technische commissie, 19 november 1942 - Star. 2, Oprichting SHB.
20 Rapport Studie-commissie, p. 25.
21 Notulen van de bespreking van een drietal ondernemingen [KNSM, SMN en Oceaan], belanghebbende bij het 
arbeidersvraagstuk in de haven van Amsterdam, 25 maart 1943 - Star. 2, Oprichting SHB. Hun belang bleek uit de 
garantie die in de eerste jaren gezamenlijk 41 tot 59 procent van het totaal bedroeg. Jaarverslagen SHB Amsterdam 
1945-1950, pp. 3-5 - IISG-AHBd.
22 Jaarverslag SHB 1945-1946, p. 2 - idem. Op 5 mei 1944 was een bestuur gevormd (Jonckheer voorzitter, De 
Boer vice-voorzitter) en volgde de benoeming van D.P. Jansen en P.L. Zeeman tot directeuren - Notulen van een 
bespreking inzake de op te richten SHB, 5 mei 1944. Jansen, vanaf 1923 adjunct-directeur van de HAR, ging januari 
1951 met pensioen, waarna Zeeman als enige directeur overbleef. Zeeman was onder meer directeur van de Unie-
Kampong in Tandjong Priok in Indonesië. November 1956 pensioneerde hij  Star. 2, Oprichting SHB.
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zijn rekening en stond in 1946 voor 75 procent garant, inclusief lasten. Drie jaar later was 
dat 50 procent. Andere voorbeelden waren de terugkeer van het stukloon in de vorm van 
toeslagen en productiepremies en in juli 1946 van de werving van losse arbeiders “in de 
stad”. Daarna volgde de tewerkstelling van arbeiders uit de Rijksdienst tot Uitvoering van 
Werken (DUW), de naoorlogse werkverschaffing.23

Aan bespiegelingen over de verhouding tot de vakorganisaties als in de kringen van 
Stikker wijdden de commissieleden zich niet.24 Bastet stelde in mei 1943 nuchter vast dat 
een tijdige inschakeling “een kwestie der te voeren tactiek” was.25 Heel anders was een 
half jaar later de ideologische bezieling van de prominente Rotterdamse havenonderne-
mer J.Ph. Backx die een “bedrijfsgemeenschap” schetste waarin het “strijdelement” van 
de vakorganisaties plaatsmaakte voor een “nieuwe mentaliteit van saamhorigheid”. Waar 
de SVN de toekomst tegemoet trad met disciplineren, koos Backx voor integreren. “Laten 
we onze arbeiders opvoeden tot het dragen van verantwoordelijkheid ten bate van het 
bedrijf.”26

Vanuit deze integratievisie kwam ook Backx tot de beëindiging van de losse arbeid. Hij 
kreeg daarvoor geen steun. De Rotterdamse ondernemers vonden de overgang onmogelijk 
vanwege de grote fluctuaties in het werkaanbod en onnodig omdat het bestaande systeem 
van discipline en controle al borg stond voor een goede arbeidsprestatie. Ze beperkten zich 
tot de invoering van een garantieloon. Het zou tot eind 1954 duren eer in de vorm van de 
Centrale voor Arbeidsvoorziening in Rotterdam een instituut als de SHB kwam.27

Tegen het einde van het jaar 1943 was het moment aangebroken om de bestuurders van 
de opgeheven bonden te informeren. Aan de twaalf tot vijftien besprekingen tot midden 
1944 nam naast Kievit regelmatig de secretaris van de Centrale Bond, Jelle van der Meulen, 
deel.28 Volgens Jonckheer waren de partijen het volkomen eens geworden. Na de laatste 
bespreking drukten ze elkaar de hand in het besef “dat er een goed stuk sociaal werk was 
verricht”.29

Volgens de bondsbestuurders gold dat slechts de vorming van de SHB en de beëindi-
ging van de losse arbeid, niet de arbeidsvoorwaarden. In ieder geval was over het stukloon, 
de taakindeling en de overwerkregeling geen overeenstemming bereikt.30

23 Idem, pp. 6-9 en 15.
24 De grondleggers van de Stichting van de Arbeid, proclameerden in mei 1945 “een ruime vertegenwoor-
diging” van de vakbeweging in het hoogste, economische adviescollege van de regering - Stikker, Memoires. 
Herinneringen, p. 64.
25 Bastet, brief aan F. de Boer, directeur SMN, 5 mei 1943 - Star. 2, Oprichting SHB.
26 Werkgever en Toekomst, december 1943, pp. 9, 10 en 15 (‘illegale’ brochure, aan Backs toegeschreven). Backs, 
directeur van het grootste stuwadoorsbedrijf in Rotterdam, Thomsons Havenbedrijf, was vanaf 1941 voorzitter 
van de bedrijfsgroep van de SVZ, Algemeen Stuwadoorsbedrijf. Gedurende de jaren 1945-1965 was hij lid van het 
dagelijks bestuur van de SVZ en van 1966 tot 1971 voorzitter - Nijhof, Gezien de dreigende onrust, p. 84.
27 Idem, pp. 114-117. Stakenburg, Stand van Zaken, pp. 146 en 165.
28 J. van der Meulen was van 1916 tot 1949 in bezoldigde dienst van de Centrale Bond van Transportarbeiders en 
zijn voorgangers. Vanaf 1937 was hij lid van het dagelijks bestuur - Laan, Laan, Jaren, p. 273.
29 Notulen ter bespreking van de Scheepvaart Vereeniging Noord met de drie contracteerende havenarbeidersor-
ganisaties, 9 juli 1945 - Star. 2, Oprichting SHB.
30 De Transportarbeider, 2 juli 1945.
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De studiecommissie was uitvoerig ingegaan op de afschaffing van het stukloon en kwam 
tot een besparing van ruim 200.000 gulden, ongeveer 6 procent van de totale loonsom.31 
De twee voordelen van het ‘tarief’ – de arbeider is zijn eigen toezichthouder en de loon-
kosten zijn vrij nauwkeurig vooraf te bepalen – stonden tegenover een rij nadelen. Zoals de 
controle door de arbeiders over het arbeidstempo en de loonhoogte, de eeuwige onderhan-
delingen over het tarief, het risico van onveilig werken (met de toevoeging “hoge ongeval-
lenpremie”), de beschadiging van goederen en de rem op technische verbeteringen.32

De bondsbestuurders lieten hun instemming met de opheffing van het stukloon afhan-
gen van de compensatie van de loondaling die kon oplopen tot een half weekloon van 
ongeveer vijftien gulden. Tot een definitieve uitspraak kwam het niet. Het was inmiddels 
juli 1944. De bestuurders  wilden de gelegenheid afwachten om met de leden te overleg-
gen. De SVN vond dat niet nodig en deelde mee bij de eerste de beste mogelijkheid de 
SHB van start te laten gaan. Kort daarna kregen Kievit en zijn confessionele collega’s het 
verzoek medeoprichter en vervolgens bestuurslid van de SHB te worden. Toen Kievit ant-
woordde dat hij daarover in contact moest treden met zijn hoofdbestuur dat onregelmatig 
bijeenkwam, achtte Bastet dat uit tijdsoverwegingen bezwaarlijk. Het was 4 september 
1944 en hij had haast. Die was waarschijnlijk ingegeven door de bevrijdingsroes van de 
Dolle Dinsdag, een dag later. Bij de heropening van de zeescheepvaart moest immers de 
SHB gereed staan.33

Daarna trad rond de SHB een stilte in. Een lange oorlogswinter van honger, razzia’s en 
vernielingen brak aan. De gedwongen tewerkstelling steeg van ongeveer 100.000 eind 1941 
naar ruim 400.000 mensen eind 1944, 13 procent van de beroepsbevolking.34 In beide grote 
havens vernielden de bezetters op grote schaal installaties. In Amsterdam moesten vooral 
de Coenhaven en Petroleumhaven het ontgelden. Opslagcapaciteit, laadbruggen, drijvende 
kranen, stukgoedkranen en scheepswerven gingen eraan. De grootste sluis van IJmuiden 
was onklaar gemaakt, in het Noordzeekanaal en het IJ waren schepen tot zinken gebracht.

De zeescheepvaart was overigens al vanaf 1940 vrijwel stilgevallen, na de meidagen 
kende Amsterdamse haven slechts oorlogsschepen; werk was er nauwelijks.35 De vaste 
arbeiders (voor hen gold een ontslagverbod) en een kleine groep houders van grijze kaarten 
vielen onder een wachtgeldregeling, de vele anderen waren aangewezen op ander werk of 
de steun.36 Het lukte de directie van de Havenarbeidsreserve niet de ingeschreven arbei-

31 Rapport Studie-commissie, pp. 4-7 en 22.
32 Het ‘grijze boekje’ - Regeling voor het werken in stukloon in de haven- en aanverwante bedrijven te 
Amsterdam 1938 - vormde een neerslag van een onderhandelingsgeschiedenis in 64 pagina’s met gegevens over 
tarieven, soorten hout, kolen, cement, scheeps- en ploeggrootte, enzovoort. Eén voorbeeld: “Dennen en grenen 
stammen ongeschild, in of op vaartuigen: f. 0,37½ per M³; geschild f. 0,34”, p. 34 - IISG-AHBd.
33 Briefwisseling tussen Bastet en Kievit, 15 augustus en 4 september 1944. De Boer (SMN) pleitte al in 1941 voor 
een alerte reactie bij het herstel van het scheepsverkeer - Star. 2, Oprichting SHB.
34 J.L. van Zanden, Een klein land, pp. 166,167. B.A. Sijes, De arbeidsinzet. De gedwongen arbeid van 
Nederlanders in Duitsland 1940-1945, ‘s-Gravenhage 1966, bijlage 1, p. 625.
35 Jaarverslag der inspectie van den Havenarbeid over 1942 tot en met 1945, p. 59. Gegevens over het aantal door 
kaarthouders verrichte taken verwezen naar maximaal twintig weken werk - Notulen Dagelijksch Bestuur SVN,  
31 oktober 1941 - Star. 2, Oprichting SHB.
36 Eind 1940 inden 303 arbeiders van de HAR een wachtgeld. Inclusief gelegenheidsarbeiders met een voorkeur 
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ders bij elkaar te houden via de werkverschaffing van het Westplan. Dat bood eind 1940 
onregelmatig 373 arbeiders voor 25 gulden per week emplooi met graafwerkzaamheden in 
het westelijk havengebied. Op de herhaalde oproepen zich voor werk in de Duitse havens 
te melden, reageerden minder dan vijftien arbeiders. De kennisgevingen hingen in de 
gebouwen van de Havenarbeidsreserve en de SVN verleende haar medewerking, ook toen 
na het geringe animo weigering tot uitsluiting van de steun leidde.37

Terwijl de SHB gestalte kreeg en de vertegenwoordigers van de moderne bonden zich 
gepasseerd voelden, tekende zich met de komst van de Eenheidsvakbeweging een grondige 
wijziging in de wereld van de vakorganisaties af.

Eenheidsvakcentrale
De SVN hield woord. Op 8 mei 1945 was de oprichting van de SHB een feit. “In verband 

met de rust in de haven”, lichtte Bastet toe. “De organisaties konden hier geen bezwaar 
tegen maken, omdat zij wisten wat er ging gebeuren.”38 Op dezelfde dag konden de kaart-
houders van de HAR een bereidverklaring tekenen voor een arbeidsovereenkomst bij de 
SHB die een vast inkomen, een toeslag bij werk en een ouderdomsvoorziening aankon-
digde. Eind juni bleken ruim zeshonderd arbeiders dat gedaan te hebben.

De militaire autoriteiten en het Departement van Sociale Zaken benadrukten het 
belang van de orde in de haven en de rol in het herstel van de economie. Om die reden ver-
viel het oorspronkelijke plan de SHB langzaam op te bouwen en ging op de eerste dag, 28 
mei, het loon ten opzichte van 1940 met 25 procent omhoog.39 Al eerder was de toezegging 
van het departement gekomen het (improductieve) loon van de arbeiders te betalen die het 
gegarandeerde aantal overschreden. In de eerste weken waren dat er drie- tot vijfhonderd. 
Eind september breidde het aantal ingeschrevenen uit tot duizend, met een garantie van 
ruim zeshonderd. Naast af en toe warm voedsel verstrekte de SHB 1.500 paar herstelde 
legerschoenen en tegen kostprijs een dubbel stel ondergoed en sokken.40

In het tweede naoorlogse nummer van De Transportarbeider verwierp Kievit verontwaar-
digd “de eenzijdige wijze”, waarop de SVN haar plannen met de SHB doorzette. Zijn erger-
nis gold ook de gebrekkige voortgang over kwesties als de “wederindienstneming” van alle 
havenarbeiders, handhaving van de CAO van 1938 en aanpassing van lonen en uitkeringen 
aan de nieuwe geldswaarde. Het artikel kende nog een derde en waarschijnlijk het belang-
rijkste misnoegen. Namelijk de bemoeienis van de Eenheidsvakbeweging (EVB) met het 
terrein van de vakorganisaties en in het bijzonder met de eind juni uitgebroken hevige sta-
king in de Rotterdamse haven die de EVB binnen een paar weken explosief deed groeien.41

stonden in totaal bijna 1.200 personen ingeschreven. Jaarverslag SHB 1940, pp. 9 en 13 - IISG-AHBd.
37 Idem, pp. 22-25. Notulen Dagelijksch Bestuur SVN, 20 december 1940 - Star. 2, Oprichting SHB.
38 Notulen Dagelijksch Bestuur SVN, 9 juli 1945 - idem. 
39 Jaarverslag SHB 1945-1946, pp. 5-7 - IISG-AHBd. Die verhoging was een onderdeel van het door de regering  
in Londen opgestelde Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA).
40 Idem, p. 33.
41 A.K. (A. Kievit), De arbeidsvoorwaarden der havenarbeiders, in: De Transportarbeider, 2 juli 1945.
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Al voor de bevrijding van zuidelijk Nederland verspreidden leden van de ondergrondse 
CPN de gedachten van een eenheidvakbeweging over het gehele land.42 De eenheidsidee 
– “ongeacht politieke en godsdienstige overtuiging” – sloeg aan bij vroegere leden van de 
opgeheven moderne en confessionele bonden en het Nationaal Arbeids-Secretariaat. Hun 
negatieve ervaringen met de vooroorlogse verdeeldheid en de geringe weerstand van een 
deel van het bestuursapparaat tegen de gelijkschakeling in de eerste jaren veertig vorm-
den een goede voedingsbodem. Evenals het pleidooi voor een democratische vakbewe-
ging, opgebouwd vanuit het bedrijf en de arbeidsplaats (bedrijfsbonden). Vanaf oktober 
1944 beschikte de beweging over een eigen blad: Werkend Nederland.43 Een half jaar later 
publiceerde het Voorlopig Landelijk EVB-comité een beginselverklaring met onder meer 
als uitgangspunten: “geen vierde vakcentrale”, verkiezing van alle besturen, roulatie van 
functies en een “politiekneutrale” grondslag.44 Kort daarna besloot het bestuur van de 

42 G. Harmsen, L. Noordegraaf, Het ontstaan van de Eenheids Vak Centrale, in: Te Elfder Ure 14, 1973, pp. 806, 
807 (hierna: Het ontstaan).
43 Over de periode eind 1944-eind april 1945 is de oplage in Amsterdam bekend. Deze steeg van 2.040 stuks naar 
6.350 met een sterke stijging na maart (3.500). De verspreiding ging vooral via de bedrijven, voor zover daar werk 
was; dat verklaarde het lage aantal (100) ontvangende transportarbeiders, ten opzichte van gemeentepersoneel 
(1.915) en metaalarbeiders (1.800) - Harmsen, Noordegraaf, Het ontstaan, pp. 823-824.
44 Voorlopig Landelijk EVB-comité, Beginselverklaring en program van actie voor de Eenheidsvakbeweging. De 
politieke neutraliteit, niet verbonden aan enige politieke partij, was vanaf het begin onwaarschijnlijk. De schrijver 
van de verklaring A.J. Koejemans was hoofdredacteur van De Waarheid en vanaf 1943 lid van de leiding van de 
CPN - G. Verrips, Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN 1938-1991, Amsterdam 1995, p. 239 

Dirk Kleinsma (1893-1976), voorzitter van de Algemene Bedrijfsbond Transport (EVC) spreekt in 1948 het congres toe 

(18-20 november) - IISG
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CPN in Amsterdam tot de oprichting van de landelijke organisatie die zonder uitleg in juli 
1945 Eenheidsvakcentrale (EVC) heette.

Gedurende de eerste naoorlogse maanden lag het zwaartepunt in de plaatselijke comi-
tés en de vorming van landelijke bedrijfsorganisaties, bijvoorbeeld EVC Transport. De 
opbouw van het ledental ging vooral daar snel, waar de positie van de CPN sterk was. Zo 
telde eind 1945 Amsterdam ruim 25 procent (45.000) van het geschatte totaal van 170.000 
leden en Rotterdam ongeveer zeven procent (12.500). De traditioneel kleinere aanhang 
van de CPN in Rotterdam zal ertoe geleid hebben dat de oprichting van de EVB pas na de 
oorlog definitief was; de invloed van ‘radicaal links’ was navenant groter.45

Dirk Kleinsma – tot in 1940 vanuit Amsterdam bestuurder van de Transportfederatie 
van het NAS en vanaf 1944 actief in de EVB – illustreerde het tempo van de inschrijvin-
gen. “Nou, we konden het niet aan (...). We deden het gewoon op een stukje krant of 
een stukje papier. Dan gaven ze zich op als lid. De mannen voelden het duidelijk aan bij 
ons in de haven (...). Na een half jaar was zo’n beetje 98 procent van de Rotterdamse en 
Amsterdamse havenarbeiders in de EVB georganiseerd.”46 Voor de SHB noemde Werkend 
Nederland in augustus 1945 een percentage van 90.47 Ook al zijn deze hoge cijfers niet te 
controleren en waarschijnlijk vooral ingegeven door enthousiasme, met name in de twee 
havens nam de EVB/EVC een krachtige positie in.

Ook in het dagelijks bestuur van het NVV leefde de eenheidsgedachte. Een poging tot een 
fusie met de confessionele bonden mislukte. Wel kwam het in mei 1943 met de confes-
sionele collega’s tot een Raad van Vakcentralen die in de naoorlogse reconstructie van 
de arbeidsverhoudingen een belangrijke rol zou spelen. Onder die centrale raad kwamen 
unies van de aangesloten bonden (Uniebonden) die bijvoorbeeld als Unie Verkeer later met 
de scheepvaartverenigingen collectieve arbeidsovereenkomsten afsloot.

De nieuwe beweging overvleugelde echter de ernstig geschonden Centrale Bond die tot 
de reorganisatie van 1951 onder het ledental van 1940 bleef.48 De heroprichting was snel 
ter hand genomen, maar verliep moeizaam. Een rapportage van de afdeling Amsterdam 
aan het hoofdbestuur bevatte de indringende mededeling dat van de ongeveer 450 Joodse 
leden, waaronder fruitwerkers in de haven, één man terugkeerde. Tekenend voor de hou-

(hierna: Dwars). Verrips spreekt van de oprichting van het comité door tien à vijftien Amsterdamse communisten, 
begin 1945. Zie ook: P. Coomans e.a., De Eenheidsvakcentrale.
45 Harmsen, Noordegraaf, Het ontstaan, p. 849. Bij de verkiezingen van de Provinciale Staten in 1939 kreeg de 
CPN in Amsterdam 13,1 procent van de stemmen en in Rotterdam 4,6 procent. Voor revolutionair socialistische 
partijen waren de percentages respectievelijk: 2,0 en 4,3 - Pieterson, Linkssocialisme, pp. 168 en 173.
46 P. Coomans en E. Nijhof interviewden op 28 februari 1972 Dirk Kleinsma en Evert Sip (lid CPN en hoofdbe-
stuur EVC, 1945-1958). Erik Nijhof was zo vriendelijk de volledige, aan de bandopname ontleende, tekst beschik-
baar te stellen. Kleinsma was op grond van zijn eerdere activiteiten in het NAS in 1944 door een lid van de CPN 
benaderd, pp. 1, 2 (hierna: Interview) - IISG-AHBd.
47 Werkend Nederland, 6 augustus 1945.
48 1 Januari 1940 telde de Centrale Bond 38.169 leden (Amsterdam: 5.341), 1 januari 1946: 22.144 (1.132) en 
1951: 35.581 (3.619) - Vleggeert, Hoe het groeide. Harmsen en Van Gelder meldden voor de Rotterdamse en 
Amsterdamse haven respectievelijk 626 en 284 leden op 1 januari 1946 - Onderweg, pp. 165, 166. In 1950 ver-
anderde de naam in Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf die van eind 1951 tot eind 1955 deel 
uitmaakte van het Verbond van Werknemersverenigingen in het Nederlandse Vervoerswezen, waaruit in 1956 de 
Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel  (NBV) voortkwam - Laan, Laan, Jaren, pp. 285, 286.
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ding ten opzichte van de EVB was de opmerking: “De Eenheidsvakcentrale van de com-
munisten heeft door de geestelijke verwildering van de oorlogsjaren tamelijk veel invloed 
onder de zogenaamd revolutionair aangelegde arbeiders gehad.”49

Kievit had als voorzitter van de Centrale Bond zorgen. Helemaal toen in de Rotterdamse 
haven de al genoemde grote staking uitbrak die hij “voorbarig” noemde en in handen zag 
komen van “de communistische agitatoren der zogenaamde Eenheidsvakbeweging”.50

Akkoord Uniebonden/SVN
In de havens heerste een algemeen onbehagen dat snel en regelmatig samensmolt 

met een vernieuwde strijdbaarheid. Terwijl aan veel gebrek was, de Centrale Bond in een 
kwade reuk stond en de ondernemers goed voorbereid en snel hun oude posities innamen, 
groeide het besef dat in het economisch herstel de havens cruciaal waren.

Bij de SHB was er al op de eerste dag een korte actie met eisen over loon, schoeisel en 
kleding. Twee weken later volgde een succesvolle herhaling.51 De Rotterdamse staking die 
ruim een week duurde, brak de 27ste juni vrijwel direct uit nadat de rivierpolitie schoten 
loste op een sleepbootje met van (kruimel)diefstal verdachte havenarbeiders. Canadese 
soldaten namen het werk over. De SVZ was bereid met de vakorganisaties – inclusief de 
EVB – te onderhandelen. De voorwaarde de staking te beëindigen wezen de havenarbei-
ders af, evenals de deelname door de oude bonden. Dat laatste namen ze al gauw terug, 
maar de strijd om erkenning van de EVB was losgebroken.52

De net aangetreden minister-president W. Schermerhorn liet in een radiotoespraak 
weten tot erkenning bereid te zijn, wanneer de EVB zich aan de spelregels van ordentelijk 
overleg wenste te houden. De leiding van de EVB die toch al niet enthousiast de staking 
steunde, zocht een uitweg en spoedde zich naar Rotterdam. Ze zag de erkenning in gevaar 
komen, was niet tegen de economische herstelpolitiek van de regering en hoopte op rege-
ringsdeelname van de CPN na de eerste naoorlogse verkiezingen in 1946. Het resultaat 
heette “opschorting onder voorwaarden”.53 De EVB (inmiddels EVC) had voor de erkenning 
veel over, maar was niet bereid daarvoor het stakingswapen in te leveren. De SVZ begreep 
dat de EVC de macht van de arbeiders kon organiseren, ze was tot onderhandelen bereid, 
wanneer de regering voldoende toezeggingen van de EVC kreeg.54

In deze turbulente context kwamen in het Amsterdamse Scheepvaarthuis aan de Prins 
Hendrikkade de SVN en de Uniebonden bijeen. Kievit was tijdens de eerste besprekingen 

49 Vleggeert, Hoe het groeide, hoofdstuk XIII, pp. 5-9.
50 De Transportarbeider, 2 juli 1945.
51 Jaarverslag SHB 1945-1946, p. 43 - IISG-AHBd. De tweede actie liet het beeld zien dat nog vaak terug zou 
komen. De havenarbeiders legden het werk neer en vroegen vervolgens steun van de EVB/EVC.
52 Nijhof, Gezien de dreigende onrust, pp. 198-201. B. Reinalda, De Rotterdamse haven- en zeeliedenstakingen 
in 1945 en 1946, in: Te Elfder Ure 14, 1973, pp. 855, 856 (hierna: De Rotterdamse haven- en zeeliedenstakingen).
53 P. Coomans e.a., De Eenheidsvakcentrale, pp. 296-300. Of Kleinsma, lid van de landelijke EVC-leiding, die 
achterop een motor in Rotterdam arriveerde, ook druk uitoefende om de staking te beëindigen, konden Coomans 
e.a. niet vaststellen.
54 Nijhof, Gezien de dreigende onrust, pp. 203, 204. 
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in Londen55, maar zijn kritiek op de SVN in De Transportarbeider was kennelijk zo opval-
lend dat voorzitter Jonckheer vooraf aan de agenda zijn ongenoegen uitte: “een steek in 
den rug (…) geheel tegen den geest van de gehouden besprekingen”.56 Van der Meulen die 
Kievit verving, gaf toe dat artikelen wel eens fel van toon waren, maar een feit was dat over 
de SHB geen volledige eensgezindheid bestond. Bovendien waren in de houthaven moei-
lijkheden te verwachten over de afschaffing van het stukloon, wanneer de arbeiders merk-
ten dat een vast weekloon minder uitbetaalde. Jonckheer zag hier een taak van de bonden 
liggen om “één en ander duidelijk te maken”. Na eenstemmig het verzoek van de EVC 
om deelname aan de gesprekken te hebben afgewezen, ging het overleg de volgende dag 
verder over onder meer het vaste weekloon en de overwerkregeling.57 Na een paar uur zet-
ten Jonckheer en Bastet de discussie op scherp. Kwam er geen overstemming, liet de SVN 
de SHB vallen. Een geschrokken Van der Meulen kondigde beraad met Kievit aan.58 Drie 
weken later vond, in aanwezigheid van Kievit, een volgende bespreking plaats. Halverwege 
verzuchtte Jonckheer dat Kievit “te veel het oog gericht houdt op Rotterdam”.59

Gezien de loop van de vergadering in Amsterdam moet de status van Kievit in de 
ogen van de bestuurders van de SVN en de andere bonden hoog zijn geweest.60 Ondanks 
bezwaren van Jonckheer en irritatie bij de vertegenwoordiger van de Christelijke bond pas-
seerden alle punten van de vorige twee besprekingen opnieuw de revue. Kievit met zijn 
functies in de moderne vakbeweging, SDAP, gemeenteraad en Tweede Kamer, en dat ook 
nog gelijktijdig, negeerde alle kritiek en onderstreepte het belang van eenheid van arbeids-
voorwaarden in de twee grote havens. Verschillen konden immers een bron van onrust 
zijn en de arbeiders wisten snel van elkaar. Vervolgens stelde hij zich op het standpunt 
van handhaving van de vooroorlogse CAO. Afwijkingen daarvan, zoals de opheffing van 
het stukloon, behoefden compensatie. Jonckheer zegde een onderzoek van een “kleine 
commissie” toe en stelde vervolgens de vraag naar de bereidheid van de organisaties de 
voorstellen van de SVN “tegenover hun leden krachtig te verdedigen”. De bondsbestuur-
ders gaven een bevestigend antwoord.

Een verrassende ontknoping, te meer daar de voorwaarden die de Centrale Bond aan de 
SHB stelde, niet waren gerealiseerd. Voor de kwestie van het stukloon betekende dat nóg 
niet, want in latere bijeenkomsten kwam overeenstemming over toeslagen.61 Jonckheer hield 
de verhoudingen onder druk met de mededeling dat de SVN een toekomstig gebruik van 
losse arbeid niet uitsloot. Behalve dat de SHB een proefneming was met een onzekere afloop 
en niet alle ondernemers lid waren van de SVN, gaf hij aan dat er ongewild situaties konden 
ontstaan waardoor “eventueel ook met losse menschen gewerkt zou moeten worden”.62

55 Waarschijnlijk in verband met het bondsvermogen, in 1939 naar Londen gebracht, gecombineerd met een 
bezoek aan de ITF die in 1939 van Amsterdam naar Londen was verhuisd - Laan, Laan, Jaren, p. 228.
56 Notulen SVN en Uniebonden, 9 juli 1945 - Star. 2, Oprichting SHB.
57 Idem.
58 Notulen SVN en Uniebonden, 10 juli 1945 - idem.
59 Notulen SVN en Uniebonden, 4 augustus 1945 - idem.
60 Kievit was een ‘meneer’. Kleinsma vertelde dat hij in de pauze van een bijeenkomst in Den Haag zijn zelf 
klaargemaakte boterhammetje wilde opeten. Kievit keek verbaasd en “zei toen: kom mee naar een restaurant, ik 
betaal wel. Ik zeg: gaat dat nog zo met jullie, als vóór de oorlog?” - Coomans, Nijhof, Interview, p. 11 - IISG-AHBd.
61 Notulen SVN en Uniebonden; 26 oktober en 10 november 1945 - Star. 2, Oprichting SHB.
62 Notulen SVN en Uniebonden; 26 oktober 1945 - idem.
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De SHB, inclusief een mogelijke instandhouding van de losse arbeid, kreeg zo de zegen 
van de Uniebonden die in tegenstelling tot de EVC met de SVN aan tafel zaten, zij het 
zonder een reële positie onder de arbeiders.

Stakingen in de havens van Rotterdam en Amsterdam leidden niet tot de erkenning van de 
EVC als deelnemer aan het overleg in de Stichting van de Arbeid. Niettemin onderhielden 
de scheepvaartverenigingen, tegen de zin van de erkende bonden in, contacten met de 
EVC.

EVC in gesprek met SVN
De patstelling in Rotterdam over de erkenning van de EVC duurde voort. Ook na een 

24-uursstaking op 13 augustus 1945. Deze was algemeen en kreeg de steun van op twee na 
alle arbeiders van de SHB (659) en ruim driehonderd uit de vaste bedrijven in Amsterdam.63 
Werkwilligen kregen militaire bescherming. Een impasse dreigde en in contacten met 
Schermerhorn en de SVZ verklaarde de landelijke leiding van de EVC zich bereid gedu-
rende de periode van wederopbouw af te zien van het gebruik van het stakingsrecht.

Met op de achtergrond de dreiging van een militair optreden en onder invloed van 
de vetgedrukte kop in de Waarheid “EVC erkend”, volgde een grote meerderheid van de 
stakers de leiding van de EVC.64 De erkenning in de vorm van deelname aan de Stichting 
van de Arbeid was echter niet aan de orde. Wel zou, meende minister W. Drees, afwijzing 
van contacten “onnodig prikkelen en tot ongewenschte gevolgen leiden; bovendien zal 
het vaak nuttig zijn, op de hoogte te blijven van hetgeen in bovengenoemde EVC leeft”.65 
Gesprekken met de SVZ, waaraan de Uniebonden weigerden deel te nemen, verliepen 
traag en leverden weinig op.

Op een vergelijkbare manier toonde de SVN zich bereid de wensen van de EVC aan te 
horen.66 De Uniebonden, vooraf op de hoogte gesteld, waren daar niet gelukkig mee. Ze 
wilden niet met de EVC aan één tafel zitten.67 De interesse van de SVN zal ook gevoed zijn 
door de ongeveer tien arbeidsconflicten en acties sinds de solidariteitstaking van 13 augus-
tus. Ze betroffen onder meer de ploegensterkte en de gang van zaken bij de besteking, 
waarin de EVC soms als bemiddelaar optrad. In één geval – 57 arbeiders weigerden zich 
na een lange avondtaak de volgende morgen om half twaalf te laten besteken – negeerden 
de actievoerders het advies van de EVC om aan het werk te gaan.68 Uiteindelijk vonden 

63 De solidariteitsstaking maakte deel uit van het erkenningsstreven van de EVC. In een brief aan de regering 
pleitte ze voor het stakingsrecht, wel diende overleg steeds voorop te staan - De Waarheid 13 augustus 1945. 
64 Nijhof, Gezien de dreigende onrust, pp. 209-211. Reinalda, De Rotterdamse haven- en zeeliedenstaking, pp. 
863, 864. Coomans e.a., De Eenheidsvakcentrale, pp. 305, 306 (citaat kop de Waarheid, 20 augustus 1945).
65 Nijhof, idem,  p. 217. Citaat uit een brief van minister van Sociale Zaken W. Drees aan de Directeur-Generaal 
van de Arbeid, 9 oktober 1945.
66 Eerder had “de arbeider Kleinsma” een gesprek gevoerd met de SHB-directie, waarbij hij te horen kreeg dat 
“organisatorische aangelegenheden” slechts een punt van bespreking waren tussen de contracterende vakbonden 
en de SVN. Notulen besprekingen SVN met directie SHB, 12 juni 1945 - Star. 2, Oprichting SHB.
67 Notulen Dagelijksch Bestuur der Scheepvaart Vereeniging Noord, 26 oktober 1945 - idem.
68 Jaarverslag SHB 1945-1946, pp. 44-46. Straffen vielen als vanouds. Over het tweede half jaar van 1945 bedroeg 
het aantal ontslagen: 21, schorsingen: 103, boetes: 267 en berispingen: 9 (bij een totaal aantal van 793 arbeiders, 
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de besprekingen in december 1945 plaats. In een zakelijke sfeer pareerde Jonckheer nu 
en dan het betoog van Kleinsma en zijn drie collega’s van de Amsterdamse Bedrijfsgroep 
Transport met “een dergelijk voorstel kan in het algemeen niet serieus worden opgevat”.69 
Zonder dat van onderhandelingen sprake was, ondergingen de elf punten die de EVC eind 
september over de SHB in een brief had opgenomen, een systematische behandeling.70 
Drie voorbeelden ter illustratie (eerst de eis, daarna het commentaar).
1. Uitbetaling van vol loon bij ziekte en ongeval. De SVN verwees naar de wetgeving. “De fac-
toren simulatie en lijntrekkerij hebben den wetgever genoodzaakt te bepalen, dat slechts 
80 procent van het loon bij ziekte wordt uitgekeerd.”
2. Beloning van alle werknemers volgens één klasse; alleen de voorman een hoger loon.
Hierover ontstond de uitvoerigste discussie. Aan de ene kant, omdat Kleinsma een prin-
cipieel betoog hield over de verdelende werking van een stelsel van loonclassificatie. “Op 
iederen arbeider rust een even grote verantwoordelijkheid en dienovereenkomstig dient 
een arbeidsprestatie uniform beloond te worden.” Aan de andere kant, omdat hij de beste-
king wilde opzetten volgens het rouleersysteem in plaats van het voorkeursysteem. “Niet, 
ik stuur Jan, Piet of Klaas, maar iedere arbeider is goed. U krijgt die en die arbeider.” De 
SVN vond een loonhiërarchie nodig vanwege de uitvoering van bevelen en zag de voorkeur 
van de bedrijven als een uitwerking van het principe “de beste man op de beste plaats”.
3. Invoering van twee bestekingen: 07.30-08.00 en 11.30-12.00 uur. De derde besteking 
(15.00 uur) was volgens de SVN nodig voor een goede service. Jonckheer voegde daar-
aan toe dat de arbeiders vertrouwen moesten hebben in de goede wil van de werkgever, 
zo’n service kwam immers ook hen ten goede. De SVN overwoog het aanvangstijdstip te 
vervroegen van 08.00 naar 07.45 uur vanwege het algemeen plaatsvindende ‘mopperen’. 
De gewoonte ‘s morgens een boterham te eten en een kop koffie te drinken moest buiten 
werktijd plaatsvinden.71

De overige punten betroffen een pensioenregeling, weduwe-uitkering, veertien dagen 
vakantie, 45-urige werkweek, overwerk en beperking van de nacht- en zondagsarbeid.

Kwesties als het aantal bestekingen, de nachtarbeid en het roulatieprincipe zouden 
een twistpunt blijven, de meeste andere werden in de loop der tijd gerealiseerd. Betroffen 
de eisen het loonstelsel en de terugkeer van in 1939 ontslagen arbeiders (waaronder 
Kleinsma), dan verschanste de SVN zich met een principiële afwijzing achter haar machts-
positie. Van louter aanhoren was dan geen sprake, de EVC kreeg ingewreven buiten de 
orde van de arbeidsverhoudingen te staan. Nog minder dan in Rotterdam voerde de gema-
tigde erkenningstrategie naar de onderhandelingstafel.

Bij de leiding van de EVC bestonden twijfels over die strategie. De idee van een een-
heidsvakbeweging was al snel door de realiteit gepasseerd en voor een vierde vakcentrale 
leek een marginaal bestaan in het verschiet te liggen, zoals dat van het NAS voor de oorlog. 

eind december 1945), pp. 63 en 78 - IISG-AHBd.
69 Notulen der Vergadering van het Dagelijksch Bestuur der Scheepvaart Vereeniging Noord met de 
Eenheidsvakbeweging, 15 december 1945 - Star. 2, Oprichting SHB.
70 Brief EVC aan SVN, 26 september 1945 - idem.
71 Het ‘mopperen’ geschiedde sinds jaar en dag tussen 09.00 en 09.45 uur; een eerste pauze, waar mogelijk in de 
kantine, die alleen al daarom vaak langer duurde dan tien minuten.
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Nu de ledentallen elkaar niet veel ontliepen, zou de weg van de erkenning via het NVV 
kunnen lopen.72 Voor de CPN beloofde dat een fusie, terwijl de leiding van het NVV aan 
een overname dacht.

In oktober 1945 volgden vertrouwelijke fusiegesprekken op topniveau.73 Ondanks grote 
weerstanden aan beide kanten kwam er in april 1946 een fusierapport. De uiteindelijke 
afwijzing door het NVV stond niet los van het roerige stakingsjaar 1946.

Solidariteit met zeelieden
Het eerste naoorlogse jaar zou voor decennia het record vestigen van het grootste aan-

tal stakingen en stakingsdagen.74 Daarin nam de tien weken durende (26 april/4 juli) soli-
dariteitsstaking van de Amsterdamse en Rotterdamse havenarbeiders met de stakende 
zeelieden een prominente plaats in, ook omdat ze in Amsterdam naar verschillende andere 
bedrijven een kortere of langere tijd oversloeg.

Vooraf daaraan waren er verschillende acties bij de SHB. Bij De Rietlanden verlengde 
de nachtploeg van 6 op 7 februari de schaft om een hoger loon af te dwingen. Vier dagen 
later gingen bij de KNSM, ook uit onvrede over het loon, de luiken dicht; een staking 
die zich over de gehele haven verspreidde en waarin 222 arbeiders van de SHB betrokken 
waren. Met tegenzin gaf de EVC haar steun. Op 12 februari volgde een vrijwel algemene 
staking van een dag, waaraan 625 arbeiders van de SHB deelnamen.75 Tijdens die sta-
king liet een groep arbeiders weten een boot met aardappelen voor het fascistische regiem 
in Spanje niet te willen laden. Succes bleef uit, de aardappelen gingen via Portugal naar 
Spanje; bij de SHB vond geen uitbetaling plaats van de gestaakte dagen en kregen de sta-
kers een boete van een dag loon. In de eerste weken van maart was het bij de SHB opnieuw 
onrustig. Conflicten over de besteking, toeslagen en ploegensterkte mondden uit in korte  

72 In de zomer van 1945 telden zowel het NVV als de EVC ongeveer 150.000 leden. Daarna gingen die aantallen 
snel uiteenlopen. De EVC zou volgens het CBS de 177.000 leden net niet halen (eind 1947), het NVV telde toen al 
bijna het dubbele aantal (330.989) - Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Zeventig jaren statistiek in tijdreek-
sen, 1899-1969, ‘s-Gravenhage, 1970, p. 132 (hierna: Zeventig jaren). Verrips ontleende aan de begroting van de 
EVC het aantal van 130.000 ingeschreven leden begin 1947 - Dwars, p. 245.
73 Werkend Nederland en De Waarheid berichtten vanaf half juli 1945 over een fusie die naar een grotere een-
heid zou leiden. Eind juli vonden de eerste contacten tussen topbestuurders plaats. Parallel daaraan zocht de 
in juli 1945 heropgerichte CPN samenwerking met de SDAP (opgeheven in februari 1946 en opgegaan in de dan 
opgerichte Partij van de Arbeid). Overeenkomstig deze ‘eenheidspolitiek’ nam Paul de Groot, politiek secretaris 
van de CPN, in juni 1945 “stelling tegen het op de spits drijven van de staking in Rotterdam”. Een maand later gaf 
hij aan het economisch herstel de voorrang met de woorden: “Wij betreuren de onrust, die door een staking in het 
productieproces veroorzaakt wordt, ten zeerste” - Harmsen, Noordegraaf, Het ontstaan, pp. 844, 845. Stakingen 
mochten de gewenste regeringszetels niet in de weg staan - J.W. Stutje, De man, p. 272.
74 Van der Velden kwam voor 1946 tot 368 stakingen en 1.182.252 stakingsdagen. Het eerste aantal werd vóór 
1940 regelmatig overtroffen, bijvoorbeeld in de periode 1916 tot en met 1920, het aantal stakingsdagen slechts 
twee maal, in 1920 en 1921. Het aantal betrokken bedrijven - in 1946: 784 - was zowel voor als na de Tweede 
Wereldoorlog regelmatig hoger. Het aantal stakers - in 1946: 78.190 - kwam alleen in de naoorlogse jaren hoger 
uit, met name na 1978. Het jaar 1946 sprong er dus uit - S. van der Velden, IISG, database: http://www2.iisg/
databases/stakingen/overzicht.asp (hierna: Database overzicht).
75 Bij de SHB was de staking algemeen, er vond geen besteking plaats, Jaarverslag SHB 1945-1946, p. 47 
- IISG-AHBd.
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werkonderbrekingen van kleine groepen arbeiders. Kleinsma trad daarbij verzoenend op 
en wist na beraad met de directie boetes en ontslagen terug te draaien.76

De antifascistische actie kreeg in Rotterdam een vervolg, toen in ruil voor de poot-
aardappelen duizenden kisten met sinaasappelen arriveerden. In tegenstelling tot de 
Rotterdamse Bedrijfsgroep Transport, wenste de landelijke EVC de ruil te eerbiedigen en 
alleen nieuwe uitvoer naar Spanje te boycotten. In een openluchtvergadering op 18 maart 
besloot een meerderheid van de vierduizend arbeiders de volgende dag het werk neer te 
leggen. Door het betreffende schip te isoleren, konden studenten, scholieren en kantoor-
personeel de lading lossen. Voor honderden arbeiders van de HAR betekende dat uitslui-
ting van werk en overbruggingsgeld. Een week later losten arbeiders onder protest een 
nieuw schip met sinaasappelen.77 Franco bleef voor de Nederlandse staat een bevriend 
staatshoofd.

Inmiddels was het eind maart en ging de EVC in het fusierapport akkoord met de onder-
schikking van het stakingswapen aan het overleg met overheid en ondernemers. In die-
zelfde tijd stonden de verhoudingen naar alle kanten op scherp. Het NVV sprak van een 
“politieke dwangstaking”. De SVZ verbrak alle informele contacten met de EVC die boven-

76 Idem, pp. 47, 48.
77 Reinalda, De Rotterdamse haven- en zeeliedenstaking, pp. 883-887.

Hoofdstuk 4
* solidariteit met de zeelieden
* eenheidsvakcentrale
* de duw, los-vast

Zeelieden- en havenstaking 27 april 1946, bijeenkomst EVC op Amstelveld Amsterdam, foto Ben van Meerendonk - IISG
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dien intern op tilt raakte, toen het protest van de havenarbeiders verder bleek te gaan dan 
hun loon en arbeidsvoorwaarden.78

Tegen deze achtergrond kondigde de EVC Transport op 10 april een staking van zeelie-
den af. Wat stak, was dat de EVC die tweeduizend zeelieden organiseerde, buiten de CAO-
besprekingen was gehouden. De volgende dag bleven in Amsterdam twintig schepen aan 
de kant en in Rotterdam voeren ze met vertraging uit. Op 26 april weigerden 158 arbeiders 
van de SHB een schip te lossen dat bemand was met werkwillige zeelieden.79 In de loop 
van de ochtend richtte de actie zich – tegen het advies van de EVC in – op elk schip. “Wij 
zijn de EVC en dan heeft het Bestuur van de EVC zich hierachter te stellen.”

Nog dezelfde dag sloot de politie op verzoek van de SVN het havengebied af om 
uitbreiding van de staking tegen te gaan. Dat mislukte, want de vasten van de KNSM, 
Oceaan en SMN staakten mee en alleen al bij de SHB was het aantal op 1 mei opgelopen 
tot 696; met drie werkwilligen was de staking algemeen te noemen. De directie stuurde 
alle stakers thuis het bericht zich voor maandag 6 mei te melden bij de besteking. Zo niet, 
volgde ontslag. Vier man reageerden en één werd door posters tegengehouden op weg 
naar de KNSM. Opnieuw schakelde de SVN de politie in die de Handelskade en de Czaar 
Peterstraat “schoonveegde”; op 7 mei was de haven weer geblokkeerd. Een week later riep 
de SVN vrijwilligers op en vroeg de Uniebonden mee te werken aan de werkhervatting. Het 
veranderde aan de staking niets; havenarbeiders en zeelieden gingen door. Teleurgesteld 
berichtte het gedetailleerde verslag van de SHB: “Van de Centrale Bond meldde geen 
enkele arbeider zich.”80

Hoewel de solidariteitsstaking moeizaam op gang kwam, voltrok zich vanaf 29 april in 
Rotterdam een vergelijkbaar proces. Dreigende ontslagen, komst van een paar compag-
nieën soldaten, oproep voor vrijwilligers en een samenscholingsverbod. De Uniebonden 
kregen het verwijt geen leiding te geven aan de “stuurloos” rondlopende werkwillige 
arbeiders.81

De staking ging nog weken door. Zo ook de inzet van vrijwilligers, gevolgd door omvang rijke 
militaire operaties met de bedrijfsorganisatie van de SHB als logistiek centrum. Ondanks 
overleg met regering en ondernemers bereikte de EVC de zo gewenste erkenning niet.

Geen erkenning
Vanaf begin mei luidden de twee scheepvaartverenigingen in Den Haag de noodklok. 

In een radiotoespraak riep ministerpresident Schermerhorn op tot beëindiging van de sta-
king. Zou dat niet gebeuren, dan volgde de inzet van het leger en kregen de burgemeesters 
van de randgemeenten de opdracht alle medewerking te geven aan de werving van vrijwil-
ligers. De staking ging door. In Rotterdam beschermden vijfhonderd marechaussees in 

78 Nijhof, Gezien de dreigende onrust, pp. 219-223. Eenheidsvakcentrale, Fusie-rapport, Amsterdam 1946, p. 10.
79 Kleinsma illustreerde de strijdbaarheid in die maanden als volgt: “We hoefden maar met een rode zakdoek te 
zwaaien of de mensen liepen van het werk af” - Coomans, Nijhof, Interview, pp. 2, 3 - IISG-AHBd.
80 Jaarverslag SHB 1946, pp. 49-51. Kleinsma: “De leden van het NVV staakten meestal mee, want die wilden 
geen onderkruiper zijn” - Coomans, Nijhof, Interview, p. 13 - idem.
81 Nijhof, passage uit een brief, 8 mei 1946, van de SVZ aan Uniebonden., Gezien de dreigende onrust, pp. 227.
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pantserwagens en op motoren werkwilligen en op maandag 20 mei gingen vijftienhonderd 
militairen op de schepen aan het werk.82

Amsterdam legerde een troepenmacht van duizend man op diverse schepen. In de 
loods Celebes van de SMN installeerde de intendancedienst matrassen en kooien voor de 
burgers die het werk zouden overnemen. Op 21 mei werkten, met steun van kraangasten 
en stokers van de Marine op alle schepen, in totaal 235 militairen en 435 burgers. Een 
paar dagen later honoreerde de SVN het verzoek om goedkoop bier voor de soldaten. Het 
kantoorpersoneel van de SHB distribueerde het warme eten voor de vrijwilligers dat door 
de Gemeentelijke Centrale Keuken was klaargemaakt, organiseerde de begeleiding van de 
werkwilligen door leger of politie en verzorgde de uitbetaling. Soepel ging het niet. Bij een 
flink verloop, chauffeurs die weigerden werkwilligen te vervoeren, reeksen klachten over 
het zware werk, afgedwongen toeslagen en een scheepsbrand, namen de aantallen ‘vreem-
den’ toe. Op 31 mei waren naast 568 soldaten 720 vrijwilligers, waaronder 398 studenten, 
aan het werk.83

Terwijl de staking al vijf weken duurde, vonden op 17 mei de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer plaats. De CPN zat in haar maag met de staking die ze impopulair en uitzichtloos 
noemde. De kritiek nam toe na de gunstige uitslag; landelijk bijna 11 procent van de stem-
men, 18 procent in Rotterdam en 30 in Amsterdam. Bovendien lag het werk uit solidariteit 
onder andere bij de ADM stil.84 De partijleiding vreesde het succes niet te kunnen verzil-
veren met een regeringsdeelname. Daar kwam nog eens bij dat het NVV de bemoeienis 
van de EVC als “een rechtstreekse aanval op onze Vakbeweging” betitelde en de fusie in 
gevaar zag komen.85

Als antwoord koos de EVC opnieuw voor de nette uitweg van ‘opschorting onder voor-
waarden’. Schermerhorn liet weten dat dit een eerste stap naar erkenning was, mits de 
EVC in de toekomst bewees dat het haar ernst was.86 Op vergaderingen in Amsterdam en 
Rotterdam, 1 juni, sprak een meerderheid van de in totaal tienduizend aanwezigen zich in 
een schriftelijke stemming uit voor voortzetting van de staking.

Kleinsma, lid van het verbondsbestuur van de EVC, maar tegen opheffing van de sta-
king, noemde voor Amsterdam een deelname van 85 procent. Hij was met collega-bestuur-
ders in Rotterdam voorstander van uitbreiding van de stakingen naar andere sectoren. In 
1972 terugkijkend, betreurde hij de toespitsing op de eis van erkenning.87 En zelfs die eis 
onderging een aanpassing tot het nauwelijks inspirerende recht van medezeggenschap 
over de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, het centrale thema op de massaal bezochte 
manifestatie op 20 juni in de Amsterdamse Apollohal.88

82 Reinalda, De Rotterdamse haven- en zeeliedenstaking, p. 895.
83 Jaarverslag SHB 1945-1946, pp. 52-55 - IISG-AHBd.
84 Coomans e.a., De Eenheidsvakcentrale, p. 388. De staking bij de Amsterdamse Droogdok Maatschappij 
duurde 36 dagen.
85 L. ter Laare, Fusie-Rapport Verraad-Rapport, p. 10, Amsterdam 1946.
86 Nijhof, Gezien de dreigende onrust, pp. 230, 231. Het ging inmiddels niet meer om deelname aan de Stichting 
van de Arbeid, voorlopig kreeg de EVC overleg met het College van Rijksbemiddelaars aangeboden.
87 Coomans, Nijhoff, Interview, pp. 3-5 - IISG-AHBd.
88 Reinalda, De Rotterdamse haven- en zeeliedenstaking, p. 905.
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Tabel 4.189 – Aantal Amsterdam binnenkomende schepen

 1946 1947  1946 1947

maart   142   146 juni 105 215

april   126   176 juli 158 201

mei     81   215 augustus 169 234

De SVN begon haar geduld te verliezen. Schepen meden de Amsterdamse haven en de 
arbeidsprestatie van vrijwilligers en militairen waren onder de maat. Ongeveer tweehon-
derd arbeiders van de SHB kregen 21 juni te horen dat hun terugkeer na de staking niet 
gewenst was. De overigen (ruim vijfhonderd) ontvingen in een brief aan het huisadres het 
bevel het werk te hervatten; ze negeerden het. Relletjes braken op steeds meer plaatsen 
uit. Zo omsingelden stakers in de Czaar Peterstraat een groep vrijwilligers uit Nijkerk die 
door een misverstand zonder politiebegeleiding op weg naar de haven was, en dreven hen 
naar het Muiderpoortstation.90

De scheepvaartverenigingen voelden zich gesterkt door de nood van de stakers die 
niet rond konden komen van de uitkering die al enige tijd maximaal een tientje per week 
bedroeg.91 Omdat de EVC regelmatig in contact trad met Schermerhorn en Drees, kon de 
SVN haar handen vrijhouden. Stappen wenste ze slechts te zetten na beëindiging van de 
staking. Na aandringen van Drees zag de SVN af van rancunemaatregelen. Drie dagen later 
besloten de stakers (havenarbeiders en zeelieden), opnieuw bijeen in de Apollohal, weer 
aan het werk te gaan. Daarmee konden ze eerdere ontslagen ongedaan maken.

Al met al werd de volharding van de stakers niet beloond. De EVC won slechts het recht 
op overleg met de Rijksbemiddelaars, maar onder bindende voorwaarden. Terwijl De 
Waarheid en Werkend Nederland dat uitventten als een overwinning, constateerde de 
directie van de SHB nuchter dat naast de duizend militairen in totaal 2.344 burgers, waar-
onder 1.222 studenten, in de haven werkten.92 In een uitklapbare grafiek van een meter 
breed stonden de dagelijkse aantallen geregistreerd, gevolgd door een drie pagina’s tel-
lende tabel met de 158 woonplaatsen van de vrijwilligers.93

Al deze getallen konden echter niet verhullen dat de staking de ondernemers veel geld 
had gekost. Alleen al de ingezette militairen bij de SHB waren wekelijks goed voor meer 
dan de helft – ruim 24.000 gulden – van het gemiddelde loon in de overige weken van het 

89 Voor een deel waren deze verschillen het gevolg van de toegenomen economische bedrijvigheid. Totaal aantal 
schepen in 1946: 1.706 (1,8 miljoen netto registerton), in 1947: 2.443 schepen (2,7). Aan dat verschil droegen echter 
de twee maanden mei en juni voor een derde bij - Jaarverslag van de inspectie van de havenarbeid over 1946 en 
1947, p. 64. Wat betreft de arbeidsprestatie: voor minder werk bleken meer mensen nodig. Over de periode januari 
tot half april waren gemiddeld per dag 436 arbeiders tewerkgesteld, over de stakingsweken van 21 mei tot en 
met 3 juli steeg dat aantal tot 1.048 militairen en burgers (van 27 april tot 21 mei lag het werk vrijwel stil). Cijfers 
ontleend aan tabellen/grafieken in: Jaarverslag SHB 19451946, pp. 7880  IISGAHBd.
90 Jaarverslag SHB 1945-1946, p. 55, 56 - idem.
91 Kleinsma vertelde dat de bestuurders hun inkomen hadden verlaagd van 35 naar tien gulden “Dan sta je 
sterker tegenover de stakers (…).” Coomans, Nijhof, Interview, p. 3 - idem.
92 De Waarheid 3 juli 1945. Werkend Nederland 15 juli 1945.
93 Jaarverslag SHB 1945-1946, pp. 58-61en 80. Van één uit Alkemade, Diemen en Emmen tot 924 uit Amsterdam 
van 71 uit Sassenheim tot 278 uit Haarlem. Hoogste aantal burgers en militairen op één dag: 1.381 - IISG-AHBd.
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jaar 1946.94 Een post die de SVN extra tegenviel, omdat de regering, in tegenstelling tot de 
verwachting, niets compenseerde. Terwijl, voegden de ondernemers daar verongelijkt aan 
toe, juist de regering het conflict met de EVC ten volle wenste aan te gaan en zij overleg 
niet uitsloten.95

Na een interne strijd, de door het NVV afgewezen fusie en een daarop volgende 
syndicalistische afsplitsing koerste een verzwakte EVC op de vorming van bedrijfskernen. 
Bij de SHB trachtte de directie de kern te gebruiken als bemiddelaar bij arbeidsconflicten.

Bedrijfskern
Zoals gezegd, had de staking een negatieve invloed op een fusie tussen EVC en NVV. 

De Centrale Bond, wars van het traditioneel sterke radicalisme in de havensector, was 
vanaf het begin een uitgesproken tegenstander. Over de staking zei R. Laan Sr. die in juni 
1947 Kievit als voorzitter opvolgde: “Het hoofdbestuur van de Centrale Bond heeft zich 
vierkant tegen deze destructieve acties verzet.” De geringe populariteit van de bond in de 
havens schreef hij toe aan het niet begrepen “constructief optreden, aldus het landsbelang 
dienende”. Het optreden van de stakers en de EVC noemde hij gelijk de directie van de 
SHB: “terreur”.96

Kort voor de beëindiging van de staking zette het NVV de EVC voor het blok. De 
behoefte een verzwakte, radicale concurrent uit te schakelen, overschaduwde de fusiebe-
reidheid, voor zover deze ooit meer had betekend dan de wens de EVC over te nemen. De 
al eerder geëiste garantie het NVV op geen enkele manier met acties in de wielen te rijden, 
moest er komen.97 Na een luid ‘ja’ van de CPN, ging een kleine meerderheid akkoord op 
een buitengewoon congres eind juli 1946 in de Apollohal.98

Dit verlamde de EVC, het stakingswapen bleef op zak. Voor de 24-uursstaking op 24 
september 1946 tegen de troepenzending naar Indonesië hield de EVC de kas gesloten. 
Opvallend, omdat de CPN aan deze kwestie een hoge prioriteit gaf en een paar dagen eer-
der bij een demonstratie in Amsterdam tegen de inscheping het politieoptreden één dode 
en vele gewonden tot gevolg had.99 In verschillende steden vonden stakingen plaats, bij de 
SHB legden meer dan duizend arbeiders het werk neer. Het oostelijk havengebied stond 

94 Aan de militairen was over de periode 20 mei tot met 3 juli wekelijks gemiddeld 24.320 gulden uitgegeven, 
inclusief toeslagen en warm eten. Het gemiddelde in de overige weken van 1946, dus voor alle bij de SHB in dienst 
zijnde arbeiders, lag op 35.637 gulden. Over deze zelfde periode ontvingen burgervrijwilligers (gemiddeld aantal: 
448) wekelijks gemiddeld een loon van 19.669 gulden. Beperkt tot deze zeven weken betaalde alleen al de SHB - bij 
minder werk - gemiddeld per week 8.352 gulden meer aan loon dan in de rest van het jaar. Berekeningen gemaakt 
op basis van gegevens in het Jaarverslag SHB 1945-1946, pp. 71, 73 en 78 - idem.
95 Nijhof, Gezien de dreigende onrust, p. 238.
96 Laan, Laan, Jaren, pp. 252, 253. Jaarverslag SHB 1945-1946, p. 61 - IISG-AHBd.
97 Een brief van het NVV, 1 juli 1946, herhaalde de eerdere vragen om die garantie (17 mei en 27 juni) - Coomans 
e.a., De Eenheidsvakcentrale, pp. 394, 402 en 405.
98 Vanuit democratisch oogpunt was de voorbereiding van dit congres pover verlopen. In de nauwelijks beschik-
bare tijd kwamen tegenstanders moeizaam aan het woord en was de invloed van de CPN op de afvaardigingen 
groot. De grotendeels voorstemmende Amsterdamse afdeling gaf de doorslag, de Rotterdamse was in grote meer-
derheid tegen - Harmsen, Reinalda, Voor de bevrijding, p. 291.
99 H. Zwart, Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor Indonesiëweigeraars, Amsterdam 1995, p. 
99 (hierna: Er waren).
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onder extra politietoezicht. Het NVV nam afstand van de staking en partijsecretaris De 
Groot adviseerde op een bijeenkomst in de thuisbasis van de CPN en de EVC, de Apollohal, 
weer aan het werk te gaan. Het lukte Kleinsma niet de boete die de stakers kregen, bij de 
directie ongedaan te maken.100

Tijdens de voorbereiding van de beslissing over de fusie, stuitte de leiding van de EVC 
op een oppositie die vooral in Rotterdam huisde en bij de Bedrijfsgroep Transport in het 
bijzonder. De leden daarvan heetten “vijanden der arbeidersklasse”, “anarchisten” of 
“troskisten”. In een onsmakelijke, interne strijd kwamen de opposanten vrijwel alleen via 
hun eigen kanalen aan het woord, vervolgens vielen hun schorsingen, royementen en ont-
slagen ten deel. Op een zes dagen durend congres in februari 1947 stemde een overweldi-
gende meerderheid met de fusie in. De CPN bleek de bepalende factor en bleef dat in de 
volgende jaren.101

Een paar weken later, 18 maart, wees de vergadering van de hoofdbesturen van de bij 
het NVV aangesloten bonden in overgrote meerderheid de fusie af. Met allerlei vertragende 
tactieken, afgedwongen concessies en tot een over de 300.000 gestegen ledental was de 
dreiging van de EVC bezworen en kon ze weggezet worden als communistisch bolwerk.

Het duurde enige tijd voor de aangeslagen EVC zich wist te stabiliseren om vervolgens 
in een situatie te komen die het isolement ten opzichte van de grote meerderheid van de 
arbeiders alleen nog maar versterkte. Behalve het vertrek van een belangrijk deel van de 
oppositie was de Koude Oorlog daar debet aan. De kritiek op onder meer de dominantie 
van de CPN leefde sterk in de Rotterdamse Bedrijfsgroep Transport en leidde in maart 1948 
tot de oprichting van het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB) met onge-
veer tienduizend leden.102 Schorsingen van leden en een mislukte bemiddelingspoging van 
Kleinsma waren daaraan voorafgegaan.103 De in diezelfde tijd doorbrekende Koude Oorlog 
markeerde het einde van de naoorlogse, opstandige periode. De ondernemers en de rege-
ring versterkten hun positie en de EVC was het doelwit van een anticommunistische las-
tercampagne, waaraan het NVV actief deelnam.

De EVC gaf het streven naar erkenning op. Geconcentreerd in de grote steden, Amsterdam 
in het bijzonder en buiten de Randstad vooral in Groningen en Enschede, en in een aan-
tal klassieke sectoren, waaronder het transport, brak vanaf 1948 een nieuwe periode aan. 
Bestreden door ondernemers, regering en moderne vakbeweging bleef van een hoopge-
vend, breed eenheidsinitiatief een partijgebonden organisatie over.104 Uitgesloten van de 

100 Jaarverslag SHB 1945-1946, p. 62 - IISG-AHBd.
101 Coomans e.a., De Eenheidsvakcentrale, pp. 256, 257, 414, 423-425. Met een stemverhouding van 490/28 nam 
het congres het fusierapport aan. Het congres koos Kleinsma in het Verbondsbestuur. Van de vijftien leden, zo 
vertelde hij, waren er dertien lid van de CPN - Coomans, Nijhof, Interview, p. 3 - IISG-AHBd.
102 Het OVB ontwikkelde zich tot een syndicalistische vakcentrale die vooral Rotterdamse havenarbeiders organi-
seerde en - wisselend van invloed - jarenlang een strijdbare rol vervulde - Nijhof, Gezien de dreigende onrust,  
pp. 397-399. In de Amsterdamse haven was onregelmatig sprake van een kleine groep OVB-leden.
103 Coomans e.a., De Eenheidsvakcentrale, p. 481. Nijhof, Gezien de dreigende onrust, p. 32.
104 De oorspronkelijke eenheidsgedachte van de EVC kende een breed draagvlak. Ook vooraanstaand NAS-
bestuurder Bertus Bouwman, die na de Tweede Wereldoorlog niet terugkeerde in de vakbeweging, toonde zich een 
voorstander van de fusie. De voorwaarden waaronder wees hij af, maar op grond van zijn vooroorlogse ervaringen 
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CAO-onderhandelingen, met een tanende invloed en een dalend ledental, kreeg de opbouw 
van bedrijfskernen voorrang.105

Bij de SHB functioneerde zo’n kern, bijna geheel bestaande uit leden van de 
Amsterdamse Bedrijfsgroep Transport, vanaf januari 1947. Als voorzitter van de maande-
lijkse bijeenkomst trachtte de directie vanaf het eerste moment deze kern in te zetten als 
bemiddelaar bij arbeidsconflicten.106 Terwijl de EVC benadrukte dat de bedrijfskern het 
gehele personeel vertegenwoordigde, wees de directie bezorgd op het streven van de EVC 
de kern “als een verlengstuk van haar organisatie te beschouwen”. Voorzichtig manoeu-
vrerend zou ze de kern tot haar standpunt kunnen bewegen dat dan vervolgens door de 
leden van de EVC tegenover de arbeiders verdedigd zou worden. Bij twee conflicten paste 
de directie deze strategie toe.

Voor de eerste maal in juni 1947 tijdens een driedaagse staking die op de tweede dag 
vrijwel algemeen was. Daarbij riep de directie de kern twee maal bijeen. Aanleiding was de 
invoering van de vaste ploegen, maar al snel ging het opnieuw over de erkenning van de 
EVC. Na de stakers beboet te hebben, toonde de directie zich bereid met de kern de grie-
ven te bespreken, mits de staking tot een einde kwam. Na een gesprek tussen leden van 
de kern en de EVC besloten de stakers te stoppen en schold de directie de boetes kwijt.107

Ruim een maand later was ze minder succesvol. In januari weigerden 82 arbeiders van 
de SHB een schip te lossen met lading voor Antwerpen waar hun collega’s staakten. De 
directie trachtte dit conflict met begrip te verhelpen en bood de stakers ander werk aan. 
Zestig man gingen daar niet op in, waaronder de vertrouwensman van de EVC, F. van 
Schagen. Hij kreeg ontslag aangezegd, maar werd na beterschap beloofd te hebben weer 
aangenomen met een proeftijd van drie maanden. Eind juli kreeg Van Schagen opnieuw 
zijn ontslag, deze keer tijdens een sitdownstaking tegen de politionele actie in Indonesië. 
Hij had zich “aan werkzaamheden onttrokken” en “onwaardige en beledigende woorden” 
geuit “aan het adres van Koninklijke familie en Regering”. Twee dagen later lieten een paar 
honderd arbeiders zich niet besteken en eisten de intrekking van het ontslag. Dezelfde 
ochtend nog beloofde het bestuur van de SHB, na bemiddeling door Kleinsma, de ont-
slagredenen te onderzoeken. Anders dan de directie verwachtte, wilden de arbeiders pas 
weer aan het werk na betaling van de gestaakte uren. De door de directie opgeroepen kern 
slaagde er niet in de stakers te overreden en de volgende morgen staakten bijna twaalf-
honderd SHB’ers. Een bestuurscommissie van de SVN droeg de directie op het ontslag van 
Van Schagen in te trekken. De stakers concludeerden daaruit dat het ontslag onterecht 
gegeven was en eisten opnieuw betaling van de gestaakte tijd. De directie gaf niets meer 
toe. Tevergeefs riep Kleinsma de hulp in van de burgemeester – deze wist bij een eerdere 

meende hij dat “een verbrokkelde en elkaar onderling bestrijdende vakbeweging winst betekent voor de werkge-
vers, dus nadeel voor de arbeiders” - Handgeschreven tekst Fusie NVV-EVC, zonder jaartal maar gereed voor de 
afwijzing door het NVV, in: IISG, Archief E. Bouwman.
105 Volgens de gegevens van het CBS zette de daling van het ledental na 1948 in en schommelde het aantal tot  
1 januari 1952 rond de 164.000 - CBS, Zeventig jaren, p. 132. Na die datum verstrekte de EVC geen gegevens meer. 
Aannemelijk is dat de cijfers geflatteerd waren en het aantal betalende leden al in 1948 ongeveer  100.000 bedroeg 
- Coomans e.a., De Eenheidsvakcentrale, p. 471.
106 Notulen deelnemers Stichting SHB, 18 januari 1947 - Star. 2, Oprichting SHB.
107 Jaarverslag SHB 1947, p. 22, 23 -. IISG-AHBd.
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actie het bestuur van de SHB te overtuigen drie gestaakte uren te vergoeden – en de stakers 
beëindigden hun actie.108

Vrij snel na de start kampte de SHB met personeelsproblemen, uitmondend in een tekort 
aan arbeidskracht. Het arbeidsreservoir van de Dienst Uitvoering Werken (DUW) kon 
daarin goedkoop voorzien.

De DUW, los-vast
In het jaarverslag van 1947 stelde de directie met een zucht van verlichting vast dat de 

SHB in vergelijking met de beginperiode “een rustig jaar” achter de rug had. Wel baarde 
het personeelsbeheer zorgen. Het verloop was groot en de “arbeidslust” liet te wensen 
over. Ruim elfhonderd arbeiders waren in dienst genomen en zo’n negenhonderd verlieten 
de SHB weer binnen een jaar. Een kwart trad in dienst van de vaste bedrijven, ruim een 
derde ging elders werken en een derde kreeg ontslag “wegens wangedrag”.109

De directie koos voor een voorzichtige benadering om het improductieve loon zo laag 
mogelijk te houden: geen drastische uitbreiding van het aantal vaste arbeiders, maar een 
tijdelijke oplossing met een zo los mogelijk dienstverband. Daarvoor waren de arbeiders 
uit de DUW geschikt die steeds gedurende een week, afhankelijk van de omvang van het 
tekort, in “los-vaste” dienst kwamen.110 Onder dezelfde voorwaarden als de SHB’ers, maar 
wel in de laagste loonklasse van 36 gulden 48 cent per week. Na veel gedelibereer bepaalde 
de directie in januari 1947 dat deze regeling ook gold voor de dagen waarop de SHB onvol-
doende werk had voor de bestelde arbeiders.111

DUW in de praktijk112

“Nog onwennig stonden ze bijeen gegroept en lieten hun blikken over de hei dwalen, waar zij 
DUWarbeiders in rijen achter elkaar zagen staan, telkens diep buigend om de grond om te 
spitten. (...)
Het zweet gutste Dré tappelings langs het hoofd en hij voelde een stekende pijn in de 
lendenen, telkens als hij zich oprichtte. ‘Op de fabriek werkte ik ook hard, maar ik gaf daar 
niets om.’ Dré bezag zijn handen, die soepel en toch hard waren en nu krampachtig de schop 
opklemden. Zijn borst begon pijn te doen en hij voelde de stotende adem, telkens als hij de 
schop in de grond stak.”

108 Idem, pp. 23-25. Coomans e.a., De Eenheidsvakcentrale, p. 456.
109 Jaarverslag SHB 1947, pp. 2 en 11 - IISG-AHBd.
110 Het tekort bleek voor het eerst op 22 juli 1946. Na een moeizame werving in de stad voerde het arbeidsbureau 
drie dagen later 181 arbeiders uit de DUW in vrachtauto’s aan - idem.
111 Jaarverslag SHB 1945-1946, pp. 9-13 - idem. In oktober/november 1946 trok de SHB via de arbeidsbureaus in 
Haarlem en Zaandam 115 arbeiders aan. Dat mislukte vanwege “de ongeoefendheid” van de Haarlemmers en “de 
onwil” van de Zaandammers. De laatsten, gewend in tarief te werken, deden het te rustig aan - idem, p. 13.
112 J. van Tilburg, De Vier Winden, Amsterdam 1952, pp. 43-48. Behalve in de haven waren de arbeiders van de 
DUW tewerkgesteld in onder meer de ontginning van de hei en het graafwerk van kanalen; in de omgeving van 
Amsterdam bij de aanleg of uitbreiding van ‘t Twiske, het Bosplan en De Eendracht. Het totaal aantal schommelde 
in de loop der jaren tussen de 15.000 en 30.000.
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De inschakeling van DUWarbeiders ging door tot de opheffing van deze werkverschaffing 
in 1954. Het wekelijks gemiddelde van 1946 was in 1953 bijna verdubbeld. Over de gehele 
periode varieerde het aandeel in het totale bestand van 24 tot 44 procent. Het wekelijks 
gemiddelde van de arbeiders in vaste dienst van de SHB onderging in de periode 1946-1953 
een verdrievoudiging.

Gedrang bij het loket in het bestekingslokaal Tasmanstraat bij de houthaven (bestaat niet meer), 1957, 

foto Dolf Kruger – Stadsarchief Amsterdam
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Tabel 4.2113  Tabel 4.3114 

Wekelijks gemiddelde aantal Amsterdam aantal geloste

arbeiders bij de SHB netto registertonnen

 DUW Vast Totaal in miljoenen

1946 431 823 1.254 1938  4,6

1947 827 1.054 1.881 1946  1,8

1953 849 2.491 3.340 1950  4,7

De stijging van het aantal arbeiders in de eerste naoorlogse jaren, zowel bij de SHB (inclu-
sief de DUW) als bij de vaste bedrijven, wees op een herstel van het havenbedrijf. Gemeten 
naar het aantal geloste netto registertonnen overtrof echter pas in 1950 de overslag het 
niveau van 1938. Het totale aantal arbeiders dat deze werkzaamheden verrichtte, was in 
1950 groter dan in 1938, ongeveer 4.700 tegenover 3.300. Hoewel de vergelijking niet hele-
maal opging – zo was in 1950 de bruto inhoud van de schepen kleiner – bevestigden deze 
cijfers het algemene beeld dat de arbeidsproductiviteit in Nederland tot het begin van de 
jaren vijftig onder het vooroorlogse niveau bleef.115

Na het roerige eerste jaar en de komst van een min of meer stabiele bedrijfsvoering bleek 
de nieuwe opzet van de SHB geen einde gemaakt te hebben aan oude arbeiderszorgen. Het 
inkomen bleef onregelmatig en het werk onveilig.

Oude zorgen
Met de betrekkelijke sociale rust en de behoedzame koers vond in 1947 de eerste sta-

bilisatie van de SHB plaats. Aan het einde van het jaar namen 63 bedrijven deel, waarvan 
er 31 gezamenlijk garant stonden voor het loon van 1.836 arbeiders (over 1950 waren deze 
cijfers: 62, 32 en 2.135). De SHB als instituut had 47 mensen in dienst (1950: 53).

Behalve de invoering van een stelsel van vaste ploegen was ook de komst van een groep 
leerlingen nieuw. Twintig in getal eisten de werktoeslag van zestien cent op, een dag schor-
sing was hun straf. De 37 ploegen bestonden uit elf arbeiders, inclusief de meewerkend 
voorman en de reepgast/ploegleider. De indeling geschiedde, voor een deel op voorkeur, 
bij de garanderende bedrijven.116 De gunstige resultaten schreef directeur Zeeman toe aan 
het “gemakkelijker toezicht” en “een gezonde wedijver”.117

Om het verloop tegen te gaan, beloonde de directie met toestemming van de 
Rijksbemiddelaars de duur van het dienstverband. Eén jaar diensttijd leverde één week 
loon op, een korter dienstverband 82 cent voor elke week. Het verloop daalde echter niet 

113  Jaarverslagen SHB 1947 tot en met 1950, respectievelijk p. 30, 27, 32, 23 - IISG-AHBd. Gegevens 1953:  
bijlage III Jaarverslag SVN over 1953.
114 Verslag van de dienst der havens en handelsinrichtingen, Amsterdam mei 1951.
115 Van Zanden, Een klein land, p. 34. De Vries, De Nederlandse economie, pp. 88-92.
116 Jaarverslag SHB 1947, pp. 4-12 en 47. In 1950 bedroeg het aantal leerlingen veertig en was het aantal ploegen 
uitgebreid tot 63 - Jaarverslag SHB 1950, pp. 8 en 9 - IISG-AHBd. Een ploeg van elf leden kende zes arbeiders 
binnenboord en vier buitenboord (plus de reepgast). Het verschillende aantal had als achtergrond dat het werk 
‘onderdeks’ intensiever was, de lading moest door de smalle luikhoofden naar buiten gewerkt worden.
117 Notulen van de vergadering van de deelnemers der Stichting SHB, 12 mei 1948 - Star. 2, Oprichting SHB.
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en bleef ook de volgende jaren een ondernemerszorg waarin de arbeiders van de DUW 
voorzagen.118

De arbeiderszorg lag als vanouds bij de onregelmatigheid van het werk en de gevolgen voor 
het inkomen. Doordat de gemiddelde werkweek ruim onder de 48 uur bleef, haalden ze 
niet het CAO-loon van de arbeiders in de vaste bedrijven.119 Dat stond onder strakke staats-
regulering en liet slechts een schamel bestaan toe. Weliswaar waren de verdiensten in het 
havenbedrijf bij een volle werkweek iets hoger dan in de industriële sector120, bij de SHB was 
dat pas mogelijk met de toeslagen voor arbeid in de avond, de nacht of het weekeinde.121

Een andere, oude zorg vormden de arbeidsrisico’s. Een combinatie van verslechterde 
lichamelijke conditie, verminderde geoefendheid en beschadigde en verouderde arbeids-
middelen leidde tot een stijgend aantal ongelukken. Een lange lijst van tegen kostprijs 
verkochte goederen – verkregen via de Distributiedienst – illustreerde de staat van de per-
soonlijke uitrusting van de SHB’ers. In de loop van de jaren veertig gingen honderden 
battledresses, bivakmutsen en fietsbanden over de toonbank en duizenden borstrokken, 
flanellen hemden, oliepakken, overalls, overhemden, schoenen en sokken.122

Het aantal geregistreerde ongevallen liep bij de SHB (inclusief de DUW) op van 1.739 
in 1947 via 2.039 in 1949 naar 3.098 in 1950. Het jaar 1947 gaf het trieste record te zien 
van vier doden, waaronder twee arbeiders van de DUW.123 Terwijl veiligheidsprogramma’s 
volgden – “Is uw gezin u heilig, werk dan veilig”124 – noemde de Haveninspectie jaar na jaar 
de veiligheidssituatie “zorgwekkend”.125

Dat de SHB in een rustiger vaarwater kwam, had ook te maken met de afnemende mobili-
satiekracht van de EVC. Terwijl de CPN bij een protestmeeting tegen de koloniale oorlog in 
Indonesië op 24 juli 1947 nog 20.000 mensen bijeenbracht, kreeg de actie waartoe de EVC 
opriep een beperkt gehoor. De sitdownstaking van een uur was bij de SHB nog het meest 
succesvol met de deelname van ongeveer 450 arbeiders; in Rotterdam kon één schip met 
militairen geboycot worden.126 Werkend Nederland trok een nogal zwaarmoedige conclu-
sie: “Alle hoop op vernieuwing, die wij na de oorlog hadden, is vergeefs geweest.”127

118 In 1948 arriveerden 1.366 arbeiders en vertrokken er 1.159. In 1950 waren deze cijfers: 704 en 429. Samen 
waren de vertrekredenen ‘werk elders’ en ‘wegens wangedrag ontslagen’ goed voor 82 procent (1948) en 67 procent 
(1950) - Jaarverslag SHB 1948, p. 9, idem 1950, p. 8 - IISG-AHBd.
119 Het gemiddeld aantal wekelijkse uren varieerde in de jaren 1947 tot en met 1950 van 41,1 tot 44,0 - 
Jaarverslagen SHB 1947 en 1950, p. 30 en p. 23 - idem.
120 CBS, Zeventig jaren, p. 155.
121 Onder de kop “De lonen der havenarbeiders zijn te laag” kwam ook Kievit tot deze conclusie voor de arbeiders 
bij de Rotterdamse Havenarbeidsreserve en de SHB. Veel handen zal hij echter met de volgende nuancering niet 
op elkaar hebben gekregen: “Wij zijn er van overtuigd, dat wij onze verlangens moeten matigen, totdat door arbeid 
grotere welvaart ons deel kan worden”, in: De Transportarbeider, 15 februari 1947.
122 Jaarverslag SHB 1947, p. 18; 1948, p. 18; 1949, p. 17 - IISG-AHBd.
123 Jaarverslag 1947, p. 17; 1949: p. 20; 1950: p. 16. Het aantal dodelijke ongevallen varieerde in de overige jaren 
van één tot drie - Jaarverslag van de inspectie van de Havenarbeid over 1946 en 1947, p. 44 - idem..
124 D.P. Jansen, Wat de havenarbeider moet weten, Amsterdam 1948, p. 7. In 1953 startte de havenvakschool.
125 Jaarverslag inspectie Havenarbeid 1955, p. 49, 1956, p. 7.
126 Zwart, Er waren, p. 112.
127 Werkend Nederland, 30 juli 1947.



122 opstandig volk

Deze somberheid strookte niet met het militante elan dat de CPN uitstraalde met de om 
zich heen grijpende Koude Oorlog. De partij bracht de EVC in een vlucht naar voren. De 
vierde vakcentrale zou meer dan voorheen met stakingen leiding moeten geven aan de 
onrust die “in de massa leeft”. Kleinsma kreeg te horen: “Dirk, als de haven nog es een 
paar dagen plat kan, hindert niet waarom, als er maar productie gestagneerd wordt. Ik 
[Kleinsma] zeg, dat had je in 1945 moeten zeggen (…).”128

In deze nieuwe koers kwam de strijd “om het dagelijks brood” oftewel de loonstrijd 
centraal te staan. Dat betekende in de praktijk veel inventiviteit rond de loontoeslagen. Bij 
de SHB waren die, naast de al genoemde productiepremies, terug te vinden als toeslagen 
vanwege slijtage aan kleding en schoeisel, koude, hitte, duurte en de aard van de goede-
ren.129 En daarmee waren de havenarbeiders op bekend terrein: direct op de arbeidsplaats 
vlak voor of tijdens het werk eisen stellen. Daarbij bood het stelsel van toeslagen steeds de 
mogelijkheid een verhoging te eisen.

De EVC mocht dan over het hoogtepunt heen zijn, ze vormde een brug tussen de 
voor- en naoorlogse strijdbaarheid van de havenarbeiders. Maar dat niet alleen, ook na de 
scheuring van 1958 en de opheffing in 1964 vormde de herinnering aan de EVC een inspi-
ratiebron voor de Amsterdamse havenarbeiders. “Toen ik nog nauwelijks iets wist van de 
EVC, was er na mijn komst in de Amsterdamse haven al zo vaak over gesproken dat ze een 
ijkpunt was voor eigen acties waar vervolgens de bond achter ging staan”130, aldus Hans 
Hekking die in 1967 na negen jaar gevaren te hebben in de Amsterdamse haven kwam 
werken en in 1969 tot de eerste lichtingen mentoren behoorde.

De oorlogsjaren boden de SVN en haar commissies kennelijk alle tijd en rust het 
havenbedrijf, zodra de omstandigheden dat toelieten, goedkoper en stabieler te 
doen herleven. Speerpunt daarin was de opheffing van de losse arbeid en het daarbij 
gebruikelijke tariefloon. Aan de onvoorspelbaarheid en risico’s van deze ongebonden 
arbeidsvorm moesten een einde komen. En daarmee bedoelden ze de onvoldoende 
arbeidsprestatie, de opstandigheid en het vrijheidsgevoel van de arbeiders.
In eerste instantie dacht de SVN de overheid en de bonden op afstand, dan wel buiten 
de deur te houden. Ze kwam daarvan terug. De concurrentie en de verschillen tussen 
bedrijven – klein en groot, wild en vast – haalden een algemeen strategisch en econo-
misch belang van de haven naar voren.131 Dat inspireerde tot een overheids bemoeienis 
die met financiële steun een deel van het ondernemersrisico – improductief loon – 
overnam. De ‘oude’ bonden kregen de gelegenheid in te stemmen met het plan voor 
de SHB en de rol te vervullen van buffer of schakel tussen directie en arbeiders. Bij de 
laatsten was immers het verzet gelokaliseerd dat na een lange vooroorlogse traditie 

128 Coomans, Nijhof, Interview, p. 18 - IISG-AHBd.
129 Kennisgeving SHB aan de arbeiders. Verhoogde taaklonen, november 1946 en 1947 - Star. 2, Oprichting SHB.
130 Gesprek H. Hekking, 13 augustus 2003.
131 Het strategisch belang van de zeehavens voor de wederopbouw kwam ook tot uitdrukking in de Buitengewone 
Havenwet 1946 die tijdelijke overheidsmaatregelen mogelijk maakte voor een doelmatig gebruik van “werkkrach-
ten en hulpmiddelen”. De oud-voorzitter van de Centrale Bond, J. Brautigam, was één van de twee rijkshavencom-
missarissen. In tegenstelling tot de financiële steun zagen de scheepvaartverenigingen niet veel in deze overheids-
bemoeienis; in 1950 bleef verlenging van de wet uit - Stakenburg, Stand van Zaken, pp. 185-186.
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gedurende de eerste naoorlogse jaren in de Bedrijfsgroep Transport van de EVC een 
spreekbuis vond.

In het jaar 1947 stabiliseerde de SHB. De piek in de strijdbaarheid was voorbij. De SHB 
gedijde goed in de rooms-rode reconstructie van de sociale verhoudingen, waarin voor 
de EVC geen plaats was en het leger tegenover de stakende havenarbeiders de sociale 
rust moest veiligstellen. Dit repressief optreden kreeg de steun van zowel de erkende 
bonden als de SVN. In de woorden van de Centrale Bond: “Steeds is er op gehamerd, 
dat het landsbelang slechts gediend was met het bewaren van de arbeidsvrede.” 132

Na 1947 begonnen de krachtsverhoudingen ten gunste van de scheepvaart-
verenigingen te kantelen. Het bastion van de geleide loonpolitiek was sterk, ook de 
massale stakingen waren daarin vastgelopen. Dat ze zonder direct materieel resultaat 
bleven en veelal uitmondden in de verdedigende eis dat rancunemaatregelen moesten 
uitblijven, nam de ontevredenheid van de havenarbeiders niet weg, al dempten ze wel 
hun strijdbaarheid.

132 Zonder daartoe initiatieven te nemen of beschouwingen aan te wijden, stemden de erkende bonden met de 
decasualisatie in. Meer dan dat, in het verleden vonden ze de losse arbeider minder geschikt voor het lidmaatschap 
van een moderne bond. Van de verdwijning of terugdringing van de losse arbeid kon in dat opzicht alleen maar een 
positief effect uitgaan. Brautigam, een fervent bestrijder van de EVC, legde een verband tussen de losse arbeid en 
de problemen in de havens als personeelsverloop, onveiligheid, lage arbeidsproductiviteit en de komst van mensen 
in de haven met kwade bedoelingen. Om die reden was hij voorstander van loonsverhogingen en afschaffing van de 
losse arbeid - Nijhof, Gezien de dreigende onrust, pp. 255, 256.
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hoofdstuk 5

NBV, ordentelijk en verbeten

De naoorlogse economische expansie voerde de Amsterdamse haven naar overslag-
records, infrastructurele projecten en verschuivingen in de goederenstromen. Terwijl 
de SHB worstelde met de bedrijfsvoering en de schaarse arbeidskracht, maakte de 
vastgelopen loonpolitiek de voltooiing van de decasualisatie mogelijk.
Aan het einde van de jaren zestig vertraagde de voorspoed en bleken de vakorganisaties 
zo verbonden met het beleid van de scheepvaartverenigingen dat ze in Rotterdam 
tegenover de stakende arbeiders kwamen te staan. De eerdere opheffing van de EVC 
had geen einde gemaakt aan de driehoekssamenwerking met overheid en ondernemers 
en het democratisch tekort.

Expansiegolf economie
“Het jaar 1948 gaf in alle opzichten vooruitgang te bespeuren (...).” “De jaren 1949 en 

1950 brachten in de zeehavens in ons land een toenemende bedrijvigheid (...).”1 Zo luid-
den de jaarverslagen van de SHB en Haveninspectie een zeer voorspoedige periode in. De 
Amsterdamse haven brak jaar na jaar het record van het aantal aangekomen schepen (tot 
en met 1965) en hun gezamenlijke tonnage (tot en met 1971).

Tabel 5.12   Aantal binnengekomen schepen Aantal netto registertonnen, 

 in miljoenen

 1950 4.480 1965 8.714 1950 4,7 1971 16,8

 1955 6.187 1966 8.186 1955 7,3 1972 16,0

Reparaties brachten kades, loodsen, pakhuizen, laadbruggen en kranen eind 1949 weer in 
vooroorlogse staat. Daarna volgden nieuwbouw, modernisering van installaties, verbre-
ding van het Noordzeekanaal, plaatsing van radarapparatuur in IJmuiden en voltooiing 
van het Amsterdam-Rijnkanaal. Aan het begin van het nieuwe decennium was de directe 
oorlogsschade, na de inwerkingtreding van het Marshallplan in 1948, over de gehele linie 
verholpen (in de transportsector was met 61 procent de schade het grootst3). Daarmee kon 
Nederland opgenomen worden in de gouden jaren van het naoorlogs kapitalisme, de eco-
nomische opgang die voortrolde tot begin jaren zeventig met kenmerken als:

1 Jaarverslag SHB Amsterdam 1948, p. 3 - IISG-AHBd. Jaarverslag Scheepvaartvereeniging Noord Amsterdam 
1949, p. 3. Jaarverslag van de inspectie van de Havenarbeid 1949 en 1950, p. 7.
2 Na 1949 overtroffen de jaarlijkse, gezamenlijke tonnages die van 1938 (zie tabel 4.3). Bureau van Statistiek 
Amsterdam. Dienst der havens en handelsinrichtingen, 1950-1972.
3 Van Zanden, Een klein land, p. 171.
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– spectaculaire economische groei,
– lage werkloosheid,
– stijgende arbeidsproductiviteit,
– uitbreidende sociale voorzieningen en
– regelmatige verbetering van de reële lonen.4

De Nederlandse deelname aan deze internationale expansiegolf werd bevorderd door 
de voorwaarden van economische liberalisering en Europese samenwerking die aan het 
Marshallplan verbonden waren. Zo steeg het aandeel van de handel tussen Nederland 
en Duitsland in de totale uitvoer van 5,9 procent in 1948 naar 20,6 procent in 1950.5 Een 
groei die ook tot uitdrukking kwam in het aantal schepen dat, afkomstig van Amsterdam, 
Lobith passeerde. In 1948 ging het om 161 en in 1950 om 651 schepen.6 In een hoog tempo 
herstelde de Nederlandse verbondenheid aan de wereldeconomie. De export nam sterk 
toe, daarbij gesteund door de centrale beheersing van de lonen en mogelijk gemaakt door 
een overheidsbeleid dat de industrialisatie stimuleerde.7 Terwijl de arbeidsproductiviteit 
in 1952 het niveau van 1938 bereikte, gingen de reële lonen die jarenlang tot de laagste in 
West Europa behoorden, pas in 1954 omhoog.8

Evenals zijn voorgangers was de omslag naar de ‘vierde lange golf’ geen zuiver econo-
mische aangelegenheid.9 Na de overwinning van het fascisme in de jaren dertig en de 
slopende Tweede Wereldoorlog was – ook internationaal gezien – de naoorlogse strijd-
baarheid van korte duur. Ze smoorde in het historisch compromis tussen ondernemers, 
erkende vakbeweging en overheid dat de ‘sociale partners’ in de Stichting van de Arbeid 
praktiseerden. Dat bleek een wezenlijke voorwaarde voor de stabiliteit van het kapitalisme 
en de snel stijgende winsten. Internationaal gestut door monetaire maatregelen, handels-
overeenkomsten en een politiek van koude oorlog hield de staat zich intensief bezig met 
de sociaal-economische inrichting van de maatschappij.10

Bemiddeld door de rooms-rode kabinetten van 1945 tot 1958 en met steun van de 
sociaal-democratische en rooms-katholieke vakbeweging mondde deze maatschappijher-
vormende bemoeienis uit in de verzorgingsstaat. Een staat die zorgde voor een sociaal 

4 R. Went, Essays on globalization. A journey to a possible new stage of capitalism, Amsterdam 2001, p. 122 
(hierna: Essays).
5 Van Zanden, Een klein land, p. 177.
6 Bureau van Statistiek Amsterdam, 1948-1950. Na de opening van het Amsterdam-Rijnkanaal in 1952 over-
schreed het aantal schepen dat Lobith van en naar Amsterdam passeerde, het niveau van 1938 (1938: 3.019, 1952: 
3.079). Met 10.289 schepen liet 1962 een aanzienlijke verhoging zien - idem, 1950-1970.
7 CBS, Zeventig jaren, p. 123. In de periode 1948-1953 verdrievoudigde de export. Tot 1963 (en opnieuw tot 1973) 
was de groei bijna twee maal zo veel als het bruto nationaal product - Van Zanden, Een klein land, p. 184. Ook 
de uitvoercijfers van Amsterdam stegen. Zowel over zee (in tonnen van duizend kilo, 1948: 1.046, 1963: 1.726) als 
langs rivieren en kanalen (1948: 120, 1963: 1.120). Jaarverslag SVN, 1949, p. 31 - 1963, p. 56.
8 K. van Doorn, G. Dubbeld, P. Rosielle, F. van Waarden, De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpoli-
tiek en loonstrijd 1959-1973, Amsterdam 1976, pp. 27 en 47, 48 (hierna: De beheerste vakbeweging).
9 E. Mandel, Het laatkapitalisme. Proeve van een marxistische verklaring, Amsterdam 1976, p. 177 (hierna: Het 
laatkapitalisme). De Nederlandse economie raakte in het laatste kwart van de negentiende eeuw in de tweede lange 
golf betrokken om in de derde (1896-1940/1945) volledig opgenomen te worden.
10 R. Went, Grenzen aan de globalisering?, Amsterdam 1996, p. 76, 77 (hierna: Grenzen).
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beschermende wetgeving tegen de bestaansrisico’s van ouderdom, werkloosheid, ziekte, 
arbeidsongeschiktheid en daarmee tegelijkertijd een bepaald niveau van koopkracht en 
consumptie zeker stelde. Een staat die de ingezette ordening van de arbeidsverhoudingen 
in 1950 uitbreidde met adviesorganen als de Sociaal-Economische Raad (SER) en de onder-
nemingsraad die de samenwerking tussen kapitaal en arbeid dienden te garanderen.11 De 
medewerking aan de reconstructie van de arbeidsverhoudingen en de aanvaarding van de 
centrale loonpolitiek door de vakbeweging plaveiden de weg naar de verzorgingsstaat.12

Het door de overheid gecontroleerde loonbeleid overleefde de overgang naar de jaren zes-
tig niet. Na de daling van de geregistreerde werkloosheid vanaf 1953, de groei van de auto-
nome loonbeweging (zwarte lonen) vanaf 1954 en de stakingsopleving in 1954 en 1955 was 
de loonvorming ‘minder geleid’. De uniforme loonrondes verdwenen door de lokkende 
ruimte van vrije concurrentie die vanaf 1958 de Europese Economische Gemeenschap 
(EEG) bood. Hierdoor en door de massale bouwstaking van 1960 verzwakte de greep op de 
loonontwikkeling en gingen de lonen jaarlijks met procenten omhoog.13

Tabel 5.214  Geregistreerde Autonome Aantal Aantal

 werkloosheida) loonbewegingb) stakingenc) stakingsdagenc)

1952 106.000 0,7 % 47 31.223

1954 52.000 2,5 % 97 62.296

1955 33.000 1,6 % 69 154.076

1963 24.000 3,0 % 43 61.839

a) Ontleend aan: http://statline.cbs.nl - geregistreerde werkloosheid, vanaf 1952 - 19 augustus 2010.  

b) Berekend als verschil in procenten tussen groei werkelijk betaalde lonen en ‘regelingslonen’ (record in 1961: 

4,2 procent). c) Van der Velden, Database, overzicht.

De ban was gebroken. Aangejaagd door een reeks wilde stakingen die in augustus 1963 
bij de Amsterdamse scheepswerven van de ADM en NDSM begon en later in dat jaar de 
havenarbeiders in een mars naar de Dam voerde, voltrok zich in 1964 de historische loon-
explosie. Verschillend per sector of bedrijf sprongen de lonen gemiddeld zo’n 15 procent 
omhoog, de bouw was met 21 procent een uitschieter. Deze inhaalmanoeuvre was echter 

11 Met het in 1945 gevormde Centraal Planbureau en het samenspel in de loondisciplinering met de Stichting 
van de Arbeid en het College van Rijksbemiddelaars droeg de SER het keynesiaanse gedachtegoed uit. Vanwege de 
ideologische lading van het verzorgingsbegrip koos Stuurman voor de term ‘keynesiaanse staat’ die de marktgril-
ligheden van het kapitalisme zou vervangen door een politiek gericht op een duurzame sociale cohesie en econo-
mische stabiliteit. Het beleid ten opzichte van de burgers van die staat vatte hij samen als “de socialisering van de 
disciplinering” - S. Stuurman, De labyrintische staat. Over politiek, ideologie en moderniteit, Amsterdam 1985, pp. 
75 en 85.
12 Vanaf de tweede helft van de jaren vijftig namen de overheidsuitgaven toe. In miljoenen guldens, 1962: 11.484 
(sociale zaken: 10 procent), 1971: 31.725 (sociale zaken: 12 procent) - De Vries, De Nederlandse economie, p. 180. 
Van Zanden , Een klein land, p. 92. In 1962 overtroffen de onderwijsuitgaven voor de eerste keer die van defensie, 
respectievelijk 23 en 22 procent van de gewone rijksuitgaven - CBS, http://statline.cbs.nl - rijksuitgaven, historie 
overheid - 9 april 2008.
13 Zie voor een uitvoerig verslag: P.J.A. ter Hoeven, Arbeiders tussen welvaart en onvrede, Alphen aan den Rijn 
1969, pp. 234-259 (hierna: Arbeiders).
14 J.P. Windmuller, C. de Galan, Arbeidsverhoudingen in Nederland 2, Utrecht/Antwerpen 1977, deel 2, p. 105.
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met een prijsstijging van 8 procent in de praktijk aanzienlijk minder explosief; bovendien 
werden de eerdere, zwarte lonen ‘gewit’.15

Niettemin kwam definitief een einde aan de voor de ondernemers – export, internati-
onale concurrentie – zeer gunstig uitpakkende ‘loonpolitie’. De opgaande golf liep door, 
maar op weg naar de omslag rond het jaar 1973 traden markante verschuivingen op, zoals 
de verandering van het investeringspatroon van arbeidsintensief naar kapitaalintensief.16

Deze tweede fase van de gouden jaren kwam in de Amsterdamse haven – met een lange 
traditie als stukgoedhaven – tot uitdrukking in de groei van het aandeel van het massagoed 
in het geheel van het goederenvervoer. Ingezet halverwege de jaren vijftig, was het mas-
sagoed steeds meer verantwoordelijk voor de stijging van de goederenomzet en daalde 
het aandeel van het stukgoed gedurende de jaren zestig van 38 naar 21 procent.17 Op haar 
beurt droeg de minder arbeidsintensieve behandeling van minerale oliën, ertsen, kolen en 
granen bij aan de spectaculaire veranderingen in de omvang van het personeelsbestand 
van de SHB. De gestage groei van het gemiddelde aantal van 1.748 naar 3.367 arbeiders in 
de periode 1949-1957 sloeg om in een daling naar 2.340 eind 1964 die daarna versnelde 
naar 981 eind 1973.18

De opgang van de Amsterdamse haven ging gepaard met nieuwe vestigingen en 
technologieën, de aanleg van havens en de verbetering van waterwegvoorzieningen. Door 
het grote personeelsverloop kon de SHB zich daaraan moeilijk aanpassen.

Gouden Amsterdamse haven
Gemeten naar de groei van de totale goederenoverslag over zee was de opgaande ont-

wikkeling van de Amsterdamse haven na 1945 in vergelijking met andere West Europese 
havens opvallend. Vaak voerde Amsterdam de lijst aan of volgde direct na Rotterdam. Met 
als basisjaar 1938 (index: 100) scoorde Amsterdam in 1950 een index van 93, in 1960 van 
192 en in 1963 van 256 ( Rotterdam: 70, 197 en 244, Antwerpen: 90, 158 en 198).19

Deze groei en het toenemend belang van het massagoed gingen gepaard met verande-
ringen in de infrastructuur. Geleidelijk aan verdreven ze de havenactiviteiten uit ‘oost’ naar 
‘west’ en daarmee uit het dagelijks stadsleven. Het oostelijke gebied vertegenwoordigde 
een typische redershaven met de karakteristieke kades, pakhuizen en kranen en de tiental-
len bezige arbeiders in en om het schip. Maar in verhouding met het westelijk havengebied 
lag oost verder weg, moesten verschillende bruggen genomen worden, bestond weinig 
ruimte voor uitbreidingen en de groter wordende schepen (zie tabel 5.3). West kon steeds 
meer in westelijke richting schuiven, kende minder obstakels en bood ruimte aan moderne 

15 Van Doorn e.a., De beheerste vakbeweging, pp. 143-150.
16 Van Zanden, Een klein land, p. 188.
17 Economisch-technische dienst voor Noord-Holland, Haven en voorhaven. Rapport ten bate van het streekplan 
Amsterdam-Noordzeekanaalgebied, Haarlem 1976, pp. III.2 en III.4. (hierna: Haven en voorhaven). Het Bureau 
van Statistiek der Gemeente Amsterdam meldde in het Havenbericht van november/december 1957 de volgende 
verschuiving in het aandeel stukgoed: 1950 - 53, 1955 - 49, 1956 - 40 en 1957 - 35 procent. Daaraan droeg de 
oprichting in 1956 van het Overslagbedrijf Amsterdam (OBA; ertsen en kolen) bij.
18 Jaarverslagen SVN, 1949, p. 30, 1957, p. 45, 1964, p. 28 en 1973, p. 54.
19 Jaarverslag SVN, 1963, p. 57. Gent: 66, 86 en 82, Hamburg: 43, 119 en 130, Bremen: 67, 168 en 171.



128 opstandig volk

loodsen en opslagtanks en al of niet havengebonden industrie. Versterkt door de latere 
fusies van rederijen en hun vertrek naar Rotterdam, de komst van de containers en olietan-
kers kende oost aan het einde van de jaren zeventig geen havenwerk meer.20

Tabel 5.321 – Gemiddelde tonnage aangekomen schepen, in netto registertonnen

 Amsterdam Rotterdam

1938 1.421 1.610

1950 1.049 1.585

1955 1.182 1.949

1958 1.346 2.207

1963 1.436 2.566

1974 1.944 5.185

Naast deze verplaatsing vonden regelmatig verbeteringen en uitbreidingen plaats van 
de bestaande infrastructuur en werktuigen. Deze breedte-investeringen betroffen kades, 
opslagruimtes, loodsen, wegen, vorkheftrucks, kranen, enzovoort. Ze gingen vergezeld 
van de heropening van de Coenhaven (1950), de bouw door de gemeente Amsterdam van 
een stukgoedetablissement (1957) en de ingebruikneming van, op dat moment, Europa’s 
grootste olieveem en een groot koelhuis (1958).22 Om de komst van grotere schepen moge-
lijk te maken, verbeterde de diepgang van de havenmond in IJmuiden (1960-1964) en ver-
ruimde en verdiepte het Noordzeekanaal (1962). Daarnaast, in mindere mate, was sprake 
van technologische vernieuwingen, diepte-investeringen. Bijvoorbeeld de introductie 
van drijvende kranen in de Houthaven (1950) en een drijvende kraanbrug voor de kolen-
verwerking bij de Steenkolen Handelsvereniging (1951). En later, de installatie van een 
transportband bij OBA (1960) en komst van de Internationaal Graanoverslag Maatschappij 
Amsterdam (IGMA, 1960) met een geheel nieuwe overslaginstallatie, 24 silo’s en vier 
pneumaten (rijdende elevator) die met beweegbare zuigbuizen het graan verplaatsten.

Hoogtepunt voor de SVN was de officiële opening van het AmsterdamRijnkanaal in 
1952. Opgeluisterd door de manifestatie “De Rijn in de RAI”, het massaspel Aquamarijn 
van de toenmalige ‘topentertainer’ Carel Briels, een congres van de vakgroep expediteurs 
en een serie wedstrijden voor vorkheftruckrijders. Tijdens het congres bracht de voorzit-
ter van de SVN, W.H. Kruyff die in 1946 Jonckheer was opgevolgd, in herinnering dat de 
Rijnvaart naar en van Amsterdam ouder was dan de zeevaart. Trots zei hij dat vijftig jaar na 
de opening in 1893 het al snel ontoereikende Merwedekanaal Amsterdam eindelijk voor-
zien was van een volwaardige verbinding met een groot Europees achterland.23

20 De gegevens van het Amsterdamse Bureau van Statistiek over het jaar 1974 meldden dat van het totaal aantal 
van 6.363 binnengekomen zeeschepen 27 procent een ligplaats koos in het Oostelijk Havengebied en 73 procent in 
het Westelijk. Voor het netto register tonnage (15,0 miljoen) waren deze percentages: 19 en 81.
21 Bureau van Statistiek Amsterdam - 1950-1975. Het verband tussen de inhoud van het schip en het soort 
goederen is te zien aan de Rotterdamse cijfers, een massagoedhaven - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Rotterdam, Statistiek van handel, nijverheid en verkeer, 1930-1986.
22 Eerder bood de gemeente ter gelegenheid van 75 jaar Noordzeekanaal in 1951 de radarinstallatie in IJmuiden 
aan. Daarna volgde onder meer de omvorming van de polder aan het Noordzeekanaal tot havens, kades en indu-
striegebied - Jaarverslagen SVN, 1951, p. 25 en 1960, p. 4.
23 Jaarverslag SVN 1952. W.H. Kruyff werd in 1960 voorzitter van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond, zijn 
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Havenarbeiders verlaten Marcanti Amsterdam na besluit de 24-uursstaking te beëindigen, 9 augustus, 1960,  

foto Kors van Bennekom - IISG

Ondanks de florissante ontwikkeling die de Amsterdamse haven doormaakte, sprak de 
SVN vaak haar zorgen uit. Bijvoorbeeld over de trage voortgang van de tunnelplannen bij 
Velsen. Vaak ging het over de havenarbeiders. Ze liepen de haven meer uit dan in (verloop 
en tekort), vooral bij de SHB. Tegenover de geboden bestaanszekerheid diende een “even-
redige arbeidsprestatie” te staan. Dat was in 1951. In 1957 sprak de SVN van “de grote 
financiële offers” van de deelnemers en het jaar 1961 heette “moeilijk en zorgelijk” door de 
krappe arbeidsmarkt die de haven “een steeds zwakkere positie” bezorgde.

Door de personeelsproblemen was de behoefte aan vermindering van de arbeidsin-
tensiteit groot. Weliswaar daalde het aandeel van het stukgoed, maar in absolute getallen 
lieten de jaren vijftig een stijging zien die daarna afvlakte.24 De invoering van de pallet (een 
houten vlonder of laadbord) eind jaren veertig maakte de lossing door kranen in grotere 

opvolger was het bestuurslid van de SVN H.J.W. Brouwer - Jaarverslag SVN 1960, p. 9.
24 SVN, Jaarverslag 1951, p. 13 - 1957, p. 16 - 1961, p. 3.
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eenheden en het vervoer door vorkheftrucks naar de loodsen mogelijk. Het wachten was op 
de container. Deze laadkist was sinds 1958 bekend na zijn toepassing door Amerikaanse 
rederijen en zou de overslag van stukgoed tien tot twintig maal sneller doen verlopen.25 
In Rotterdam arriveerde de eerste in 1966, in datzelfde jaar vond de opening plaats van de 
eerste containerterminal in Amsterdam, waaruit Container Terminal Amsterdam (CTA) 
voortkwam.

Om de groei bij te houden, de arbeidsproductiviteit zeker te stellen en op te voeren, troffen 
de SVN, en de directie van de SHB in het bijzonder, in de periode 1952-1963 een reeks 
maatregelen die onder meer gericht waren op de bevordering van de bedrijfsgemeenschap.

Bedrijfsgemeenschap
De zes weken durende staking van begin 1949 leek voorlopig de laatste te zijn. Ze 

ontwrichtte de sociale verhoudingen ernstig. Bij de SHB werkten onregelmatig ongeveer 
negentig van de tweeduizend arbeiders. Zoals ook voor de oorlog het geval was, bood het 
jaarverslag zo’n minutieus verslag van de gebeurtenissen – van dag tot dag, van stakers-
vergadering tot stakersvergadering – dat de directie over verschillende informanten moet 
hebben beschikt. Controle en straf bleven de sleutelwoorden in de bedrijfsvoering. Zo 
beboette of ontsloeg de directie zestien arbeiders die om drie uur ‘s middags aan de her-
denking van de februaristaking van 1941 deelnamen.

Ook al brak vanaf 1950 een periode van sociale rust aan, de directie was niet vrij van per-
soneelsproblemen. In tegenstelling tot de vooroorlogse situatie bij de Havenarbeidsreserve 
trok vanwege de lage werkloosheid de SHB vrijwel vanaf het begin van haar bestaan te 
weinig arbeiders aan. Weliswaar was bij de wisselend gebleven hoeveelheid werk niet elke 
dag sprake van een tekort, maar bijvoorbeeld in 1949 ging het per werkdag gemiddeld om 
39,5 man.26 Tot 1954 lag een oplossing in de tewerkstelling van honderden arbeiders van 
de DUW. Naast de gewone inschakeling in het werk, konden ze door hun los-vaste status 
de gaten bij pieken opvullen. Bovendien was het mogelijk via het arbeidsbureau voor korte 
tijd werkloze arbeiders aan te trekken; de derde reserve. Met ingang van 1954 kwam dit 
reservoir van arbeidskracht vrijwel droog te staan, de geregistreerde werkloosheid zakte 
onder de 2 procent en bleef dat tot begin jaren zeventig (1961-1966: 0,6 tot 0,7 procent).27

In eerste instantie richtte de directie zich op bestrijding van het verloop. Ze voerde 
een strengere keuring in en een proeftijd van drie maanden met een opzegtermijn van 
een dag.28 Veel zoden aan de dijk zetten deze maatregelen niet. Om bijvoorbeeld in 1951 
het aantal arbeiders met 254 uit te breiden, was een selectiegroep van 753 nodig. In 1955 

25 Nijhof, Gezien de dreigende onrust, p. 75.
26  Jaarverslag SHB 1949, p. 36 - IISG-AHBd. Met ingang van 1 januari 1952 bracht de directie in de vaststelling 
van het aantal benodigde arbeiders een wijziging aan. De planning was niet meer gebaseerd op het aantal arbei-
ders dat de bedrijven jaarlijks vooraf garandeerden, plus een buffer van 20 procent, maar kreeg als betrouwbaarder 
grondslag het gemiddelde aantal arbeiders dat in de voorafgaande vier kwartalen tewerk was gesteld. Elk kwartaal 
leverde zo de “reglementaire sterkte” op. Jaarverslag SVN 1951, p. 13.
27 CBS, 1899-1984: vijfentachtig jaren statistiek in tijdreeksen, ’s-Gravenhage, 1984, p. 79 (hierna: Vijfentachtig 
jaren).
28 Jaarverslagen SHB 1949, pp. 9 en 10, 1950, p. 8 - IISG-AHBd.
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kon vanuit het oogpunt van de directie de situatie dramatisch genoemd worden, het totale 
bestand arbeiders nam af met 73 bij een aanneming van 3.109. In 1960 was enige verbete-
ring te constateren. Om het bestand met 126 te doen toenemen, traden 1.537 arbeiders in 
dienst van de SHB.29

Omdat vooral de nieuwkomers snel vertrokken, zette de directie een koerswijziging in. 
Daartoe ging ze te rade bij de Human Relations benadering, een managementopvatting die 
in de jaren vijftig en zestig veel aanhang kreeg in het Nederlandse bedrijfsleven en door de 
verbinding met de ideeën van de verzorgingsstaat ook bij de vakbeweging.30 Gericht op de 
vestiging van harmonische verhoudingen tussen alle in een bedrijf betrokken geledingen 
droeg deze stroming met aandacht voor sociaal leiderschap en communicatie de opvat-
ting uit dat de onderneming diende te functioneren als een bedrijfsgemeenschap. Daarin 
paste bijvoorbeeld in 1951 de oprichting van het steunfonds Het Anker.31 Lidmaatschap 
kostte tien cent per week, een bedrag dat de directie verdubbelde. Geadviseerd door de 
ook in dat jaar benoemde maatschappelijk werkster konden gezinsleden of nabestaanden 
van arbeiders die minimaal zes weken in dienst van de SHB waren een financiële bijstand 
ontvangen. In 1953 kocht Het Anker, ongeveer 70 procent van de arbeiders was lid gewor-
den, een huisje op het terrein van vakantieoord Beltgraven bij Wezep, waarna de directie 
voor rekening van de SHB er ook één aanschafte. Voor kinderen verzorgde het fonds een 
tentenkamp en voor gepensioneerden een kerstpakket. In 1954 volgde de tweede maat-
schappelijk werkster, uitbreiding van het aantal vakantiehuisjes en de instelling van een 
sociale adviescommissie, waarin het bestuur van de SVN en vertegenwoordigers van de 
vakbonden van gedachten wisselden en onder meer de Commissie van Overleg voorbereid-
den en in 1959 installeerden.32

Bedrijfsburgerschap33

“Het is prettig om te behoren tot een bedrijf dat een goede naam heeft. Daar werk ik, 
zegt men dan met voldoening. Dat is ook wat men onder bedrijfsburgerschap zou kunnen 
verstaan: het gevoel van erbij te horen, mee te werken, mee verantwoordelijk te zijn: wat voor 
de maatschappij over te hebben.”

Uit de belangstelling voor deze voorzieningen trok de directie de conclusie “dat de gemeen-
schapsgedachte onder de SHB-arbeiders meer en meer veld begon te winnen”.34 Daaraan 

29 Jaarverslagen SVN, 1951, p. 13, 1955, p. 21, 1960, p. 19.
30 A.L. Mok, Arbeid, bedrijf en maatschappij. In het zweet uws aanschijns ... , Leiden 1993, pp. 103, 104.
31 Jaarverslag SVN 1952, p. 14. 
32 Bij de installatie riep Kruyff de leden op niet “gepolijst”, maar “recht voor de vuist weg” te spreken. Daaraan 
verbond hij twee beperkingen: geen onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en de erkenning dat de directie 
voor de leiding verantwoordelijk was - Havengeluiden, februari 1959. Het besluit tot een Commissie van Overleg, 
vijf jaar na de ontbinding van de kern, was ingegeven door de stichtingsvorm van de SHB die niet onder de Wet op 
de Ondernemingsraden viel. In tegenstelling tot de Kern, waarin de ABT steeds een meerderheid vormde, werden 
de leden aangewezen en niet gekozen.
33 Een passage uit een niet ondertekend artikel op de achterkant van het eerste nummer van Havengeluiden in 
1962. Dat artikel trok de parallel met het ‘staatsburgerschap’.
34 Jaarverslag SVN, 1954, p. 17.
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diende ook het sinds 1948 bestaande personeelsblad Havengeluiden een bijdrage te leve-
ren, het kreeg een “nieuw kleed” en verscheen vanaf 1955 zes in plaats van drie keer per 
jaar.35 Veiligheid op het werk was een terugkerend thema, “U wordt weer heelhuids thuis 
verwacht”, kleurplaten voor de kinderen, prijsvragen en wedstrijden tussen ploegen van 
de SHB en de vaste bedrijven (prijs: reis van twee dagen naar de wereldtentoonstelling in 
Brussel). Verslagen volgden van de boottochten die vrouwen en kinderen van havenarbei-
ders kregen aangeboden, van foto-, vis- en vorkheftruckwedstrijden (op De Dam), kabel-
touwtrekken, een gesponsord wielercriterium, enzovoort. De aanschaf van werkkleding 
met een gespreide betaling via het loon stond onder de kop “Koop niet voor u spaart. Maar 
spaart voor u koopt”.36

Kortom, veel aandacht voor een sociaal gevoel, burgerlijk fatsoen en een sfeer van 
saamhorigheid die het leven in het bedrijf en de privé-sfeer dichter bij elkaar brachten. 
Het offer van de arbeid vond in de zegen thuis zijn rechtvaardiging. Zo lang de vakorga-
nisatie zich als partner (advies) en relatieve buitenstaander (onderhandelingen) binnen 
deze wereld van harmonie bewoog, kwam ze zelden ter sprake en waren vakbondsleden 
in de eerste en laatste plaats arbeiders. Overtreding van deze hoofdregels in het sociaal 
verkeer, bijvoorbeeld door een (wilde) staking, leidde tot een pedagogische correctie: “Men 
brengt hiermee, evenals bij een verkeersovertreding, de veiligheid van zichzelf en anderen 
in gevaar. De verkeerswegen voor het loonbeleid lopen via de erkende organisaties van 
werknemers en werkgevers.”37

35 Jaarverslag SVN, 1961, p. 20, 1962, p. 25.
36 Havengeluiden, juni 1957, oktober 1957.
37 Havengeluiden, oktober 1960. Aan het woord is directeur J. Dijkdrenth die in 1956 Zeeman was opgevolgd. 

Wel of geen stofmasker, overslag stuivend veevoer. IGMA Bulkterminal, 28 oktober 1981 - foto Piet den Blanken
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Het directiestreven naar een bedrijfsgemeenschap bracht het personeelsverloop niet tot 
stilstand. Tot de nieuwe maatregelen behoorde, naast een verbeterde werving en een 
scholingsprogramma, de invoering van een volledig garantieloon.

Het volle loon
De introductie van de menselijk factor in de bedrijfsbesturing bleek niet toereikend om 

“de duiventil”, zoals directeur Dijkdrenth de SHB van midden jaren vijftig noemde, te slui-
ten.38 Het personeelsvraagstuk dwong tot aanvullende initiatieven, enkele daarvan reikten 
in tegenstelling tot de Human Relations benadering tot de organisatie van de arbeid.
1. Intensivering van de werving. Het vizier stond gericht op de pendelaars, arbeiders die 
buiten Amsterdam woonden; van Medemblik tot Alphen aan de Rijn en Hardewijk.39 
Vanwege de vervoerskosten en reistijd sprak het bestuur van de SHB in 1956 nog van een 
tijdelijke maatregel.40 Dat pakte anders uit. In 1959 bedroeg het aandeel pendelaars 31 en 
in 1960 52 procent, in 1962 trad een daling in tot 47 procent.41 
*  Het verloop bleef echter. In 1959 vertrok 13,4 procent van de in dat jaar aangenomen 
pendelaars, in 1960 steeg dat tot 29,9 en in 1962 tot 32,7 procent.42

2.  Verhoging van de effectiviteit van de werving. Via mentor- en opleidingsploegen voor 
nieuwkomers (1957) was een snellere aanpassing mogelijk, een grotere onderlinge bin-
ding en eerste selectie.43 Daarna volgden cursussen voor onder anderen havenarbeiders en 
wegers. In september 1963 begon de havenvakschool voor jongeren.44 
*  De vakbekwaamheid nam toe en daarmee verbeterde het imago van de havenarbeid.
3.  Verhoging van de aantrekkelijkheid van het werk. In de externe organisatie van de arbeid 
kreeg in 1958 de besteking een mensvriendelijker gezicht door de loketten en hekken te 
vervangen door balies. Ploegbesteking verhoogde de snelheid, alleen de reepgast diende 
zich te melden.45 In de interne organisatie vond een uitbreiding van de controlefunctie 
plaats. Enerzijds door de invoering van de buitendienst met assistenten van de chef perso-
neelszaken die in een bepaald deel van het havengebied opereerden. Ze hielden toezicht, 

Na vijftien jaar als stuurman gevaren te hebben, was hij vanaf september 1948 eerst directieassistent en daarna 
adjunct-directeur. Vanaf juni 1962 was hij directeur van Blaauwhoedenveem. Zijn opvolger, O.J. van den Bergh, 
afkomstig uit de wereld van de arbeidsvoorziening, trad in september 1956 als Hoofd Personeelszaken in dienst 
van de SHB. Mededirecteur was J.W. Schenk die sinds 1945 de functie van Hoofd Boekhouding vervulde.
38 SHB, Notulen vergadering Commissie van Overleg, 27 juni 1959. Door de ruime aandacht voor de directieme-
dedelingen boden deze notulen veel informatie over het gevoerde beleid en zijn achtergronden. In het jaar 1968 
was - voor het eerst - te lezen dat een lid van de commissie de notulen “wat te eenzijdig” vond samengesteld; de 
leden waren toch meer dan slechts “toehoorders”. Notulen, 8 februari 1968 - IISG-AHBd.
39 In de periode 1957-1961 overtrof de werkgelegenheid in Amsterdam de beroepsbevolking - P.J.A. ter Hoeven, 
Havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam. Sociologische analyse van een arbeidsmarkt, Leiden 1963, bijlage 
C, p. 397 (hierna: Havenarbeiders).
40 Jaarverslag SVN 1956, p. 15.
41 Accountantsrapport SHB, 1959, 1960 en 1962. Het aandeel pendelaars bij de SHB was groter dan in de haven 
(9 tot 19 procent) en in Amsterdam als geheel (9 tot 10 procent) - Ter Hoeven, Havenarbeiders, p. 398.
42 Jaarverslag SVN 1960, p. 19, 1962, p. 23. De pendelaars uit Groningen en Friesland konden in de zomer van 
1961 gebruikmaken van een woonoord, eerst in de Wieringermeer en een jaar later vlak bij de Zeeburgerdijk. Na 
een prijsvraag kreeg dit oord de naam Tussenhaven - Havengeluiden, mei en augustus 1962.
43 Jaarverslag SVN 1957, p. 16.
44 Jaarverslag SVN 1956, p. 14, 1959, p. 16, 1962, p. 19. Een dagschool gericht op de gehele haven.
45 Jaarverslag SVN 1958, p. 18.
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zorgden voor de beoordeling en hielden een spreekuur; vanwege hun brede takenpakket 
mochten ze geen controleur genoemd worden.46 Anderzijds nam de controle toe door in 
het ploegenstelsel de taak van de reepgast aan te scherpen met zorg voor de arbeidsrust en 
verbetering van de arbeidsprestatie.47 
*  Deze wijzigingen in de organisatie van de arbeid waren vooral gericht op de verkor-
ting van de (aanwezige) tijd waarin niet gewerkt werd. Daarmee drongen ze het tekort aan 
arbeiders terug.
4.  Verbetering van de inkomens.48 Allereerst in de CAO, vanaf 1954 was regelmatig een 
loonsverhoging van 3 tot 7 procent opgenomen. Daarnaast functioneerde een uitge-
breid systeem van toeslagen. Een paar voorbeelden. Verhoging rijwielvergoeding (1954). 
Opleidingstoeslag (1956, mocht geen prestatietoeslag heten, “zulks met het oog op even-
tuele repercussies in de haven”). Meldingsvergoeding (1957, driekwart uurloon voor een 
verplichte komst bij de besteking). Tariefdervingstoeslag (1959 en 1960, compensatie voor 
ontbreken tariefstelsel met 7 procent).49 
*  De toeslagen en vergoedingen, vaak gepresenteerd als een extraatje, waren gericht op 
het vasthouden van arbeiders en zullen het verloop geremd hebben. Voor een deel golden 
ze alleen voor de in Amsterdam wonende arbeiders die “een zeer grote loongevoeligheid” 
vertoonden.50 Deze en andere inkomensverbeteringen vormden traditioneel een compen-
satie voor de als fysiek zwaar en gevaarlijk aan te merken havenarbeid. De fluctuaties in 
het weekloon bleven echter onaangetast, terwijl juist die onvoorspelbaarheid niet geliefd 
was. Bovendien ontvingen SHB’ers, in tegenstelling tot hun vaste collega’s, geen tantiè-
mes of andere bedrijfsuitkeringen.51 Deze als achterstelling ervaren situatie zorgde voor 
de massale steun van SHB’ers aan de stakingen van augustus 1960 en juni 1961 die in 
respectievelijk drie en vijf dagen buiten de erkende vakorganisaties om uitgroeiden naar 
een deelname van vijfduizend en zesduizend arbeiders.52

46 Havengeluiden juni 1957, november 1960.
47 Jaarverslag SVN, 1959, p. 17. Het aantal ploegen bedroeg 106 in 1955 (1.264 arbeiders) en 156 in 1961 (1.872) 
- Jaarverslag SVN 1955, p 21 - 1961, p. 19. In het busvervoer werd de functie van contactman geformaliseerd in 
een uitgebreide instructie. Kern: uitoefenen van toezicht, voorkomen dat pendelaars naar de kantoren van de 
SHB kwamen, registreren van verzuim en uitbetalen van loon  Circulaire SHB, 10 oktober 1960. De hiërarchische 
positie van de reepgast bleek, toen in de Commissie van Overleg het verzoek kwam voor een werkpet in de winter. 
Dat kon, deelde de directeur mee, mits kleur en model verschilden van de pet van de reepgast, want die moest zich 
“van de andere werknemers kunnen onderscheiden”. Notulen vergadering van de Commissie van Overleg, 7 maart 
1963 en 27 februari 1964 - IISG-AHBd.
48 De CAO van 1958 bevatte voor de gehele haven een verkorting van de arbeidsweek van 48 naar 45¾ uur. In 
1961 volgde een (vijfdaagse) werkweek van 43¾ uur. Daarin stond ook dat elke arbeider één keer per drie weken 
beschikbaar diende te zijn voor werk op zaterdag of zondag (‘kloszaterdag’, met toeslag). Kwam de ‘aanzegging’ 
op vrijdag, maar bleef werk uit, dan volgde een vergoeding. SVN, Invoering 5-daagse werkweek in de havens, 10 
februari 1961 - idem.
49 Ontleend aan circulaires SHB-directie (IISG-AHBd) en jaarverslagen SVN over de periode 1955-1963.
50 Ter Hoeven, Havenarbeiders, p. 354.
51 Ter Hoeven stelde over de periode 1950-1961 vast dat de SHB-arbeiders bij een gelijk basisloon een lager bruto 
weekloon ontvingen. In 1950 bedroeg bij de ‘vasten’ het verschil tussen brutoloon en basisloon 20, bij de SHB 8 
procent. In 1961 waren deze percentages opgelopen tot 48 en 39 - Ter Hoeven, Arbeiders, p. 204.
52 Idem, pp. 213 en 222. Het “eeuwig achteropkomen van de SHB-werknemers inzake loonkwesties” beheerste 
de vergadering van de Commissie van Overleg kort na de staking van 1961. Dat betrof ook de tewerkstelling van 
“vreemde personen”, buiten de SHB om aangetrokken en boven de CAO-lonen betaald. De betrokken koppelbazen 
heetten “Tante Anna”. SHB, Notulen Commissie van Overleg, 20 juni 1961 - IISG-AHBd.
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Onder invloed van deze stakingen, de verhoudingen op de arbeidsmarkt en de algemene 
druk op de lonen vond een ingrijpende arbeidersgezinde verandering plaats in het arbeids-
contract bij de SHB. Na de stap met de inwerkingtreding van de Werkloosheidswet, juli 
1952, die tegenover een niet gewerkt uur een uitkering van 80 procent van het garantie-
loon stelde, ruimde de CAO van 1962 het laatste element van de oude losse arbeid op.53 
“In het vervolg zal aan de SHB-werkers bij niet werken (improductief) het volle weekloon 
worden doorbetaald, met andere woorden de garantieregeling van 80% wordt aangevuld 
tot 100%.”54

Deze CAO drukte een wijziging in de krachtsverhoudingen uit. Over de gehele linie toonde 
1960 na het topjaar van 1946 het hoogste aantal stakingen.55 In de Amsterdamse haven 
leverde de wilde staking van 1960 een uitkering van 1,25 procent van het weekloon op. 
Resultaat bleef uit bij het vervolg in de zomer van 1961. Een demonstratie van tweeduizend 
arbeiders bij het Havengebouw leidde niet tot het gewenste gesprek met de SVN. De directie 
antwoordde met: “Wij willen alleen spreken met de erkende vakorganisaties.” De daarop 
volgende optocht naar de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel aan de Stadhouderskade 
stuitte op “een geblindeerd perceel”, met gesloten deuren en neergelaten luiken.56

Maar met de voor de arbeiders gunstige verschuiving in de verhoudingen, is slechts één 
kant van deze inhaalslag belicht. Evenzeer kwam in de volledige betaling van de impro-
ductiviteit een vorm van staatsregulering in beeld. Immers de staat financierde een deel 
van het ondernemersrisico en rekende de kosten van een fluctuerende werkloosheid, als 
gevolg van een structureel wisselende hoeveelheid werk, tot de staatszorgen. Het alge-
meen belang van de havens en de daar zo gewenste arbeidsrust rechtvaardigden een sub-
sidie. Voor de SHB’ers hield deze afhankelijkheid in dat zowel een lage (niet nodig) als een 
hoge (te duur) leegloop de overheidsfinanciering ter discussie stelde.

Tegen deze achtergrond stond de voltooiing van de decasualisatie. Een loot aan de 
verzorgingsstaat die de arbeidsvoorwaarden in de haven normaliseerde en de ooit losse 
havenarbeider opnam in het historisch compromis van sociale bescherming en sociale 
disciplinering.

Onder de strakker wordende greep van de CPN nam in de loop van de jaren vijftig de 
invloed van de EVC en daarmee de Transportbond af. Met de splitsing van de EVC stond 
Dirk Kleinsma een royement te wachten, Fré Meis bleef nog jaren op zijn post.

Teloorgang EVC/ABT
Ironie van de geschiedenis is dat het jaar van de loonexplosie, 1964, ook tekende voor 

het definitieve einde van de EVC, de vakcentrale die na de mislukte fusie met het NVV 
de loonstrijd centraal stelde. De voorafgaande periode liet naast een toenemende con-

53 Laan, Laan, Jaren, p. 270. De Amsterdamse afdeling van de ABT eiste tevergeefs 80 procent van het werkelijk 
verdiende loon of verhoging van het garantieloon - De Transportband, 19 juli, 2 en 16 augustus 1952.
54 Toelichting op de nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden ingaande 1 januari 1962, 6 februari 1962. De ABT eiste 
al in de herfst van 1957 een “vol loon bij geen werk” - De Transportband, 19 oktober 1957.
55 Van der Velden, Database overzicht.
56 Ter Hoeven, Arbeiders, p. 225.
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trole door de CPN een gestage teruggang zien.57 Daarin was de EVC het schouwtoneel van 
interne partijtwisten, met als dieptepunt de scheuring in partij en vakcentrale in het voor-
jaar van 1958. De CPN-getrouwen vormden de EVC’58 die een kort leven beschoren was.

De steeds sterkere voorkeur van de partijleiding voor het NVV stuitte op verzet bin-
nen de EVC.58 Wie zich niet wenste te voegen in een op de opheffing van de EVC gerichte 
koers stond behalve de kwalificatie ‘rechts’ een schorsing, spreekverbod of royement te 
wachten.59 Wie koos voor de voortzetting van de (echte) EVC – ook degenen die geen lid 
van de CPN waren, zoals Kleinsma – trof de beschuldiging een “scheuringpoging” te heb-
ben ondernomen. In een resolutie bevestigde het congres van de Algemene Bedrijfsbond 
Transport (ABT) het royement van zijn voorzitter Kleinsma en een drietal anderen dat door 
de Amsterdamse afdeling was uitgesproken. Een Kafkaiaanse toelichting memoreerde 
“een verfrissend bad” en “een nimmer zo’n enthousiaste kameraadschappelijke sfeer”. 
Dat de geroyeerden geen beroep aantekenden, illustreerde dat zij “elke discussie over prin-
cipiële zaken uit de weg gaan, doch zich slechts tot taak stelden achterbaks te wroeten”.60

De splitsing luidde de laatste fase in van wat begon als een radicaal en strijdbaar alterna-
tief voor de moderne vakbeweging. De EVC’58 bleef hangen op 15.000 tot 18.000 leden en 
de restanten van de EVC op 2.000 tot 3.000.61 Op onderdak bij het NVV hoefden leden van 
de CPN niet te rekenen. De anticommunistische ballotage liet weinigen doorslippen en 
kreeg na ‘Hongarije’ een officiële status die tot 1971 voortduurde.62 Zoals de EVC geen con-
current meer was voor het NVV, stond de slinkende ABT in de schaduw van de groeiende 
CBT (vanaf 1956: Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel, NBV).63 Na de splitsing kwam 
de ABT onder de vleugels van de EVC’58, het blad de Transportband kwam na oktober 
1962 niet meer uit.

Jarenlange oproepen door de ABT tot samenwerking met de Centrale Bond waren tever-
geefs geweest. Ze kwamen overigens vrijwel altijd uit de mond van Fré Meis. Vanaf 1945 lid 
van de CPN, koos het congres van de ABT hem bij zijn eerste bezoek in 1951 onverwacht 
tot landelijk secretaris.64 Functionerend naast Kleinsma was hij als lid van het landelijk 

57 Officiële cijfers van de ledentallen zijn er niet. Koper sprak van 40.000 leden eind 1956 (3.000 van de ATB). 
Dat was na de door de Sovjet-Unie neergeslagen opstand in Hongarije in november 1956 die tot een golf van 
anticommunisme leidde en voor duizenden leden reden was de EVC te verlaten - A. Koper, Onder de banier van 
het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN, Amsterdam 1984 - pp. 105 en 296 
(hierna: Onder de banier). Verrips kwam op ongeveer 30.000 leden - Dwars, p. 333.
58 De beginnende kentering in de Koude Oorlog, na de dood van Stalin in 1953, was voor De Groot aanleiding de 
leden op te roepen de prioriteit bij het NVV te leggen: “De bond opbouwen, als NVV-ers, en niet slechts bezig zijn 
met kritiek op de rechtse leiders”, geciteerd door Stutje uit het archief van de CPN - De man, p. 337.
59 W. Gortzak, Kluiven op een buitenbeen. Kanttekeningen bij enige naoorlogse ontwikkelingen van het 
Nederlandse communisme, Amsterdam 1966, p. 230. Koper, Onder de banier, p. 204.
60 De Transportband, mei 1958.
61 Schattingen zijn van Verrips - Dwars, pp. 357, 358.
62 E, Hueting, F. de Jong Edz, R. Neij, Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen 1906-1981, Amsterdam 1983, pp. 334-336.
63 Het aantal leden van de NBV in de havens steeg van 7.275 in 1956 via 10.940 in 1963 naar 12.994 in 1970 - 
NBV, Verslag 1956, 1963, 1970. Ten opzichte van het totaal aantal leden groeide het percentage in de havens van 
18 in 1956 via 25 in 1963 naar 29 in 1970. Het Amsterdamse aandeel daalde van 24 naar 22 procent. In 1971 was de 
bedrijfsgroep havens de grootste met 15.574 leden op een totaal van 46.273 - NBV, Verslag 1971.
64 Fré Meis, 40 Jaar actie, Groningen 1987, p. 28 (hierna: 40 Jaar). In een brief namens het ABT schreef Meis de 
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bestuur van de EVC in 1952 tijdelijk toegevoegd aan het bestuur van de Amsterdamse ABT 
om vanwege “ernstige fouten” orde op zaken te stellen.65 In de jaren daarna vormde Meis 
in verschillende functies de continue factor van de CPN in haar streven (haven)arbeiders 
te organiseren. Dat zou ook in 1970 blijken bij de grote Rotterdamse havenstaking. Eerder 
was hij betrokken bij de staking in de Amsterdamse haven van 1963.66 In een terugblik 
vertelde hij dat de geraadpleegde De Groot zijn goedkeuring verleende aan de verhoogde 
looneis (“Je moet niet eisen wat je zelf wilt of wat anderen willen, je moet eisen wat de 
arbeiders in de bedrijven willen.”67)

Inmiddels was Kleinsma na bijna veertig jaar van het vakbondstoneel verdwenen. In 1924 
bij de Havenarbeidsreserve begonnen, doorliep hij alom gewaardeerd het NAS en de EVC. 
Als trotskist, zoals hij zichzelf beschouwde, nam hij regelmatig een onafhankelijke positie 
in ten opzichte van de CPN. In 1958 moest hij ervaren, mede op initiatief van Meis, uit de 
ATB te worden gezet. Een paar jaar later schilderde het Volksdagblad De Waarheid hem af 
als ‘’de bekende scheurmaker’’.68

Hoewel minder en langzamer dan elders, was ook in de Amsterdamse haven de invloed 
van de EVC en ABT afgenomen. De bedrijfskernen verdwenen en gewerkt werd naar geza-
menlijke actiecomités met leden van de erkende vakorganisaties en ongeorganiseerde 
havenarbeiders.69 Ter Hoeven kwam over de jaren 1960/1961 tot een organisatiegraad van 
35 procent onder de in Amsterdam woonachtige havenarbeiders, daarvan kwam 3 procent 
voor rekening van de ABT, dat waren 120 tot 150 leden.70 Met de ontbinding van de Kern bij 
de SHB, voorafgegaan door een verbod van directeur Zeeman de verslagen van de vergade-
ringen te publiceren, nam de aandacht in De Transportband voor de SHB sterk af.71 Gezien 
de tendens in het blad vooral de successen aandacht te geven, is het aannemelijk dat ook 
de positie van de ABT verzwakte. Niettemin bleven leden van de CPN in de haven en de 
SHB al of niet via de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel actief.

Centrale Bond: “In de overtuiging, zowel met de eis van loonsverhoging, als met het voorstel tot samenwerking 
tussen organisaties, de wil van alle havenarbeiders tot uitdrukking te brengen, tekenen wij met hoogachting” - 
Havenbulletin, uitgave van de Algemene Bedrijfsbond Transport, 30 april 1952.
65 De Transportband, 5 juli 1952.
66 Meis, 40 Jaar, p. 51. Bij deze staking noemde Meis de ABT als inspirerende organisator. Ook bij de sta-
king in Rotterdam van 1970 (p. 145) verwees hij naar de ABT. Andere bronnen maakten daar geen melding van. 
Aannemelijk is dat op deze manier de CPN haar bemoeienis met een vooral papieren vakbondstitel aanduidde.
67 Idem.
68 Nijhof, Gezien de dreigende onrust, pp. 368, 369 - De Waarheid van 29 juni 1961 beschuldigde Kleinsma met 
het OVB misbruik te maken van de ontevredenheid onder de arbeiders door hen weg te lokken uit het NVV.
69 Bij het Amsterdams Havenbedrijf, de KNSM, NDSM en SHB bestonden de bedrijfskernen voor 70 tot 90 
procent uit leden van de ABT. Bij de latere ondernemingsraden was zelden sprake van een (dergelijke) meerder-
heid. De erkende vakorganisaties hadden het eerste recht kandidaten te stellen, alle andere gegadigden waren op 
eigen lijsten aangewezen. Deze voor de ABT ongunstige uitgangspositie was van invloed op de keuze voor zo breed 
mogelijk samengestelde actiecomités die de ABT steunde en adviseerde - Meis, 40 Jaar, p. 29.
70 Ter Hoeven, Havenarbeiders, pp. 261, 162. Leden van de Katholieke Bond van Werknemers in het 
Transportbedrijf St. Bonifacius droegen 4 procent bij aan de organisatiegraad en de Christelijke Bedrijfsgroepen 
Centrale in Nederland 1 procent. Leden van het OVB wisten niet tot de percentages door te dringen. In Rotterdam 
was dat met 8 procent wel het geval. Daar was de bijdrage van de NBV 22 en van de confessionele organisaties elk 
2 procent (organisatiegraad 37 procent).
71 De Transportband, 25 april 1953.
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De NBV nam in de jaren vijftig deel aan de koude oorlog en ontwikkelde zich tot een 
overlegmachine op grote afstand van de leden. Aan de vooravond van een omvangrijke 
herstructurering kwam de ledenbasis in opstand; meer in Rotterdam dan in Amsterdam.

Bond met lege handen
Vanaf de tweede helft van de jaren vijftig nam vooral in de Amsterdamse haven de 

Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel een dominante positie in. Gevormd naar het 
systeem van centrale loonvorming kende de bond “een sterk hiërarchische opbouw met 
een machtsconcentratie aan de top”.72 Naar aanleiding van de stakingen in 1960 en 1961 
stelde Ter Hoeven vast dat “de scheiding van de arbeider van de protestmiddelen (…) 
nagenoeg compleet mag heten”.73 Aan de ene kant was deze scheiding een voorwaarde 
als een betrouwbare onderhandelaar gezien te worden, aan de andere kant kon ze slechts 
doorbroken worden door wilde (= niet erkende) stakingen zoals in 1960 en 1961. Dat deze 
positie tevens een strijd inhield tegen de ABT (en in Rotterdam tegen OVB-Verkeer) was 
te verwachten. In 1958 nam de Algemene Vergadering van de bedrijfsgroep Havens van de 
NBV een resolutie aan, waarin deelname aan enig comité dat op initiatief van de CPN of 
EVC poogde “agitatie te verwekken binnen de bonafide vrije democratische vakbeweging, 
(…) onverenigbaar moet worden geacht met het lidmaatschap van de Bond”.74

In dit vijandsbeeld van uitsluiting en belastering paste het gebruik door de NBV van de 
EVC – en in Rotterdam ook van het OVB – als pressiemiddel in de onderhandelingen met 
de ondernemers. Zou een bepaalde eis niet ingewilligd worden, dan speelde dat de geza-
menlijke vijand in de kaart. Tegelijkertijd stonden de eisen van de NBV onder een reële 
druk van de twee niet-erkende vakorganisaties.

Aan de min of meer riante positie kwam voor de NBV begin jaren zestig een einde. De 
afkalving van de geleide loonpolitiek, de verzwakte invloed van het OVB-Verkeer en de 
oplossing van de ABT wierpen de bond op zichzelf terug en confronteerden de centrale 
onderhandelaars met interne kritiek. Zo wezen in de jaren 1963 tot en met 1965 de leden 
de afgesloten CAO-akkoorden af.75 Door een nieuwe onderhandelingsronde af te dwingen, 
slaagden ze erin te profiteren van de gunstige verhoudingen op de arbeidsmarkt en de 
voorspoed in de havens.76 Met nog steeds de toezichthoudende Stichting van de Arbeid op 
de achtergrond moesten in de lange rij toeslagen nieuwe kunststukjes uitgehaald worden 
om de verhoging van de lonen een rechtvaardiging te geven. In de CAO voor 1965 ging 
dat via een “stuwpremie” (4 gulden 75 per week) die van het bestuur van de SVN een 
sprekende toelichting kreeg. Ze dankte met deze toeslag voor de medewerking aan “het 
uitsnijden van historisch gegroeide ongewenste toestanden”.77

72 Ter Hoeven, Havenarbeiders, p. 266.
73 Ter Hoeven, Arbeiders, p. 234.
74 NBV, Jaarverslagen 1958-1960, p. 144.
75 SVN, Jaarverslagen 1963, 1964 en 1965.
76 Bijvoorbeeld de CAO voor 1964 bevatte de afschaffing van de middagavond taak van 13.00 tot 21.00 uur, de 
impopulaire bioscooptaak (nog net naar de tweede voorstelling), en de verhoging van de toeslag bij de tweede 
nachttaak op vrijdag (zaterdag van 03.00 tot 07.15 uur) van 50 naar 100 procent - SVN, Jaarverslag 1963, p. 40.
77 SVN, Bijlage (“niet bestemd voor publicatie”) bij circulaire CAO-onderhandelingen, 22 januari 1965 - IISG-AHBd.
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Hoewel de lonen bleven stijgen en de arbeidstijd verkortte, bood de vrijere loonpolitiek 
de scheepvaartverenigingen, die gezamenlijk de onderhandelingen over de CAO voerden, 
een grotere handelingsruimte. Dat betekende zowel minder toegeeflijkheid als een sterk 
beroep op de sociale partner tot paritaire oplossingen te komen. Een frictie die in 1967 
de vorm aannam van afvloeiingsregelingen, toen in Rotterdam ongeveer duizend arbei-
ders, waaronder 450 van de pool Centrale voor Arbeidsvoorziening, hun ontlag kregen.78 
Daarmee kondigde zich een lang proces van herstructurering van de havenarbeid aan. Dat 
stuitte, voor de definitieve doorbraak in de jaren tachtig, op grote stakingen zowel aan het 
begin als het einde van de jaren zeventig. Dat deze voornamelijk in Rotterdam plaatsvon-
den, was de bevestiging van de koppositie die de Rotterdamse havenarbeiders van hun 
Amsterdamse collega’s overnamen.79

Hoe verschillend de sociaal-economische context van de twee stakingen ook was – 
1970 behoorde tot de laatste jaren van de naoorlogse expansie, 1979 stond aan de voor-
avond van de grote herstructurering – in beide was de NBV vooral een verbeten toeschou-
wer. Geheel in stijl van een internationale ‘naar de basis’ beweging volgde na de staking 
van 1970 de aanstelling van een contactman die de bond in de havens een gezicht op de 
werkvloer diende te geven. In 1979 leidde het stakingsverloop tot de conclusie dat deze 
poging tot bondsdemocratisering mislukt was. “De leden in de havens raakten volstrekt 
geïsoleerd van de organisatie.”80

Kortom, de vrijwel monopoliepositie van de NBV en zijn opvolgers maakte geen einde 
aan de algemene vervreemding van de bond en zijn bestuurders ten opzichte van de leden 
en hun belangen.81 Maar dat niet alleen, tegenover de zich aftekenende herstructurering 
stond de bond met lege, zo niet door de ondernemers gestuurde handen.

Vooraf aan die herstructurering maakte het (Amsterdamse) havenbedrijf in de jaren zestig, 
aanpassend aan onder meer technologische vernieuwingen en toenemende scheepsgrootte, 
sterke veranderingen in de infrastructuur door.

Ommekeer Amsterdamse haven
Het einde van de tweede fase van de gouden jaren, 1960-1972, viel voor de 

Amsterdamse haven vrijwel samen met een keerpunt in een lange periode van groeiende 
goederenoverslag.

78 Y. Heygele, Meer loon voor minder werk. Arbeidersstrijd in de Rotterdamse haven 1960-1980, Rotterdam 
1982, p. 164 (hierna: Meer loon). Harmsen, Van Gelder, Onderweg, p. 208. Met ingang van 1968 ging de Centrale 
voor Arbeidsvoorziening over naar een constructie als in Amsterdam en kreeg ook de naam Samenwerkende 
Havenbedrijven. Het arbeidscontract met de SVZ verviel en de poolarbeiders kwamen in dienst van het stichtings-
bestuur van de gezamenlijke ondernemers/deelnemers.
79 Een verschuiving die zich niet beperkte tot het havenbedrijf en ingezet was met de metaalstaking van 1965 - 
H. Binneveld, De Rotterdamse metaalstaking van 1965, Amsterdam 1977, p. 36.
80 Evaluatierapport Havenstaking 1979 Vervoersbonden FNV, september 1980, p. 55 (hierna: Evaluatierapport). 
Deze conclusie had betrekking op de Rotterdamse bondsafdelingen (in 1972 volgde de Vervoersbond NVV de 
NBV op en vormde in 1974 een federatie met de katholieke vakorganisatie). In de Amsterdamse afdelingen was de 
kritiek milder. Na een moeizame aanloop “hebben de kaderleden redelijk greep kunnen houden op de gebeurtenis-
sen” en kon onder hun leiding het werk enkele dagen worden neergelegd - p. 55.
81 Idem, p. 19.



140 opstandig volk

Tabel 5.482 – Gezamenlijke aan- en afvoer zeeschepen Amsterdam, in miljoenen tonnen

1960 10,8 1973 21,7 1980 22,4

1967 14,3 1974 19,2

In 1972 opende het jaarverslag van de SVN vol “zorgen over de toekomst”.83 Het indexcijfer 
was daar een uitdrukking van, voor de eerste keer na de Tweede Wereldoorlog daalde het, 
terwijl een jaar later Gent de tweede positie achter Rotterdam overnam.

Tabel 5.584 – Index goederenvervoer ter zee, 1938 = 100

 Amsterdam Rotterdam Gent

1960 192 197 86

1967 253 334 78

1971 427 549 281

1972 382 625 372

1973 378 710 444

De zorgen waren niet exclusief voor de SVN. In het algemeen begon de economische 
expansie scheuren te vertonen. De looninhaalmanoeuvre strafte ondernemers voor een 
investeringsbeleid dat overwegend op vervanging van productiemiddelen was gericht. Een 
versnelde technologische vernieuwing was hun antwoord. In combinatie met de toege-
nomen internationale concurrentie, onder invloed van de EEG, vereiste deze technologi-
sche sprong omvangrijke kapitalen. Voor de tweede helft van de jaren zestig betekende 
dat zowel fusies, deelnemingen en overnames als groei van externe financieringsmiddelen 
via de banken en een hausse aan arbeidsuitstotende investeringen.85 In eerste instantie 
getemperd door de uitbreiding van de werkgelegenheid in de dienstensector, steeg de 
werkloosheid vanaf 1972.86

Om de staatsbemoeienis meer op onderzoek van bedrijven en sectoren te baseren, vond 
in 1972 de oprichting van de Nederlandse Herstructureringsmaatschappij plaats. Deze 
Nehem deed in de jaren tachtig onderzoek in de Rotterdamse en Amsterdamse haven. 
Dat leidde tot ingrijpende saneringen van de stukgoedsector, de Amsterdamse achilles-
hiel. Behalve een slinkend aandeel in de totale goederenstroom, na 1970 minder dan 20 
procent, stabiliseerde gedurende de jaren zestig en zeventig de stukgoedoverslag op onge-
veer vier miljoen ton.87 Het massagoed zorgde dus voor het gestegen aantal overgeslagen 
tonnen.

82 SVN, Jaarverslagen 1960-1980.
83 SVN, Jaarverslag 1972, p. 3.
84 In Amsterdam zette de daling op de indexlijst na 1973 door - SVN Jaarverslagen, 1960-1973.
85 Van Zanden, Een klein land, pp. 188, 189. Van Doorn e.a., De beheerste vakbeweging, pp. 322-328.
86 De geregistreerde werkloosheid steeg van 1,6 procent in 1971, via 5,3 in 1976 naar 9,1 procent in 1981 - CBS, 
Vijfentachtig jaren, p. 79.
87 Nehem, Rapport mbt de problematiek van de stukgoedsector in de Nederlandse zeehavens door de werkgroep 
in opdracht van de structuurcommissie, ‘s-Hertogenbosch 1982, p. 9 (hierna: Rapport stukgoedsector).
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Tabel 5.688 – Overslag Amsterdam in miljoenen tonnen

  Kolen Ertsen Minerale oliën Granen

1960 1,4 2,3 1,2 0,3

1965 1,4 2,6 2,0 2,5

1971 3,4 5,9 4,2 4,2

1972 2,8 5,9 4,0 3,7

Hierdoor werd de havenarbeid in het algemeen arbeidsextensiever. Daarnaast veranderde 
de verschijningsvorm van het stukgoed door de pallet en container, hetgeen eveneens een 
hogere arbeidsproductiviteit en een vermindering van de werkgelegenheid betekende. 
Deze gang naar meer massagoed, vernieuwende technieken, grotere ladingeenheden en 
minder havenarbeiders stelde de SVN voor nieuwe eisen. Zowel aan de fysieke structuur 
en de bedrijfsvoering van het havenbedrijf als aan de benutting en de opleiding van de 
havenarbeiders.

Tabel 5.789 – Amsterdam 

 Aantal havenarbeiders Gemiddelde bruto scheepsinhoud

 vaste bedrijven SHB in tonnen

1960 2.777 2.875 2.546

1972 2.267 1.085 3.469

1981 1.106 811 6.904

Om met de infrastructuur te beginnen, de toegankelijkheid van IJmuiden en het 
Noordzeekanaal waren cruciaal voor de Amsterdamse haven en kreeg door de toename van 
de scheepsgrootte een hoge prioriteit. De verbreding en verdieping van deze levensaders 
vormden dan ook een doorlopend project met als belangrijke stap de nieuwe havenmond 
van IJmuiden. Na de opening op 15 juni 1967 konden schepen door met een diepgang van 
45 voet die 80.000 ton konden vervoeren.90

Al in 1969 meldde de SVN dat deze verbetering ontoereikend was voor een tweede, 
volwaardige diepzeehaven, naast Rotterdam. Met name voor het droge massagoed – kolen, 
granen, ertsen – konden schepen verwacht worden van boven de 100.000 tot zelfs 150.000 
ton. Deze kapitaalintensieve investeringen vergden bovendien een snellere behandeling 
die de tendens van minder mensenhanden versterkte. De SVN zag een buitenhaven in 
IJmuiden, liggend voor de sluizen, als oplossing; een voorhaven die ook containersche-
pen, veerboten en het op dat moment nieuwste scheepstype ‘lash’ (lighter aboard ship) 
kon ontvangen.91 Uitgangspunt was dat een moderne zeehaven transport en industrie 

88 SVN, Statistical data Port of Amsterdam, 1960-1972.
89 Daling aantal arbeiders bij de vaste bedrijven: 151 procent, met de nadruk op de jaren zeventig. Daling bij de 
SHB: 255 procent, met de nadruk op de jaren zestig - Jaarverslagen SVN, 1960, 1972 en 1981.
90 SVN, Jaarverslag 1967, p. 3. Een voet is gelijk aan 0,305 meter.
91 Zo’n ‘lash’ beschikte over een kraan en droeg een aantal lichters. Vrijwel altijd ging het om gestandaardi-
seerde duwbakken die na het lossen of laden aan elkaar gekoppeld in konvooi landinwaarts verscheept werden. 
Dit scheepstype, de eerste in 1968 gebouwd, was bedoeld als de schakel tussen de zee- en binnenvaart. Een groot 
succes was het niet, omdat containerschepen overladen mogelijk maakten op schepen, treinen en vrachtauto’s.
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combineerde; twee sectoren die elkaar goederen en werkgelegenheid bezorgden en het 
Noordzeekanaalgebied tot verdere ontplooiing konden brengen. Dat laatste kwam tot 
uitdrukking in de openstelling van het SVN-lidmaatschap voor alle bedrijven die in dat 
gebied een belang bij de havenontwikkeling vertegenwoordigden.92

Het initiatief voor een tweede allround haven kreeg van de SVN het predikaat “lands-
belang”. Wilde de Nederlandse economie greep houden op de internationale vervoers-
stromen naar het industriële achterland, dan was de afhankelijkheid van één haven een 
zwaktebod in de concurrentie. Met een scheef oog keek de SVN naar de in de Maasstad ver-
kregen faciliteiten bij de aanleg van Europoort (voltooiing in 1965) en in het algemeen naar 
het Rotterdams succesverhaal93 dat door enkele fusies ten koste ging van Amsterdamse 
havenbedrijven.94

Pas in 1981, het voorhavenproject maakte inmiddels deel uit van een plan voor het gehele 
Noordzeekanaalgebied, kwam er een aangepaste versie in de vorm van een kilometers-
lange vaargeul naar de haven van IJmuiden.95 September 1985 was de feestelijke opening: 
21 kilometer lang, 450 meter breed, diepgang van 54 voet (16,5 meter) en bevaarbaar voor 
schepen met een laadvermogen van 150.000 ton.96

Eveneens weinig voortvarend, in de ogen van de SVN, verliep de verbetering van het 
Amsterdam-Rijnkanaal, ook jaar in jaar uit bepleit. Al behorend tot de drukst bevaren 
kanalen ter wereld, zou met de vestiging van de voorhaven de volledige duwvaart mogelijk 
moeten zijn. Dat gebeurde uiteindelijk, ook in 1981, met de opening van het vernieuwde 
sluizencomplex bij het Gelderse Ravenswaay.

Bij al deze initiatieven wees de SVN op het nationaal economisch belang en rechtvaar-
digde daarmee staatssteun. Daaraan stelde ze echter wel de voorwaarde van de financi-
ele zelfstandigheid van de ondernemingen in een “vrije, onbelemmerde en niet gebonden 
ontwikkeling”.97 De SVN vond dus de beschikbaarstelling van collectieve fondsen door de 
overheid even vanzelfsprekend als de private zeggenschap over het gebruik ervan door de 

92 SVN, Jaarverslag 1969, p. 3.
93 R. Loyen, Port competition and the inertia of long-established custom: an analysis of post-war seaborne 
throughpunt, in: F. de Goey (ed.), Comparative Port History of Rotterdam and Antwerp (1880-2000). Competition, 
Cargo and Costs, Amsterdam 2004, pp. 100-102 (hierna: Port competition). De Rotterdamse haven bereikte in 1973 
een (pas na 1997 overtroffen) overslagpiek van 312,5 miljoen ton, daarna trad een daling in met een dieptepunt in 
1983 met 229,5 miljoen.
94 Zo liepen de activiteiten in de Amsterdamse haven van het Rotterdamse Blaauwhoedenveem sterk terug, 
nadat dit bedrijf in 1967 was gefuseerd met het eveneens Rotterdamse Pakhuismeesteren tot Pakhoed. In dat 
jaar nam het Amsterdams Havenbedrijf de stuwadoorswerkzaamheden van de SMN over, inclusief haar dochter-
bedrijf de Hollandse Stoombootmaatschappij; een voorbode van de grote fusie van de SMN met de Koninklijke 
Rotterdamse Lloyd. De SMN was jarenlang de grootste rederij van Amsterdam. Historisch gebonden aan Indonesië 
en de Javakade kwam ze in Rotterdam terecht - Economisch-technische Dienst van Noord-Holland, Haven en 
voorhaven, 1976, pp. 12 en 14.
95 In de tussenliggende periode gaven de gemeente Amsterdam en de vakorganisaties hun steun. Een tegenslag 
was de voorkeur van de directie van het staalbedrijf Hoogovens voor een eigen havenuitbreiding. Tegen de zin van 
de SVN verloor - in een periode van slechtere economische vooruitzichten - de voorhaven overheidsbelangstelling - 
Partij van de Arbeid Amsterdam, Discussienota over de Amsterdamse haven en de voorhaven te IJmuiden, februari 
1976. SVN, Jaarverslag 1981, p. 4.
96 SHB geluiden, november 1985 - IISG-AHBd.
97 SVN, Jaarverslag 1966, p. 13.
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havenondernemers. Een logica die stuitte op een selectieve overheid die prioriteit gaf aan 
de Rotterdamse haven of, later, op een bezuinigende overheid bij de financiering van de 
leegloop.

Van invloed op de geschetste investeringsbehoefte waren de activiteiten van bedrijven, 
vaak voorzien van een helpende hand van de gemeente Amsterdam.98 Een paar voorbeel-
den. De uitbreiding in 1963 van de opslagcapaciteit voor massagoederen en de bouw van 
stukgoedloodsen aan de zuidzijde van de Vlothaven, beide in het westelijk havengebied. 
Ook in dat jaar de voorbereidingen om auto’s volgens het roll-on/roll-off (ro/ro) systeem 
te behandelen.99 In 1966 volgde de inrichting van een nieuw stukgoedetablissement aan de 
Suezhaven en ging de containerterminal in bedrijf. Twee jaar later kwam een nieuwe, drij-
vende graanelevator in gebruik die jaarlijks meer dan een miljoen ton kon verstouwen.100

Naast uitbreiding van de havenoutillage ging de aandacht uit naar de sociale gevolgen 
van de ommekeer voor de bedrijfsvoering. Evenals eerder de SHB koesterde de SVN ideeën 
over leidersschap en bedrijfsgemeenschap die arbeidersstrijd ten gunste van arbeidsvrede 
verdreven.101

Integratiebeleid SVN
De nieuwe bedrijfsvoering kende als voorspel het Sociologisch Onderzoek in 

de Rotterdamse en Amsterdamse Havens (SORAH) dat gesteund door de erkende 
vakorganisaties in 1959 begon. Ingegeven door de als gering beschouwde belangstelling 
van stedelijke arbeiders voor het havenwerk, luidde één van de conclusies dat “krachtige 
autoritaire tradities” het beleid in de ondernemingen kenmerkten en dat leidinggevenden 
arbeiders moeilijk “als bedrijfsgenoten” accepteerden.102

Nog tijdens dit onderzoek legde de SVN contact met het in Zeist gevestigde Nederlands 
Pedagogisch Instituut, NPI. Dit maakte vanaf 1955 in het onderwijs en bedrijfsleven naam 
met cursussen sociale vaardigheid en organisatieontwikkeling. Antroposofisch georiën-
teerd en geïnspireerd door de Human Relations benadering werkte het NPI vanuit de 
visie dat organisaties functioneren als een levend organisme, waarin veranderingsproces-
sen hun begin vinden bij de top. Vervolgens doorlopen ze de verschillende hiërarchische 
niveaus om de leden van de organisatie te motiveren voor en te binden aan de gewenste 
verandering en de uitvoering daarvan.103

 Zo ging het ook in de Amsterdamse haven, vanaf 1965 waren toezichthouders/(hoofd)
bazen aan de beurt. “Top en lagere niveaus zullen elkaars taal moeten leren spreken en 

98 Zo voorzag het streekplan voor het Noordzeekanaalgebied in de aanleg van een aan diep vaarwater gelegen 
(industrie)terrein van 2.500 hectare.
99 Met dat systeem kan rollende lading gelost of geladen worden. Een voorbeeld is de ferry, een veerboot die 
behalve passagiers, ook personen- en vrachtwagens kan vervoeren; de laatste kunnen containers dragen.
100 SVN, Jaarverslagen 1963, 1966, 1968.
101 SVN, Jaarverslag 1961, pp. 15, 16.
102 Ter Hoeven, Havenarbeiders, p. 340.
103 C.J. Zwart, Organisatieontwikkeling, in: B.C.J. Lievegoed, Organisaties in ontwikkeling. Zicht op de toekomst, 
Rotterdam 1970 (tweede en bijgewerkte druk), pp. 199-204. Lievegoed, oprichter van het NPI en directeur tot 1971, 
was in de periode 1957-1970 adviseur van het Centraal Werkgeversverbond.
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begrijpen.”104 Alleen bij een verbeterde communicatie zouden de bedrijfsgenoten bereid 
zijn zich in dienst te stellen van het doel van de onderneming en kon het personeelsverloop 
teruggedrongen worden. Omdat die bereidheid niet langer “economisch afdwingbaar” 
was, introduceerde het NPI een geïntegreerd leiderschap. Dat bestond naast wederzijds 
begrip en samenwerking binnen de bedrijfshiërarchie uit erkenning van de samenhang 
tussen de verschillende beleidsonderdelen (sociaal, organisatorisch, commercieel).105

De vertaling van wat in meerdaagse conferenties aan de orde kwam – bijvoorbeeld 
“inzichtverruiming in het wezen van de hedendaagse mens” – naar de bedrijfspraktijk ver-
liep niet soepel. Regelmatig kwamen het wantrouwen en de ontmoediging bij het lagere 
kader ter sprake vanwege het uitblijven van herkenbare resultaten. “Zo ontstond het gevaar 
dat aanvankelijk enthousiasme en vernieuwingswil in hun tegendeel zouden omslaan.”106

De SVN beëindigde de samenwerking met het NPI en verlegde, met steun van het Ministerie 
van Economische Zaken en medewerking van het Raadgevend Bureau Berenschot, de aan-
dacht naar de arbeidsproductiviteit.107 Directeur van de SHB Van den Bergh sprak van een 
nieuwe grondgedachte, waarin “het beheren van een (productie)apparaat niet los gezien 
kan worden van het leidinggeven aan mensen”.108

De tijden, en de problemen van arbeidsmotivatie en bedrijfsbinding, waren veranderd. 
De harde verhoging van de arbeidsproductiviteit verdrong de zachte, procesmatige inte-
gratie van leiding en personeel. De aandachtverschuiving naar het arbeidsproces kwam 
ook tot uitdrukking in een prominentere rol van de paritair samengestelde Commissie 
Opvolging Sociologisch Onderzoek (COSO) die vanaf september 1963 de uitwerking van 
het SORAH voor haar rekening nam. Beginnend met het ontwerp van regenpakken en 
de bedrijfsintroductie van nieuwkomers kwam de commissie steeds meer op het terrein 
van de arbeidsvoorwaarden.109 Ze verrichtte onderzoek naar de belastbaarheid van oudere 
arbeiders en de mogelijkheden van aangepaste functies, later uitmondend in vervroegde 
pensionering, en bevorderde de instelling van veiligheidscommissies in bedrijven.

Centraal kwam de opleiding van volwassen arbeiders te staan. Geheel nieuw was de 
éénjarige cursus, vier dagen praktijk en één dag school, voor allround havenarbeider die 
eind 1965 van start ging. Daarin vond niet alleen de aansluiting plaats op nieuwe kwali-
ficatieeisen vanwege veranderende technieken en werkmethoden, maar vooral ook een 
verbreding van de kwalificatie die de inzetbaarheid van havenarbeiders algemener maakte. 
Dat betekende bijvoorbeeld in de stukgoedsector dat de allround havenarbeider in staat 
was tot een breed palet van werkzaamheden. Zowel op het schip (zeeschip en binnen-
vaartuig) als in en buiten de loods, zowel op de vorkheftruck als de kraanwagen, en bij 

104 SVN, Jaarverslag 1963, p. 20. In een toelichting omschreef het NPI het bazenprobleem als “er leeft angst in de 
zielen van de bazen”, zij verkeren “in een diepe innerlijke onzekerheid” en beschikken over “een existentiële twij-
fel” die “verlammend op de wil” werkt. J.A. Bos, Achtergrond en opzet van het programma Voortgezette vorming 
lager leidinggevend personeel havenbedrijven, in: SVN, 25 oktober 1963 - IISG-AHBd.
105 SVN, Jaarverslag 1964, p. 22.
106 SVN, Jaarverslag 1966, p. 23.
107 SVN, Verslag productiviteitsonderzoek stuwadoorsbedrijven Amsterdam en Rotterdam, 1967.
108 Kort verslag bijzondere vergadering van de commissie van overleg (SHB), 18 mei 1967 - IISG-AHBd.
109 SVN, Jaarverslag 1963, pp. 19, 20; 1964, pp. 18, 19.
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Stakende havenarbeiders in de Raadhuisstraat op weg naar de Dam, 1963 - Stadsarchief Amsterdam

een verdere verbreding van de functie-inhoud zowel op de vorkheftruck aan boord van 
palletschepen als op mobiele kranen en uiteindelijk zowel het werk van de reepgast als dat 
van de controleur.110

Deze veralgemening van kwalificaties kon het werk afwisselender en door de opbouw van 
functies en loonschalen ook aantrekkelijker maken. De belangstelling van de ondernemer 
ging echter uit naar de terugdringing van de leegloop en dus de verhoging van de arbeids-
productiviteit. Zelfs binnen een taak (dagdeel) kon een arbeider van de ene naar de andere 
functie overspringen.

In de periode 1965-1973, waarin 251 arbeiders tot allrounder opgeleid werden, nam 
de COSO het gehele opleidingsstelsel op de schop.111 Havenarbeid kreeg de status van een 
vak dat bovendien veel flexibiliteit vereiste. Bestaande opleidingen als de havenvakschool 

110 SVN, Circulaire aan de leden over de CAO voor 1969, 22 januari 1969 - IISG-AHBd. Door de allround functie 
verdwenen afzonderlijke functies als reepgast en controleur geleidelijk.
111 Tot 1981 varieerde het jaarlijks aantal geslaagden van 19 tot 45, door een personeelsstop haalden in 1973 
slechts acht mensen hun diploma - SVN, Jaarverslagen 1965-1981.
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en het leerlingstelsel dienden als maatstaf voor de opleiding van volwassen arbeiders.112 
Honderden, waarvan een meerderheid werkzaam was bij de SHB, haalden na de basis-
opleiding van een jaar het diploma havenwerker dat de voorbereiding was op de allround 
opleiding.113

Vanaf 1970 functioneerde de COSO onder de naam Commissie Plaatselijk Overleg 
Amsterdam als formeel beleidsorgaan dat de CAO-onderhandelingen voorbereidde.114 
Buiten de directe onderhandelingssfeer konden acute vraagstukken rijp gemaakt worden 
om snel tot zaken te komen. Zo bereikte de commissie overeenstemming over de positie 
van uitleenbedrijven in een periode dat koppelbazen in de Rotterdamse haven dagelijks 
zo’n duizend arbeidsplaatsen bezetten en de onvrede stimuleerden waaruit de staking van 
1970 voortkwam.115 In Amsterdam slaagde de SHB er meer in een buffer te vormen tussen 
de ondernemingen en uitleenbedrijven, en koppelbazen buiten de haven te houden.116

De scheiding in de totstandkoming van de CAO versterkte het democratisch tekort in 
de NBV en bood de SVN de nodige ruimte voor haar integratiebeleid. Dat laatste bleek 
onvoldoende opgewassen tegen de spanningen in de arbeidssfeer die in de staking van 
1970 uitmondden.

Veel gemopper
Die staking was een “ongekende explosie” van economische, sociale en politieke 

onvrede die deel uitmaakte van een nationale en internationale protestbeweging tegen 
kapitaal, autoriteit en patriarchaat.117 Ze verbrak de arbeidsrust van de voorgaande jaren 
radicaal. Enerzijds ingegeven door verstoringen van de traditionele arbeidsverhoudingen – 
waaronder de teruglopende werkgelegenheid – onder invloed van technologische vernieu-
wingen en fusies.118 Anderzijds door een klassieke ontevredenheid over het reële loon dat 
na een periode van verhogingen in 1969 een daling liet zien en bovendien 25 tot 50 gulden 

112  De havenvakschool, met hoge verwachtingen in 1963 gestart - streefgetal: vierhonderd leerlingen, onder-
deel van het lager beroepsonderwijs dat op de lagere school volgde - kwam niet boven een totaal aantal van 44 
leerlingen uit (1966 en 1967). In 1970 ging de school samen met de vakopleiding chauffeurs als de Haven- en 
Vervoersschool die na het hoogtepunt van 55 leerlingen in 1971 zijn einde vond in 1975. Het leerlingstelsel - na 
het lager beroepsonderwijs voor jongeren van 16 en 17 jaar, vier dagen praktijk en één dag school, duur twee tot 
drie jaar - kende ingaande 1960 een wisselende jaarlijkse deelname van 23 tot 75. Aantallen van 8 tot 23 haalden 
jaarlijks het allround diploma - SVN, Jaarverslagen 1962-1981.
113 SVN, Jaarverslagen 1969-1981.
114 SVN, Algemene mededeling aan de werknemers betreffende de nieuwe CAO’s, maart 1970 - IISG-AHBd.
115 A. Teulings, F. Leijnse, Nieuwe vormen van industriële aktie. Arbeidersstrijd en vakbeweging in Nederland en 
Engeland, Nijmegen 1974, p. 28 (hierna: Nieuwe vormen). Een andere, gevoelige kwesties die de commissie voorbe-
reidde, was de afvloeiing bij de SHB van 150 arbeiders in 1971 - SVN, Jaarverslag 1971, p. 16.
116 De bij de SVN aangesloten ondernemingen, en dat waren de meeste, hadden zich verplicht in de eerste plaats 
extra arbeiders via de SHB aan te trekken. Naar aanleiding van de acties bij de scheepswerven ADM en NDSM in 
de zomer van 1963 volgde de vastlegging van deze verenigingsregel in de CAO van 1964. Waterdicht was de rege-
ling niet. Niet-leden van de SVN onttrokken zich er aan, bovendien was dispensatie mogelijk.
117 S. van der Velden, 1970 Onderdeel van een grotere beweging (hierna: 1970 Onderdeel), in: S. van der Velden 
(red.) e.a., Kranen over de wal. De grote Rotterdamse metaal- en havenstaking van 1970, Amsterdam 2005, p. 12 
(hierna: Kranen).
118 Daling totaal aantal havenarbeiders (CvA/SHB) in Rotterdam: 1962 - 14.598 (4.556), 1971 - 12.443 (2.156) en 
1981 - 9.598 (1.945) - Nehem, Rapport stukgoedsector, p. 10.
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per week minder bedroeg dan wat koppelbazen betaalden aan onervaren en onveilig wer-
kende ‘vreemden’.119

Bezwaren waren er ook tegen aanpassingen in de CAO zoals bij de kloszaterdag. Deze 
verplichte beschikbaarheid van eens per drie weken kende de beperking dat het werk die 
dag af te ronden moest zijn. De nieuwe regeling gold echter voor “alle voorkomende werk-
zaamheden, dus zowel afwerkend als niet-afwerkend”. En daarmee was de zaterdag (over-
dag) een gewone werkdag.120

Ook in 1967 brachten de gezamenlijke bonden een serie CAO-voorstellen uit. Daartoe 
behoorde de invoering van de 40-urige werkweek per 1 januari 1968, een jaar eerder ook 
al geopperd, die vanwege de snelle ontwikkeling van de mechanisatie in de loop van 1968 
tot 37½ uur verkort moest worden. Het resultaat was karakteristiek voor de verhoudin-
gen tussen scheepvaartverenigingen en bonden of wat algemener voor de loop van onder-
handelingen tussen ongelijke partners. De 40-urige werkweek kwam er met ingang van 1 
oktober 1968. Maar dan wel onder de voorwaarde dat in de drie jaar daarna een verdere 
arbeidstijdverkorting uitgesloten was. Mochten nieuwe vormen van ladingbehandeling op 
het haventoneel verschijnen en de werkgelegenheid bedreigen, dan bestond, zo luidde de 
afspraak, de mogelijkheid tot nader overleg. Resultaat: de SVN kon tevreden zijn en de 
bonden hadden een opening naar nieuw overleg.121 Maar veel inspiratie zal deze ongelijke 
elk wat wils bij de leden niet hebben opgeroepen.

Na wat schermutselingen over de CAO 1970/1971 bleef de onrust bestaan en voelden de 
NBV en de katholieke zusterorganisatie zich eind juli 1970 genoodzaakt een brief te stu-
ren aan beide scheepvaartverenigingen over de voortgaande ontevredenheid bij de haven-
arbeiders. “Reeds geruime tijd bemerken wij dat de stemming onder de werknemers in 
de havens te wensen overlaat en dat er spanningen zijn.” Tevergeefs bleek het verzoek 
om een spoedige gedachtewisseling over onder meer de onderbezette ploegen, het verlies 
van werkgelegenheid door de fusies, het personeelstekort/personeelsverloop en de hogere 
lonen in de omliggende industriebedrijven.122

Niet door de bonden genoemd en ook niet gemakkelijk in CAO-termen te vatten, maar 
vast en zeker een deel van de stemming en spanningen, waren terugkerende, discipline-
rende oekazes over het te laat komen en te vroeg weggaan. In 1968 beloofden de vakor-
ganisaties sterke aandrang op hun leden uit te oefenen om de ‘moppertijd’ in de hand te 
houden.123 Ruim anderhalf jaar later wees de directeur van de SHB Van den Bergh met de 
“meeste nadruk” op het feit dat de CAO “naast rechten, ook verplichtingen” bevatte. De 
volle acht uur moest gewerkt worden en het mopperen, “niet eens vastgelegd in de CAO”, 
moest beperkt blijven tot tien minuten.124

119 Van der Velden, 1970 Onderdeel, p. 19. In Rotterdam heetten de ‘vreemden’ veelal ‘studenten’.
120 Directie SHB, Aan onze werknemers, 27 september 1967 - IISG-AHBd.
121 SVN, Overeengekomen wijzigingen collectieve arbeidsovereenkomst 1968, 29 januari 1968 - idem.
122 Harmsen, Van Gelder, Onderweg, pp. 208, 209.
123 SVN, Bijlage over CAO-onderhandelingen, 29 januari 1968 - IISG-AHBd.
124 SHB, Aan onze werknemers, 30 oktober 1969. Eerder sprak Van den Bergh verontwaardigd van “diefstal van 
werktijd”. Notulen vergadering Commissie van Overleg, 7 november 1967 - idem.
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Een andere vorm van ‘afwezigheid’ waarin de gespannen arbeidssfeer doorklonk, was 
het in de jaren zestig sterk gestegen ziekteverzuim. De percentages in de havens waren, 
evenals de stijging, hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarbij spanden de Centrale voor 
Arbeidsvoorziening en de SHB de kroon.125 Bij de laatste bereikte de afwezigheid door 
ziekte in 1968 een piek van 18,5 procent, na in de voorgaande jaren, zoals in Rotterdam, 
zelden boven de 12 procent te zijn uitgekomen.126 Naast de algemene gezondheidstoestand 
in de specifieke sociaaleconomische verhoudingen van de havens, droegen ook gevoelens 
van ontevredenheid en protest bij aan deze groei.127

Voor de SVN gold in de eerste plaats “de onrustbarende stijging van de kosten” die tot 
een aantal maatregelen noopte. Behalve de oprichting van een geneeskundige dienst voor de 
Amsterdamse haven, persoonlijke gesprekken, strengere keuring en scherper controlesysteem, 
volgde een aantal beperkingen van de bovenwettelijke uitkeringen bij ziekte. Bijvoorbeeld bij 
één dag afwezigheid geen betaling en de invoering van wachtdagen bij meerdere dagen en 
herhaald verzuim. Bovendien kregen de ondernemers van de SVN het dringende verzoek sys-
tematisch gegevens te verzamelen om in een later stadium gerichter te kunnen ingrijpen.128

De bescheiden deelname in Amsterdam aan de staking van 1970 schreef de SVN voor een 
groot deel toe aan haar “weloverwogen sociaal beleid”.129 De steun daaraan van de NBV 
waardeerden de Amsterdamse havenarbeiders meer dan hun Rotterdamse collega’s.

Staking van 1970
Een staking op 25 augustus 1970 bij de Rotterdamse scheepswerf Wilton Feijenoord 

verspreidde zich snel over het gehele Waterweggebied en zag de deelname in een week 
groeien van 3.000 naar 20.000 arbeiders. Eén van de grieven was de loonachterstelling 
van 25 tot 30 gulden schoon per week ten opzichte wat koppelbazen betaalden. In eerste 
instantie gesteund door de metaalbonden keerde de staking zich tegen een onvoldoende 
geacht onderhandelingsakkoord en vervolgens tegen de bonden die de looneis vertaalden 
naar een uitkering ineens van 400 gulden.130 Hoewel van een vaste loonsverhoging geen 

125 B. van Dijkum-de Jong, Het ziekteverzuim in de Amsterdamse en Rotterdamse havens, Amsterdam 1973 - p. I. 
De onderzoekster concludeerde dat “de tevredenheid met het werk” - naast factoren als arbeidsinhoud, arbeids-
tempo en fysieke arbeidsomstandigheden - de omvang van het ziekteverzuim beïnvloedde - idem, p. IV.
126 SVN Jaarverslag 1968, p. 28. Het percentage van 18,5 had betrekking op het aantal verzuimdagen ten opzichte 
van de reguliere arbeidsweek.
127 Dit informeel arbeidersverzet zou schuil kunnen gaan achter de tegenspraak tussen de stijging van het ziekte-
verzuim en de sinds 1964 spectaculaire daling van het aantal ongevallen in de Amsterdamse haven (1964: ongeveer 
2.800, 1969: ongeveer 675). De gewijzigde registratie van het aantal ongevallen met de invoering van de WAO 
in 1967 (zonder verzuim telden ongevallen niet meer mee) en de daling van het aantal arbeiders zorgden echter 
voor een vertekend beeld - Inspectie van de havenarbeid, Jaarverslag 1971 tot en met 1973, p. 23. Niettemin is de 
strijdigheid van de twee bewegingen scherp genoeg om sociaal verzuim aannemelijk te achten.
128 SVN, Aan de leden, In verband met CAO’s 1969, 20 maart 1969 - IISG-AHBd. Een jaar later gaf de bedrijfsver-
eniging Habivi opdracht tot een onderzoek naar het ziekteverzuim in de havens van Amsterdam en Rotterdam dat 
in 1970 en 1971 plaatsvond. Zie noot 125.
129 SVN, Jaarverslag 1970, p. 4.
130 De toeslag van 400 gulden bruto was een poging de brede ontevredenheid over de koopkracht op te vangen en 
maakte deel uit van een akkoord (1 september 1970) in de Stichting van de Arbeid; het bedrag was de som van 16 
- aantal nog resterende weken na 1 september - maal 25). Nadrukkelijke voorwaarde: de grens van 400 mocht met 
geen dubbeltje overschreden worden. Vandaar de kop in De Vakbeweging van 4 september 1970 “Keihard … maar 
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sprake was, verliep de staking en volgde op 4 september vrijwel overal de werkhervatting.131

Op dat moment was de havenstaking een week aan de gang.132 In eerste instantie ver-
toonde ze een vergelijkbaar beeld. Geïnspireerd door de aanval op de koppelbazen draaide 
de avondploeg van Thomsen’s Havenbedrijf op 27 augustus “de kranen over de wal”.133 
Gelegen tussen twee grote werven waar het werk stillag, sprong de vonk over. De staking 
breidde zich snel uit tot 14.000 arbeiders, de bonden gaven hun steun en bereikten op 1 
september een akkoord, waarin ook hier ‘de 400 gulden ineens’ was opgenomen. Maar de 
leden zeiden ‘nee’ en negeerden de oproep het werk te hervatten. Althans in Rotterdam, 
want de in Amsterdam op 31 augustus begonnen staking van meer dan 3.600 havenarbei-
ders eindigde op 2 september.134

De wending in Rotterdam had vele moeders. De economische expansie was nog niet uit-
gewoed en tegelijkertijd stapelden de problemen zich op, bij veel havenarbeiders leefden 
boosheid en het besef ‘nu valt er nog wat te halen’. Dat de bonden daarin het voortouw zou-
den nemen, was onwaarschijnlijk. Daardoor en de onmacht van de categorale Federatieve 
Haven Vakvereniging en het OVB-Verkeer kon de net gevormde Kommunistische 
Eenheidsbeweging (marxistisch-leninistisch) – KEN ml – via het Komité Arbeidersmacht 
Rotterdamse haven zich tijdelijk aan de kop van de staking zette. De strategische positie 
van wereldhaven nummer één deed de rest. Tegenover de toeslag van 25 gulden (bruto) die 
dus geen deel uitmaakte van het vaste loon, kwam de eis van 75 gulden te staan. Motto: 
“75 gulden ja, 25 gulden nee”.

Arbeidersmacht gaf dynamiek aan de staking, niet alleen door de eisen over te nemen 
en aan te scherpen (75 gulden netto), maar ook door bijeenkomsten te organiseren op het 
Schouwburgplein/Doelenplein en onder andere in de Rivièrahal en het stadion De Kuip. 
Hoogtepunt was de protestmars van tienduizend stakers naar het kantoor van de NBV, 
waar de rolluiken waren gesloten en de deur gebarricadeerd; na één minuut stilte volgde 
de teraardebestelling van de bond. Naast het comité Arbeidersmacht, door de vakbon-
den betiteld als “Peking communisten”, waren ondernemingsraadsleden/kaderleden tot 
de Commissie Samenwerkende Havenbedrijven (CSH) gekomen. Deze bracht de eis ‘25 
gulden netto’ naar voren (37 gulden 50 bruto).

er is een grens” - Van Doorn e.a., De beheerste vakbeweging, pp. 365-368.
131 S. van der Velden, Kroniek van de stakingen in de haven en scheepsbouw in het Waterweggebied 1970 (hierna: 
Kroniek), in: Van der Velden, (red.) e.a., Kranen, pp. 17, 18, 23-33.
132 De voorzitter van de bedrijfsgroep havens van de NBV, W.J. Hulsker, kort voor de staking: “Steeds moeilijker 
wordt het voor bestuurders de mensen te overtuigen dat een aantal problemen, liggend op het sociale vlak, niet 
gehonoreerd kan worden. De argumenten van de werkgevers zijn vaak steekhoudend, maar het overbrengen van 
deze argumenten aan de leden is vaak moeilijk. In feite betekent het dat de bestuurders de argumenten van de 
werkgevers bij hun leden moeten verdedigen en hier ligt het punt waar het wantrouwen wordt geboren en ons 
inziens terecht”- Steeds Voorwaarts, orgaan van de NBV, 22 juli 1970.
133 J. Oosthoek, Zullen wij ook niet gaan?, in: Van der Velden (red.) e.a., Kranen, p. 75.
134 Het akkoord werd in Amsterdam tot uitvoering gebracht. Het bevatte onder meer de toeslag van 25 gulden. 
Om de koppelbazen buiten de haven te houden, kwam in het bestaande CAO-artikel de toevoeging dat “geen 
enkele uitzondering” meer was toegestaan - SVN, Vertrouwelijk. Aan de leden. Situatie in de haven, 1 september 
1970. Bovendien betaalden de ondernemers de stakingsdag van 2 september, plus vier uur loon en de extra 25 
gulden. SHB, Regeling betaling stakingsdagen, 11 september 1970 - IISG-AHBd.
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De dag (maandag 7 september) vóór de CSH naar buiten trad, leek de staking te breken. 
Een samenspraak tussen SVZ en burgemeester W. Thomassen (Partij van de Arbeid) bood 
werkwilligen politiebescherming en alsnog een loon van drie stakingsdagen. Het effect 
van dit aanbod was snel uitgewerkt en ‘s middags was de staking weer vrijwel algemeen. 
Niettemin raakte Arbeidersmacht zijn directe invloed kwijt en presenteerde de CSH zich 
met Fré Meis die de 25 gulden netto onderstreepte. Terwijl bijeenkomsten van een paar 
duizend stakers plaatsvonden, soms groepen arbeiders aan het werk gingen, de stakings-
kassen al tien dagen potdicht zaten en een bemiddeling in de kiem gesmoord was, kwa-
men de bonden en CSH met elkaar in gesprek. De eis viel terug op 25 gulden bruto en de 
bonden wikkelden de staking af. Dinsdag 15 september hervatte de overgrote meerderheid 
van de stakers het werk.135

De afwikkeling bracht de SVZ tot een uitkering aan de stakers van twee maal honderd 
gulden netto en een herziening van de werkschema’s die ook gold voor de Amsterdamse 
havenarbeiders. Deze hield in dat een schema (bijvoorbeeld alleen dagdienst of één week 
dag en één week avond) voor minstens zes maanden per arbeider was vastgelegd, gekop-
peld aan een vast gegarandeerd weekloon. Dit zogenaamde cyclusloon was een gemid-
delde binnen een gegeven schema en in principe elke week hetzelfde bedrag.136 Bij de SHB 
betekende deze regeling een aanpassing aan de gangbare schema’s bij de bedrijven en 
daarmee een beperking van de individuele keuzemogelijkheid. De gelijktrekking van het 
loon, oftewel de terugdringing van een onregelmatig inkomen, maakte overigens deel uit 
van de vernieuwde beeldvorming van de havenarbeid. Het beroep havenarbeider was ont-
daan van zijn (laatste) wildheid: modern en beschaafd geworden.137

Terwijl de bestuurders het laatste woord hadden, konden ze de NBV niet rehabiliteren. 
Van het begin tot het eind was gekozen voor een ordentelijk overleg met de scheepvaart-
verenigingen op basis van eisen die de ondernemers konden dragen. Havenarbeiders en 
leden die niet volgens dit streven dachten en handelden – en dat waren er veel in de zomer 
van 1970 – waren ongedisciplineerde lastposten en/of speelbal van vreemde krachten die 
de staking zouden gebruiken voor ondemocratische, politieke doelen. In Amsterdam leek 
dat niet gelukt: “De Amsterdamse havenwerkers hebben dit spel doorzien en op krachtige 
wijze laten merken van deze groeperingen niet gediend te zijn.” Zo verklaarden bondsbe-
stuurders de korte duur van de staking in de hoofdstad.138

Misschien zat daar wat in. Maar dan wel met de aantekening dat deze ongevoelig-
heid samenhing met de relatief sterke positie van de CPN die na het einde van de EVC 
haar trouw aan de moderne vakbeweging had bekend.139 Meer in het algemeen kan gezegd 

135 Teulings, Leijnse, Nieuwe vormen, pp. 27-53, 60-62 en Van der Velden, Kroniek, pp. 24-36.
136 SVN, Resultaat besprekingen partijen cao inzake werkcycli, etc., 23 oktober 1970. Ook vastgelegd: verbeterde 
vakantieregelingen en verschillende eenmalige uitkeringen (voorjaar, kerst). Bijlage overeenkomst partijen cao, 6 
november 1970 - IISG-AHBd.
137 W.J. Hulsker: “Er moet regelmaat in de weeklonen komen, opdat de gezinnen weten waar ze aan toe zijn”- 
Steeds Voorwaarts, 14 oktober 1970.
138 Teulings, Leijnse - Nieuwe vormen, p. 41.
139 Meis schreef in een terugblik dat hij op verzoek van het partijbestuur van de CPN naar Rotterdam was gegaan 
“om te proberen er aan mee te werken dat er orde op zaken werd gesteld” - Meis, 40 Jaar, p. 154. In opdracht van 
het landelijk bestuur van de EVC verrichtte hij in 1952 een vergelijkbare taak in de Amsterdamse ABT.
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worden dat de sociaal-economische verhoudingen in Amsterdam een lange traditie ken-
den van geïnstitutionaliseerde contacten tussen (erkende) vakorganisaties en vergelijkbare 
verenigingen van ondernemers.140 Met de SVN als voorbeeld strekten die contacten zich 
uit tot een op sociale integratie gerichte bedrijfsvoering. Het is dan ook aannemelijk dat de 
bescheiden rol van de Amsterdamse havenarbeiders in de staking van 1970 voor een deel 
toegeschreven kon worden aan een mengeling van bondstrouw en bedrijfsbinding. Voor 
een deel, want de massaliteit en heftigheid van de Rotterdamse staking waren niet los te 
zien van de schaal en maarschappelijk betekenis van het Rotterdamse havenbedrijf dat 
bovendien floreerde en in beroering was. Dat laatste zou nog jaren aanhouden.

De havenstaking van 1970 was de grootste na die van 1946 met 23.255 stakers 
en 241.965 gestaakte dagen. Buiten de havens en de scheepsbouw vonden ook 
volop stakingen plaats, met name voor de uitbetaling van de vierhonderd gulden.141 
Dat gebeurde tot in 1971 door onder meer sleepbootpersoneel. Met succes. Hoe 
vervolgens het NVV worstelde met de havenstaking, bleek uit het commentaar in het 
blad De Vakbeweging: “De Rotterdamse sleepboot kwestie heeft weer aangetoond 
dat de vakbonden [bedoeld: NBV] pal staan voor hun leden, dat het wel gemakkelijk is 
om herrie te schoppen, maar dat er voor resultaten grote en sterke organisaties nodig 
zijn.”142

Toch tekende zich na de Rotterdamse kater bij het NVV een koersverlegging af. 
Dat begon in december 1970 met een korte en algemene staking – de eerste na 
1945 – tegen de loonmaatregel van het centrumrechtse kabinet De Jong. Het 
protest moest wilde acties voorkomen143, maar betekende ook dat het NVV de 
samenwerkingsideologie minder vanzelfsprekend volgde.144 Dit keerpunt in de 
sociaal-economische verhoudingen markeerde de jaren zeventig als één van de 
meest strijdbare periodes van de moderne vakbeweging.145 Met veel aandacht voor 
democratisering van bedrijf en bond.
 

140 In Rotterdam waren de verhoudingen ‘wilder’. Waren sommige ondernemers individueel bereid aan de looneis 
tegemoet te komen, de SVZ hield de rijen gesloten en ging de confrontatie aan. Dat begon al direct na de brief van 
verontrusting eind juli van de twee bonden. Voorzitter Backx, tevens directeur van Thomsen en volgens Nijhof een 
man die “zonder enige twijfel tot de meest verlichte en vooruitziende werkgevers moest worden gerekend” (Gezien 
de dreigende onrust, p. 76), haalde bakzeil toen hij zich tot een gesprek bereid toonde - Harmsen, Van Gelder, 
Onderweg, p. 209.
141 Aantal stakers: 1.103.791, aantal stakingsdagen: 606.821 - Van der Velden, Database index.
142 De Vakbeweging, 11 februari 1971.
143 Uitspraak in notulen vergadering Verbondsbestuur NVV, 11 december 1970 - Van Doorn e.a., De beheerste 
vakbeweging, p. 399.
144 P.J.A. Ter Hoeven (red), Breukvlakken in het arbeidsbestel, Alphen aan de Rijn 1972, p. 56.
145 Ter Hoeven sprak van een “breukvlak”. Hij noemde drie andere breukvlakken die gezamenlijk een crisis in het 
arbeidsbestel vormden: grotere maatschappelijke vrijheid individuele arbeider, minder mogelijkheden tot traditio-
nele beheersing van het arbeidersgedrag, decentralisatie loonpolitiek - idem.
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Zo koos het congres van de NBV eind 1972, in navolging van de metaalbond ANMB, 
voor vakbondsafdelingen die, door en uit leden gevormd, op het niveau van de 
onderneming activiteiten ondernamen. Het waren ook de jaren van de Werkgroep 
voor een Maatschappijkritische Vakbeweging, de aanzetten door het NKV tot 
federatievorming met het NVV en de bedrijfsbezettingen in Brabant en Limburg.146

Waar deze beweging van kritiek, hoop en emancipatie leidde tot radicale daden, stuitte 
ze na de oliecrisis van 1973 op een stagnerende economie, een internationale recessie, 
sanerende ondernemers en een bezuinigende overheid. Geen gelukkig gesternte 
voor de ontwikkeling van een stabiele strijdbaarheid. Wel konden gedurende de jaren 
zeventig allerlei sociaal-economische verslechteringen afgeremd worden, maar daarna 
konden de ondernemers en de hun gezinde overheid de krachtsverhoudingen in hun 
voordeel beslechten.

146 Brabant: Enka Breda, 1972, Usfa Philips Helmond, 1974 en Crosland Filter ‘s-Hertogenbosch 1975. Limburg : 
Verenigde Limburgse Bakkerijen Heerlen, 1974 - Van der Velden, Database, index.
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hoofdstuk 6

Een wankelende SHB

De expansieve jaren zestig brachten door een instabiel personeelsbestand de SHB als 
havenarbeidsvoorziening aan het wankelen. Het daarop volgende decennium kende 
twee gezichten. De economische neergang die met een bezuinigende overheid de 
financiering van de leegloopkosten op losse schroeven zette en de SHB belastte met 
hervormingen. De daaruit voortkomende verhoogde beschikbaarheid van arbeidskracht 
en ontregeling van de arbeidsverhoudingen tastten op hun beurt de grondslag van 
de SHB aan. Tegelijkertijd boden de jaren zeventig ook polarisatie en strijdbaarheid, 
gedragen en ondergaan door de vakorganisaties.

Stormbal gehesen
De SHB had tot taak te voorzien in de extra vraag naar arbeidskracht door de vaste 

bedrijven. Ten dienste van de continuïteit en de beperking van de leegloop, ving ze de 
grilligheid van die vraag zo veel mogelijk op door een gegarandeerde bestelling. Hierdoor 
en door de invoering van vaste ploegen verliep een gedeelte van de besteking via de regel-
maat van een voorkeursysteem. Soms vormden gedurende een langere tijd de betreffende 
arbeiders een constant deel van het productieve bestand van een havenbedrijf. Ze kenden 
de specifieke eisen en omstandigheden, maar stonden op de loonlijst van de SHB die dan 
ook de verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorziening droeg. Logisch dat effecten van de 
conjuncturen die de afzonderlijke havenbedrijven, de sector en de economie ondervonden 
in de SHB samenkwamen. Logisch ook dat de gevolgen van arbeidsuitstotende verande-
ringen in de SHB opeenhoopten.

Het proces van afnemende arbeidsintensiteit was al aan de gang vóór de conjunctuur-
omslag in de Amsterdamse haven rond 1972/1973. Het trof in de periode 1960-1981 de 
werkgelegenheid bij de SHB eerder en harder dan bij de vaste bedrijven.1 Deze specifieke 
terugval was beïnvloed door de moeizame werving en het verloop onder nieuw aangeno-
men Amsterdammers en pendelaars. Ook in de jaren zestig bleek de SHB een duiventil, de 
eerder genomen maatregelen leidden niet tot een stabiel personeelsbestand.2

De SHB bleek onvoldoende opgewassen tegen de regelmatig terugkerende schommelingen 
in de behoefte aan arbeidskracht buiten de gegarandeerde aantallen. Vrijwel elk jaar kende 
(aaneengesloten) maanden met te weinig of te veel beschikbare arbeiders. Bijvoorbeeld 
overschotten van 200 tot 400 arbeiders van juli 1966 tot september 1967, tekorten van 
100 tot 200 in vrijwel geheel 1968 en van 500 tot 600 in het tweede helft van 1970.3 In 

1 Zie hiervoor p, 141 en hoofdstuk 5, noot 89.
2 Zie hiervoor pp. 133, 134.
3 SVN, Jaarverslagen 1966-1970.
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wezen legden deze onbeheersbare pieken en dalen het falen van de SHB bloot en daar-
mee van de SVN. De overschotten, kostbaar en voor een deel door de staat gefinancierd, 
waren niet toereikend om in tijden van tekorten de gewenste extra arbeidskracht te leveren 
en leidden tot nieuwe ongewenste kosten (vertraging, wervingscampagnes, inschakeling 
koppelbazen).

Tabel 6.14 – Verloop SHB, gemeten in het jaar van de werving, in procenten

 Nieuwkomersa) Al in dienstb)

 Amsterdammers Pendelaars Amsterdammers Pendelaars

1963 58,5 35,3 5,4 23,5

1966 58,0 44,9 7,0 22,4

1969 42,3 49,3 2,6 4,5

a) Dit betrof 168 tot 297 Amsterdammers en 102 tot 880 pendelaars. b) De daling in 1969 die in 1970 door-

zette, was toe te schrijven aan de centralisering van de opleiding en verbetering van de testmethoden.

Dit dilemma beheerste de SHB/SVN gedurende de jaren zestig. Hoewel de bestuurders een 
nieuwe serie maatregelen namen – van verbeterde selectie tot werving van Spanjaarden – 
bleek de uiteindelijke oplossing te liggen in een sluipende vermindering van arbeidsplaat-
sen. De bedrijven mikten meer op een vast bestand. In 1962 sprak de SVN nog voorzichtig 
over vertrouwd raken “met de gedachte, dat het werk in de havens met een min of meer 
vast bestand moet worden uitgevoerd”.5 Twee jaar later was de verwachting “dat van de 
directe band met de onderneming toch meer werfkracht uitgaat dan het dienstverband met 
de pool”.6 Vervolgens braken de jaren aan, waarin het personeelsbestand met een jaarlijks 
gemiddelde van ruim 160 arbeiders omlaagging.7 Toch bleek in 1967 het aantal improduc-
tieve uren 17,7 procent te bedragen van het totaal aantal beschikbare arbeidsuren.8 Een tot 
dan toe uniek hoog percentage, maar na 1970 verschillende malen overtroffen (1971: 27,5 
en 1975: 24,6 procent) bij een nog steeds dalend bestand.9

In 1969 hees de SVN de stormbal. Zou de SHB in 1970 haar 25-jarig bestaan met vertrou-
wen in de toekomst kunnen vieren?10 Naast de groeiende leegloop was het ziekteverzuim 
verontrustend. In Amsterdam en omgeving wonende arbeiders stonden gemiddeld negen  
 
 

4 Ook de wervingsprocedure kende veel afvallers. Van de bezoekers bij bijeenkomsten solliciteerde bijvoorbeeld 
in 1966 de helft. Daarvan kwam 60 procent niet door de selectie - SVN, Jaarverslagen 1963-1970.
5 SVN, Jaarverslag 1962, p. 3.
6 SVN, Jaarverslag 1964, p. 4.
7 Van 2.221 eind 1965 via 1.473 eind 1970 naar 1.085 eind 1972. SVN, Jaarverslag 1965. SHB, Verslag over het 
eerste tot en met het vierde kwartaal 1970 en 1972 - ISSG-AHBd.
8 Omvang improductief loon: ruim drie miljoen gulden, ongeveer de helft kwam voor rekening van de overheid - 
Accountantsrapport, Jaarrekening SHB, 1967, bijlage H - idem.
9 SVN, Jaarverslagen 1970-1975.
10 Gevierd werd het niet. De directie volstond met een gratificatie ter grootte van een maandloon voor de negen 
arbeiders die onafgebroken de 25 jaar in dienst van de SHB waren. Notulen vergadering Commissie van Overleg, 9 
april 1970 - IISG-AHBd.
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weken per jaar geboekt als arbeidsongeschikt, pendelaars zeven weken. In een situatie 
waar pendelaars11 uit vrijwel alle provincies kwamen en tekorten maanden voortduurden 
(1968), maakte de SVN de “noodsprong” arbeiders uit Spanje aan te trekken.12 Want, con-
cludeerde een onderzoekscommissie van de SVN, ook bij de toenemende mechanisering 
en de vermindering van het aantal deelnemende bedrijven, had de SHB bestaansrecht. De 
onvoorspelbaarheid van de komst en afvaart van zeeschepen zou nauwelijks veranderen, 
wel waren in de organisatie hervormingen nodig.13

Eind 1969 hakte de directie van de SHB knopen door. Naast het voornemen de kosten 
streng te bewaken en tot uitwisseling te komen met arbeiders van verwante bedrijven, 
volgde begin 1970 het besluit in dat jaar het personeelsbestand terug te brengen tot onge-
veer 1.500 arbeiders. Dat lukte door het natuurlijk verloop (vooral vertrek na beëindiging 
periode ziektewetuitkering) niet aan te vullen. Eind 1969 waren 1.602 man in dienst en een 
jaar later 1.464.14

De kostenbewaking richtte zich onder meer op verscherpt toezicht op werktijden, 
thuiscontrole zieken, samenvoeging busjes pendelaars en kleiner kantoorbestand.15 
Tewerkstelling van SHB’ers elders, want dat bedoelde directeur Van den Bergh met ‘uitwis-
seling’, bijvoorbeeld bij transportbedrijven, vlotte in eerste instantie niet. Met enige treur-
nis stelde hij vast dat de hoge lonen in de haven de doorstroming “ernstig belemmerden”.16 
Toch gingen in 1972, op vrijwillige basis, met behoud van arbeidsvoorwaarden (uitgezon-
derd de ploegendienst), negentig mensen werken bij Hoogovens IJmuiden en twintig bij 
Linoleum Krommenie; duur dertien weken.17 In 1972 zette de tewerkstelling bij derden 
door, ongeveer 120 SHB’ers.18

11 Na 45 procent in 1963 en 1964 schommelde het aandeel pendelaars tot 1981 rond 50 procent - SVN, 
Jaarverslagen 1963-1980.
12 Eerder, 1965, besloot de SVN “op principiële gronden niet de noodsprong te doen om buitenlandse werkne-
mers aan te trekken” - SVN, Jaarverslag 1966, p. 29. Eind 1968 kwam ze daarvan terug. De keuze voor Spanjaarden 
was ingegeven door de gunstige ervaringen op de Nederlandse koopvaardijvloot - Notulen vergadering Commissie 
van Overleg, 24 oktober 1968. Maar de beoogde aantallen (100 tot 200) bleken onhaalbaar en het verloop was 
groot. De in eerste instantie gerekruteerde havenarbeiders maakten plaats voor “de niet-stedelijke, ongeschoolde 
Spaanse werknemer, die door armoede meer is gehard”. SHB, Verslag over het eerste en tweede kwartaal van 1969. 
Eind 1971/begin 1972 bleef contractverlenging uit - IISG-AHBd.
13 Notulen installatievergadering Commissie van Overleg Kantoor, 27 januari 1970 - idem.
14 SHB, Verslag over het eerste tot en met het vierde kwartaal 1970. Tweederde van de vermindering bestond uit 
(92) pendelaars die meestal ontslag namen vanwege de te lage lonen of het te zware werk - idem.
15 Minder werk door minder mensen en mechanisering van werkzaamheden leidden voor de periode 1 januari 
1971/1 januari 1974 tot een begrote inkrimping op het kantoor van 62,5 naar 36 arbeidsplaatsen - Notulen 
Commissie van Overleg, 4 september 1972. Juni 1974 nam directeur Van den Bergh afscheid van de jarenlange 
gewoonte “om op uw verjaardag des namiddag vrij te hebben voor zover het werk dit toeliet” - idem.
16 Idem, 17 mei 1971.
17 Idem, 10 mei, 9 juni en 4 september 1972. Een uitwisseling met de Rotterdamse SHB ging niet door, omdat 
ook daar de werkgelegenheid terugliep. Wel vond een uitwisseling plaats in de jaren 1957 tot en met 1960. De 
tekorten in beide havens en de vraag over het verplichtend karakter maakten daar een einde aan.
18 SHB, Verslag over het eerste tot en met het vierde kwartaal van 1972. Met ingang van 1 oktober 1973 kwam 
een voorlopig einde aan deze externe tewerkstelling. Idem 1973 - idem.
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Behalve op kostenverlagende maatregelen, concentreerden directie en bestuur van de 
SHB zich op een reorganisatie van de arbeidsvoorziening die tot meer aansluiting op 
ontwikkelingen bij de deelnemende bedrijven zou leiden.

Jaren van sanering
Tot de hervormingen behoorde een wijziging in de personeelsplanning. Het bestaande 

systeem werkte sinds 1952 met garanties gebaseerd op de tewerkstelling in de voorgaande 
vier kwartalen. Dit maakte aanpassingen aan tekorten en overschotten op de korte ter-
mijn vrijwel onmogelijk. Vanaf mei 1971 maakte deze naar het verleden gevormde regeling 
plaats voor de bepaling van de toekomstige behoefte van een bedrijf. De SHB ontving elke 
drie maanden de opgave van het aantal benodigde arbeiders, hierdoor konden bijstellingen 
sneller plaatsvinden; bovendien waren de lonen gedurende een jaar gegarandeerd.19 Al in 
het tweede kwartaal van 1971 bleek de opgegeven gemiddelde behoefte 11 procent lager uit 
te komen dan het gegarandeerde totaal van de oude regeling.20 Hoewel dit nieuwe systeem 
een technische aangelegenheid leek, ging het om de terugdringing van de overschotten en 
de daaruit voortkomende leegloopkosten. Daarnaast nam de dienstbaarheid aan de deel-
nemers toe.

Een andere hervorming betrof de werkschema’s en het daarop gebaseerde cyclusloon.21 
De meeste schema’s kenden één vroege nachtdienst (avondtaak: 17.00-21.00 uur, plus eer-
ste nachttaak 21.30-01.30 uur). Dat kon per drie of vier weken (bij drie: meer werkgele-
genheid en meer inkomsten door toeslagen).22 De bezuiniging kwam als volgt tot stand. 
Bijvoorbeeld Kroonvlag – stuwadoorsbedrijf van de rederij KNSM en grootste afnemer van 
de SHB met garantiegetallen van driehonderd – ging in september 1971 vanwege ladingver-
mindering over van één op drie naar één op vier weken. Bij een inzetbaarheid voor de vroege 
nacht van 186 SHB’ers ging met deze overgang het dagelijks gemiddelde omlaag van 62 (= 
186/3) naar 46 (= 186/4).23 Hetzelfde deed zich voor bij het Amsterdamsch Havenbedrijf, 
de NSM Oceaan, de Koninklijke Hollandsche Lloyd en het Verenigd Cargadoorskantoor. 
Gezamenlijk waren ze goed voor tweederde van de totale garantie en voor een ‘besparing’ 
van ongeveer zeventig SHB’ers.24

19 SVN, Jaarverslag 1970, p. 32; idem 1971, p. 27. Notulen Commissie van Overleg, 10 juni 1971 - idem.
20 SHB, Verslag over het eerste kwartaal van 1971. In de oude regeling bedroeg de totale garantie: 1.096 arbei-
ders, in de nieuwe was de opgegeven totale behoefte: 971. Daar kwamen bij 10 procent voor bijzondere situaties en 
niet-garanderende deelnemers en 25 procent voor ziekte, vakantie, opleiding enzovoort: de beoogde personeels-
sterkte. De extra percentages waren in 1961 ingevoerd, toen respectievelijk 10 en 20. SHB, Aan de deelnemers, 2 
juni 1961. Later volgden wijzigingen naar 8 en 30 procent. Verslag over 1974 en Personeel Jaarverslag 1976 (bijzon-
dere uitgave van SHB Geluiden, de opvolger van Havengeluiden) - idem.
21 Zie hoofdstuk 5, p. 22.
22 Een avonduur leverde 133 procent van een daguurloon op, een nachtuur 150 procent. In de weekeinden of op 
feestdagen kwam daar nog eens een vol uurloon bij. Met de arbeidstijdverkorting in de CAO van 1973, 1¼ uur per 
week, veranderden de tijden in: 16.30-20.45 uur en 21.15-00.45 uur. De (vrijwillige) late nachttaken bestonden uit: 
22.45-03.00 uur en 03.30- 07.00 uur. Circulaire SHB, 12 juni 1973 - IISG-AHBd.
23 Idem, 16 september 1971.
24 Notulen vergadering Commissie van Overleg, 10 juni en 27 oktober 1971 - IISG-AHBd. De overgang van de 
verplichte zaterdag van vierwekelijks naar bijvoorbeeld zeswekelijks leidde tot vergelijkbare besparingen.
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Directeur Van den Bergh toonde zich tevreden. De leden van de Commissie van Overleg 
daarentegen oefenden keer op keer kritiek uit op met name de inkomstenvermindering.25 
In een laatste afrondende vergadering spraken zij van “betreurenswaardige maatregelen 
(…), waarmee we niet kunnen instemmen”.26 Veel meer dan een mededeling was dit niet, 
omdat het reglement slechts voorzag in “bespreken” en “adviseren”.27 De directeur gaf als 
antwoord dat hij zich ook in de toekomst “door de nood” gedwongen achtte tot nieuwe 
maatregelen.28

De balans opmakend, gingen 631 arbeidsplaatsen verloren in de periode 1970-1973. Dit 
trof voor meer dan de helft (331) pendelaars.29 Met name de dure weekpendelaars – afkom-
stig uit Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel – moesten het ontgelden. Ze reisden 
maandagmorgen, maakten dus minder uren, en hun huisvesting in de Tussenhaven kostte 
wekelijks ongeveer 3.000 gulden.30 Het resultaat was dat eind 1973 nog 971 arbeiders bij 
de SHB stonden ingeschreven; bijna tweederde minder dan in 1953 en 1963. Zo bepaal-
den, al sanerend, bestuur en directie van de SHB hun positie tijdens de ommekeer in de 
Amsterdamse haven. Allerlei kleine maatregelen maakten daar deel van uit. Zo werden in 
de loop van 1970 drie van de zes auto’s afgestoten en leidde de verhoging van de testnor-
men tot minder verloop en “bevredigende kostenbesparingen”.31

Tabel 6.232 – Totale verloop SHB, in procenten

1969 33,8 1971 27,7  1973 10,8

1970 29,1 1972 14,9

In 1971 overwoog de directie de Tussenhaven, die geen havenarbeiders meer huisvestte, te 
verkopen; dat lukte eind 1974.33 Ook in 1971 viel het besluit de bestekingen ‘s morgens en 
‘s avonds voor vijftien mensen een half uur te verlengen om bijvoorbeeld bij onvoorziene 
ziekte aan de wensen van bedrijven te kunnen voldoen.34 Mei 1973 deed de directie de 
motorboot Eshabé voor ruim 24 duizend gulden van de hand.35

25 Idem, 15 april, 3/17 mei en 31 augustus 1971.
26 Idem, 27 oktober 1971.
27 Reglement Commissie van Overleg 1970 - IISG-AHBd.
28 Notulen vergadering Commissie van Overleg, 27 oktober 1971 - idem.
29 SHB, Verslag over het eerste tot en met het vierde kwartaal 1970. Idem 1971, 1972 en 1973 - idem.
30 SHB, Strikt vertrouwelijk. Globale benadering van een aantal kostenaspecten bij afvloeiing van de 90 werk-
nemers, afkomstig uit de weekpendelgebieden, 20 augustus 1971. Bij het ontslag van deze weekpendelaars (sep-
tember 1971) waren in ongeveer twaalf weken de afvloeiingskosten (lonen tijdens opzegtermijn, uitkering ineens, 
aanvulling Werkloosheidswet) terugverdiend door de bespaarde loonkosten - idem.
31 Accountantsrapport, Jaarrekening SHB, 1970, bijlage D1 - idem.
32 Notulen Commissie van Overleg, 10 juni 1971. SHB, Verslagen 1969 tot en met 1973 - idem.
33 Prijs: 275.000 gulden.. Accountantsrapport, Jaarrekening SHB, 1971 - IISG-AHBd. SVN, Jaarverslag 1974.
34 Notulen vergadering Commissie van Overleg, 17 mei 1971. Voortzetting van deze regeling in 1972 en 1973.
35 Accountantsrapport, Jaarrekening SHB, 1972 - IISG-AHBd.
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Na al deze ingrepen gingen de resterende jaren zeventig niet geruisloos voorbij. Lange tijd 
wankelde de overheidsbijdrage aan de leegloopkosten. Toch vond een zekere consolidatie 
plaats, tot 1976 schommelde het personeelsbestand rond de 960 en tot 1981 rond de 850.36

Havenbijdrageregeling
Midden in de periode dat de behoefteopgaven sterk terugliepen – mei 1971/febru-

ari 1972 van 1.102 naar 75437 – kwam de minister van Sociale Zaken, J. Boersma, met 
de opzegging van de regeling die een deel van de improductieve uren subsidieerde 
(havenbijdrageregeling).38 Ter overbrugging was gedurende het jaar 1972 voor de betrok-
ken havens gezamenlijk driekwart miljoen gulden beschikbaar, daarna trok de overheid 
zich als subsidiënt terug.

Aan alle kanten brak paniek uit. De SVN voorzag een keten van gevolgen. Tariefs-
verhoging schepen, honderden havenarbeiders brodeloos, verlies kennis en vaardigheden, 
einde regulering van de arbeid, overal koppelbazen en arbeidersverzet.39 De twee scheep-
vaartverenigingen haalden in hun commentaar alles uit de kast. Ze prezen de overheid  
vanwege haar aandeel in de decasualisatie. Vergeten leek de staking van 1970, want in de 
havens was een beleid opgebouwd “dat een einde maakte aan sociale onrust en daaruit 
voortkomende havenstakingen, zoals die thans in vele andere landen nog is te zien”. De 
overheid mocht haar ogen niet sluiten voor het feit dat de continuïteit van de bedrijfstak 
ernstig in gevaar kwam bij een “verdere verzwaring der lasten”.40

Een vergelijkbare redenering volgde de jonge Havenbeleidscommissie; bestaande 
uit vakbondsleden van de verschillende Amsterdamse ondernemingsraden (inclusief de 
Commissie van Overleg van de SHB) en opgericht uit zorg over de havenontwikkelingen. 
Naast onderling beraad voerde de commissie zes maal per jaar gesprekken met de wet-
houder die havenzaken in de portefeuille had. In oktober 1971 bracht een delegatie, na een 
gesprek met leden van de Tweede Kamer, een verklaring uit die eindigde met: “Wij kunnen 
ons niet voorstellen dat de regering terug zou willen naar vooroorlogse verhoudingen, toen 
de havenarbeider z’n kostje in de kroeg mocht kopen.”41

Met de intrekking reageerden de centrumrechtse kabinetten (P.J.S. de Jong, 1967-1971, 
B.W. Biesheuvel I en II, 1971-1973) zowel op de hoge bijdrage aan de leegloopkosten als op 

36 SVN, Jaarverslagen 1974-1980.
37 Notulen vergadering Commissie van Overleg, 10 mei 1972 - IISG-AHBd.
38 SVN, Jaarverslag 1971, p. 4. Naast de Amsterdamse trof de beëindiging de Rotterdamse SHB en de havens van 
Delfzijl, Vlissingen en Zaandam. De laatste drie kenden een eigen regeling. De gezamenlijke subsidie bereikte in 
1971 een top van 9,15 miljoen gulden; Amsterdam: 4,18 en Rotterdam: 4,83 miljoen - Overzicht aangaande subsi-
dieregelingen ter zake van de improductieve uitgaven voor havenarbeiders. Bijlage bij Memorie van Toelichting. 
Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (Toekenning bijdragen aan werkgevers in het havenbedrijf ten laste van 
het Algemeen Werkloosheidsfonds), Tweede Kamer der Staten-Generaal, 14005, 14 augustus 1976 (hierna: Bijlage 
Memorie van Toelichting).
39 Bedrijfsvereniging voor de Haven en Aanverwante Bedrijven, Binnenscheepvaart en Visserij (Habivi), Aan: 
bestuur Algemeen Werkloosheidsfonds. Nota van partijen bij de Haven CAO’s inzake financiering leegloop haven-
bedrijven, 24 september 1973. Deze nota bevatte een schets van de voorgeschiedenis van de verwikkelingen vanaf 
augustus 1971 - IISG, Archief Vervoersbond NVV/FNV, nr. 1134.
40 SVN, Jaarverslag 1971, p. 4.
41 Verklaring Havenbeleidscommissie, 26 oktober 1971 - IISG-AHBd.
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een mogelijk sociaal-economisch onheil. Dat school in de extra uitkering van vierhonderd 
gulden van 1970 die de Nederlandse economie “aan de rand van de afgrond” bracht, in de 
protesten van de vakbeweging tegen de loonwet (1970) die ingrepen in de CAO’s mogelijk 
maakte en in de kritiek van het NVV op de politiek van bezuinigingen.42

De vraag was hoe de leegloop op te vatten. Als werkloosheid, eventueel tijdelijk zoals 
in de landbouw of horeca, dan kon de leegloop onder de werkloosheidsverzekering val-
len. Of, specifiek voor het havenbedrijf, als een onbeïnvloedbare onregelmatigheid in het 
werkaanbod, dan lag een afzonderlijke regeling voor de hand en kwam het Algemeen 
Werkloosheidsfonds (AWF) in beeld.43 De bedrijfsvereniging Habivi sprak in het eerste 
geval van gewone bedrijfsrisico’s die voor rekening van “de bedrijfsgenoten” kwamen en 
in het tweede geval van een “buitengewoon risico” dat “de gemeenschap” financierde.44

Onder invloed van de gezamenlijke protesten van de scheepvaartverenigingen en vakbon-
den was inmiddels van beëindiging van de financiële steun geen sprake meer.45 Voorlopig 
bood de Werkloosheidswet onderdak. De eerste stap gold het jaar 1971 door 80 procent – 
het wettelijk uitkeringsniveau – uit te betalen van de oorspronkelijke overheidsubsidie.46 
In 1972 en 1973 vulde het AWF deze overbrugging aan tot het bedrag van de oude subsi-
diabele loonkosten.47 In afwachting van een definitieve “financieringsformule”, verlengde 
het AWF de tijdelijke constructie voor de jaren 1974 en 1975.48

In de tussentijd was het kabinet van J. M. den Uyl aangetreden (1973-1977) met oud-
voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond, P.J.J. Mertens, als staatssecretaris 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In gesprekken met hem luidden de scheepvaartvereni-
gingen opnieuw de noodklok. Beëindiging van de subsidie zou betekenen dat de havenon-
dernemers alle risico’s droegen. Dat was, volgens de SVN, strijdig met de oorspronkelijke 
opzet van de SHB die vanaf 1945 rustte op een gedeeld risico en dus op een overheidsbij-
drage. Namens de bonden benadrukte Piet van Keulen, voorzitter Bedrijfsgroep Havens 
Vervoersbond NVV, de toegenomen vakbekwaamheid van de havenarbeiders door het 
vaste dienstverband bij de SHB en de vruchtbaar gebleken opleidingen.49 Later scherpte 
hij de situatie aan: “Het zwaard van Damocles hangt boven de havens. De bonden wensen 
géén escalatie van de problemen, zoals deze zich in 1970 voordeden.”50 De scheepvaartver-
enigingen beriepen zich op een soort gewoonterecht, daarin gesteund door de vervoers-

42 Van Doorn, e.a., De beheerste vakbeweging, pp. 392-438.
43 Het tripartiete AWF, onderdeel Werkloosheidswet, was onder meer belast met het toezicht op de uitvoering 
van deze wet door de bedrijfsverenigingen, de toekenning van de uitkeringen en de vaststelling van de premies.
44 Habivi, Aan Bestuur AWF, 7 november 1972 - IISG, Archief Vervoersbond NVV/FNV, nr. 1134.
45 De Havenbeleidscommissie uitte haar protest in termen als “uitkleden”, “kleinhouden” en “achterstelling” 
van de Amsterdamse haven ten opzichte van Rotterdam. Verklaring, 26 oktober 1971 - IISG-AHBd.
46 Accountantsrapport, Jaarrekening SHB, 1971, bijlage C1 - idem.
47 Het AWF was geen rechtstreekse subsidiënt. De betaling liep via het wachtgeldfonds van de bedrijfsvereni-
ging, waarvoor de Werkloosheidswet een uitzondering kende - Habivi, Jaarverslag 1972, p. 7.
48 Bevestigd in een brief van het bestuur van het AWF “Aan partijen”, 26 juni 1975 - IISG, Archief Vervoersbond 
NVV/FNV, nr. 1134.
49 Verslag van de bespreking 22 mei 1974 inzake financiële regeling van improductieve uren bij de SHB’s ten 
kantore van het Ministerie van Sociale Zaken - idem.
50 Idem, 11 maart 1975.
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bonden. Ze brachten de minister regelmatig in herinnering dat in het verleden de onder-
nemers “wel bewust de doorbetaling van de leegloopkosten afhankelijk stelden van de 
overheidssubsidieregeling”.51

Mertens toonde zich gevoelig voor een in de wet vastgelegde, op de havens toegesne-
den financiële voorziening52 en deelde vervolgens mee dat een definitieve voortzetting van 
de subsidie “ten volle gemotiveerd” was.53

De situatie in deze dagen van 1975 was bij de Amsterdamse SHB opnieuw nijpend. Bij een 
dalende behoefteopgave, van 737 naar 578 arbeiders, en een stabiel personeelsbestand 
van ongeveer 950, bedroeg de leegloop 24,6 procent. Gegeven een afwezigheid wegens 
arbeidsongeschiktheid (ziekteverzuim) van 17,8 procent, dus met een totaal overschot van 
meer dan 40 procent, kraakte de SHB.54 Ter voorkoming van een nieuwe inkrimping, ver-
strekte de overheid via het AWF een eenmalige, extra subsidie van 620.000 gulden.55 Deze 
verhinderde niet dat het bestand eind 1976 het aantal van 849 arbeiders bereikte.56

Het wachten was op de wetswijziging. Als nieuwe noodvoorziening maakte de SHB 
voor het jaar 1976 gebruik van de werktijdverkortingregeling. Deze bood ondernemers de 
mogelijkheid bij “bedrijfsslapte” ontslagen tegen te gaan door, zonder loonverlies, gedu-
rende een beperkte periode de werktijd te verkorten.57 Voorwaarde was dat de werkver-
mindering niet tot het normale bedrijfsrisico behoorde. Via een verruimde versie ontving 
de SHB ook een aanvulling op de werkloosheidsuitkering.58 Bij gebrek aan beter gingen de 
ondernemingsraad en de vakorganisaties akkoord met deze “noodoplossing”.59 Met even-
veel reden zou van regelmanipulatie gesproken kunnen worden, want bij de SHB was de 
leegloop – in 1976 met 7,0 procent de laagste sinds 1965 (5,9 procent) – toch minstens 
voor een deel een normaal bedrijfsrisico. Tevreden stelde het bestuur van de SHB vast een 
grotere tegemoetkoming in de leegloopkosten te ontvangen “dan uit de voormalige AWF-
regeling was te verwachten”.60

Aan kunststukjes met regelingen kwam in 1977 een einde. Specifiek voor het haven-
bedrijf geldende artikelen zorgden voor een uitbreiding van de Werkloosheidswet, waarin 
de overheidssteun rechtstreeks uit het Algemeen Werkloosheidsfonds kwam. Voorwaarde 
bleef de loongarantieregeling. De omvang werd, zoals voorheen, verbonden aan het niveau 
van de jaarlijks vast te stellen improductiviteit.61

51 SVZ, Aan minister van Sociale Zaken, 18 maart 1975 - idem. 
52 Idem, 22 mei 1974.
53 Verslag van de bespreking 21 mei 1975 ten kantore van het Ministerie van Sociale Zaken - idem.
54 SHB, Verslag over het eerste tot en met het vierde kwartaal van 1975. Kosten leegloop ondernemers ruim vijf, 
overheid bijna vier miljoen gulden. SHB geluiden, september 1976. Personeel Jaarverslag 1976 - IISG-AHBd.
55 SHB, circulaire Aan de garanderende deelnemers, 5 mei 1976 - idem.
56 SHB, Verslag over het eerste tot en met het vierde kwartaal van 1976 - idem.
57 Jaarverslag van de Inspectie van de havenarbeid, 1976. Bij de aanvraag spraken de scheepvaartverenigingen 
van een “schier ondragelijke last aan improductiviteitkosten”- 15 januari 1976.
58 SHB, circulaire Aan de werknemers in dienst van de SHB, 15 maart 1976 - IISG-AHBd.
59 SHB, Notulen vergadering ondernemingsraad, 2, 3 en 9 september 1976 - idem.
60 SHB, Aan de garanderende deelnemers. Bestuursvergadering 28 april 1976, 5 mei 1976 - idem.
61 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Zitting 1975-1976, 14005. Nadere wijziging van de Werkloosheidswet 
(Toekenning bijdragen aan werkgevers in het havenbedrijf ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds).
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Bij de behandeling in de Tweede Kamer, 24 februari 1977, vond een korte, felle menin-
genbotsing plaats tussen Fré Meis en Jan Koningh. De laatste vertegenwoordigde DS’70 
en was voor die tijd bestuurder van de NBV in de Amsterdamse haven.62 In de Memorie 
van Toelichting stond een uitleg over de “beperkingen” voor de te subsidiëren werkgever 
met als voorbeeld de tijdelijke tewerkstelling in een andere bedrijfstak die de aanspraak op 
het AWF ophief. Meis verwierp een dergelijke tewerkstelling bij derden en herinnerde aan 
Hoogovens waarvoor hij Koningh in zijn vorige functie medeverantwoordelijk stelde. Mede 
onder invloed van het begrip “passende arbeid” in de Werkloosheidswet zou die tijdelijk-
heid betrekkelijk worden en het vak havenwerker uithollen door steeds wisselende trans-
portwerkzaamheden. Meis wenste herstel van de oude situatie, dus financiële steun uit de 
algemene middelen. De financiering via het AWF wees hij af, omdat daarmee de arbeiders 
indirect en gedeeltelijk voor de leegloop opdraaiden. Koningh verdedigde de aanpassingen 
van de wet en bepleitte een met de havens vergelijkbare poolvorming in andere sectoren. 
Behoud van werk vond hij doorslaggevend.63

In een bepaald opzicht kreeg Meis zijn zin. Tot 1982 bestond het AWF voor de helft uit 
een rijksbijdrage. Even indirect en gedeeltelijk bleef de leegloop gefinancierd worden uit de 
algemene middelen.64 De SVN kon dus opnieuw tevreden zijn.65

Memorie van Toelichting66

“Opheffing van de arbeidsreserves zou betekenen dat het reguleren van pieken en dalen 
in het werkaanbod niet meer op adequate wijze mogelijk is, hetgeen onherroepelijk een 
verslechtering van de servicefunctie, de efficiency en de bedrijfsveiligheid van de havens met 
zich zou brengen.
De opheffing van de loongarantieregelingen zou tot gevolg hebben een terugkeer naar 
de situatie, dat grote groepen havenarbeiders slechts worden aangenomen, indien er 
voldoende werkaanbod is en dat zij na gedane arbeid weer worden ontslagen en een beroep 
moeten doen op de sociale voorzieningen. Uit sociaal oogpunt gezien, verdient uiteraard 
handhaving van het vaste dienstverband verre de voorkeur. Bovendien zou bij opheffing van 
de loongarantieregelingen de onrust in de havens zonder twijfel sterk toenemen.”

Na vijf jaar aanpassingen en onduidelijkheden beschikten de arbeiders van de SHB weer 
over een bestaanszekerheidregeling. Ze behielden bij leegloop hun volle loon. Hun positie 
was echter meer dan in het verleden uitzonderlijk, omdat het (niet aan een bedrijfstak 

62 Democratisch-Socialisten 1970 was een afsplitsing van de Partij van de Arbeid die ze als “te radicaal” afwees. 
63 Tweede Kamer der Staten Generaal, Handelingen 2 nummer 19, 1976-1977.
64 Ministerie van Sociale Zaken, Toekenning bijdragen aan werkgevers in het havenbedrijf ten laste van het 
Algemeen Werkloosheidsfonds. Parlementaire goedkeuring 29 april 1977, terugwerkend van kracht vanaf 1 januari 
1977  IISG, Archief Vervoersbond NVV/FNV, nr. 1134. Vanaf 1982 beëindigde het rijk de bijdrage aan het AWF en 
kwam de gedeeltelijke financiering van de leegloopkosten geheel voor rekening van het fonds.
65 Hoewel volgens een andere uitwerking, gold deze havenbijdrageregeling ook voor de havens van Delfzijl, 
Terneuzen, Vlissingen en Zaandam. Bij de Amsterdamse en Rotterdamse SHB was de bijdrage van het AWF maxi-
maal 52 procent van de leegloopkosten. Ter illustratie twee uitersten in Amsterdam. In 1979 bij een leegloop van 
4,4 procent: ruim 616 duizend gulden; in 1982, bij een leegloop van 25,0 procent: 5,4 miljoen gulden. Personeel 
Jaarverslag 1977, 1979 en 1982 - IISG-AHBd.
66 Bijlage Memorie van Toelichting, p. 7.
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gebonden) Algemeen Werkloosheidsfonds mede gevormd werd uit de premies van hun 
collega’s in de havens en andere sectoren. Voor de deelnemende ondernemers veranderde 
slechts de herkomst – niet de omvang – van de gelden waarmee een deel van hun bedrijfs-
risico verzekerd was.

Terwijl het ondernemersrisico via de SHB voor een deel gedekt bleef, nam het ziekterisico 
van de arbeid via de Amsterdamse SHB toe. Een hardnekkig vraagstuk met sociale 
aspecten dat niet tot een oplossing kwam.

Ziekterisico
Gedurende de periode van sanering en subsidieonzekerheid kende de SHB ook een 

aantal constanten. Zo sprak het bestuur nog steeds van een bijdrage aan de “SHB samen-
leving” door het steunfonds Het Anker.67 De nood waarin het bedrijf terecht was gekomen, 
gaf echter geen inspiratie meer aan ideeën over bedrijfsgemeenschap, gedragsverandering 
en communicatieverbetering. De arbeidstijden dienden stip gevolgd te worden, het ziekte-
verzuim moest omlaag en de beschikbaarheid omhoog.

Het Anker was zo’n constante. Jaarlijks keerde dit fonds duizenden guldens uit aan 
gezinsverzorging, blijken van medeleven bij overlijden en arbeidsongeschiktheid, enve-
loppen met inhoud bij pensioen en gratis vakantiehuisjes in Beltgraven voor gezinnen in 
moeilijkheden.68 Een andere constante vormden de zomerhuisjes. Ondanks afnemende 
belangstelling, brachten jaarlijks honderd tot tweehonderd gezinnen hun vakantie door in 
Wezep op de Veluwe.69

Ook steeds terugkerend, kreeg de veiligheid op het werk en de deelname aan de jaar-
lijkse campagnes van de SVN veel aandacht. “Wist u, dat op tijd naar bed gaan en een goede 
nachtrust genieten, het veilig werken in de haven zeer kan bevorderen?”70 Het driedaagse 
uitstapje met echtgenote naar Duitsland voor de prijswinnaars kon in 1975 rekenen op een 
verslag van vijf pagina’s in SHB Geluiden. Fotorijk en maandelijks verschijnend bood het 
blad veel ruimte aan jubilarissen, kruiswoordpuzzel en jaarlijks havenvoetbaltoernooi. De 
vergadering van de ondernemingsraad kreeg een kort verslag. Stakingen en andere vormen 
van sociale onrust haalden de pagina’s niet. Wel telde het Personeel Jaarverslag het aantal 
door stakingen ‘verloren dagen’.

Constant, zelfs hardnekkig waren het personeelsverloop en ziekterisico. Zo vertoonden na 
de wervingsstop van 1973 de resterende jaren zeventig een verloop dat van 14,8 procent 
in 1974 opliep naar 30,7 procent in 1979. Bij een daling van het bestand van 971 naar 849 
en een vertrek van gemiddeld 188 arbeiders per jaar waren dus regelmatig wervingscam-
pagnes nodig die op hun beurt een hoge uitval kenden.71 In 1977 bijvoorbeeld traden van 

67 SVN, Jaarverslag 1972.
68 Uitkering in 1970: 58.660 gulden, in 1980: 31.328 gulden - SVN, Jaarverslagen 1970 en 1980.
69 In 1970: 232 gezinnen gedurende een totaal van 491 weken, in 1980: 109 gezinnen en 229 weken. SVN, 
Jaarverslagen 1970. SHB, Personeel Jaarverslag 1980 - IISG-AHBd.
70 Havengeluiden, juni 1972.
71 SHB, Verslag over het eerste tot en met het vierde kwartaal 1974. Personeel Jaarverslag 1979 - IISG-AHBd.
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de 769 sollicitanten 266 man in dienst van de SHB.72 Evenals bij het verloop speelden 
de zwaarte van het werk en, in relatie daarmee, de gezondheidstoestand een belangrijke 
rol. Bij de arbeiders die de SHB verlieten, was voor bijna de helft ziekte de reden voor 
hun vertrek en bij de afgewezen sollicitanten kwam ruim eenderde niet door de medische 
keuring.73

Weliswaar drongen campagnes, opleiding en beschermingsmiddelen het aantal onge-
vallen terug en daalde door de mechanisering de fysieke arbeidsbelasting, het havenwerk 
bleef een sterk appèl doen op de conditie, kracht, handvaardigheden en concentratie van 
de betrokken arbeiders. Het ziekterisico – in weer en wind en bij nacht en ontij – bleef dan 
ook een realiteit. Na in de eerste jaren zeventig tussen de 10 en 13 procent geschommeld 
te hebben, bereikte het ziekteverzuim percentages die varieerden van 15 in 1973 tot 23 in 
1979. Ze waren beduidend hoger dan de cijfers voor de Amsterdamse haven als geheel (9 
tot 15 procent) en de Rotterdamse SHB (10 tot 12 procent).74

Jaar na jaar sprak de directie van “een bron van voortdurende zorg”. In 1979 bekende 
de SVN het lage leegloopcijfer van 4,4 procent grotendeels te moeten toeschrijven aan het 
hoge ziekteverzuim dat neerkwam op een gemiddelde arbeidsongeschiktheid per SHB’er 
van zestig dagen per jaar.75 Daarop verscherpte de directie de controlemaatregelen. In 1979 
bezocht in een daartoe aangestelde functionaris 371 maal ziek gemelde personen, een aan-

72 SHB, Personeel Jaarverslag 1977 - idem.
73 Ontleend aan de kwartaalverslagen en de Personeel Jaarverslag 1970-1980 - idem.
74 Habivi, Jaarverslagen 1970 tot en met 1981.
75 SHB, Personeel Jaarverslag 1976, 1977 en 1978 - IISG-AHBd. SVN, Jaarverslag 1979, p. 19.

Dagelijkse massaal bezocht bijeenkomst op het Rotterdamse Afrikaanderplein, havenstaking 1979, 

september - foto Piet den Blanken
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tal dat in 1980 opliep tot 918. Deze huisbezoeken leidden tot een snellere werkhervatting 
en een afnemend ziekteverzuim, maar de cijfers van 15 tot 17 procent waren nog steeds het 
dubbele van de Amsterdamse havenbedrijven als geheel.76 Bovendien hadden de bezoeken 
tot gevolg dat jaarlijks tientallen arbeiders vanwege hun langdurige ziekte uit het bestand 
van de SHB verdwenen en zo op de korte termijn het verzuim drukten.

Andere maatregelen werkten elkaar tegen. Het streven naar verhoging van het aantal 
allrounders leidde tot werving van jonge arbeiders.77 Dat viel samen met de vervroegde 
uittreding van oudere collega’s. Onderzoek leerde echter dat de eerste groep zich bijna 
twee maal zo vaak ziek meldde als de tweede groep.78 Meer allrounders betekende in de 
praktijk ook nog dat een ‘stekkie’ zeldzamer werd; een rustige arbeidsplaats bezet door, 
tijdelijk, minder fitte arbeiders en/of gevormd binnen het ploegverband door verschuiving 
van werkzaamheden. Een ontwikkeling die het ziekterisico vergrootte.

Hoewel de directie zich een enkele keer afvroeg of de organisatie van de arbeid tot de boos-
doeners behoorde, geloofde ze vooral in individuele gedragscorrectie en ontslag na lang-
durige ziekte. “Ik vraag mij wel eens af”, aldus Van den Bergh, “of wij met onze benadering 
van zieken niet teveel overleggen, proberen kansen geven”.79 Een ongunstige invloed van 
de nachttaken en het werk in het weekeinde sloot hij niet uit80, maar dat verhinderde hem 
niet de CAO-onderhandelingen in te gaan met de verplichte late nacht om de beschikbaar-
heid van de SHB’ers te vergroten.81

Dat wel degelijk aan de arbeid heel wat mankeerde, bleek uit het opmerkelijke feit dat 
de SVN in 1976 vrijwel letterlijk de tekst overnam van een door de Vervoersfederatie NVV/
NKV verspreid pamflet over “niet bonafide” praktijken op de werkvloer. Zoals herhaalde 
schendingen van CAO-regelingen, waarvoor de SVN haar leden in termen van “contract-
breuk” waarschuwde.82 Genoemd werden: de ploegensterkte, het overwerk en de tewerk-
stelling van tijdelijke arbeiders buiten de SHB om (vreemde inleen). Berucht was het sys-
teem van ‘klaar naar huis’, informele afspraken over beëindiging van de arbeidstijd op het 
moment dat een bepaalde hoeveelheid werk klaar was, met als gevolg: boot sneller geladen 
of gelost, arbeider eerder vrij; ook wel “klaar af systeem” genoemd.83

Het ging om overtredingen die het arbeidstempo verhoogden en de werkgelegenheid 
ondermijnden. Maar dat niet alleen, ze vergrootten het ziekterisico en ontregelden de 
arbeidsverhoudingen. Ondernemers droegen daarvoor de verantwoordelijkheid, maar de 
betrokken arbeiders namen bijvoorbeeld aan het klaar naar huis willens en wetens deel en 

76 SHB, Personeel Jaarverslag 1976 tot en met 1981 - IISG-AHBd. Habivi, Jaarverslagen 1980 tot en met 1985.
77 Een jonger personeelsbestand - in 1976 bij de selectie een leeftijdsgrens van 35 jaar - maakte aanscherping 
van de opleidingseisen mogelijk. Eisen die op hun beurt bijdroegen aan de uitval bij de selectie en het verloop na 
de aanneming. Het gevolg was wel dat over de periode 1973-1982 de gemiddelde leeftijd van de SHB’ers daalde van 
44,0 naar 37,1 jaar - SVN Jaarverslag 1973-1976, SHB Personeel Jaarverslag 1976-1982 - IISG-AHBd.
78 SHB, Personeel Jaarverslag 1979 - idem.
79 SHB, Vergadering ondernemingsraad 5 november 1976, in: SHB Geluiden, januari 1977 - idem.
80 SHB, Personeel Jaarverslag 1976 - idem.
81 Van den Bergh, Aandachtspunten bij de onderhandelingen CAO 1976, 17 oktober 1975 - idem.
82 SVN, Werksituaties in strijd met de CAO, 27 augustus 1976 - idem.
83 Behalve de CAO stond ook het reglement van de SHB ‘klaar naar huis’ niet toe. Voorschrift: tijdloon “zonder 
aanbieding of betaling van andere beloningen”, SHB, Aan de mentors, 27 juni 1974 - idem.
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zetten zo zowel hun gezondheid als hun gemeenschappelijk belang bij werk en inkomen 
op het spel.

De ontregeling en de hoge percentages ziektemeldingen vonden plaats in een periode van 
stakingen, 1976, 1977 en 1979, die een voedingsbodem vormden voor wat eerder sociaal 
verzuim is genoemd.84 Aannemelijk is dat in deze reactie van ontevredenheid en stil pro-
test ook een verwerking lag van kwesties als de moeizame werving, het grote verloop, de 
vreemde inleen en het systeem van klaar naar huis.85 Ze kregen veel aandacht, maar geen 
oplossing. Bij een bedrijf in neergang als de SHB illustreerde de hardnekkigheid van deze 
problemen de verhouding van de arbeiders tot de instantie waarmee ze een dienstverband 
onderhielden. Een mengeling van afstand, afhankelijkheid, zelfstandigheid en onverschil-
ligheid. Het hogere percentage afwezigheid vanwege arbeidsongeschiktheid vergeleken 
met dat van hun vaste collega’s kan daarmee verklaard worden. Dat ze hun Rotterdamse 
collega’s overtroffen, kan te maken hebben met de grotere omvang en invloed van de 
sanering. Over de periode 1971-1981 daalde het personeelsbestand in Amsterdam 37 en in 
Rotterdam 10 procent. De Amsterdamse SHB werd dus meer geraakt en vormde bovendien 
een aanzienlijk groter deel van de totale havenbevolking. In 1971 was in Amsterdam het 
aandeel van de SHB 56 en in Rotterdam 21 procent, in 1981 waren deze cijfers 72 en 25 
procent.86 Een tweede verklaring zou kunnen liggen in de radicale strijdbaarheid en kop-
positie van de Rotterdamse (haven)arbeiders, waardoor uitingen van ontevredenheid en 
protest minder via het sociaal verzuim liepen.

In 1981 terugblikkend op zijn 25-jarig dienstverband pleitte directeur Van den Bergh voor 
twee ingrepen. 1) Uitbreiding naar de transportsector om de ongelijktijdig optredende pie-
ken en dalen bij minder deelnemers op te vangen.87 2) Verdere verhoging van de inzetbaar-
heid; de stap naar de allrounders vroeg een vervolg in een verruiming van de werktijden 
en een verhoogde beschikbaarheid bij pieken; “de CAO blijkt hierbij een struikelblok te 
zijn”.88

De ontregeling van de bestaande arbeidsverhoudingen kende dus meerdere bronnen. Op 
hun beurt kregen ze voeding van een economie ‘in schok’ die het kapitalisme een recessie 
bezorgde en de vakbeweging in een gepolariseerde positie bracht.

84 Zie hoofdstuk 5, noot 127.
85 De herhaalde en algemene afwijzing (SVN, Haveninspectie, vakbonden, ondernemingsraad) van vreemde 
inleen en klaar naar huis, en de vastlegging in de CAO, bleken niet opgewassen tegen arbeidspraktijken waarin 
concurrentie en onmiddellijk belang overheersten. Onder de arbeiders werkten ze verdelend - zakkenvullers, beun-
hazen - in de ondernemingsraad en Havenbeleidscommissie leek de terugkerende kritiek een ritueel.
86 Nehem, Rapport stukgoedsector, pp. 10 en 11.
87 SHB Geluiden, november 1981 - IISG-AHBd.Van den Bergh vertrok 1 januari 1984 door gebruik te maken van 
de 57½- jarige regeling. Zijn opvolger, M.J. Haak, had in juni 1979 de taak van de met pensioen gaande mededirec-
teur Schenk overgenomen en was in april 1981 tot adjunct-directeur benoemd.
88 Idem.
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Recessie
Deze schok in de economie noemde Mandel de “eerste, veralgemeende recessie sinds 

de Tweede Wereldoorlog”.89 Een breuk met de lange naoorlogse expansie die in de jaren 
1974 en 1975 de kapitalistische economieën trof. De groei en de arbeidsproductiviteit 
namen af, de winsten daalden en de werkloosheid steeg.90 Deze ommekeer was in de wes-
terse wereld binnen het raamwerk van het keynesiaanse gedachtegoed en het historisch 
compromis voor onmogelijk gehouden. De overheid en haar sociale partners achtten zich 
in staat de grillen van de markt te beteugelen. Deze schok was dus onvoorzien.

Het geloof in de maakbare markt heerste zeker in Nederland, waar gealarmeerd door 
de sterk stijgende olieprijzen het kabinet Den Uyl besloot tot een intensivering van de 
overheidsbemoeienis met de economie. Met de voortzetting van de op expansie gerichte 
koers bleven de overheidsuitgaven stijgen. Aan de ene kant was dit een direct gevolg van 
lopend beleid door een toenemend beroep op het stelsel van sociale zekerheid: de werk-
loosheid groeide en een deel van de ontslagen liep via de WAO.91 Aan de andere kant ont-
wikkelde het kabinet Den Uyl nieuw beleid, zoals de invoering van investeringssubsidies, 
de steunverlening aan bedrijven in nood en de opzet van werkgelegenheidsprojecten.

Met deze combinatie van oud en nieuw konden effecten van de recessie als werkloos-
heid en daling van het reële loon afgezwakt, dan wel uitgesteld worden.92

Deze afremming kon echter niet verhullen dat de uitbreiding van de verzorgingsstaat 
haar einde bereikte en het behoud van het eerder verworvene niet gegarandeerd kon wor-
den. Een voor Nederland hoge inflatie, in de jaren 1974 en 1975 boven de tien procent93, 
en een stijgend financieringstekort dat in 1982 de 9 procent naderde, brachten de eerste 
scheuren aan in de keynesiaanse aanmoediging van investeringen en consumptie.94 De 
regering stelde in 1976 grenzen aan zowel de ontwikkeling van de collectieve uitgaven als 
de lonen. De groei van de eerste mocht niet meer dan 1 procent bedragen, overigens pas 
effectief in het volgende kabinet; de lonen die al aan banden waren gelegd in de mach-
tigingswet die voor 1974 en 1975 gold, vielen onder een matigingsbesluit.95 Tegen deze 
maatregelen, die onder druk van de ondernemers vooral de automatische prijscompensa-
tie troffen, reageerde de vakbeweging met voor een deel succesvolle stakingen die op hun 
beurt een rem zetten op de doorwerking van de recessie.

Het waren jaren van verschillende polarisaties. Zo botste de radicaliserende Industriebond 
NVV, in een sector waar de eerste massaontslagen vielen96, met het bestuur van het vak-

89 E.Mandel, De krisis 1974-1983. De feiten, hun marxistische interpretatie, Antwerpen 1983, p. 9.
90 Idem, pp. 16 en 23-27. Went, Grenzen, pp. 78, 79 en 84. 
91 Van Zanden, Een klein land, pp. 92 en 97, 98.
92 Idem, pp. 212, 213.
93 CBS, http://statline.cbs.nl  consumentenprijzen; inflatie vanaf 1963, 7 oktober 2010.
94 Ministerie van Financiën, Archief Miljoenennota, De Collectieve sector 19701998.
95 R. de Klerk, C. Lutz, Ekonomische ontwikkeling en industriebeleid in Nederland, in: H. Vrolijk, R. Hengeveld 
(redactie), Interventie en vrije markt. Overheidsbeleid ten aanzien van de struktuur van de Nederlandse ekonomie, 
Amsterdam 1982, p. 33.
96 Met de slinkende industriële basis van de economie daalde het aandeel in de beroepsbevolking van deze 
sector. Van 27,9 procent in 1950 via 26,0 in 1973 naar 18,8 procent in 1987 - Van Zanden, Een klein land, p. 218. 
Parallel daaraan zakte het aandeel vakbondsleden van ruim de helft naar ruim een kwart van het totaal - J. Visser, 
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verbond over onder meer de loonmatiging.97 Dat was een half jaar na de wekenlange 
metaalstaking waarvan de confessionele bonden afstand namen en die de rechter op initi-
atief van de ondernemers verbood.98 Hoewel het hoger beroep twee maanden later leidde 
tot vernietiging van het stakingsvonnis, volgde in 1973 een nieuw gerechtelijk verbod bij 
het toenmalige staalbedrijf Hoogovens IJmuiden dat deze keer in hoger beroep een beves-
tiging kreeg. Beide stakingen behoorden tot de grootste van na de Tweede Wereldoorlog.99

In 1974 tartte Den Uyl met een klassiek sociaal-democratische redevoering over “ver-
gemeenschappelijking van de productie” de ondernemers.100 Negen ‘captains of indus-
try’ verweten hem in een open brief, begin 1976, verantwoordelijk te zijn voor een slecht 
ondernemingsklimaat.101 In datzelfde jaar volgden twee loonmaatregelen en raakten de 
“verkoelde” verhoudingen tussen FNV en kabinet in een “ijstoestand”.102 Dat was van 
korte duur, want in het arbeidsvoorwaardenplan voor 1977 bleek de FNV net als het kabi-
net voor een geschoonde prijscompensatie te kiezen.103 Toen de ondernemers niets meer 
wilden weten van een in de CAO vastgelegde (“automatische”) prijscompensatie, spraken 
de Industriebonden NVV/NKV van “een totale oorlog met vakbonden en regering”.104

Deze polarisaties – binnen de vakbeweging, tussen ondernemers en kabinet, tussen vak-
beweging en ondernemers en gerechtelijke macht – stuitten, op een korte onderbreking na, 
tot 1989 op centrumrechtse kabinetten.105 Na 1979 was mede onder invloed van de tweede 
veralgemeende recessie (1980-1982), de rem van de economische neergang af. Aanzienlijke 
bezuinigingen op de collectieve uitgaven106 konden niet beletten dat de economische groei 
achterbleef bij die van andere landen in West Europa en de werkloosheid en het financie-
ringstekort versneld stegen.107 De grootscheepse bezuinigingen op de collectieve uitgaven 
die volgden, konden rekenen op een toenemend begrip van de vakbeweging.108

Het profiel van de vakbeweging (hierna: Het profiel), in: B. Klandermans, J. Visser (red.) De vakbeweging na de 
welvaartstaat, Assen 1995, p 47. Behalve dat deze neergang de organisatiegraad ongunstig beïnvloedde, in de 
periode 1970-1990 van 36,5 naar 24,4 procent, brokkelde een relatief sterk en strijdbaar bastion in de Nederlandse 
vakbeweging af - idem pp. 33 en 46.
97 Van Doorn e.a., De beheerste vakbeweging, pp. 524-529.
98 Y. Smolders, Metaalstaking. Chronologie van de belangrijkste gebeurtenissen voor en tijdens de metaalsta-
king, in: Te Elfder Ure, 1972, nummers 3 en 4.
99 In 1972: 422.148 en in 1973: 628.115 stakingsdagen - Van der Velden, Database overzicht.
100 J.M. den Uyl, Inzicht en Uitzicht. Opstellen over economie en politiek, Amsterdam 1978, pp. 181-195.
101 N. Beemsterboer, Staken is geen werk. Relaas van een arbeidsconflict, Rotterdam 1977, p. 31. (hierna: Staken). 
Eén van de ondertekenaars was Shell-topman G.A. Wagner. Met twee naar hem genoemde commissies (1981, 
1982) zette hij de lijnen uit voor een meerjarig beleid van herstructurering van de economie en flexibilisering van de 
arbeidsverhoudingen. 
102 H. Pauli, De FNV gaat niet opzij! Hoe de vakbeweging de grote staking van ‘77 won, Amsterdam 1977, p. 19 
(hierna: De FNV).
103 Idem, p. 20. Een geschoonde prijscompensatie voorzag niet in prijsstijgingen als gevolg van verhogingen van 
indirecte belastingen, zoals de belasting toegevoegde waarde.
104 Weekkrant van de Industriebonden NVV/NKV, 2 februari 1977.
105 Ook op andere terreinen deden zich scherpe maatschappelijke tegenstellingen voor. Bijvoorbeeld over de 
sluiting van de abortuskliniek Bloemenhove en de schoolbezetting door Molukkers.
106 In 1978 vastgelegd in de “ombuigingsoperatie” Bestek ‘81 (kabinet A.A.M. van Agt I, 1977-1981), gericht op de 
ambtenarensalarissen, sociale uitkeringen en gezondheidszorg.
107 Van Zanden, Een klein land, pp. 120 en 212.
108 Idem, p. 228.
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Daaraan vooraf bereikte de recessie de Amsterdamse haven. Mede onder invloed van grote 
investeringen had dit een intensiever gebruik en grotere beschikbaarheid van SHB’ers tot 
gevolg. Zelfs zo dat bij extra pieken inleen van buiten de SHB plaatsvond.

Ontregeling
Voor de Amsterdamse haven betekende de economische neergang een periode van 

stagnatie. De jaren 1970 en 1981 telden ongeveer hetzelfde aantal aan- en afgevoerde 
tonnen (totaal zeegaande verkeer). Andere gegevens toonden spectaculaire verschillen. Een 
bijna halvering van het aantal havenarbeiders 1970: 3.500, 1981: 1.900) en de verdubbeling 
van de scheepsinhoud. Het aandeel stukgoed bleef dalen, van 19 naar 17 procent.

Tabel 6.3109 – Totaal zeegaand verkeera) Binnenkomende schepen

   Gemiddelde bruto inhoudb) Aantal

1970 21,4 3.470 7.982

1974 19,2 3.966  6.363

1981 21,1   6.904  4.060

1983 23,6   6.284  4.434

a) Amsterdam, in miljoenen tonnen. b) In duizenden tonnen 

Deze ontwikkeling was het gecombineerde resultaat van recessie, technologische ver-
nieuwing en arbeidsintensivering. Met trots maakte de SVN melding van de investeringen 
waarmee ondernemers “met vertrouwen in de toekomst” de Amsterdamse haven gereed-
maakten voor het moment dat de economie weer zou aantrekken.110 Een paar voorbeel-
den. Begin 1974 was de ‘multi purpose’ terminal van Combined Terminals Amsterdam 
(CTA) gereed die ro/ro verkeer (rollende lading) mogelijk maakte, naast verwerking van 
conventioneel stukgoed, containers en eenheidsladingen (hout).111 Later in dat jaar nam 
het Overslagbedrijf Amsterdam een laadinstallatie in gebruik die verbonden was aan een 
transportbandsysteem, in 1976 volgde een drijvende kraan die op dat moment in zijn soort 
tot de grootste van de wereld behoorde en een 50-tons los- en laadbrug. In 1977 kwamen 
bij Müller & Co twee 30-tons stukgoedkranen en twee drijvende kranen met een hefver-
mogen van zestien ton.

Naast deze vernieuwingsinvesteringen vonden allerlei uitbreidingen plaats. Zo begon 
in 1974 bij het Verenigd Cargadoorskantoor de bouw van de Scandia Terminal aan de Suez-
haven en verplaatste Gerlach & Co in 1975 met de bouw van een terminal voor opslag en 
distributie de werkzaamheden van het oostelijk naar het westelijk havengebied. Een jaar 
later namen CTA en Müller & Co de door het Gemeentelijk Havenbedrijf aangelegde kade 
in de Westhaven in gebruik en viel het besluit tot de aanleg van de Aziëhaven.112

109 SVN, Jaarverslagen 1970, 1974, 1981 en 1983.
110 SVN, Jaarverslag 1975, p. 3.
111 Combined Terminals Amsterdam BV was de samenvoeging in 1971 van Container Terminal Amsterdam en 
Havenbedrijf Kroonvlag Amsterdam.
112 Gegevens ontleend aan de jaarverslagen van de SVN, 1974-1976.
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Deze investeringen legden een claim op de organisatie van de arbeid. Wilden de nieuwe 
kranen, bruggen en andere installaties rendabel functioneren, dienden ze intensief 
gebruikt te worden. Stil liggen kost geld. En in de haven, in het bijzonder voor de SHB, 
betekende dat beschikbaarheid van arbeidskracht op het moment dat het werk zich aan-
diende. Anders gezegd: een verhoging van de inzetbaarheid en een flexibel gebruik van 
de arbeidstijd over een periode van 24 uur.113 Vandaar de eerder besproken werkschema’s 
met daarin de vroege nacht en de druk om van de late nacht een normale taak te maken in 
vooral de kapitaalintensieve (machinale) bedrijven als IGMA, OBA en de Rietlanden.114 In 
1978 werkten ongeveer dertig SHB’ers op vrijwillige basis in zo’n cyclus van 23.30/24.00 
tot 07.30 uur.115 De belangstelling viel kennelijk tegen, want in 1980 riep de directie het 
personeel op zich “tegen hogere verdiensten” aan te melden.116

Op een geheel andere manier beïnvloedde de komst van de zogenaamde autoboten bij 
CTA de organisatie van de arbeid bij de SHB. Per jaar waren tachtig schepen met in totaal 
100.000 tot 150.000 auto’s te verwachten. Deze “hoog boven het water uitstekende zee-
kastelen” losten de arbeiders auto voor auto aan de zijkant. De eerste arriveerde 17 januari 
1975 met zo’n 3.600 stuks. Varend in een strak schema, moesten de schepen, in een dag 
en een avond, van de voertuigen verlost worden. Ze zorgden dus voor een ware piek met 
relatief eenvoudige arbeid die enige precisie en een rijbewijs vereiste.117

Al in september 1974 gingen haveninspectie en bonden akkoord met de inschakeling 
van tijdelijke arbeiders onder de voorwaarden dat de SHB was “uitgeput”, andere leden van 
de SVN niet over aanvullende arbeiders beschikten en de werkzaamheden beperkt bleven 
tot de autoboten.118 Het zou om “incidentele gevallen” gaan, verzorgd door studenten (via 
de Algemene Studenten Arbeidsverlening, ASA) met een loon op het niveau van een aan-
komende havenwerker. Over het jaar 1975 betrof het ruim 400 mensdagen, een aantal dat 
in 1977 was opgelopen tot 1.228. Was de boot leeg, maar de arbeidstijd nog niet voorbij, 
verrichtten de studenten ook expeditiewerk. Daarmee kwam in 1977 het totaal op 2.232 
mensdagen en in 1979 op 2.202.119

Met deze inleen van studenten leek het hek van de dam. Begin 1977 ging met instem-
ming van de vakorganisaties een proef van start om maximaal vijftien arbeiders van een 
niet-lid van de SVN via de SHB bij een lid tewerk te stellen.120 In juni van dat jaar stelde 
de Havenbeleidscommissie vast dat het “studentenvraagstuk” uit de hand was gelopen. 
Tewerkstelling van studenten vond plaats, terwijl SHB’ers op de bank zaten.121 In diezelfde 

113 Bij een dalend personeelsbestand werkten jaarlijks op zaterdag rond de 6.500 SHB’ers. De aantallen op zon-
dag varieerden van 104 in 1974 tot 218 in 1980. SVN, Personeel Jaarverslag, 1974 en 1980 - IISG-AHBd.
114 Zie hiervoor p. 150.
115 O.J. van den Bergh, Nota inzake ‘poolvorming’ binnen de SHB ten behoeve van de tewerkstelling in de late 
nachttaken combinatie bij drie machinale bedrijven, 13 maart 1978 - IISG-AHBd.
116 Personeel Jaarverslag 1979. Directie SHB, Oproep, oktober 1980 - idem.
117 SVN, Jaarverslag 1974. SHB Geluiden; februari 1975 - idem.
118 SHB, Aan het bestuur, 2 september 1974 - idem.
119 SVN, Personeel Jaarverslag 1975, 1977, 1979 - idem.
120 Directie SHB, Beschikbaar stellen van werknemers in vaste dienst van J.M. Welter’s Scheepvaart-en 
Expeditiebedrijf BV, 31 januari 1977. Als categorie “overige werknemers” droegen ze aan het totaal ingeleende 
mensdagen bij dat in 1977 uitkwam op 2.709 en in 1979 op 6.014 - idem
121  Verslag Havenbeleidscommissie, 15 juni 1977 - idem.



170 opstandig volk

tijd bleven de eerder geuite klachten over “oneigenlijke” of “vreemde” arbeiders en andere 
malafide praktijken terugkomen.

Hoe nu verder? Extreme pieken door autoboten gingen voor een deel aan de SHB voorbij, 
de SHB bemiddelde voor een kleine groep als uitzendbureau en tegelijkertijd floreerde 
de vreemde inleen. De klus kwam op het bordje terecht van een paritaire commissie die 
op zoek ging naar een oplossing voor wat ze “extreme pieksituaties” noemde. Naast de 
autoboten, betrof dat de zomervakantie (juni/september) en het cacaoseizoen (november/
april).122 Ook voor deze pieken was de inzet van ASA-studenten mogelijk, mits ze mini-
maal een week beschikbaar waren; verder liep de inleen via aan te wijzen bedrijven. Bij de 
uitvoering van regeling was de SHB de organiserende en bemiddelende instantie, waarbij 
de inleen geschiedde volgens de SHB-tarieven en eindigde wanneer SHB’ers beschikbaar 
waren.123

Ondanks deze voorwaarden en de pretentie de vreemde inleen tegen te gaan, nam 
de SHB afscheid van haar oorsprong alle extra goederenstromen zelf te verwerken.124 
Bovendien bleek de regeling van de extreme pieksituaties niet waterdicht. Met name de 
controle op de CAO-naleving schoot tekort. Dezelfde, paritaire commissie kwam tot aan-

122 Amsterdam herbergt werelds grootste cacaohaven die in 1976 ongeveer 200.000 ton behandelde; 120.000 ton 
voor Nederland (Zaanstreek) en 80.000 voor opslag en doorvoer. Belangrijkste betrokken bedrijven: Cornelder’s 
Controle- en Veembedrijf BV en H.D. Cotterel BV. SHB Geluiden, maart 1978 - idem.
123 SVN, Regeling tewerkstelling tijdelijke werknemers bij extreme pieksituaties, 6 juni 1978 - idem.
124 Na de deelname van OBA aan de SHB, onder de voorwaarde van de late nacht, concludeerde Van den Bergh 
voldaan dat de SHB waarmaakte “op het gebied van de personeelsvoorziening hét instituut in de Amsterdamse 
haven” te zijn. SHB, Aan onze werknemers, 10 november 1976 - idem.

Twee verre blikken op het kolenoverslagbedrijf De Rietlanden, 29 juni 1981 - foto Piet den Blanken
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scherping en uitbreiding van de voorwaarden. Kern daarvan was een verbeterde registra-
tie van de ingeleende arbeiders die minimaal twee maanden bij het uitlenende bedrijf in 
dienst moesten zijn.125

Ruim twee jaar later voegde een nieuwe, paritaire commissie een refrein toe aan het 
lied van de opvang van de extreme piek. De door vakbondsleden ingebrachte kritiek richtte 
zich opnieuw op de schending van de gesloten overeenkomst, dus op de gebrekkige con-
trole. Daar kwam de herhaaldelijke overtreding bij van de in de CAO vastgelegde arbeids-
tijden. De assistenten buitendienst, inmiddels rayoninspecteurs geheten, kregen de taak 
verscherpt toezicht te houden en rapport uit te brengen van overtredingen (boete: maxi-
maal 25.000 gulden). De SVN riep de leden tevergeefs op “strikt de hand te houden aan 
de CAO-afspraken”.126 Twee jaar later liet de Vervoersbond FNV het bestuur van de SVN 
weten “direkt te stoppen met de pieksituatie regeling”.127

Terug naar de jaren zeventig. De neergang en ontregeling vielen in een strijdbare periode, 
waarin ook de havenwerkers zich lieten horen. De opeenvolgende NBV, Vervoersbond NVV 
en Vervoersfederatie NVV/NKV waren daarin geen organiserende voortrekker.128

Bond geen voortrekker
Vond in augustus 1972 in de Amsterdamse haven nog een wilde staking plaats die 

vrijwel algemeen was en 1 procent loonsverhoging opleverde, daarna beleefde de vervoers-
federatie tot 1976 in de havens een rustige tijd.129 De onderhandelingen moesten het doen. 
Op twee terreinen trad een breuk met het verleden op: de positie van ouderen en de een-
heid van de CAO.

De oudere arbeiders waren mede door hun lage – formele – opleiding aangewezen op 
de arbeid die veel fysieke inspanning vergde en dat viel velen zwaar. Proeven bij de SHB 
om op vrijwillige basis lichter werk te doen (1968) of van langdurende stuwadoorsarbeid 
vrijgesteld te worden (1971) mislukten. Het betrof werk in dagdienst en de betrokken arbei-
ders dreigden hun toeslagen voor de avond en de nacht kwijt te raken. Bovendien vreesden 
ze in een voorportaal naar ontslag te belanden.130

Dat veranderde in 1972. Zestig arbeiders kozen een pakket voorzieningen voor ver-
schillende leeftijden, waaronder een vierdaagse werkweek met behoud van loon voor 
64-jarigen.131 De CAO van 1973 voegde daaraan voor 64-jarigen de mogelijkheid toe het 
dienstverband te beëindigen en gedurende één jaar een uitkering te ontvangen van 80 pro-

125 SVN, Regeling tewerkstelling ingeleende werknemers bij extreme pieksituaties, 8 mei 1979 - idem.
126 Idem, 16 juli 1981.
127 Bedrijfsgroepsbestuur havens Vervoersbond FNV, Definitieve beëindiging van de pieksituatie regeling in de 
Amsterdamse haven, Amsterdam 20 juli 1983 - idem.
128 Hierna zal de term ‘vervoersfederatie’ gebruikt worden. Formeel was de aanduiding na 1974 Federatie van 
Vervoers Vakorganisaties, daarnaast werd ook gesproken van Vervoersbonden FNV.
129 SVN, Jaarverslag 1972, pp. 20, 21. Maximaal 3.270 stakers en 9.810 niet-gewerkte dagen - Van der Velden, 
Database index.
130 SHB, Commissie van Overleg, 9 mei 1968. Idem, 23 augustus 1968 en 11 februari 1971 - IISG-AHBd.
131 SHB, Regeling voor onder de Haven CAO’s vallende werknemers van 60 jaar en ouder, juli 1972. Een vrijwillige 
voorziening voor 60 tot en met 64jarigen die een definitieve keuze inhield  idem.
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cent van het loon in dagdienst.132 Hoewel de aantallen klein waren, bij de SHB maximaal 
1,5 procent van het personeelsbestand, kon deze vervroegde uittreding meer dan de voor-
gaande regelingen het verlies van arbeidsplaatsen reguleren. Hierdoor was het mogelijk 
jongere – vaak goedkopere – en meer opgeleide arbeiders vast te houden. In 1975 volgde 
opnieuw een aanvulling, een aantal extra vrije dagen voor arbeiders van 61, 62 en 63 jaar 
en in het ‘nonactiviteitsjaar’ de uitkering naar 90 procent.133 Nieuwe versies van dit afvloei-
ingsbeleid zouden de havensector nog jaren kenmerken.134

Na de havenstaking van 1970 besloten de Rotterdamse expeditiebedrijven tot een eigen 
CAO, los van de havenarbeiders. Daardoor beïnvloed, onderzochten de scheepvaartvereni-
gingen de mogelijkheid van een gedifferentieerde CAO. Een mantel CAO met algemene 
arbeidsvoorwaarden voor alle havenarbeiders en deel CAO’s met bijzondere regelingen 
voor de sectoren stukgoed, machinale bedrijven en containers.135 De vakorganisaties gaven 
hun instemming en vanaf 1975 ontwikkelde zich een splitsing in een algemene haven CAO 
en sector CAO’s (arbeidstijden, loonschalen, functiebetalingen, toeslagen, enzovoort).136 
Zo kregen de veranderingen in de goederenstroom en de behandeltechnieken een beves-
tiging in de CAO’s. Waren heel lang de sterk overeenkomstige positie en ervaringen de 
kracht van de gezamenlijke havenarbeiders, deze verdeling in arbeidsvoorwaarden tastte 
de collectiviteit aan. “En dat gaat ten koste van de zwakste sector, het stukgoed.”137

Terwijl deze twee beleidswijzigingen in gang waren gezet, voegde de vervoersfederatie zich 
in het beleid van de net opgerichte FNV – 1976 – over een vermindering van de prijscom-
pensatie. De bedoeling was de inkomenspositie van de sociaal zwakkeren te verbeteren en 
de verlenging van de loonmaatregel te voorkomen. Onder druk van de leden, organiseerde 
de vervoersfederatie op de dag van de parlementaire besluitvorming over de loonmaatregel,  
1 juli 1976, vanaf de middagschaft in beide havens een werkonderbreking.138 De looningreep 
ging echter door. Een paar maanden later brak in Amsterdam een wilde staking uit als protest 
tegen de stijgende prijzen. Het bestuur van de bedrijfsgroep havens van de vervoersfederatie 
liet weten begrip te hebben voor de “ondervonden teleurstelling”, maar wees de stakers erop 
dat “het in onze parlementaire demokratie thans niet mogelijk is om als Vervoersfederatie op 
te roepen tot – en leiding te geven aan – akties van welke aard dan ook”.139

132 SVN, Haven CAO’s 1973, 21 en 30 maart 1973 - idem.
133 SVN, Regeling vrije dagen oudere werknemers, 9 mei 1975. Het aantal dagen bij 61, 62 en 63 jaar bedroeg jaar-
lijks respectievelijk: vijf, tien en vijftien - idem.
134 Bij de SHB ging het in 1973 om tien personen, in 1976 om acht. Het aantal gepensioneerden daalde in die 
periode van elf naar twee (in 1969: achttien) - SHB, Kwartaalverslagen 1969-1976. Eind 1976 waren er geen 64-jari-
gen meer in dienst. Eind 1985 werkten bij de SHB zes arbeiders van 56 en veertien van 57 jaar (op een bestand van 
575). Personeel Jaarverslag 1976 en 1985 - idem.
135 SVN, Jaarverslag 1972, pp. 20, 21.
136 Heygele, Meer loon, pp. 239, 240.
137 H. Boot, “Greep op automatisering, anders is het boek gesloten”, in: Solidariteit, mei 1985 - Interview 
met Koos Verweijmeren, lid ondernemingsraad bij de Graan Elevator Maatschappij en lid bondsraad van de 
Vervoersfederatie FNV.
138 Pamflet Vervoersfederatie NVV/NKV, 1 juli 1976, Vrije onderhandelingen en geen nieuwe looningreep. 
“Wanneer u zich strikt houdt aan onze richtlijnen dan weten de werkgevers, de regering en het parlement dat het 
ons met deze eisen ernst is” - IISG-AHBd.
139 Centraal Bedrijfsgroepbestuur Havens, Vervoersfederatie NVV/NKV, Aan onze leden werkzaam in de 



een wankelende shb 173

In het volgende CAO-jaar, 1977, barstte echter de bom over het door de vakbonden gewenste 
herstel van de automatische prijscompensatie; door de FNV “volledig” genoemd, in wer-
kelijkheid geschoond (bijvoorbeeld geen verwerking van BTW en gemeentelijke heffingen). 
In de havens begonnen de onderhandelingen eind december 1976, maar evenals in andere 
sectoren waren de ondernemers tegen een prijscompensatie met een open einde. De SVZ 
verspreidde een brief aan de vervoersvakorganisaties met de aankondiging dat werkwil-
ligen die door acties hun werk niet konden verrichten het recht op loon verloren.140

Op 7 februari 1977 riepen de vakcentrales een staking uit volgens de ‘speerpunten-
strategie’.141 Door de voorzitter van de ondernemingsraad van de SHB, tevens voorzitter 
districtsraad van de vervoersfederatie, Theo de Rooi, omschreven als “daar onverwacht 
staken, waar de ondernemers kwetsbaar waren” en in het geval van de SHB werkte dat 
door naar de gehele haven.142 Op de eerste dag deden bij de SHB alle ongeveer 860 arbei-
ders mee.143

Amsterdamse en Rotterdamse haven, 2 september 1976. Over 1976 meldde het Personeel Jaarverslag SHB 1.394 
‘verloren’ arbeidsdagen. Op 1 juli en bij de wilde staking nam een grote groep SHB’ers deel - idem.
140 SVZ-Nieuws, nummer 1, 2 februari 1977 - idem.
141 Kort daarvoor, 4 februari 1977, legde de president van de Utrechtse rechtbank de voedingsbonden een afkoe-
lingsperiode op. Ook deed hij de (niet-juridische) suggestie gedeeltelijk van de prijscompensatie af te zien.
142 De Tijd, 25 februari 1977.
143 Pauli, De FNV, p. 28. Bij een organisatiegraad van ruim 80 procent telde de Vervoersbond NVV ongeveer 580 
leden en de Vervoersbond NKV ongeveer 140.

Koos Verweijmeren staande op de trap bij de GEM tijdens staking 1979, lid Gezamenlijk aktiecomité van Rotterdamse 

havenarbeiders, september 1979 - foto Piet den Blanken
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Na uitbreiding van de staking volgde zondag 13 februari een akkoord tussen de onderne-
mersorganisaties en de drie vakcentrales, later geheten het Haagse Protocol.144 Dat bevatte 
een aanbeveling voor de af te sluiten CAO’s, met als kern: voortzetting van de uitkering 
van de volledige, automatische prijscompensatie over het jaar 1977, mits de gevolgen 
van tegenvallende ontwikkelingen opgevangen konden worden in het beleid van 1978.145 
Terwijl langzaam een nieuwe onderhandelingsronde in de sectoren op gang kwam, ging de 
staking door tot en met 25 februari.146

In Amsterdam waren regelmatig kantinebijeenkomsten en functioneerden onder andere 
ook de cacaobedrijven Cornelder en Cotterel als speerpunt; dit in verband met de cacao-
piek die elke winterperiode optrad.147 Op 10 februari vond een grote bijeenkomst van de 
Amsterdamse havenarbeiders plaats in Marcanti, jarenlang een favoriete locatie, gelegen 
naast de (vroegere) Centrale Markthallen in Oud-West. Ruim een week later trokken tien-
duizenden leden van de verschillende vakbonden in demonstratie van het Kwakersplein 
naar de Dam, waar de leuze “Van Veen, ga heen” populair was.148 “Sjoemelen met vreemde 
mensen” of “het clandestien aantrekken van losse krachten” waren belangrijke bronnen 
van onvrede. De Rooi: “Als arbeiders krijgen we de prijsverhogingen opgedrongen en ons 
antwoord daarop is: loonsverhoging.”149

De onderhandelingen tussen de scheepvaartverenigingen en de vakorganisaties begon-
nen op 16 februari. Pas na telefoontjes met minister Boersma en de voorzitters van VNO, 
Ch. Van Veen en FNV, W. Kok, volgde op de vroege ochtend van 25 februari de afsluiting 
van een CAO.150 Het aanbod van de minister éénmalig de vervroegde pensionering van 63- 
en 64jarigen te financieren, was beslissend. Uiteindelijk sloot de CAO aan op het verse 
Haagse Protocol, plus 1 procent loonsverhoging.151

Ook in de andere sectoren was de automatische prijscompensatie niet veiliggesteld 
en kon de magere loonsverhoging dat niet goedmaken. Zo gezien, mocht de door de 
FNV geclaimde overwinning op zijn minst overdreven genoemd worden. Daar tegenover 

144 Gedurende de eerste week (7 tot en met 12 februari) staakten gemiddeld 17.000 arbeiders in 123 bedrijven; 
totaal aantal niet gewerkte dagen: 58.500. Gegevens afkomstig van het CBS, vermeld bij Pauli, De FNV, p. 29.
145 Beemsterboer, Staken, pp. 100-103 (volledige tekst van het protocol).
146 Van der Velden berekende 270.000 stakingsdagen. Rotterdamse haven: 56.868, Amsterdamse haven: 9.917 - 
Database index. Het SHB Personeel Jaarverslag gaf 8.767 verloren dagen aan (exclusief verlengde schaft).
147 De druk uit de bedrijven om aan de staking deel te nemen was groot. Bij velen heerste de mening dat de 
ondernemers gevoeliger waren voor een actie die in één klap het werk in de haven stillegde. Bestuurder Piet van 
Keulen illustreerde dat met de uitspraak “Mijn grootste probleem op dit moment is hoe ik die kerels allemaal bin-
nen de poort hou!” - De Groene Amsterdammer, 23 februari 1977.
148 Ch. van Veen was als voorzitter namens het Verbond van Nederlandse Ondernemingen, VNO (1974-1984), de 
belangrijkste onderhandelaar. De leuze was geboren ter gelegenheid van de demonstraties tegen het bezuinigings-
beleid ten tijde van zijn ministerschap van Onderwijs en Wetenschappen in de jaren 1971-1973.
149 De Tijd, 25 februari 1977.
150 Wim Kok trad in 1961 in dienst van de Bouwbond NVV, was van 1973 tot 1976 voorzitter van het NVV en van 
1976 tot 1986 van de FNV.
151 Overeenkomst met betrekking tot de CAO in de haven, Februari akkoord,, 25 februari 1977. Pauli, De FNV, 
pp. 50-52. Beemsterboer, Staken, p. 117. Gedurende het jaar 1978 volgde voor 63-jarigen een voortzetting van 
deze regeling, met voor beide havens een beperkte overheidssubsidie van één miljoen. SVN, Uitvoering voortgezet 
experiment vrijwillig vervroegd uittreden 63-jarig buitenpersoneel, 22 juni 1978 - IISG-AHBd.
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stond een bereidheid om in actie te gaan die de leiding van de FNV verraste.152 Weliswaar 
streng “van bovenaf geleid”, maar tevens “een machtsdemonstratie van de schijnbaar 
machtelozen”.153

De ontregeling van de arbeidsverhoudingen bereikte met het onopgeloste probleem 
van de pieksituaties de grondslag van de SHB. Het gebleken onvermogen, met name 
bij het bestuur van de SVN en de directie van de SHB, om “onreglementair werk” uit te 
bannen, zette de toekomst van de SHB op het spel. In 1981 brandde een discussie los 
onder de leden van de ondernemingsraad en de kadergroep van de Vervoersbond FNV 
over de vraag of en hoe de SHB kon overleven.
Ruim tien jaar eerder stelde het bestuur van de SHB een vergelijkbare vraag, maar deze 
keer kwam de verontrusting van de werkvloer. Dit alles speelde zich af aan het begin 
van de jaren tachtig. Een voor de Nederlandse verhoudingen strijdbaar decennium dat 
de havenvakbonden niet onberoerd liet, ging daaraan vooraf. In de havens wachtte 
de ‘schijnbaar machtelozen’ een nieuwe strijd met de staking van 1979. Opnieuw in 
Rotterdam heftiger en uitgebreider dan in Amsterdam. Van leiding noch deelname 
door de vervoersfederatie was sprake.

152 Beemsterboer liet de voorzitter van de FNV Kok aan het woord: “We hebben nooit echt getwijfeld aan de sta-
kingsbereidheid en loyaliteit van de vakbondsleden, maar de wijze waarop ze nu reageerden, massaal en beheerst, 
was voor ons toch ook een verrassing”- Staken, pp. 65, 66.
153 De eerste uitspraak was van Ben Sijes - Hervormd Nederland, 25 februari 1977, de tweede van Ger Harmsen - 
De Groene Amsterdammer, 9 maart 1977.
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hoofdstuk 7

SHB op de schop

Aan het einde van de roerige jaren zeventig bracht de wilde havenstaking van 1979 de 
Vervoersfederatie NVV/NKV in ernstige crisis. De staking was in meerdere opzichten 
een keerpunt. In de twee grote havens vond een heroriëntatie plaats op de zogenaamde 
poolfunctie. Hoofdlijn in de ontwikkeling van de jaren tachtig was een proces van 
herstructurering van de stukgoedsector. Op kapitalistische leest geschoeid, door de 
staat – financieel – gesteund en paritair gecoördineerd. De uitvoering geschiedde via 
sociale akkoorden die de sanering en flexibilisering van de sector reguleerden. De SHB 
was daarin een belangrijke doelwit.

Staking 1979
Hoewel de Amsterdamse havenarbeiders beperkt deelnamen aan de wilde staking van 

1979 die augustus/september vier weken duurde, markeerde ze voor hen een nieuwe peri-
ode.1 In de woorden van de latere voorzitter van de ondernemingsraad bij de SHB, Ab de 
Wildt, twee jaar voor de staking trad hij in dienst: “Achteraf bekeken, was het een keer-
punt. De staking in Amsterdam stak dan wel magertjes af tegen die van Rotterdam, we 
hadden een nieuw soort actiecomité. Nog wel op initiatief van de CPN, zoals in Rotterdam, 
maar voor het eerst maakten geen leden van de CPN of bondsgetrouwe kaderleden de 
dienst uit. Sterk waren we nog niet, maar er kwamen mensen naar voren die vóór die tijd 
niet actief waren Verschillende van hen zouden in de latere acties een belangrijke rol spe-
len. Wat de acties zelf betreft, die waren vooral uit solidariteit met de Rotterdammers.”2

De historicus Harmsen vergeleek in een terugblik op de staking de twee steden. In 
Rotterdam zag hij een “sterk radicalisme”, terwijl in Amsterdam de “georganiseerde strijd-
baarheid” groter was. Een relatief jonge geschiedenis van spontane arbeidsconflicten 
tegenover een lange traditie van centraal geleide vakbondsstrijd.3 Het uitvoerige evalua-
tierapport van de staking voerde nog een andere, specifiek Amsterdamse overweging aan. 
In een “sanerende haven” zouden de arbeiders gevoeliger zijn voor een algemeen werkge-
legenheidsbeleid, zoals de FNV dat voorstond, dan voor de looneisen van de Rotterdamse 
collega’s.4

In Rotterdam gaven zowel de doorzettende loonmatiging als de zuivering van de prijs-
compensatie aanleiding tot kritiek en nieuwe eisen: dertig gulden schoon per week erbij 

1 Totaal aantal niet gewerkte dagen: 251.503 (over het gehele jaar 1979, landelijk: 382.795). In Amsterdam, 
4.503 dagen, waarvan bij de SHB: ruim 1.200 - Van der Velden, Database index, overzicht. Personeel Jaarverslag 
SHB 1979 - IISG AHBd.
2 Gesprek met Ab de Wildt, 10 januari 2007.
3 De Groene Amsterdammer, 12 september 1979.
4 Vervoersbonden FNV, Evaluatierapport, p. 12.
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en een ongeschoonde prijscompensatie.5 Daarbij kwam de zorg om de werkgelegenheid tot 
uitdrukking in de eisen voor een 35-urige werkweek, pensionering met 60 jaar, vijfploe-
gendienst en uitbreiding (met vier) naar 25 vakantiedagen.6

Ondanks deze verschillen, gold veel van wat de Rotterdamse stakers in beweging bracht 
ook voor de Amsterdamse situatie. De stukgoedsector bijvoorbeeld was in beide havens 
steeds meer een probleem. Ook het vervoer van het conventionele stukgoed geschiedde 
inmiddels in eenheidsladingen (‘unitisering’) en containers, en met schepen die meerdere 
ladingpakketten bevatten (‘multi-purpose’); een ontwikkeling die gevolgen had voor kra-
nen en kades. Al met al, het type investeringen dat snelheid en efficiëntie van de arbeiders 
eiste en werkgelegenheid kostte.7 Het waren dan ook vooral de stuwers die staakten.

Een tweede overeenkomst lag in de opleving van het aantal overgeslagen tonnen in 
1979, er viel dus nog wat te halen.8 Daarnaast was er ook in Rotterdam sprake van onre-
glementaire arbeid, klaar naar huis, een hoog verloop bij de SHB, enzovoort.9 En uiteraard 
hadden alle vakbondsleden te maken met de botsende verhouding tussen besluitvorming 
en interne structuren. Het evaluatierapport besteedde daaraan vele pagina’s. De kritiek op, 
en in het geval van de Rotterdamse haven de afwijzing van, het gecoördineerde arbeids-
voorwaardenbeleid van de FNV smoorden op het niveau van het district of hoger.

De in de bedrijfsgroep opgestelde CAO-voorstellen troffen een vergelijkbaar lot. Het 
laatste woord daarover was aan het bondsbestuur waarvan ook vertegenwoordigers van de 
minder strijdbare bedrijfsgroepen als de burgerluchtvaart en spoorwegen deel uitmaakten. 
Omdat ook de verwachting was dat de vervoersfederatie met haar eisen binnen de kaders 
van de FNV bleef, kwam het niveau waarop de leden direct betrokken waren op grote 
afstand te staan van het uiteindelijke beleid. Kreeg dat geen instemming, dan ontstond de 
ruimte voor invloed van organisaties, al of niet via vakbondsleden, die buiten de vakbonds-
structuren stonden. In 1979 was dat sterker het geval dan in 1970. Juist omdat de bond een 
staking volledig afwees, vormden zich comités waarin onder anderen leden van de CPN, 
Socialistische Partij (SP) en Groep Marxisten-Leninisten (GML) actief waren.10

5 FNV, Uitgangspunten arbeidsvoorwaardenbeleid 1979, Amsterdam november 1978. “In beginsel” behoud van 
koopkracht “tot tenminste de modale werknemer”, eventuele bijdrage “door de werknemers zelf” in de financiering 
van arbeidstijdverkorting “, bijvoorbeeld “door (...) een deel van de prijscompensatie” - IISG AHBd.
6 Heygele, Meer loon, pp. 282, 283. In de looneis was een voor de havens klassieke ergernis verwerkt, namelijk 
de integratie van de vele toeslagen in het basisloon; gunstig voor de sociale uitkeringen. In de eis voor arbeids-
tijdverkorting was het nog jaren terugkerende “met behoud van loon” opgenomen - Gezamenlijk aktiecomité van 
Rotterdamse havenarbeiders, Werken in de Rotterdamse haven, december 1979, p. 5.
7 Over de periode 1975-1980 daalde in Rotterdam het aantal havenarbeiders met ruim 1.900 (13 procent), 1.800 
daarvan waren werkzaam in de stukgoedsector (daar was de daling 25 procent) - Het gezamenlijk aktiecomité van 
Rotterdamse havenarbeiders, Pokerspel of beleid, 12 november 1980, p. 8.
8 SVN, Jaarverslagen 1978, 1979. Totale overslag in 1978: 17,1 miljoen ton, in 1979: 19,7. De Rotterdamse haven 
kwam na 1973 voor het eerst weer boven de 300 miljoen - Loyen, Port competition, pp. 100-102.
9 Heygele, Meer loon, p. 252.
10 De GML, meestal aangeduid met het centrale orgaan Rode Morgen, omschreef zichzelf als een revolutionaire 
partij in opbouw. Het betrof een gesloten maoïstische organisatie, in 1976 voortgekomen uit de KEN ml, waarvan 
de kleine groep leden via de arbeidsplaats en de vakbond aansluiting zocht bij de arbeidersklasse om haar te steu-
nen en te inspireren tot belangenstrijd op weg naar het socialisme.
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In november 1978 ging de vervoersfederatie, met de havenarbeiders tegen, akkoord met het 
arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV voor het jaar 1979. Nog in dezelfde maand volgde 
de oprichting van het Actiecomité Rotterdamse Havenarbeiders, waartoe leden van de CPN 
het initiatief namen met Flip Schults, werkzaam bij de SHB, als voorzitter. Het comité ver-
bond zich aan de eerder genoemde eisen die afkomstig waren uit de ledenvergaderingen en 
de inzet vormden voor de CAO van het jaar 1979. De eisen overleefden de landelijke CAO-
raad voor de havens, maar op weg naar en tijdens de onderhandelingen met de scheepvaart-
verengingen die januari 1979 begonnen, ondergingen ze buiten de controle van de leden 
aanpassingen. Dit gebeurde deels onder invloed van het arbeidsvoorwaardenbeleid van de 
FNV, deels vanwege de stroef verlopende onderhandelingen. Zo ging de looneis van der-
tig naar twintig gulden en keerde de geschoonde prijscompensatie terug.11 Op aandringen 
van de onderhandelingsdelegatie verdween begin maart de eis van arbeidstijdverkorting. En 
daarmee ontstond 3 april de mogelijkheid van een principeakkoord. Belangrijkste onder-
delen: twintig gulden bruto per maand erbij (twaalf cent per uur), handhaving geschoonde 
prijscompensatie en vervroegde uittreding op 63-jarige leeftijd.12 In het toelichtende pam-
flet stond een waarschuwing over “stemmingmakers” die uit waren op “wildwestakties”. 
Begin mei volgde een schriftelijk referendum dat in een stemverhouding van 55/45 procent 
het akkoord afwees; in Amsterdam was een kleine meerderheid voor.13

Kort voor het referendum, Goede Vrijdag 13 april, organiseerde het comité een mars 
vanaf het Afrikaanderplein door de Maastunnel om met ongeveer duizend deelnemers de 
eisen bij de SVZ te deponeren. Daarna hield het comité zich stil. Een volgens de bonds-
reglementen te beginnen nieuwe onderhandelingsronde vond niet plaats, ondanks een 
dwingend advies van de CAO-groepsraad.14 De scheepvaartverenigingen bleven bij het in 
hun ogen “aanvaardbaar resultaat” en de onderhandelingsdelegatie van de bond wenste 
het beleid van de FNV niet te doorkruisen.15 In dat beleid paste geen looneisen en een 
drastische arbeidstijdverkorting.

Over ‘hoe nu verder’ bestond in de diverse organen van de vervoersfederatie verwarring. 
Bezoldigde bestuurders ontraadden in de ledenvergaderingen moties met de bekende eisen 
en schatten tegelijkertijd de actiebereidheid niet hoog in. Het einde van de zomer naderde.16

Vergelijkbaar met 1970, had de komst van de staking een duwtje nodig. Dat gebeurde 
door de bemanning van twee Rotterdamse sleepbootbedrijven die zwaar teleurgesteld 
waren over het resultaat in hun loonzakje van de met een krappe meerderheid aangeno-

11 Vervoersbonden FNV, bedrijfsgroep havens, Info, 9 februari 1979. Eind 1978 weigerden overheid en onderne-
mers de tijdelijke regeling voor 63-jarigen voort te zetten. Idem, 15 december 1978 - IISG-AHBd.
12 Heygele, Meer loon, pp. 278, 279. Vervoersbonden FNV, Evaluatierapport, pp. 179-195.
13 Vervoersbonden FNV, Evaluatierapport, p. 195. Stukgoed Rotterdam - tegen: 2.603, voor: 1.872. Stukgoed 
Amsterdam - tegen 536, voor 613.
14 Heygele, Meer loon, p. 280. Vervoersbonden FNV, Evaluatierapport, pp. 199, 200.
15 SVN, Jaarverslag 1978, p. 13. Vervoersbonden FNV, Evaluatierapport, p. 52. “(…) één en ander moet blijven 
passen binnen het gekoördineerd arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV”. Vervoersbonden FNV, Info federatiebe-
stuur, 3 mei 1979 - IISG-AHBd.
16 Vervoersbonden FNV, Evaluatierapport, p. 200. Zie ook: H.Homma, B. Hoeksema, Doorbraak aan de 
Maas. De havenstaking 1979, Amsterdam 1979. Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties, Landelijke 
Bedrijfsorganisatie Verkeer, Rotterdamse havenstaking ‘79, Rotterdam 1979.
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men CAO. Op 22 augustus gingen ze zonder steun van de bond in staking voor “vijftig 
gulden schoon bij het kale loon”. Zestien slepers kregen, op straffe van vijfhonderd gulden 
per niet gewerkte dienst, opdracht van de rechter na het weekeinde het werk te hervat-
ten.17 Prompt brak op maandag 27 augustus op een aantal stukgoedbedrijven een staking 
uit. De volgende dag lag het werk in vrijwel de gehele stukgoedsector stil en leefden de 
oorspronkelijke ledeneisen op. De leiding kwam in handen van het gekozen Gezamenlijk 
Aktiecomité van Rotterdamse Havenarbeiders. Daarin zaten afgevaardigden uit de bedrij-
ven, van politieke groeperingen, het OVB en de categorale Federatieve Havenvereniging.

Twee dagen later staakte de overgrote meerderheid van de Amsterdamse havenarbei-
ders 24 uur. Aanleiding was de zinspeling van Wim Kok, de voorgaande avond op de televi-
sie, dat desnoods in de twee havens verschillende CAO’s afgesloten zouden worden. Mede 
uit protest daartegen steunden de stakers de Rotterdamse eisen.18 De acties in Rotterdam 
breidden zich uit. Korter of langer kwam ook het werk stil te liggen bij containerbedrijven 
als Unitcentre en ECT (Europe Container Terminals) en bij de GEM.19

17 Een dag eerder was een driedaagse staking in de vleeswarenindustrie uitgebroken, waarin met succes de 
lonen in de CAO opgetrokken werden naar het hogere, in de praktijk betaalde, niveau - Heygele, Meer loon, pp. 
200, 201. De slepersstaking kreeg voor een groot deel haar eigen turbulente loop die 52 dagen duurde en aan het 
slot, 13 oktober, een uitkering van duizend gulden schoon opleverde.
18 Rode Morgen, Tolerantie is voorbij. Nu staken ik en jij. Havenarbeiders aan ‘t woord over hun staking, 
Amsterdam 1980, pp. 13 en 38 (hierna: Tolerantie).
19 Zoals gezegd, de staking dreef op de stukgoedarbeiders, de steun uit de andere sectoren (machinaal en con-
tainers) kwam niet gemakkelijk tot stand. De verschillende arbeidsvoorwaarden vormden een groeiende hindernis 
voor een gezamenlijk optreden - Heygele, Meer loon, p. 302.

Staking bemanning Rotterdams sleepbedrijf Smit, augustus/oktober 1979 - foto Piet den Blanken
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Daarna kon een klassieke havenstaking aanschouwd worden. Een korte schets.20

— Niet alleen de vervoersfederatie, maar ook de FNV, de regering en alle in het parlement 
vertegenwoordigde partijen, behalve de CPN, wezen de staking af.21

— Elke stakingsdag begon met een massaal bezochte bijeenkomst op het Afrikaanderplein. 
Regelmatig verscheen Stakingsnieuws, gingen pamfletten rond, ook van de vervoersfede-
ratie die de stakers misleid achtte door “niet bonafide elementen”.
— Debuterend waren de zogenaamde dweilploegen die in een karavaan van auto’s met 
een geluidswagen op kop de bedrijven bezochten, de staking aan de gang hielden en werk-
hervattingen voorkwamen. In de vierde stakingsweek slaagde De Mobiele Eenheid (ME) 
erin bij het kapitaalintensieve Unitcentre de dweilploegen tegen te houden.
— Vrij snel na het begin van de staking volgde de oprichting van een solidariteitscomité, 
waarin afdelingen van andere bonden, vrouwengroepen, buurthuizen, enzovoort samen-
werkten, informatie verschaften en geld inzamelden. Een comité van ‘stakersvrouwen’ 
nam actief deel aan deze organisatie van de solidariteit. Naast deelname aan de ‘pickets’ 
bij de bedrijven en de verspreiding van pamfletten, richtte het comité zich tot de andere 
‘havenvrouwen’ door de organisatie van kinderopvang en recreatieve bijeenkomsten en de 
distributie van voedselpakketten. De vrouwengroep was een initiatief van het actiecomité 
na de conclusie uit de staking van 1970 dat de vrouwen van de stakers onvoldoende geïn-
formeerd en betrokken waren.22

— Stakers eisten doorbetaling van de niet gewerkte dagen en vijfhonderd gulden netto als 
voorschot op de nieuwe CAO. Bondsbestuurders verspreidden het bericht dat werkwilligen 
recht hadden op een molestuitkering.
— Om de stakingskassen open te krijgen, bezetten actievoerders het districtskantoor van 
de vervoersfederatie. Het gebouw van de SHB trof hetzelfde lot om de uitleen onmogelijk 
te maken; een ontruiming door de ME volgde die daarna nog verschillende malen optrad.
— Burgemeester A. van der Louw zag niets in een bemiddeling; de SVZ drong bij hem aan 
op politieoptreden. Een bemiddelingspoging van bestuurders van de FNV, Wim Kok en 
Arie de Boon, mislukte.

Op initiatief van de vervoersfederatie begon 31 augustus een nieuwe onderhandelings-
ronde, met een ultimatum op 4 september. Op die dag brak in Amsterdam een vierdaagse 
staking uit bij de SHB, Pakhoed, VCK en CTA. Buiten het bondsapparaat om, ter onder-
steuning van de eisen van de Rotterdamse collega’s die met een delegatie op bezoek 
waren. Leden van het Amsterdams actiecomité, op tegenbezoek in Rotterdam, raakten 
na hun toespraak op het Afrikaanderplein verzeild in één van de botsingen met de ME.23

20 Redactie Rotterdams Nieuwsblad, Dwalers en Dweilers, Verslag van wilde staking Rotterdam 1979, 30 en 31 
augustus 1979.
21 Het bestuur van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) ondersteunde na de staking (29 september) het 
eisenpakket van de stakers. Dat was na interne kritiek op een eerdere verklaring, 11 september, waarin de acties 
slechts de aanduiding “begrijpelijk” kregen - IISG, Archief PSP afdeling Utrecht 1966-1990, Stukken betreffende de 
havenstaking 1979.
22 E. Nijhof, P. Schrage, Behind the picketline. The home front of the Rotterdam dockers in times of social 
warfare, 19001980, in: L. Heerma van Voss, H. Diederiks (ed), Industrial Conflict. Papers presented to the fourth 
British-Dutch conference on Labour History, Amsterdam 1988, p. 33.
23 Gesprek A. de Wildt, 10 januari 2007.
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Ondanks de afwijzing door het bestuur van de bedrijfsgroep stemde het federatiebestuur 
in met een nieuw principeakkoord: 28 gulden vijftig bruto erbij in de vorm van een toeslag 
en, met ingang van 1 juli, vrijwillig vervroegde uittreding met 62 jaar en in 1979 één dag 
meer vakantie. Veel kritiek kreeg de late invoeringsdatum van de toch al mager geachte 
loonsverhoging; een terugwerkende kracht tot het begin van het CAO-jaar, 1 januari, lag 
immers voor de hand. Nadat ook nog eens de federatieraad, het hoogste orgaan in de 
bond, dit beleid met een grote meerderheid goedkeurde, stapten de negen Rotterdamse 
leden van het vijftienkoppige bestuur van de bedrijfsgroep op.24

Daarna viel tweemaal het besluit door te staken. De laatste keer op vrijdag 14 septem-
ber in het stadion De Kuip: 1.750 voor en 666 tegen. Niettemin liepen de aantallen direct 
betrokken arbeiders terug. De meningsverschillen groeiden, ze betroffen het wel of niet 
verharden van de acties, wel of niet uitbreiden van de staking en wel of niet aanvaarden 
van het akkoord.

Na het weekeinde, de financiële zorgen waren ernstig en de Sociale Dienst wenste geen 
uitkering te verstrekken, kwamen de stuwadoors met het bod van een voorschot, 1.000 tot 
1.500 gulden bruto bij hervatting van het werk. Op 19 september deelden bondsbestuur-
ders mee dat leden die verklaarden sinds 17 september werkwillig te zijn, een molestuit-
kering van 550 gulden konden ontvangen. Dat was ook de dag van de veldslag tussen de 
ME en honderden dweilers bij Unitcentre, met arrestaties en gewonden. Drie dagen later 
schortte het comité de staking op en adviseerde de maandag daarna het werk te hervatten. 
Hetgeen gebeurde. Volgens bondsvoorzitter Jaap Schroër was het ondernemersrecept van 
“uitroken” succesvol geweest. Maar: “Wij menen het, wij menen het hartgrondig, als wij 
zeggen en zeiden: onze leden laten we niet in de steek.”25

Op 28 september bleek uit de uitslag van het referendum dat driekwart van de stemmers 
akkoord ging met het uiteindelijke onderhandelingsresultaat. Rotterdam telde in het stuk-
goed 2.501 voorstemmers, tegen: 946. Amsterdam, voor: 950, tegen: 127.26 De SVN toonde 
zich verheugd: “Het gegroeide samenwerkingspatroon in denken en handelen zal in de 
verdere toekomst de goodwill van onze haven naar buiten toe ten goede komen en mits-
dien de werkgelegenheid in onze regio”.27

Hoe ernstig de crisis was die de vervoersfederatie doormaakte, bevestigde L.J. Pieters, 
voorzitter van de SVZ. Kort na de staking onthulde hij een afspraak met de onderhandelaars 
van de vervoersfederatie. “Natuurlijk hadden we de verzekering dat de Vervoersfederatie 
de stakingskassen nooit zou openen. (…) Ze verklaarden dat ze de staking nooit zouden 
overnemen.” Bondsonderhandelaars hebben dit zout in de wonden nooit weerlegd.28

De vertrouwencrisis tussen alle bondsgeledingen die het zowel onontkoombare als 
moedige evaluatierapport vaststelde, kreeg weinig hersteltijd. Met de bondsfusie in aan-
tocht, aan de vooravond van het dieptepunt in de economische neergang, met de omvor-

24 Rotterdams Nieuwsblad, 4 september 1979.
25 Vervoersbonden FNV, Evaluatierapport, p. 205.
26 Idem, p. 206.
27 SVN, Jaarverslag 1979, p. 4.
28 Vrij Nederland, 29 september 1979.
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ming van de stukgoedsector op komst en in het kielzog daarvan de wankele toekomst 
van de SHB, was een slechter crisismoment moeilijk denkbaar.29 Dat in het evaluatierap-
port een inhoudelijke beoordeling van het gevoerde sociaal-economisch beleid ontbrak, 
maakte het er niet gemakkelijker op. Zo bleef immers de kwaliteit van de stakerseisen 
buiten beschouwing en daarmee een belangrijke bron van onvrede en onrust. Dat zou 
de komende jaren tachtig nog blijken, omdat de dan doorgevoerde herstructurering de 
werkgelegenheid, de inkomens, de organisatie van de arbeid en de SHB niet met rust liet.

De staking van 1979 leidde tot een bezinning. Onder meer op de functie van de SHB en de 
positie van de stukgoedsector. De herstructurering van het havenbedrijf kwam hoog op de 
agenda staan en de vervoersfederatie dacht daarover graag mee.

Na de staking
“De heer van den Bergh deelt mee dat hij de drie mentoren, die zitting hadden in het 

actiecomité van de wilde staking zal ontheffen van hun mentorfunctie.” Het was ruim zeven 
weken na de staking in de Amsterdamse haven begin september 1979. Van den Bergh vond 
het ongepast dat mentoren van de opleidingsploegen de nieuwkomers een slecht voor-
beeld gaven.30 Aan de straf was de directie heel wat gelegen. Een eerdere poging, de sta-
king in Rotterdam was nog in volle gang, strandde op de actiedreiging in een pront pamflet 
van het actiecomité. Maar in de luwte van het nieuwe akkoord, kregen de mentoren ‘op 
kantoor’ toch hun degradatie te horen.

Direct daarna, 5 november, bezetten tien vrouwen – “de dames Jansen” – het westelijk 
bestekingskantoor aan de Nieuwe Hemweg. Vier dagen later hieven ze de bezetting op, 
de ondernemingsraad had alsnog het directiebesluit afgewezen en terugplaatsing geëist. 
Vervolgens schakelden de mentoren de vervoersfederatie in.31 Eén van hen, Hans Hekking, 
vatte het resultaat van de onderhandelingen als volgt samen: “Terug als mentor zat er niet 
in, zei Van den Bergh. Eerst was het ‘nooit meer mentor’. Dat ‘nooit meer’ is nu weg. Het 
loon van de mentor blijft, het gaat met dat van de andere omhoog.” Tien jaar later zette 
directeur Haak “een streep onder het verleden” en deelde hij Hekking mee de “terugzetting 
in functie ongedaan te hebben gemaakt”.32

De dames Jansen33

“De eerste keer schrik je je wel rot als je zo’n kantine met 200 kerels ingaat, als vrouw. Ik ben 
toch maar resoluut op tafel gesprongen en heb een vurige toespraak gehouden. Ik kreeg 
daarop ook schunnige opmerkingen te horen. Zoals ‘Hé schatje, moet je nog plat vanavond?’ 
Toen werd ik toch nijdig. Ik zei: ‘Nou moet je goed luisteren, ik sta hier niet voor mezelf 
te lullen, maar voor jullie.’ En met dat ik dat zeg, zet ik een stap op die tafel en trap zo het 
broodje van één van die gasten plat.”

29 De bestuurscrisis leidde onder meer tot het aftreden van voorzitter Schroër. Pas na bemiddeling door de FNV 
was de fusie in november 1981 een feit - Harmsen, Van Gelder, Onderweg, pp. 225-230.
30 Verslag van de overlegvergadering van de ondernemingsraad, 29 oktober 1979 - IISG-AHBd.
31 Notulen extra vergadering van de ondernemingsraad SHB, 9 november 1979 - idem.
32 Brief van M.J. Haak aan J.J. Hekking, 8 december 1989 - idem.
33 Rode Morgen, Tolerantie, p. 87.
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De staking werkte dus door. Dat gold ook in een aantal andere opzichten. De tijd was 
door de staking gebroken. In een terugblik tien jaar later zei één van de leden van het 
Rotterdams Vrouwenhavencomité: “Ik heb het nog steeds over: dat was voor of dat was 
na de staking. Niet voor of na de oorlog, nee, kun je nagaan wat voor ommekeer het in 
mijn leven teweeg heeft gebracht.”34 Bij de leiding van de bedrijfsgroep havens speelde 
iets vergelijkbaars. Een nieuwe groep bestuurders – de “spijkerpakkenbrigade” – moest de 
bakens verzetten. Eén van hen, Kees Marges, keek in 1989 terug: “Na de staking hebben 
we dan ook tegen elkaar gezegd, dat nooit meer. De bond moet het zijn die de akties in de 
haven leidt.”35 Eén van de vruchten was een beleidsnota over de bond en de teruggang van 
de stukgoedsector.36

Ook voor overheden en ondernemers was 1979 een keerpunt. Terwijl de reorganisatie 
van de havenarbeid een belangrijke stakingsbron vormde, was de staking op haar beurt 
aanleiding tot herstructurering van de stukgoedsector. De jaarlijks stijgende tonnages 
kwamen immers voort uit het massagoed en waar het stukgoed betrof alleen uit de even-
eens arbeidsextensieve overslag via containers en het ro/ro verkeer.37 De haven functio-
neerde meer en meer als een transportsysteem dat deel uitmaakte van een logistieke keten 
(wegvervoer, spoor, binnenvaart).38 Een ontwikkeling gesteund door overnames en fusies 
en de bemoeienis van de gemeentebesturen. In Amsterdam door afspraken over investe-
ringen in kaden en terreinen, middellange huurcontracten, steun bij het aantrekken van 
ladingen en uitbreiding van het ladingpakket van CTA.39 In Rotterdam wendde, met steun 
van de lokale overheid, de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoorsbedrijven zich tot de 
Nehem en vormde de minister van Economische Zaken eind 1981 een tripartiete structuur-
commissie om de ontwikkelingen in de stukgoedsector te onderzoeken.40

Dat deze herstructurering de SHB zou raken, was te verwachten. De pools voorzagen 
in een belangrijk deel van de werkgelegenheid in de stukgoedsector en waren gevoelig 
voor veranderingen in het havenbedrijf. Nog voor de staking presenteerde directeur A.G. 
Elshove van de Rotterdamse SHB een strategische bezinning.41 De inkrimping van de tra-

34 De Groene Amsterdammer, 16 augustus 1989.
35 H. Krikke, De aktiebereidheid is er, De Onderkrant, Speciaal nummer Rotterdamse haven, augustus/septem-
ber 1989.
36 Bedrijfsgroep havens, Een beleidsnota van de Vervoersbonden FNV, Gaat het stukgoed goed stuk, november 
1980 (hierna: Gaat het stukgoed).
37 H.van Driel, De herstructurering van de Rotterdamse stukgoedsector, Tijdschrift voor politieke economie, 
december 1988, p. 45 (hierna: De herstructurering).
38 W. Buitelaar, G. Evers, H. Peer, B. Westerveld, Werken in de Rotterdamse haven. Achtergronden van het 
arbeidsconflict in het najaar van 1979, Intermediair, 29 augustus 1980 (hierna: Werken).
39 Bijvoorbeeld in Amsterdam nam VCK in 1976 het Amsterdamsch Havenbedrijf over en ging Oceaan op in de 
Rietlanden. In 1980 ‘integreerden’ Nedlloyd en KNSM, waarmee CTA in handen van het eerste concern kwam. 
Op 1 juli 1982 fuseerden CTA en de stuwadoors- en veemafdeling van Müller & Co (deel van Internatio-Müller). 
Nieuwe naam: Combined Terminals Amsterdam vof (CTA). Gemeente Amsterdam, De havenontwikkeling in het 
Amsterdam/Noordzeekanaalgebied, Amsterdam 1979.
40 Gemeente Rotterdam, Stukgoed Rotterdam/Ontwikkelingen en perspectief/Beleidsvoornemens, Rotterdam 
1980. Nehem, Samenvatting structuurverbeteringsplan voor de conventionele stukgoedstuwadoorssector 
Nederlandse havens, ‘s-Hertogenbosch 1983, p. 2 (hierna: Samenvatting structuurverbeteringsplan).
41 A.G. Elshove, Hoofdlijnen SHB, Strategie 1979, 11 april 1979, p. 2 (hierna: Hoofdlijnen SHB) - IISG-AHBd.
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ditionele overslag bedreigde de “poolfunctie” die immers een spreiding van de pieken over 
een voldoende aantal bedrijven veronderstelde. In het overige havenbedrijf (niet-stukgoed) 
volgden de pieken door een massale verwerking elkaar sneller op, maar was het aantal 
ondernemingen te beperkt. Zijn conclusie was dat een optimaal pooleffect een verbre-
ding van de uitleen vereiste naar de graan-, kolen- en containerbedrijven.42 Net als zijn 
Amsterdamse collega vond hij een verhoogde inzetbaarheid van de SHB’ers onontbeerlijk. 
Dat kon door de invoering van functiecombinaties (combifunctie), vergelijkbaar met de 
Amsterdamse allrounder, aanpassing van de arbeidstijden en CAO aan die van de bedrij-
ven (ook (semi)continudiensten) en samenwerking met de Amsterdamse SHB. De extra 
pieken wilde Elshove opvangen in een ‘zwevende reserve’ van contractanten onder regu-
liere arbeidsvoorwaarden.43

De scherpe stelling van een flexibele reservepool maakte indruk op de vertegenwoor-
digers van de vakorganisaties. In een gesprek met de directie konden zij zich verenigen 
met de hoofdlijnen van de overlevingsstrategie van de Rotterdamse SHB. Hun suggestie, 
een paar maanden voor de staking, over te gaan tot een paritair bestuurde SHB kreeg geen 
kans. Maar twijfels aan de uitvoerbaarheid, mochten een “verdere discussie niet in de weg 
staan”.44

Na de staking klonk de toon strijdlustiger. De inleiding van de beleidsnota “Gaat het stuk-
goed goed stuk?” eindigde met: “Maar alleen als we samen het gevecht met de onder-
nemers aangaan, alleen dan kunnen wij hén onze wil opleggen!”45 Hoewel deze bonds-
nota vrijwel geheel beperkt bleef tot de situatie in de Rotterdamse haven, zou het motto 
“geen man gedwongen de havenpoort uit” ook in Amsterdam jarenlang gevoerd worden. 
Behoud van werkgelegenheid moest samen met een streven naar “capaciteitsbeheer-
sing” de kern worden van het toekomstig bondsbeleid. Tegenover de arbeidsuitstoot in 
de stukgoedsector en de dreigende overcapaciteit aan overslagmiddelen plaatste de nota 
een onvermijdelijk, maar “éénmalig proces van herstrukturering”. Op basis van marktre-
gulatie wenste de vervoersfederatie nauw betrokken te worden in sectorovereenkomsten 
tussen gemeente en bedrijven en in maatregelen om de havenarbeiders binnen de poort 
te houden. Opvallend was het voorstel voor een vacaturebank die overtollig verklaarde 
arbeiders naar nieuw werk binnen de haven kon bemiddelen. Mocht directe inzetbaarheid 
niet mogelijk zijn, kon de SHB ingeschakeld worden om op vrijwillige basis de band met 
het havenbedrijf te behouden.46

Samenvattend toonde de nota de bereidheid van de vervoersfederatie mee te werken 
aan de herstructurering van het stukgoed, mits in tripartiete overleg sturend kon worden 
opgetreden om vooral werkgelegenheid zeker te stellen. Hoewel onuitgewerkt, kreeg de 
SHB een nieuwe taak toebedeeld: opvang van (nog) niet herplaatste arbeiders; belangen-
behartiging die op gespannen voet stond met de poolfunctie.

42 Idem, p. 2. De verbreding werd later uitgewerkt in de ‘multi sector pool’; vanaf 1983 een operationeel zelfstan-
dige eenheid binnen de SHB - idem.
43 Elshove, Hoofdlijnen SHB, p. 3 - idem.
44 Verslag bespreking vertegenwoordigers SHB en vervoersbonden FNV en CNV, 16 april 1979 - idem.
45 Vervoersbond FNV, Gaat het stukgoed, Inleiding.
46 Idem, pp. 34, 35.



shb op de schop 185

Vol zorgen over het voortbestaan van de SHB bracht de ondernemingsraad een nota uit, 
waarin de verbreding van het werkterrein een belangrijke plaats innam. De directie sloot 
daarop aan en wenste het gehele Noordzeekanaalgebied te bestrijken.

Basisverbreding
Voor de Amsterdamse SHB was 1980 een penibel jaar. Opnieuw gingen verhalen rond 

over de mogelijke opheffing. De behoefteopgaven van de deelnemende bedrijven daalden 
en leidden in de maanden april/september tot een personeelsstop. Tegelijkertijd waren 
er in elke (maandelijkse) vergadering van de ondernemingsraad klachten te horen over 
vreemde inhuur, onreglementair werken of buitensporig overwerk.47 Daarnaast begon de 
kwestie van de afwijkende arbeidstijden hoog op te spelen en daarmee de houdbaarheid 
van de stukgoed-CAO waaronder de SHB viel.48

Tabel 7.149 – Personeel SHB Amsterdam, verwachting en werkelijkheid

 Behoefteopgave Afname

Eerste kwartaal 1980 635 555

Vierde kwartaal 1980 603 560

Eerste kwartaal 1981 593 535

Vierde kwartaal 1981 535 490

Op initiatief van voorzitter De Rooi trachtte de ondernemingsraad een einde te maken 
aan de onzekerheden en kwam in maart 1981 met een nota. Zou niet aan de wensen van 
de deelnemende bedrijven tegemoetgekomen worden, dan gaven deze de voorkeur aan 
uitbreiding van het eigen personeelsbestand en kwam de SHB droog te staan. Om dit te 
voorkomen, was “een verbreding van arbeidsgebied, arbeidstijd en van werkzaamheden” 
nodig en dat kon door een indeling in drie groepen SHB’ers: 1. Stukgoedwerkers (bestaande 
CAO). 2. Niet-stukgoed werkers, in de machinale bedrijven (eigen CAO, aansluitend op die 
van de sectoren). 3. Expeditiewerkers, in de vervoerssector, niet direct aan de haven gebon-
den (expeditie-CAO). Uitwisseling tussen de drie groepen moest mogelijk zijn.50

Het commentaar van het bedrijfsgroepbestuur beperkte zich voorlopig tot de kantteke-
ning dat de eventuele vorming van de groep expeditiewerkers ook een aangelegenheid was 
van de bedrijfsgroep wegvervoer.51 De vakbondsgroep van de Rotterdamse collega’s ging 
een stap verder en wees deze derde groep af. Dat “schept geen nieuwe arbeidsplaatsen, 
maar verplaatst ze”.52 De kadergroep van de Amsterdamse SHB was verdeeld. De meerder-
heid achtte inspelen op de mechanisatie en de verschuivingen in de ladingstromen onver-
mijdelijk en daarmee de terugkomst van de continudiensten. Een minderheid wees op de 
gezondheidsschade door wisseldiensten en nachtarbeid en sprak van “terugdraaien van de  

47 Verslag vergadering ondernemingsraad SHB, 8 december 1980 - IISG-AHBd.
48 Verslag van het vooroverleg bij overlegvergadering, 9 februari 1981 - idem.
49 Personeel Jaarverslag SHB 1980 en 1981 - idem.
50 OR SHB, Discussienota met betrekking tot de toekomst van de SHB-Amsterdam, maart 1981 - idem.
51 Bedrijfsgroep havens Vervoersbonden FNV, 3 april 1981 - idem.
52 Ondernemingsafdelingsbestuur SHB Rotterdam, 6 april 1981 - idem.



186 opstandig volk

klok”. De splitsing in CAO-groepen zou de saamhorigheid aantasten en de SHB degrade-
ren tot een uitzendbureau voor het transport. Dat zou het begin van het einde zijn.53

De secretaris van de kadergroep werkte deze kritiek uit. Hij meende dat concerns als 
Nedlloyd en Internatio-Müller in hun streven naar kostenverlaging en verhoogde arbeids-
productiviteit de nieuwe en kostbare apparatuur snel rendabel moesten maken, hetgeen 
een volcontinue benutting en beschikbaarheid van arbeiders vereiste. Het daaruit volgende 
verlies van arbeidsplaatsen werkte door naar de SHB. Meegaan in dit proces en zelf ver-
slechteringen voorstellen, zou leiden tot of een slechtere CAO (het werk bleef behouden) 
of werkloosheid (het werk verdween).54

De ondernemingsraad handhaafde echter zijn voorstellen en organiseerde voorlichtings-
bijeenkomsten voor het personeel en daaropvolgend een enquête. Bij een deelname van 56 
procent kozen meerderheden voor uitbreiding van het werk naar de niet-stukgoedbedrij-
ven (78 procent) en vervoer buiten de haven (80 procent). Een complicatie was dat in het 
eerste geval slechts een minderheid (33 procent), vooral jongeren, bereid was dat werk zelf 
te doen, in het tweede geval was dat een kleine meerderheid (58 procent).55 De beoordeling 
van de ondernemingsraad dat het personeel in grote lijnen instemde met de constructie 
van drie CAO’s was nogal rooskleurig, een uitgesproken meerderheid had immers te ken-
nen gegeven het nieuwe werk niet bepaald aantrekkelijk te vinden. Bovendien bestond de 

53 Verslag scholingsbijeenkomst ondernemingsraadsleden en kaderleden SHB, 8 april 1981 - idem.
54 Persoonlijke visie op de ontwikkeling van de werkgelegenheid SHB Amsterdam, augustus 1981 - idem.
55 Verslag van de voorlichtingsbijeenkomsten, welke werden belegd door de ondernemingsraad, met betrekking 
tot de toekomst van de SHB Amsterdam, 10 december 1981 - idem.

Twee schaftende pendelaars van de SHB bij Wm. H. Müller & Co, 17 oktober 1981 - foto Piet den Blanken
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vrees dat de expeditie afgesplitst zou worden van het bestaande havenwerk en onderge-
bracht bij een ongunstiger CAO.56

Inmiddels had de directie ook een notitie geschreven over de toestand en toekomst van 
de SHB.57 Ze verwachtte een verdere daling van de behoefteopgaven, waardoor het verlies 
van 50 arbeidsplaatsen in 1981 door nog eens het dubbele gevolgd zou worden in 1982; 
het personeelsbestand kwam dan op 700. Een teruggang die het financieel draagvlak en 
de dienstbaarheid van de SHB aantastte. De oplossing zag de directie in “basisverbreding” 
via onregelmatig, algemeen transportwerk in het Noordzeekanaalgebied. Naast pieken op 
Schiphol en industriële bedrijven, ook werkzaamheden bij het marktwezen en de publieke 
werken van de gemeente Amsterdam. De combinatie van de pieken in het havenwerk en 
die in het over te nemen werk elders zou het personeelsbestand terugbrengen op het werk-
bare niveau van 800.58 Voorwaarde was wel dat de betreffende bedrijven zich aansloten bij 
de SHB.

Gerealiseerd was nog niets, bovendien moest het AWF de voortzetting van de bijdrage 
in de kosten van de improductiviteit goedkeuren; deze bedroeg ongeveer 40 procent en zou 
bij een proefperiode van ‘niet-haven’ bedrijven het volle pond moeten zijn.

De ondernemingsraad onderschreef de voornemens van de directie, maar wachtte op 
de nadere uitwerking.59 Bestuurder J. Karte van de Vervoersbond FNV maakte bezwaar 
tegen de tewerkstelling buiten de haven.60 Dat laatste was ook de kern van het definitieve 
commentaar op de nota van de ondernemingsraad door de bedrijfsgroep havens. Aan het 
transport buiten de haven stelde secretaris Marges de voorwaarde “alleen op plaatsen, 
waar nu met uitzendkrachten gewerkt wordt” en toepassing van de arbeidsvoorwaarden 
van de SHB. Tevens wenste hij de beëindiging van de piekregeling en van de inschakeling 
van studenten.61

Vanaf 1982 versnelden de onderzoekingen van de Nederlandse Herstructurerings-
maatschappij het reorganisatieproces van de stukgoedsector. Naast investeringen achtte  
de tripartiete Nehem de opheffing van honderden arbeidsplaatsen onontkoombaar.

Nehem
De bemoeienis van de Nehem in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, 

eind 1981, leidde tot het Herstructureringsplan Amsterdamse haven. Een sociaal akkoord 
tussen SVN en vakorganisaties dat een einde moest maken aan het “overcompleet”  

56 Verslag vergadering ondernemingsraad, 7 december 1981 - idem.
57 O.J. van den Bergh, Notitie m.b.t. de huidige en toekomstige situatie SHB, december 1981 - idem.
58 Idem, pp. 3-5.
59 Verslag vergadering ondernemingsraad, 28 december 1981 - idem.
60 Verslag van de bijeenkomst, waarin de (nieuwe) ondernemingsraad zich presenteert, 25 januari 1982. De bond 
leek zich vooral zorgen te maken over de ordening van het onderhandelingsveld. “We zouden in een strategisch 
erg moeilijke en misschien wel onmogelijke positie komen te verkeren, indien er een 2e poot [verbreding binnen de 
haven] zou funktioneren en wij nog geen cao hebben kunnen afsluiten”. Vervoersbond FNV, bedrijfsgroep havens, 
Aan ondernemingsraad SHB Amsterdam, 23 februari 1982 - idem.
61 Idem.
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(192 op een totaal van 1.400) van stukgoedarbeiders.62 Na goedkeuring door de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trad het akkoord op 1 november 1982 in werking.63 
Het bevatte vier maatregelen: uittreding bij 57½ jaar en ouder, verstrekking premie bij 
vrijwillig vertrek, verbetering van de inmiddels ingevoerde vacaturebank en instelling van 
scholingspool.

Voor de vervroegde uittreding, tot 1 juli 1984 mogelijk voor maximaal 232 personen, 
meldden zich 210 arbeiders, waaronder 83 bij de SHB.64 Van de vertrekpremieregeling 
maakten bij een groeiende werkloosheid weinigen gebruik, ook omdat terugkeer in de 
haven niet toegestaan was. Bij de vacaturebank konden arbeiders zich inschrijven voor een 
vrijwillige overgang naar een ander havenbedrijf. De scholingspool functioneerde binnen 
de SHB voor arbeiders die deelnamen aan een programma van om- en bijscholing, waarna 
ze buiten het stukgoed (maar binnen de haven) herplaatst konden worden; een constructie 
die de SHB een oneigenlijke opvangfunctie gaf.

Ten tijde van dit akkoord (en dat van Rotterdam) bracht de tripartiete structuurcom-
missie van de Nehem een eerste rapportage uit van het onderzoek naar de (toekomstige) 
ontwikkelingen in de stukgoedsector gedurende de jaren 1981-1990. De prognoses lieten 
zien dat de eerder ingezette veranderingen in de jaren tachtig een vervolg kregen. Een paar 
illustraties:65

 *  minieme stijging van de overslag, inclusief containers en ro/ro, van 3,9 naar 4 miljoen 
ton – in Rotterdam een daling van 14,5 naar 12,2 miljoen ton,
 *  toename van de grootte en specialisatie van de zeeschepen bij dalende aankomsten; 
stijging geloste hoeveelheid per aankomst in de gezamenlijke, Nederlandse zeehavens van 
1.371 naar 1.805 ton in 1990,
 *  groei van de automatische informatieverwerking – verschuiving van directe naar indi-
recte verwerking (van zeeschip/vervoermiddel naar opslag loods en wal); meer terminal-
werkzaamheden en grotere eenheidsladingen; zwaardere werktuigen en belasting kades 
en terreinen; bediening vanuit werktuigcabine,
 *  dalende personeelsbehoefte van 1.222 stukgoedarbeiders naar 726 (totaal: 41 en SHB 
ook 41 procent) – in Rotterdam van 4.988 naar 2.274 (totaal: 54 en SHB: 33 procent).

Het totaalbeeld heette “weinig rooskleurig” en noopte tot nieuw beleid op drie probleem-
gebieden: overcapaciteit van klassieke en ondercapaciteit van op de toekomst afgestemde 
overslagfaciliteiten en (opnieuw) overcompleet van vooral direct personeel.66

62 Verslag overlegvergadering SHB Amsterdam, 9 augustus 1982 - idem. 
63 Nehem, Sociaal beleidsplan voor de multi purpose conventionele stukgoedoverslagsector in de Nederlandse 
zeehavens, ‘s-Hertogenbosch, maart 1985, pp. 15, 16  (hierna: Sociaal beleidsplan). In juli 1982 kwam in Rotterdam 
een vergelijkbaar plan uit - idem, pp. 9-11.
64 Verslag overlegvergadering SHB Amsterdam, 5 oktober 1982. De uitkering bedroeg 90 procent van het vaste 
netto jaarinkomen tot de pensioengerechtigde leeftijd en was ook van toepassing op niet-stukgoed arbeiders. Daar 
gold een vervangingsplicht; elke vrijgekomen arbeidsplaats diende bezet te worden door arbeiders uit de stukgoed-
bedrijven en de SHB of het leerlingwezen - IISG-AHBd.
65 Nehem, Rapport stukgoedsector, pp. 3-5.
66 Idem, p. 6.
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De aanpak van de capaciteitskwesties stond centraal in het Structuurverbeteringsplan dat 
de Nehem in juli 1983 uitbracht. Het behelsde investeringen in kranen, terreinen, loodsen 
en gespecialiseerde terminals voor 61 miljoen gulden (in Rotterdam: 247 miljoen); uiter-
lijk medio 1985 door de bedrijven op te brengen. Daarnaast was de verwachting dat de 
havenbeheerders – gemeenten – in de infrastructuur investeerden; 25 miljoen (Rotterdam: 
125) Aan dit plan werkten zeven stuwadoorsbedrijven mee (Rotterdam: 18 van de 24). Ze 
verklaarden zich bereid te verhuizen (westwaarts), nieuwe terminals te bouwen en samen 
te werken. Tot de voorwaarden om het verbeteringsplan uit te kunnen voeren, behoor-
den de financiële ondersteuning van de rijksoverheid en de “oplossing van de sociale 
problematiek”.67

De derde kwestie, het overcompleet, speelde het sterkst in de eerste helft van de jaren 
tachtig en zou tegen het begin van de jaren negentig grotendeels toe te schrijven zijn aan 
de “containerisatie van het cacaopakket”.68 Van de maatregelen had alleen de vervroegde 
uittreding een direct – zij het eenmalig – effect, de SVN pleitte dan ook voor een versnelde 
sanering van de werkgelegenheid in een nieuw sociaal akkoord. Dat kwam eind juni 1983 
tot stand en stond enerzijds onder de matigende invloed van de zeven maanden eerder in 
de Stichting van de Arbeid gesloten sociale vrede (1) en anderzijds van de stroef lopende 
CAO-onderhandelingen (2) en gedwongen ontslagen in Amsterdam (3).

1.  Op landelijk niveau voltrok zich op 22 november 1982 een wending in de sociaal-
economische verhoudingen die de geschiedenis inging als het Akkoord van Wassenaar.69 
Onder het goedkeurend oog van het net aangetreden (eerste) kabinet R.F.M. Lubbers 
stemde op het dieptepunt van de economische neergang de leiding van de vakbeweging 
in met een reële loondaling ten gunste van winstherstel en arbeidstijdverkorting. Als 
beloning beloofde het kabinet af te zien van ingrepen in de loononderhandelingen. Deze 
pacificatie viel samen met een regeringsbeleid van ‘nononsense’ dat onder meer een 
afnemende staatsbemoeienis met de economie inhield, een beperking van de collectieve 
uitgaven, een bezuiniging op het stelsel van sociale zekerheid en een beginnend offensief 
van privatisering.70

2.  Als reactie op de succesvolle acties voor het behoud van de bovenwettelijke ziekte-
uitkering, stelden de scheepvaartverenigingen zich in 1982 op de nullijn, zolang de kosten 

67 Nehem, Samenvatting structuurverbeteringsplan. De investeringsprojecten waren voorzien van een streefda-
tum. Coenhaven Afrika/Amerika pier, 1984. Coenhaven Westerhoofd en pier Azië en Houtveem, 1985. Vlothaven 
Zuidwest zijde en Scandiapier, 1986. Oostelijk Havengebied 1987, woonbestemming; geen vestiging van nieuwe 
stukgoedbedrijven, pp. 1, 7 en 8.
68 Nehem, Rapport stukgoedsector, p. 54. Geraamd verlies aantal arbeidsplaatsen over de periode 1981-1985: 25 
procent (Rotterdam: 41). Over 1986-1990: 20 procent (Rotterdam: 22).
69 Stichting van de Arbeid, Centrale aanbevelingen inzake aspecten van een werkgelegenheidsbeleid, ‘s-Graven-
hage, 24 november 1982. De belangrijkste ondertekenaars waren Ch. van Veen (woonplaats: Wassenaar), en W. 
Kok, respectievelijk namens VNO en FNV.
70 Van Zanden, Een klein land, pp. 229, 230. Voorbereidend werk was verricht door de commissies Wagner die 
een nieuw industrieel elan in de Nederlandse economie beoogden. Bijvoorbeeld door verlaging van het financie-
ringstekort en de sociale uitgaven, stimulering van flexibele contracten, versoepeling van de ontslagprocedure en 
marktgerichte hervorming van het onderwijs.



190 opstandig volk

van de reorganisatie van de stukgoedsector nog onbekend waren.71 Al eerder hadden ze de 
verhoudingen strak gespannen met voorstellen voor een beperkte prijscompensatie en een 
verhoogde flexibilisering van de arbeidstijden die later met de door de bonden gewenste 
arbeidstijdverkorting van tafel gingen.72 Pas in augustus volgde overeenstemming (bij het 
Rotterdamse stukgoed was dat nog later).73

3.  Bij de stuwadoorsafdeling van VCK in Amsterdam moest de Vervoersbond FNV zich 
in november 1982 neerleggen bij gedwongen ontslagen. De vervoegde uittreding kon het 
overcompleet niet verdrijven. Volgens de directie was het “één voor twaalf” en dreigden de 
banken de geldkraan dicht te draaien. Met arbeidstijdverkorting en een “loonoffer” tracht-
ten de bondsbestuurders het ontslag van 78 mensen (op een totaal van 360), waaronder 58 
havenwerkers, tegen te houden. De leden hadden dit voorstel afgewezen.74

Tegen deze achtergrond van ideologische consensus en reële tegenstellingen ging de 
herstructurering een nieuwe fase in. Tijdens nieuwe CAO-onderhandelingen en een 
intensieve bemoeienis van koppelbazen met de Amsterdamse haven, raakte ze de SHB 
direct.

Tweede sociaal akkoord
De SHB maakte in 1982/1983 opnieuw een moeilijke tijd door. De verwachte, te ver-

werken hoeveelheid stukgoed in de Amsterdamse haven moest al in februari voor het jaar 
1983 bijgesteld worden van 3,5 naar 2,5 miljoen ton; in april zakte de prognose tot 2,3 
miljoen.75 De leegloop bij de SHB bedroeg in de tweede helft van 1982 meer dan 30 pro-
cent en de bijdrage van het AWF liep op van 4,2 miljoen gulden in 1981 naar 6,8 miljoen 
in 1983.76 De behoefteopgave (garantiegetallen) en de werkelijke afname daalden en na de 
personeelsstop vanaf februari 1981 viel het bestand sterk terug.77

Vrij constant was de aanvoer van cacao, 0,3 miljoen ton, 75 procent daarvan kwam 
tijdens de winterpiek van vijf à zes maanden binnen, daaraan werkte ongeveer de helft van 
het SHB-bestand. Ook bij de cacao maakte de traditionele verpakking – zakken – plaats 
voor containers, zij het nog in een laag tempo. Behalve dat de behandeling van cacao 
arbeidsextensiever werd, tekende de piek zich door het dalende totaaltonnage scherper 
af.78

71 SVN, 10 februari 1982. Dit betrof de voor ondernemers verplichte aanvulling van het ziekengeld tot 100 pro-
cent - IISG-AHBd.
72 Vervoersbond FNV, CAO Nieuws, 25 februari 1982 - idem.
73 SVN, Aan de leden, Haven-CAO 1982, 3 september 1982. Vervoersbond FNV, CAO Nieuws, 8 september 1982. 
De SVN trok bij de SHB de variabele begin- en eindtijden in, evenals de beperkingen bij de opname van vrije dagen. 
De prijscompensatie bleef gehandhaafd - idem.
74 Vervoersbond FNV, Informatie, 10 november 1982 - idem. De Tijd, 4 maart 1983.
75 Notulen overlegvergadering SHB, 12 april 1983. Het eindresultaat was nog lager: 2,1 miljoen ton - SVN, 
Statistisch overzicht van de Amsterdamse haven en andere havens in het Noordzeekanaalgebied, 1983/1984.
76 Personeel Jaarverslag 1983, pp. 16, 17 en 25 - idem. Stijging bijdrage AWF in 1983 was ook toe te schrijven aan 
de volledige subsidiëring van de Bpool  zie hiervoor p. 200.
77 Overzichtsstaten, Correspondentie ondernemingsraad SHB 1984 - idem.
78 Notulen overlegvergadering, SHB, 10 mei 1983 - idem.
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Tabel 7.279 – Personeelsgegevens SHB

 Leegloop Arbeidsongeschikt Behoefteopgave Afname Inleen Personeelsbestand

1981 17,6 %  15,6 % 535 509 2.979 800

1982 25,2 % 15,8 %  458 371 2.076 698

1983 23,2 % 15,4 %  365 367 774 631

Leegloop en arbeidsongeschiktheid: gemiddelde cijfers. Inleen: in mensdagen. Bestand: einde van het jaar .

Tegenover het beeld van een onontkoombaar overcompleet stonden vermijdbare, de werk-
gelegenheid aantastende, ontwikkelingen die de geloofwaardigheid van de maatregelen in 
twijfel trokken. Zo bleven derden voor bepaalde (piek)werkzaamheden ingeschakeld. De 
ASA-studenten verdwenen na 198380, maar de al bestaande inleen (in 1983: 628 mensdagen) 
van de Zaanse Los- en Laadploeg Het Kappie kreeg in 1984 een formele status (de naam ver-
wees naar het kapje op het hoofd bij het dragen van zakken op de schouder en/of de rug).81

Ook gingen de overtredingen van de CAO in 1983 onverminderd door. Tijdens de 
cacao piek regende het klachten bij de ondernemingsraad. Van een reepgast over de te 
kleine ploegen bij stuwadoorsbedrijf Ter Haak, van het bestuur van de vakbondsgroep over 
prestatiebeloning bij Jonker-Scheuer (“vuile taken betaling”), van Hekking over klaar naar 
huis dat bij Cornelder “vaste regel” was geworden, van 97 SHB’ers die met een handteke-
ningenactie protesteerden tegen tonnengeld (“meer tonnen draaien voor extra geld”).82 De 
ondernemingsraad nam dit protest over en eiste van de directie een dagelijkse controle. 
Directeur Van den Bergh was van mening dat de verantwoordelijkheid voor deze praktijken 
in de deelnemende bedrijven lag. De druk van “de moordende concurrentie”, zo zei hij, 
dwong ondernemers te kiezen voor prestatiebeloning.83

In deze schriftelijke klachten ging het ook over de funeste invloed van koppelbazen. In 
april 1983 kregen zij met grote krantenkoppen een niet te negeren belangstelling.84 Verdacht 
van ontduiking van belasting en betaling van sociale premies arresteerde de Rijkspolitie 
te water zes personen, waaronder de directeur van W.M. van de Velde Stuwadoors- en 
Servicebedrijf BV, lid van de SVN en garanderend deelnemer SHB (32 man). Tijdens de 
cacaopiek zouden koppelbazen voor minstens 40 miljoen gulden gefraudeerd hebben en 
dagelijks gebruikmaken van gemiddeld honderd ‘zwartwerkers’.85

79 Personeel Jaarverslag 1983, pp. 16 en 17. Staten, Correspondentie ondernemingsraad 1984 - idem.
80 Idem. Inleen ASA-studenten 1983: 151 mensdagen. De daling trad na 1979 (2.202) in - idem.
81 Juli 1983 zegde de Vervoersbond FNV, daarin gevolgd door de ondernemingsraad van de SHB, de piekrege-
ling op vanwege een tekortschietende controle. In 1984 kwam er een voorlopige regeling die een volgorde kende. 
Wanneer, als eerste, het vaste en het SHB personeel niet in de pieken konden voorzien en, als tweede, de leden 
van de SVN onderling het werk niet konden overdragen, schakelde de SHB geregistreerd personeel van Het Kappie 
in voor alle voorkomende werkzaamheden in het stukgoed. Bleek dan nog behoefte te bestaan aan chauffeurs 
voor autoboten, dan kon de SHB een geregistreerde groep chauffeurs benaderen - Vervoersbond FNV, Regeling 
pieksituaties, 22 december 1983. De ongeveer zeventig arbeiders van Het Kappie volgden de voorwaarden van de 
CAO, maar waren bij ‘geen werk’ aangewezen op een uitkering. Bovendien was bestelling van een taak van vier uur 
mogelijk - IISG, Archief Vervoersbond NVV/FNV, nrs. 1453 en 1454.
82 Brieven, data 7-28 maart 1983, Correspondentie Ondernemingsraad SHB 1983 - IISG-AHBd.
83 Notulen overlegvergadering 12 april 1983 - idem.
84 “Grote koppelbaas aangehouden in de haven van Amsterdam” - Het Parool, 11 april 1983. “Grote fraude met 
zwart werk ontdekt in haven Amsterdam”- de Volkskrant, 12 april 1983.
85 Na een jaar eerder met financiële steun van de gemeente Amsterdam een nieuwe cacaoterminal te heb-
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Deze tegenstrijdigheid tussen overschot en inleen klonk niet door in het tweede sociaal 
akkoord. Dat richtte zich op de terugdringing van het surplus aan stukgoedarbeiders en 
maakte een onderscheid tussen een A- en een B-garantie. De laatste was afgestemd op de 
cacaopiek. Berekend was dat de als B-pool aangeduide constructie in het eerste jaar 320 
arbeiders nodig had, hetgeen een verhoging van de behoefteopgave van 118 man inhield. 
Het bestuur van de SHB bepleitte zo’n regeling in april 1983 bij de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en drong met succes aan op een verhoogde bijdrage van het 
AWF.

De minister gaf met terugwerkende kracht tot 1 januari 1983 groen licht aan een 100 
procent subsidie voor de leegloop in de B-pool gedurende maximaal vijf aaneengeslo-
ten maanden per jaar.86 Deze B-pool was overigens een administratieve aangelegenheid. 
Iedere SHB’er kon ingezet worden voor de cacaopiek. Feitelijk daalde de bijdrage van de 
deelnemende ondernemers aan de financiering van de leegloop. Dat gold ook voor de ove-
rige leegloop, doordat het pensioenfonds bijdroeg aan de kosten via een premieverlaging 
voor de deelnemers aan de ouderenregeling.87

Een tweede onderdeel van het sociaal akkoord bestond uit een arbeidstijdverkorting 
van 8 procent (Rotterdam: 10). Dat gebeurde in de vorm van roostervrije dagen die, geïn-
spireerd door het Akkoord van Wassenaar, de arbeiders voor een deel zelf financierden. 
Over de periode 1 januari 1984/1 juli 1985 zouden daarmee 85 arbeidsplaatsen behouden 
blijven, waarvan ongeveer de helft bij de SHB.88

Een derde onderdeel maakte tussentijdse aanpassingen mogelijk. Na de ingangsda-
tum van 1 juli 1983 volgde elk halfjaar een peiling om aan de hand van de verhouding 
personeelssterkte/personeelsbehoefte de voortgang vast te stellen. Wanneer een even-
tueel overcompleet niet volgens de afspraken gefinancierd kon worden, beschouwde het 
akkoord gedwongen ontslagen als onvermijdelijk. Ook in het geval van een dreigend fail-
lissement.89 Het veto van de Vervoersbond FNV op ontslag kon dus in bepaalde omstan-
digheden opgeheven worden. Overigens was in de mogelijkheid van een tekort, een reali-
teit in 1984, niet voorzien.

Een laatste hier te noemen bepaling betrof de bestrijding van onreglementair werk 
door een pasjessysteem. De invoering daarvan bleek een precaire aangelegenheid. De pas-
jes waren een middel om tot betrouwbare berekeningen te komen die op hun beurt wel of 
niet gedwongen ontslagen tot gevolg hadden De vraag was, richtte de controle zich op de 
ondernemer of op de arbeider, dus wie droeg de verantwoordelijkheid voor de overtredin-
gen? En wie oefende de controle uit? De Rijkspolitie te water, ‘politioneel’ (ondernemers), 

ben geopend, ging Van de Velde begin 1984 failliet - Het Parool 19 januari 1984. In februari 1984 volgde bij de 
Amsterdamse rechtbank een aantal veroordelingen - de Volkskrant, 3 februari 1984.
86 Sociaal akkoord voor Amsterdam in het kader van het Nehem-structuurverbeteringsplan voor de conventi-
onele stukgoedstuwadoorssector, Bijlage IV SVN Jaarverslag 1983 (hierna: Sociaal akkoord Amsterdam 1983). In 
Rotterdam gingen arbeiders uit de stukgoedbedrijven over naar de SHB en kwam de verhouding SHB/vast op 
50/50 procent, pp. 10, 11.
87 Nehem, Sociaal Beleidsplan, p. 17. De maximale bijdrage bedroeg voor die tijd 65 procent. Halverwege 1984 
verlengde de minister de extra voorziening van AWF tot 1 juli 1985, de datum tot waar het sociaal akkoord gold.
88 SHB, Personeel Jaarverslag 1983, p. 3 - IISG-AHBd.
89 Sociaal akkoord Amsterdam 1983.
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of het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, ‘sociaal’ (vakorganisaties)?90 Na veel 
getwist, protesten en stakingen tegen “ronselpraktijken”91 en de bemoeienis van minister 
J. de Koning92, kreeg in november 1984 de sociale vorm de voorkeur.93 Voorbereidingen, 
procedures en foto’s ten spijt, een feitelijke invoering bleef uit.94

Ook de uitwerking van de roostervrije dagen liep niet soepel. De CAO, waarin deze dagen 
gedeeltelijk betaald werden met ingeleverd loon, kreeg toch al bij vakbondsleden de han-
den niet op elkaar.95 Ook hier kwam de machtsvraag aan de orde. Wie wijst de dagen 
aan, zijn ze vrij opneembaar of worden ze gepland in periodes van leegloop? De onderne-
mingsraad kwam uiteindelijk voor het jaar 1984 op een schema dat de weken aangaf die 
in aanmerking kwamen voor een roostervrije dag, plus een aantal vrij te kiezen dagen. Het 
resultaat was het behoud van ongeveer 55 arbeidsplaatsen.96

Op een geheel andere manier dreigde de ouderenregeling (‘vrijwillig ontslag’) te ontspo-
ren. Voor het eerst toegepast in de havens, leek de landelijke voorziening voor 57½-jarigen 
en ouder onder haar succes te bezwijken. De Koning besloot begin 1983 vanwege de hoge 
overheidskosten tot een afremming en stond de ondernemers een verlaging toe op de aan-
vulling van de uitkering.97 Toen later in het jaar de scheepvaartverenigingen daar met een 
vermindering van 3 procent gebruik van maakten98, dwong de rechter tot navolging van het 
akkoord en handhaving van de aanvulling tot 90 procent.99

Terwijl de Amsterdamse haven in 1984 een recordjaar kende, lag er een werkgelegenheids-
akkoord dat rafels en scheuren vertoonde en weinig vertrouwen kreeg van de haven-
arbeiders. Dat verbeterde niet, toen het overcompleet omsloeg in tekorten.

Tekorten
In 1983 trad in de sociaal-politieke verhoudingen binnen de SHB een verschuiving op 

die bevestigde wat De Wildt eerder in een terugblik op de staking van 1979 “een keerpunt” 
noemde. De toonzettende en actieve voorzitter van de ondernemingsraad, De Rooi, tevens 
prominent kaderlid van de Vervoersbond FNV, maakte met ingang van 1 januari gebruik 
van de vertrekpremieregeling. Met hem vertrok een bondsloyale man die in constructief 

90 Vervoersbond FNV, Informatie, 23 augustus en 2 november 1984. SVN, Aan Bedrijfsgroepbestuur van de 
Vervoersbond FNV en aan Vervoersbond CNV, 20 augustus 1984 - IISG-AHBd.
91 De Waarheid, 23 december 1983 en 26 oktober 1984.
92 Dat de pasjesregeling niet van de grond kwam, vervulde De Koning “met grote zorg” - minister De Koning 
aan Commissie II (paritaire ‘commissie overcompleet’ in Rotterdam), 17 mei 1984 - IISG-AHBd. J. de Koning was 
minister Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het eerste kabinet Lubbers (1982-1986).
93 SVN, Jaarverslag 1984, p. 20.
94 “De indertijd gemaakte pasfoto’s zullen op korte termijn worden vernietigd” - M.J. Haak, Aan de onderne-
mingsraad SHB, 14 februari 1991 - IISG-AHBd.
95 Deelname referendum: 34 procent. Steun raam CAO in Amsterdam en Rotterdam gezamenlijk: 59 procent, in 
het stukgoed:respectievelijk 52 en 50. Vervoersbond FNV, CAO Nieuws, 16 augustus 1983 - idem.
96 Jaarverslag ondernemingsraad SHB, 1983 - idem.
97 Nederlandse Staatscourant, 7 februari 1983.
98 F. van den Berg en anderen, Het zal wel doodbloeden. De Rotterdamse stukgoedstaking 1984, Amsterdam 
1984, p. 12 (hierna: Het zal wel).
99 de Volkskrant, 29 december 1983.
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overleg met de directie meedacht bij de oplossing van beleidsproblemen. Zijn ‘sociale 
partner’, Van den Bergh, nam aan het einde van het jaar, na ruim een kwart eeuw (mede)
directeurschap, afscheid via de ouderenregeling. Een verlicht en op harmonie gerichte 
ondernemer die tijdens de teruggang van 3.800 naar 700 arbeiders de flexibiliteit van de 
dienstbaarheid aan de bedrijven versterkte. Zijn vertrek viel meer dan symbolisch samen 
met de opheffing van het sinds 1921 gebruikte pand aan de Javakade. Met deze afsluiting 
van een tijdperk kwam ook een einde aan de scheiding tussen de kantoren Oost en West, 
een concentratie die de onderlinge contacten tussen arbeiders vergemakkelijkte.100

Toen de nieuwe directeur Haak aantrad, in vergelijking met zijn voorganger meer een 
administrateur dan een bestuurder en meer een manager dan een ondernemer, waren de 
drie in 1979 gedegradeerde mentoren lid van de ondernemingsraad. De eerste vergadering 
waaraan Hekking deelnam, was 27 mei 1983; hij zou zich ontwikkelen tot een strijdbare en 
sociaal bewogen raadsman van het personeel. In diezelfde periode werd De Wildt secre-
taris van de vakbondsgroep, onafhankelijk opererend stond hij voor een kritische en van 
onderop georganiseerde vakbond.

Door deze veranderingen nam de invloed toe van SHB’ers die de gevolgen van de herstruc-
turering bestreden. Ze zochten samenwerking met de vaste collega’s en kregen daarbij 
de wind in de rug van zowel het rammelende sociaal akkoord als het recordjaar dat de 
Amsterdamse haven in 1984 doormaakte. Al in januari was dat merkbaar in een pamflet 
van de gezamenlijke kadergroep bij een vijftal bedrijven dat opende met “Er is volop werk 
in de Amsterdamse haven. Boten genoeg aan de kade.”101 En even verderop: “Ingeleverd 
hebben we al. De overheid heeft de havenbedrijven in Amsterdam en Rotterdam al ettelijke 
miljoenen verstrekt voor de herstrukturering. Als ze nu ook nog onze roostervrije dagen 
naar een stille periode verschuiven, betalen wij onze eigen leegloop.”

De Amsterdamse overslag overschreed inderdaad de top van 1983 met 16 procent naar 
27,1 miljoen ton. Voor de kleine stijging van het stukgoed (met 2 procent, naar: 2,7 mil-
joen) waren het containerverkeer en het autovervoer verantwoordelijk.102 1984 Was ook het 
jaar van investeringen in loodsen voor de cacao-overslag in het Westelijk Havengebied en 
de invoering van een computergestuurd transportbandsysteem bij Cornelder. Bovendien 
besloot het Japanse autoconcern Nissan naast het terrein van CTA het distributiecen-
trum voor geheel Europa te vestigen.103 Het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam stelde 
tevreden vast dat de positie van ‘s werelds eerste cacaohaven gehandhaafd was en dat de 
gezamenlijke havens in het Noordzeekanaalgebied in Noordwest Europa de vijfde plaats 
innamen.104

100 SHB, Personeel Jaarverslag 1983, p. 4 - IISG-AHBd.
101 Vervoersbond FNV, Informatie, 30 januari 1984. Bedrijven: CTA, Jonker Scheuer, SHB, Ter Haak en VCK. Kort 
daarvoor bracht het Ministerie van Economische Zaken de subsidieregeling van het jaar 1983 uit. In het kader van 
de Nehem ontvingen Rotterdam en Amsterdam samen 51,6 miljoen - idem.
102 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, 28 februari 1985. Cacao-overslag in 1983: 277.000 en in 1984: 332.000 
ton. Stijging aantal aankomende schepen, 1980: 4.336, 1983: 4.086 en in 1984: 4.601 - IISG-AHBd.
103 SVN, Jaarverslag 1984, pp. 4 en 6. Zie hiervoor pp. 141, 142.
104 Amsterdam/Beverwijk/ IJmuiden/Zaandam na Rotterdam, Bremen, Hamburg en Antwerpen.
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Tegen deze achtergrond stelde de gezamenlijke kadergroep tekorten vast. Deze dienden 
niet door “mensen op losse basis” weggewerkt te worden, maar door vakbekwame, werk-
loze jongeren met het diploma havenvakschool en door degenen die bij VCK ontslagen 
waren en bij de vacaturebank stonden ingeschreven. Deze eis kreeg, door enkele actuele 
ontwikkelingen, een offensieve lading.

Tabel 7.3105 Personeelsgegevens SHB Inleen

 Overschot Tekort Leegloop Het Kappie Chauffeurs

1e kwArtAAl 1984 1.658 7.232 4,9 % 1.637 563

Gehele jAAr 1984 9.024 20.757 7,4 % 4.438 1.242

Behalve leegloop (gemiddeld percentage), alle cijfers in mensdagen.

Gedurende het eerste kwartaal (1984) traden aanzienlijk meer tekorten op dan overschotten 
en was de inleen van Het Kappie ruim twee keer zo groot als de 789 in het gehele jaar 1983.

Bij monde van de voorzitter van het bestuur van de bedrijfsgroep havens, Ger Ros, 
beschouwde de Vervoersbond FNV deze situatie van tekorten, die zich ook in Rotterdam 
voordeed, als een succes van het ingezette proces van herstructurering. Gedwongen ont-
slagen waren immers voorkomen. “We hebben op alle punten gelijk gekregen.”106

De omzetting van dit ‘gelijk’ in nieuwe arbeidsplaatsen mocht logisch lijken, het 
akkoord van juni 1983 voorzag daar niet in. De ondernemers wezen een aannameplicht 
af. Rond de peildatum van 1 juli kwam de vervoersbond daarop terug naar aanleiding van 
het dreigend ontslag van honderd arbeiders en 27 beambten bij het stuwadoorsbedrijf 
Rotterdam Terminal. Na de aanvraag van de surséance van betaling, vier weken acties 
(21 augustus/21 september) en verschillende, mislukte bemiddelingspogingen – onder 
anderen door minister De Koning, gesteund door minister-president Lubbers – volgde een 
akkoord. Daarin was geen plaats voor de aannameplicht, wel voor de overgang van 82 
arbeiders van Rotterdam Terminal naar de SHB.107

In Amsterdam kwam de ondernemingsraad op een tekort van ruim honderd mensen 
en zag dat bevestigd in het uitwijken van schepen naar andere havens, ondanks de grote 
inleen.108 De bedrijfsgroep van de vervoersbond volgde echter de berekeningen van het 
Gemeentelijk Havenbedrijf en trok samen met de SVN de conclusie dat er een evenwicht 
bestond “tussen de personeelssterkte en het werkaanbod”. De verwachting was dat door 
“de voortschrijdende unitisering en containerisatie” de personeelsbehoefte verder daalde, 
maar dat door de genomen maatregelen en het natuurlijk verloop gedwongen ontslagen 
voorkomen werden.109

105 Overzichtsstaten, Ondernemingsraad SHB 1984 - IISG-AHBd.
106 de Volkskrant, 7 februari 1984.
107 Zie Van den Berg e. a., Het zal wel, pp. 24-76 en Van Driel, De herstructurering, pp. 55, 56. Op aandringen 
van minister De Koning vormde de instelling van een nieuwe werkgelegenheidscommissie een onderdeel van het 
akkoord. Het arbeidsintensieve deel van de stukgoedoverslag liep namelijk sneller terug dan de verwachting in 
1981. De Koning wenste een oplossing voor de langere termijn. De commissie kwam eind 1984 onder leiding te 
staan van Rijnmondvoorzitter A. A. van der Louw en oefende grote invloed uit op de verdere herstructurering.
108 Verslag vergadering ondernemingsraad 27 augustus 1984 - IISG-AHBd.
109 Scheepvaartvereniging Noord, Vervoersbond FNV, Vervoersbond CNV, Overeenstemming inzake het sociaal 
akkoord in de stukgoedsector in de Amsterdamse haven, 27 augustus 1984 - idem. Volgens schattingen verving bij 
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De ondernemingsraad van de SHB reageerde even snel als fel met een brief aan het perso-
neel. Deze begon met een opsomming van dagelijkse voorvallen die tekorten maskeerden, 
zoals het niet kunnen opnemen van snipperdagen, werken in onderbezette ploegen en veel 
werk in het weekeinde. Gedwongen ontslagen kwamen weliswaar niet voor, maar het per-
soneelsbestand brokkelde gestaag af van 631 begin 1984 naar 604 op 1 juli. Op die laatste 
datum maakte “tot grote verbazing van de ondernemingsraad” de directie een garantie-
verlaging voor de B-pool van 29 arbeiders bekend. Behalve uitbreiding van arbeidsplaat-
sen stelde de ondernemingsraad daar terugdringing van de inleen tegenover; acties waren 
beslist “niet uitgesloten”.110

Zo’n actie brak de volgende dag, 30 augustus 1984, uit bij CTA; een werkonderbreking 
in de vorm van verlengde schafttijd. De onrust bij deze verreweg grootste inlener van de 
SHB leidde nog dezelfde avond tot een spoedoverlegvergadering van de ondernemings-
raad van de SHB, waarbij vertegenwoordigers van de SVN en de vervoersbond aanwezig 
waren.111 Alle kwesties passeerden de revue, van pasjesregeling tot tekorten, van garantie-
verlaging tot piekregeling. Voor de hand lag dat de SVN op het gevaar wees dat acties de 
schepen naar elders verjoegen. Misschien gold dat ook wel voor de conflictbemiddelende 
rol van de bondsbestuurders: “morgen zal in een circulaire worden getracht de ontstane 
onrust in goede banen te leiden”.112

De SVN benaderde de garantieverlagingen behoedzaam.Gezien de onzekerheid over de 
voortzetting van de Bpool, diende de SVN rekening te houden met het financiële belang 
van het AWF bij een zo klein mogelijke B-pool, dus bij lage garanties. Tegelijkertijd echter 
was de profijtelijkheid van de subsidie voor de ondernemers geen prikkel de garanties te 
verlagen113, te meer daar de leegloop in het vierde kwartaal slechts 5,8 procent bedroeg.114 
De SVN moest dus tussen verschillende financiële overwegingen laveren.

Op 31 augustus bracht de ondernemingsraad schriftelijk verslag uit aan het personeel. Het 
was kalmerend. De garantiegetallen waren correct bevonden en de gesprekken kregen een 
vervolg.115 Een kort daarna uitgebracht pamflet van de gezamenlijk kadergroep was van 
een ander kaliber en eiste: alleen inleen bij extreme pieken, vaste mensen aannemen en 
een pasjesregeling met een sluitende controle. “Er is een SHB en er zal een SHB moeten 
blijven.”116 De Amsterdamse vervoersbond bevestigde deze eisen in een brief aan de SVN, 
wees op mogelijke “werkonderbrekingen voor onbepaalde tijd” en kondigde de komst aan 

de containerisering één arbeider negen conventioneel werkende collega’s, bij de unitisering vier.
110 Ondernemingsraad SHB, 29 augustus.1984. OR aan bestuur SHB, 29 augustus 1984 - idem.
111 Op 31 december 1983 bedroeg de behoefteopgave van CTA 197 op een totaal van 365, een jaar later waren deze 
cijfers: 215 en 458 - Overzichtsstaten, Correspondentie ondernemingsraad SHB, 1984 - idem.
112 Verslag overlegvergadering ondernemingsraad SHB, 30 augustus 1984 - idem.
113 Een beleidsmedewerker van het AWF wees - in een notitie over de gewenste omvang van de pool - op de 
neiging van havenondernemers de leegloopkosten bij de SHB te leggen. Een eventueel overcompleet lieten ze bij 
voorkeur aan de pool - Het bestuur van het Algemeen Werkloosheidsfonds, Havenarbeidsreserveregeling. Advies 
aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 21 juni 1984 - idem.
114 Personeel Jaarverslag 1984, p. 15 - idem.
115 Ondernemingsraad SHB, 31 augustus 1984 - idem.
116 Ondernemingsafdeling VCK, SHB, CTA, OBA en Ter Haak, 7 september 1984. Ook ondertekend door de leden 
van de ondernemingsraden - idem.



shb op de schop 197

van een grote delegatie van de ondernemingsraad van de SHB.117 Dit bezoek vond op 14 
september plaats in het Havengebouw. Na drie uur heen en weer gepraat verliet een woe-
dende delegatie de zaal. Alleen een pasjesregeling kreeg enige steun van de SVN, maar de 
reactie op de door de waterpolitie uit te voeren controle was schamper: “De politie heeft 
met zulke dingen niks te maken. Bovendien heeft die de handen vol aan werkgevers die de 
afgelopen jaren in de haven wegens fraude en belastingschuld zijn opgepakt.”118

Terwijl de stakingsdreiging in de lucht bleef hangen, bereikten de SVN en de bonden 20 
september een akkoord. Daarin verklaarde de scheepvaartvereniging bereid te zijn mini-
maal dertien arbeiders van de vacaturebank in dienst te nemen en vijftien jongeren een 
opleiding via het leerlingstelsel te bieden. Voorwaarde was dat de bonden samen met 
de ondernemers bij de minister de voortzetting van de B-pool en de ouderenregeling 
bepleitten.119

Gezien eerdere eisen van zowel bond als gezamenlijke kadergroep kon van een mager 
akkoord gesproken worden. Ook in het derde en vierde kwartaal van 1984 waren er aan-
zienlijk meer tekorten dan overschotten, ging de inleen door en daalde het personeelsbe-
stand tot 600 man.120 De situatie bleef explosief. De ‘onoorbare praktijken’ bleken hard-
nekkig, zoals een staking op 26 oktober liet zien. Ongeveer driehonderd stukgoedarbeiders 

117 Vervoersbond FNV, Aan de directie van de SVN, 7 september 1984 - idem.
118 De Waarheid, 15 september 1984.
119 Verklaring werkgevers, 21 september 1984 - IISG-AHBd. Ook werd overeengekomen dat de beslissing over de 
pasjesregeling in handen van de minister kwam. Deze koos voor het GAK, zie pp. 13, 14.
120 Overzichtsstaten, Correspondentie ondernemingsraad SHB 1984 - idem.

Nat houden om verstuiving tegen te gaan, kolenoverslagbedrijf OBA, 17 oktober 1981 - foto Piet den Blanken
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keerden zich tegen de belading van twee koelschepen met bevroren vis “door wildvreemde 
bedrijven met mensen die niet onder de Haven CAO vallen”. Een boze directeur van de 
SVN stelde het Gemeentelijk Havenbedrijf verantwoordelijk, omdat de overtreding plaats-
vond op een door de gemeente verhuurd terrein. Binnen de kortste keren geschiedde het 
werk volgens de CAO.121 De inhouding van het loon vanwege de gestaakte uren moest de 
directie van de SHB snel terugdraaien.

Deze twee kleine successen sloten goed aan op het voornemen van de gezamenlijke 
kadergroep om de nakoming van het akkoord op de voet te volgen.122 Begin november kon 
vastgesteld worden dat, op de pasjesregeling na, de verschillende onderdelen tot uitvoe-
ring waren gebracht. Dat betekende ook dat de B-pool in stand bleef.123

De herstructurering van de havens die doorzette, stond niet op zichzelf. De Vervoersbond 
FNV trachtte het tij te keren met het plan van een landelijke SHB. Tevergeefs. Ook de 
tripartiete, professionele samenwerking strandde op belangentegenstellingen.

Professionele samenwerking
Het radicaal bezuinigingsprogramma dat het eerste kabinet Lubbers (1982-1986) 

uitvoerde, maakte deel uit van een algehele maatschappelijke herstructurering.124 Deze 
strekte zich via marktconforme ingrepen als liberalisering, deregulering en flexibilisering 
uit tot de sociale zekerheid, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. De ‘afslanking’ van de 
verzorgingsstaat betekende alleen al voor ouderen, arbeidsongeschikten en zieken gedu-
rende de eerste helft van de jaren tachtig een koopkrachtverlies van ruim 10 procent.125

Rond het jaar 1985 trad een kentering op en herstelde de economische groei door een 
hogere export. Dat gold niet voor de “kwakkelende investeringen”, wel voor de werkgele-
genheid, zij het dat de structuur van de ‘banenmachine’ ingrijpend wijzigde.126 De traditi-
onele werkgelegenheid in onder meer de industrie en havens nam af en die in de dienst-
verlening groeide. Behalve dat deze verschuiving gepaard ging met een uitbreiding van 
de laagbetaalde en flexibele arbeid, had ze gevolgen voor het ledenbestand en de strijd-
ervaring van de vakbeweging.127 De nieuwe sectoren kenden immers een lage en de oude 

121 Vakbondsafdelingen en delegaties ondernemingsraden van CTA, SHB en VCK, Open brief, 25 oktober 1984. 
Brieven van directeur SVN en directeur Gemeentelijk Havenbedrijf, 23 en 26 oktober 1984 - idem.
122 Vakbondsafdelingen en ondernemingsraden van VCK, SHB, CTA en OBA, 15 oktober 1984 - idem.
123 Vervoersbond FNV, Informatie, 1 november 1984 - idem.
124 Econoom Wim Boerboom gebruikte de term ‘overheveling’ als ontmaskering van de gebruikelijke aanduiding 
‘bezuiniging’. Op basis van de miljoenennota’s kwam hij voor Lubbers’ eerste kabinet op een bedrag van 58 miljard 
gulden (het saldo van overdrachten aan en ontvangsten van het bedrijfsleven door de overheid ) - W. Boerboom, 
Een kwestie van woorden, in: Solidariteit, september 1987.
125 Van Zanden, Klein land, pp. 226 en 229.
126 Idem, pp. 126, 233 en 236. Kleinknecht en Naastepad onderzochten de verbanden tussen de verschillende 
grootheden. Kort samengevat, kwamen zij tot de conclusie dat de langjarige loonmatiging de (technologisch 
vernieuwende) investeringen afremde en daarmee de arbeidsproductiviteit die op haar beurt voor de groei van de 
(flexibele) banen zorgde  A. Kleinknecht, R. Naastepad, Wordt de Nederlandse concurrentiepositie bedreigd door 
lagelonenlanden? Lonen en arbeidsproductiviteit, een poging tot verheldering (hierna: Wordt de Nederlandse), in: 
H. Boot (redactie), Om de vereniging van de arbeid. Globalisering en vakbeweging, Amsterdam 2005, pp. 68-70 
(hierna: Om de vereniging).
127 T. Elfring, R.C. Kloosterman, De Nederlandse job machine’, de snelle expansie van laagbetaald werk in de 
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een hoge organisatiegraad.128 Mede door deze ontwikkeling waren voor de FNV moeilijke 
tijden aangebroken. De al sinds 1960 dalende organisatiegraad (toen: 40,0 procent, bij-
drage FNV: 65,6 procent) ging in de periode 1980-1985 versneld omlaag, van 33,3 naar 
27,3 procent (bijdrage FNV van 60,6 naar 59,1 procent).129

De Vervoersbond FNV kon uiteraard niet ontsnappen aan de algemene effecten van de 
kabinetspolitiek in combinatie met de overlegzoekende vakcentrale. Weliswaar leverde de 
beleidshervorming na 1979 een grens op als ‘geen man gedwongen de havenpoort uit’, 
maar de beoordeling “herkenbaar, aansprekend en militant” was te complimenteus.130 In 
directe contacten onderging de bond allerlei overheidsinvloeden, met name in het kader 
van de tripartiete commissies van de Nehem, die getekend waren door een professionele 
samenwerking waarin de mogelijke meningsverschillen in gemeenschappelijke teksten 
oplosten. Ook was de overheid ‘partij’ bij de sociale akkoorden die in hun uitvoering 
afhankelijk waren van ministerieel beleid, zoals bij de ouderenregelingen en het Algemeen 
Werkloosheidsfonds. Het beroep op dat fonds nam toe, mede daardoor kwam de voortzet-
ting van de subsidieregeling opnieuw ter discussie te staan.

Bij deze afhankelijkheid en de behoefte het eens te worden, was de derde partij zowel 
dader als getuige. De herstructurering was primair een belang van de ondernemers, waar-
bij bemiddeling en rechtvaardiging door overheid en bonden welkom was. Uitspraken 
van een vooraanstaand woordvoerder – directeur Sociale Zaken van de SVZ, G. Zeebregts 
– maakten de bedoeling en grenzen van de akkoorden duidelijk. “De afspraken die zijn 
gemaakt hebben tot doel om grote overschotten aan stukgoedpersoneel weg te werken. 
In wezen is het één grote ontslagprocedure.”131 Dat was in 1983 na het tweede akkoord. 
Ruim een jaar later, aan de vooravond van het zogenoemde Van der Louw akkoord, sprak 
hij lovend over de tewerkstelling in de Antwerpse haven, waar ondernemers bij leegloop 
geen franc betaalden en de arbeiders van de overheid 60 tot 70 procent van het basisloon 
ontvingen.132

In interactie met overheid en ondernemers ontwikkelde de Vervoersbond FNV ook eigen 
beleid. Eind 1982 was dat een discussienota over “zeggenschap in de havens”. Tegenover 
de ongenaakbaarheid van de ondernemers staken de ideeën in deze nota wat wereld-
vreemd af.133 Niet de ondernemers, maar “de werknemers zelf” dienden te beslissen over 
aanschaffen van kranen en loodsen en vaststellen van de vakantiedata; over aantrekken 
van investeringskapitaal en samenstellen van de ploegen; over opvoeren of verlagen van 
bedrijfsactiviteiten en moderniseren van de kantine, over wel of niet samenwerken met 

dienstensector, Amsterdam 1989, p. 8.
128 Visser, Het Profiel, p. 48.
129 Idem, pp. 32, 33. Organisatiegraad in 1990: 24,4 procent, aandeel FNV: 60,1 procent. In 1985 was het geza-
menlijk aantal leden van FNV-bonden lager dan in 1960, respectievelijk 903 en 919 duizend, terwijl de beroeps-
bevolking groeide van 4,2 naar 5,3 miljoen - CBS, http://statline.cbs.nl, historie arbeid 1899-2005, 25 augustus 
2006; historie leden vakverenigingen 1901-2009, 21 september 2009.
130 Van Driel, De herstructurering, p. 53.
131 Het Vrije Volk, 24 augustus 1983.
132 Het Financieele Dagblad, 19/21 januari 1985.
133 Vervoersbond FNV, Zeggenschap in de haven. Een diskussienota die om reacties schreeuwt, 1982.
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andere bedrijven en kiezen van werkkleding.134

Deze gedachte van zelfbeheer bleek een paar jaar later in een plan voor een landelijke 
SHB al weer verlaten, het eerder voorgestelde paritair bestuur keerde terug. De rechtvaar-
diging van deze stap was het feit dat de SHB “geen ander doel heeft dan de inzet van 
arbeid te verzorgen”, dus geen ‘gewone’ onderneming was.135 De verwachtingen waren 
hoog. Een geografische herindeling en een centrale organisatie met regionale vestigingen 
zouden een volledige voorziening in pieksituaties mogelijk maken, de inhuur van derden 
– al of niet illegaal – kon teruggedrongen worden en de arbeidsvoorwaarden in de diverse 
havens gelijkgeschakeld. Verwacht eindresultaat: minder leegloop, meer en stabielere 
werkgelegenheid.136

Bij de scheepvaartverenigingen stuitte, zoals eerder in 1979, de paritaire bestuursvorm 
op het bezwaar dat met de vakbond als medebestuurder de bedrijfsvoering met “onei-
genlijke elementen” belast zou worden.137 Een bezwaar dat ook bij vakbondsleden in 
Amsterdam leefde, de bemoeienis met arbeidsvoorwaarden zou onvermijdelijk zijn, waar-
mee het bestuur “tegenover zowel werkgevers als vakorganisatie kwam te staan”.138 Ten 
opzichte van een onderlinge samenwerking stonden de directies van de Rotterdamse en 
Amsterdamse SHB positief, uitwisseling van personeel zou de flexibiliteit van het beschik-
bare arbeidspotentieel bevorderen. De ondernemingsraad en vakbondsafdeling van de SHB 
in Amsterdam waren vanaf het begin “sceptisch”, terwijl het bestuur van de vakbondsafde-
ling van de Rotterdamse SHB zonder meer afwijzend was.139 De grotere flexibiliteit zou tot 
een daling van het totale personeelsbestand leiden, alleen al doordat de cacaopiek en de 
(Rotterdamse) fruitpiek in een andere periode van het jaar plaatsvonden. Bovendien stond 
de deur open voor een landelijke havenarbeidsreserve, op basis van: “100 procent loon bij 
werk, uitkering op WW-nivo bij leegloop”.140

De landelijke SHB bleef een plan. Ondanks de getoonde sympathie bij het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de mogelijkheid zag via een landelijke regeling de 
verschillen in tewerkstelling en subsidie in de havens weg te werken.141 Het bestuur van de 
bedrijfsgroep havens hield de discussie over het plan een aantal jaren aan de gang. Onder 
meer door de detachering in Amsterdam van Rotterdamse SHB’ers – in december 1986 

134 Idem, p. 9. De nota reageerde op de kritiek na de staking van 1979 dat de bond onvoldoende aandacht gaf aan 
beleidsontwikkeling. De staking klonk ook door in de taak van kaderleden. Ze moesten “beleidsgebonden optre-
den”: bondsstandpunten uitdragen en verdedigen “op al die plaatsen waar zij ‘dankzij’ de bond funktioneren” - pp. 
21, 22. Een regel die kritiek op het bondsbeleid aan banden legde.
135 Vervoersbond FNV, De SHB landelijk bekeken. Een visie van de bond op de inzet van werknemers in de 
Nederlandse havens, rekening houdend met pieken en dalen in de goederenstroom, 1985, p. 19.
136 Idem, pp. 23.
137 Nehem, Sociaal beleidsplan, p. 78.
138 Verslag vergadering ondernemingsraad, 12 juni 1986. Daarbij waren ook leden van de ondernemingsraden van 
andere bedrijven en vakbondsbestuurders aanwezig - idem.
139 Verslag vergadering ondernemingsraad SHB, 25 juni 1984 - idem.
140 J. Toussaint, Geen landelijke SHB, 25 februari 1985. Jeroen Toussaint was voorzitter van het bestuur van de 
vakbondsafdeling bij de Rotterdamse SHB.
141 Verslag commissie piekregeling, 17 september 1986. Aan deze paritaire commissie nam soms een vertegen-
woordiger van het AWF deel - IISG, Archief Vervoersbond NVV/FNV, nr. 1454.
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voor een half jaar begonnen en daarna verlengd – te verbinden aan een nader onderzoek 
naar een landelijke SHB.142

In 1985 presenteerde de Nehem een project voor een sociaal beleidsplan, gelijkwaardig aan 
de lopende fysieke veranderingen.143 Hoewel het bij de SHB sneuvelde en de Vervoersbond 
FNV een jaar later met de Nehem brak, oefende het plan invloed uit op de inrichting van de 
stukgoedsector. Onder meer door het voorstel de grote pieken op te vangen door goedko-
per, aanvullend personeel, te weten oproep- en uitzendkrachten.144 Hierdoor ontstond de 
mogelijkheid ‘vaste’ SHB’ers in te zetten voor meer gespecialiseerd werk. Behalve onder-
mijning van de poolfunctie bevatte dit voorstel een ander risico. Te verwachten was dat de 
ondernemers de specialisaties en de daarvoor specifieke kwalificaties binnen het ‘eigen 
bedrijf’ wilden houden en reserveren voor hun vaste personeel. De SHB zou dan zowel aan 
de ‘achterkant’ (pieken) als aan de ‘voorkant’ (specialisaties) arbeid verliezen en degrade-
ren tot een complement voor de traditionele, fysieke arbeid.145

De bedoeling van de Nehem was dat per onderneming de directie in samenspraak met 
de ondernemingsraad een plan voor het sociaal beleid voor een periode van ongeveer vijf 
jaar opstelde. Dat moest gebeuren aan de hand van een leidraad die veranderingen in kaart 
bracht in de ladingsvorm, het scheepstype, de markt, de technologie, de ploegsterkte, 
enzovoort. Daarvoor waren gedetailleerde handleidingen met tientallen vragen beschik-
baar.146 Naar aanleiding daarvan voorzag de ondernemingsraad van de SHB de directie 
van zo’n vijftig aanvullende vragen.147 Dat was in september 1985. Na veel heen en weer 
geschrijf en gepraat bleken deze vragen na ruim drie jaar nog steeds onbeantwoord. Een 
sociaal beleidsplan bleef dan ook uit.148

In het kader van hetzelfde plan waren op het niveau van het tripartiete overleg pro-
jectgroepen gevormd die specifieke beleidsterreinen onderzochten als arbeidsverhoudin-
gen, functies, opleidingen en de toekomst van de SHB. Na ruim een jaar van vergaderin-
gen en nota’s schortte de Vervoersbond FNV de deelname aan deze projectgroepen op. 
Secretaris Marges was tot de conclusie gekomen “dat deelname aan het Nehem-project 
door de werkgeversorganisatie slechts gezien werd als een middel om overheidssubsidie 
te verkrijgen”, hetgeen leidde “tot onwaarachtige en vermoedelijk nutteloze diskussies in 
de diverse werkgroepen binnen het project.”149 Het gevolg was dat de Nehem regelmatig 
met zorg over de voortgang sprak en bij de Vervoersbond FNV het enthousiasme “niet zo 
groot” meer was.150

142 Overeenkomst tussen SVN en Vervoersbond FNV en CNV, 25 november 1986.
143 Nehem, Sociaal beleidsplan, pp. 4, 5.
144 Idem, p. 20 en 34-39.
145 Idem, p. 80.
146 Nehem, Handleiding voor de inventarisatie van de huidige situatie, ontwikkelingen, knelpunten, mogelijke 
verbeteringen en het vaststellen van intenties voor Sociaal Beleid ten behoeve van een Bedrijfs Sociaal Beleidsplan, 
‘s-Hertogenbosch, mei 1985. Idem “ten behoeve van het SHB Sociaal Beleidsplan”, juli 1985.
147 Ondernemingsraad SHB, Sociaal Beleidsplan voor de SHB, 3 september 1985.
148 Commissie Sociaal Beleid ondernemingsraad SHB, 27 oktober 1988.
149 K. Marges, Bestuur bedrijfsgroep havens, Aan de leden van de Nehem-struktuur-kommissie van het struk-
tuurverbeteringsprojekt stukgoedsektor, 17 november 1986.
150 K. Marges, Voortgang Nehem-struktuur verbeteringsprojekt stukgoed, 15 april 1986.
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De mislukking van het sociaal beleidsplan legde bloot dat de coördinatiekracht van 
de Nehem en haar tripartiete structuren verzwakte. Ondernemers kozen steeds meer 
hun eigen baan, terwijl bestuurders van de bedrijfsgroep havens trachten te werken 
aan een veranderingsproces “waarbij de belangen van werknemers op hetzelfde nivo 
zijn getild als belangen van de klanten, het kapitaal en de werkgevers”.151 Uiteindelijk 
trok de Nehem zich in oktober 1988 terug na de mislukking van een fusie van een 
aantal kleinere Rotterdamse stuwadoorsbedrijven.152 Na zes, zeven jaar moest een 
professionele technocratie het onderspit delven en bleek een zuivere reorganisatie een 
illusie.
Meer bepalend voor 1985 en de daarop volgende jaren waren de nieuwe sociale 
akkoorden die de ingezette herstructurering moesten voltooien. Opnieuw gestoeld op 
ouderenregelingen en arbeidstijdverkorting, met als grens geen gedwongen ontslagen, 
waren ze vanaf het begin betwist.

151 Idem.
152 SVN, Jaarverslag 1988, p. 17. de Volkskrant, 27 oktober 1988.
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hoofdstuk 8

Herstructurering vastgelegd

Meer nog dan tijdens de eerste helft van de jaren tachtig verliep in de periode 1985-
1988 de herstructurering van het stukgoed via paritaire akkoorden en bemoeienis 
van de overheid. Specifiek voor de Amsterdamse SHB was de dominante cacaopiek 
met de wringende combinatie van een dalend personeelsbestand en tekorten en 
dientengevolge inleen van arbeidskracht. De weerstand van de havenarbeiders uitte 
zich onder meer in stakingen. In Amsterdam was dat een klassiek CAO-conflict. Even 
klassiek was de gezondheidsschade, deze keer door bestrijdingsmiddelen, gebruikt 
tijdens het transport van cacaobonen.

Fantastisch akkoord
Ook gedurende het jaar 1985 kende de SHB aanzienlijk meer tekorten dan overschot-

ten. In vergelijking met 1984 was het contrast minder scherp, de inleen lager (12 procent), 
de leegloop vrijwel gelijk (7,7 procent) en het personeelsbestand met dertig personen 
gedaald naar 575.1 De goederenoverslag van het zeegaand verkeer boekte opnieuw een 
record: 27,6 miljoen ton (ruim een half miljoen meer dan in 1984).2

De peildatumrekening van 1 januari 1985 gaf een tekort te zien van 39 arbeiders. De 
Vervoersbond FNV wilde twintig mensen via de vacaturebank in vaste dienst plaatsen en 
negentien jongeren tot het leerlingstelsel toelaten. De SVN hield het op maximaal 25 leer-
lingen.3 Daarop reageerden de gezamenlijke ondernemingsraden met een Open Brief, voor-
zien van aanvullende eisen als drastische terugdringing van de inleen en beëindiging van 
de derde taak en prestatiebeloningen.4 Een “Info” aan de collega’s sloot af met “Tenslotte 
is het niet ondenkbaar dat we binnenkort een beroep op u zullen doen om bovenstaande 
eisen kracht bij te zetten”.5 Dat gebeurde al een week later, 15 maart, met een werkonder-
breking van een uur bij CTA en OBA. Een paar dagen later bleek de SVN bereid alsnog acht 
man uit de vacaturebank door te laten stromen. De vervoersbond verwierp dit bod.

Inmiddels waren de onderhandelingen over de nieuwe CAO aan de gang. Opnieuw 
dreigde de ontkoppeling van de CAO’s in het stukgoed van Rotterdam en Amsterdam. 
Een protest in een middagstaking van 350 arbeiders van CTA en SHB mondde uit in een 
demonstratie voor het Havengebouw en een bezoek van een delegatie aan de SVN. Aan 

1 Totaal aantal tekorten: 15.328. Overschotten: 9.503. Totale inleen: 5.214 (Het Kappie: 4.132, chauffeurs: 1.082). 
Overzichtsstaten correspondentie ondernemingsraad 1985 - IISG-AHBd.
2 Haven Amsterdam, statistieken - http://www.portofamsterdam.nl (schepen naar tonnageklasse in de 
Amsterdamse haven 1960-2008).
3 Verslag vergadering ondernemingsraad, 4 februari 1985 - IISG-AHBd.
4 Ondernemingsraden CTA, OBA, SHB, VCK en CCV (Cornelder’s Controle- en Veembedrijf ), Open Brief aan 
directie SVN, 6 maart 1985 - idem.
5 Ondernemingsraden CTA, OBA, SHB en VCK, 7 maart 1985 - idem.
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de eisen in de Open Brief voegden ze “stop de piekregeling” toe.6 Twee weken later lag er 
een afspraak over de tekorten: twintig mensen erbij en minimaal negentien leerlingen naar 
school. Tevens kwam er een paritaire werkgroep om de piekregeling opnieuw te bezien en 
gaven de bonden evenals in 1984 hun steun aan de B-pool.7

Zoals gebruikelijk sleepten de onderhandelingen over de CAO zich voort. Twistpunt was 
de arbeidstijdverkorting. De Vervoersbond FNV hoopte daarmee ontslagen te voorkomen 
en bracht als financieringsbron de “winsten, rendementen en productiviteitsstijging” naar 
voren; een bijdrage uit de prijscompensatie of het loon werd afgewezen.8 Dat gold ook voor 
het bod van de scheepvaartverenigingen om per dag een kwartier korter te werken (3,2 pro-
cent), wanneer de ondernemers vijf al bestaande roostervrije dagen mochten aanwijzen.9

Een doorbraak kwam in juni 1985 met het akkoord dat de commissie Van der Louw 
bereikte; arbeidstijdverkorting, voor een deel betaald uit het loon, was daar een onderdeel 
van.10 De commissie had zo’n vijf maanden in stilte gewerkt, met op zak een alarmbericht 
van het Gemeentelijk Havenbedrijf: tot 1990 in de Rotterdamse stukgoedbedrijven 1.500 
arbeiders en beambten ‘te veel’, ruim een kwart van het totaal.11 Het akkoord kwam na een 
lange nacht op een zaterdagochtend tot stand, onderhandelaar Marges citeerde instem-
mend het CPN dagblad De Waarheid, toen hij het akkoord “fantastisch” noemde.12

Direct daarna ging de Amsterdamse commissie Lems aan de slag om op een verge-
lijkbaar akkoord uit te komen.. Ondanks de tekorten bij de SHB, de inleen, de tewerkstel-
ling van niet-geregistreerde derden en het doorstaan kreeg ook deze commissie een alarm 
mee.13 Bleven maatregelen uit, was in de stukgoedsector een surplus van driehonderd 
arbeiders onvermijdelijk. In tegenstelling tot de vervoersbond vond de ondernemingsraad 
van de SHB dit getal ongeloofwaardig.14

Het akkoord – ingaande 1 januari 1987 – had als uitgangspunt dat bij de deelnemende 
bedrijven tot 1991 geen gedwongen ontslagen “behoefden plaats te vinden”. Het bestond 
samengevat uit zeven onderdelen.15

6 Vervoersbond FNV, Info Havens, 2 mei 1985. De niet door de bond gesteunde actie had als direct resultaat 
dat ook in het stukgoed de scheepvaartverenigingen instemden met één CAO. Na enig getouwtrek vergoedden de 
directies van CTA en SHB de helft van de gestaakte uren. Brief directie CTA, 13 mei 1985 - idem.
7 Protocol SVN, Vervoersbond FNV, Vervoersbond CNV, 9 mei 1985 - idem.
8 Vervoersbond FNV, CAO ‘85. Nieuws over de onderhandelingen, 1 april 1985 - idem.
9 SVZ/SVN, Werkgeversaanbod stukgoed-CAO Rotterdamse en Amsterdamse haven, 29 mei 1985 - idem.
10 De commissie Van der Louw stond model voor de in juli gestarte commissie onder leiding van A.J. Lems. 
Ook Lems was prominent lid van de Partij van de Arbeid. Hij was eerder lid van de Rotterdamse gemeenteraad en 
burgemeester van Schiedam. De Vervoersbond FNV benaderde hem als lid van de Nationale Havenraad. Op het 
moment dat Lems begon, was in Rotterdam eind juni een principeakkoord bereikt.
11 A.G. Elshove, Beleidsnota voor de tweede helft van de jaren tachtig, 18 juni 1985, p. 5 (hierna: Beleidsnota) 
- IISG-AHBd.
12 Vervoersbond FNV, Informatie, 1 juli 1985. De Waarheid, 26 juli 1985.
13 Doorstaan: in strijd met de CAO één of meer taken verrichten buiten de reguliere arbeidstijd. Soms bleef dit 
werk buiten de registratie van de pool, wanneer baas en arbeiders dat direct met elkaar regelden.
14 Verslag vergadering ondernemingsraad SHB, 26 augustus 1985 - IISG-AHBd.
15 Akkoord, zoals overeengekomen tussen de Scheepvaart Vereniging Noord, Vervoersbond FNV, Vervoersbond 
CNV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 6 september 1985. Geldend voor onder meer de 
SHB en CTA, Ter Haak Stuwadoors, C. Scheuer Stevedoring, VCK, Waterlandse Havenbedrijven - idem.
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1.  Voortzetting van de bestaande regeling voor 57½-jarigen. Tot 65 jaar: 75 procent bruto 
van het laatst verdiende loon. Deelname voor arbeiders vrijwillig, voor bedrijven verplicht.16

2.  Invoering van 5 procent arbeidstijdverkorting (ondernemers financierden 3,2 procent, 
arbeiders 1,8 procent). Vorm: roostervrije dagen (11,5), dagelijks (23 minuten) of een com-
binatie daarvan.
3.  Invoering van een 55+-regeling, verbonden aan een verplichte uittreding op 60-jarige 
leeftijd. Tevens: 11 procent arbeidstijdverkorting (27 dagen), korting op bruto maandsala-
ris: 5,5 procent. Bij vertrek met 60 jaar: 90 procent van het dan geldende basismaandsala-
ris. Deelname arbeiders vrijwillig, bedrijven verplicht.17

4.  Streven naar uitbreiding aantal jongeren in het leerlingstelsel. Tot en met 1990: 70.
5.  Vorming van een pool voor direct personeel in een situatie van faillissement of een tij-
delijk overcompleet (PFO). Een administratieve constructie binnen de SHB, bijdrage AWF 
bij leegloop: 70 procent.
6.  Vorming van een om-, her- en bijscholingspool (OHP) – verbonden aan SHB – voor 
indirect personeel en beambten bij verlies van arbeidsplaats in een situatie van faillisse-
ment. Gericht op bemiddeling naar een nieuwe arbeidsplaats. Deelname vrijwillig, gedu-
rende negen maanden 85 procent bruto van het laatst verdiende loon (aanvulling tot 100 
procent afhankelijk van opzegtermijn), daarna 75 procent. Bijdrage AWF, zes maanden: 70 
procent.
7.  Bepaling stukgoeddeel van de SHB op 55 procent van het directe personeelsbestand in 
de stukgoedsector. Maximale omvang jaarlijks vast te stellen door minister (na raadple-
ging AWF). Gedurende 1986: (voorlopig) 521 arbeiders.

In beide havens kregen de akkoorden geen juichend onthaal. Tijdens de overlegvergade-
ring van de ondernemingsraad van de SHB stond de meerderheid afwijzend tegenover het 
Lems akkoord. Bovendien was het een kwestie van “slikken of stikken”; ook als individu-
eel vakbondslid resteerde de keuze aannemen of wegstemmen. Een ander bezwaar was 
dat het akkoord niet voorzag in een voor de werkgelegenheid gunstige ontwikkeling, bij-
voorbeeld door een tragere containerisatie. Toegespitst op onderdelen richtte de kritiek 
zich op de gedeeltelijke zelffinanciering van de arbeidstijdverkorting, de beperking van de 
leeftijdregelingen tot de stukgoedsector, het ontbreken van een extra instroom van jonge-
ren en het uitblijven van maatregelen tegen derden.18

Al eerder was een vergelijkbaar commentaar in Rotterdam te horen. Twijfels bestonden 
daar over de berekeningen en prognoses. Waren het overwerk, de onderbezette ploegen 
en de hogere ploegproductie meegerekend? Zo nee, dan was het overcompleet van 1.500 al 
voor 1990 weggewerkt. Wat stond er na 1990 te gebeuren, de reorganisaties en fusies gin-
gen door, was dan de weg vrij voor gedwongen ontslagen?19 Een grote zorg was de positie 
van de SHB. De toegenomen afhankelijkheid van het AWF vergrootte de kwetsbaarheid. 

16 Hiervoor kwamen 32 SHB’ers in aanmerking - Verslag overlegvergadering, 30 september 1985 - idem.
17 Bij de SHB waren hiervoor 109 kandidaten - idem.
18 Verslag extra overlegvergadering van de ondernemingsraad, 18 september 1985. In een brief aan het personeel, 
18 september 1985, gaf de directie te kennen dat de geuite kritiek “volstrekt niet tot de competentie van de onder-
nemingsraad behoort en deze dan ook af te wijzen” - idem.
19 De Waarheid, 19 juli 1985.
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De SHB leek wel een opvangcentrum voor 
overtollig verklaarde arbeiders.20 Of in de 
woorden van Elshove, een “parkeerhaven 
voor werklozen”. Een opvallende eensge-
zindheid, maar dan wel uit verschillende 
overwegingen. In de eerste benadering lag 
de vrees besloten dat de arbeidsvoorwaar-
den bij de SHB zouden evolueren naar 
‘Antwerpse toestanden’ met een doorwer-
king naar andere bedrijven. Bij Elshove ging 
het om de ondermijning van de poolfunctie 
(te veel mensen in de SHB met verouderde 
kwalificaties).21

De onderhandelaars van de Vervoers-
bond FNV reageerden fel op de kritiek 
en haar vertolkers. Dat het akkoord niet 
sluitend zou zijn, trof hen het meest.22 
Bondsbestuurder Karel Ravesteijn zette in 
Amsterdam de discussie op scherp met de 
uitspraak: “Er was absoluut niet meer te 
bereiken geweest. Als we dit niet nemen, 
dan komt er géén akkoord en dat wordt een ramp voor de haven.”23 Niettemin bleek in 
Amsterdam de kritiek aangeslagen, bij het referendum – deelname 45 procent – stemde 
ruim 40 procent tegen de in het stukgoed afgesloten CAO, waarvan het Lems akkoord deel 
uitmaakte. In Rotterdam was ruim 28 procent tegen.24

Op 9 december volgde de feestelijke ondertekening van de akkoorden door Van der 
Louw, Lems en De Koning. De laatste sprak de overtuiging uit “dat de problematiek die 
de stukgoedsector bedreigde – faillissement en ontslag – tot en met 1990 geen bron van 
zorg meer hoeft te zijn”. De voortgaande steun van het AWF verdedigde hij vanuit een 
aan de sector gebonden leegloop van “buitenproportionele omvang”. De verhoging achtte 
hij rechtvaardig vanwege het tijdelijk karakter en het feit dat bij ontslagen het fonds toch 
aangesproken zou worden om in de uitkeringen te voorzien. Tot slot noemde de minis-
ter de akkoorden een voorbeeld voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Bewezen was 
weer “dat er door overleg meer resultaat kan worden geboekt dan met acties”.25 Een merk-
waardige overpeinzing, want op dat moment had de Rotterdamse haven twee maanden 

20 J. Toussaint, Het stukgoed-akkoord of De nieuwe kleren van de keizer ... (een kritische beschouwing), 31 
augustus 1985, pp. 4, 5.
21 Elshove, Beleidsnota - p. 9. Elshove herhaalde dat die beschikbaarheid omhoog moest door sturing van de 
arbeidstijdverkorting naar momenten/perioden van leegloop - p. 9.
22 Vervoersbond FNV, Juiste voorlichting over het v.d. Louw stukgoed-akkoord, 24 juli 1985 - IISG-AHBd.
23 De Waarheid, 18 september 1985.
24 Vervoersbond FNV, Uitslagen referenda CAO-onderhandelingen, 3 oktober 1985. De Raam-CAO kreeg de 
steun van 78 procent; stukgoed-CAO in Amsterdam: 60 procent, in Rotterdam: 71 procent - IISG-AHBd.
25 Staatscourant, 10 december 1985.

Poster Sozialistischer Hochschulbund, Bondsrepubliek 

Duitsland, voor 1982, ontwerper: G. Feuerstein - IISG
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van korte, succesvolle acties bij verschillende bedrijven achter de rug. Opnieuw was de 
arbeidstijdverkorting het twistpunt. Deze keer ging het om de uitwerking. De directie van 
de SHB bijvoorbeeld wenste het deel van de door haar gefinancierde arbeidstijdverkorting 
(ongeveer zeven dagen) in te roosteren in slappe tijden. Ze haalde bakzeil, de dagen bleven 
vrij in te roosteren.26

De beperkingen van het Lems akkoord bevorderden de opvang van de tekorten door 
verschillende vormen van inleen. Ondanks allerlei bezwaren van de ondernemingsraden 
nam de detachering uit de Rotterdamse SHB daarbij een belangrijke plaats in.

Detachering
Het bleef de Amsterdamse haven goed gaan. Ook in de jaren 1986 en 1987 brak de 

overslag records, respectievelijk 29,4 (6,5 procent meer dan in 1985) en 29,6 miljoen ton. 
De stijging was vooral afkomstig van het natte massagoed, zoals olie, en het stukgoed.27 
Content was de SVN niet, ze herhaalde haar kritiek op de door de staat onderbelichte 
positie van de “tweede multi-purpose diepzeehaven”. Daarnaast toonde ze zich bezorgd 
over de concurrentie tussen de havens in de ‘range’ Antwerpen/Hamburg via “onderaan-
bieding” (tarievenoorlog).28

Geheel andere zorgen ondervonden de SHB’ers. Bij een teruglopend personeelsbe-
stand – begin 1986: 575, eind 1987: 501 – steeg de inleen spectaculair met 137 procent.29 
Dit vraagstuk lag op het bordje van de paritaire werkgroep piekregeling en zou de gemoe-
deren lange tijd bezighouden. De taak van de werkgroep was bijstelling van de regeling om 
de omvang van de inleen te beperken; de regeling als zodanig aanvaardden de partijen dus.

In de ondernemingsraad meende een meerderheid dat bij optredende tekorten vrijwil-
lig werken op een roostervrije dag mogelijk moest zijn. En wel zo dat het “eigen personeel” 
voorrang had op elke “ingeleende kracht”. Een minderheid en het bestuur van de vak-
bondsafdeling koos voor personeelsuitbreiding volgens het principe van volledige herbe-
zetting van de vrijkomende arbeidsplaatsen.30

In de werkgroep keerde deze kwestie terug. “Werkgeverszijde” stond een ‘gewoon’ hon-
derd procent loon voor ogen, waarbij de roostervrije dag verviel.31 “Werknemerszijde” hield 
vast aan de CAO met een toeslag op het loon van 25 procent, de roostervrije dag schoof dan 

26 de Volkskrant, 24 oktober 1985, NRC Handelsblad, 14 november 1985.
27 Daling aandeel containers van 3,0 procent in 1983 naar 2,5 procent in 1987 - Haven van Amsterdam, statis-
tieken - http://www.portofamsterdam.nl (overslag in de Amsterdamse haven, 1980-2008). In Rotterdam nam de 
totale overslag toe van 233,9 miljoen ton in 1983 naar 255,0 in 1987; in containers van 24,2 miljoen ton in 1983 
naar 30,7 in 1987 - Havenbedrijf Rotterdam, haven in cijfers - http://www.portofrotterdam.nl (totale goedereno-
verslag tijdreeks, 1975-2008).
28 SVN, Jaarverslag 1987, p. 3. In de range Antwerpen/Hamburg nam over de periode 1986-1994 het aandeel van 
de havens in de IJmond af van 7,0 naar 6,4 procent; in de Rijnmond: van 41,6 naar 39,3 procent - Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1996-2000, Den Haag 1996, p. 16.
29 Inleen 1985: 5.214 mensdagen, 1986: 8.117 en 1987: 12.358 - Jaarverslag OR 1986 en 1987 - IISG-AHBd.
30 Antwoord OR, 6 maart 1985. Verslag vergadering vakbondsafdeling bij de SHB, 18 april 1985 - idem.
31 SVN, Aan de werknemersleden van de Commissie Pieksituaties, 13 november 1985 - IISG, Archief 
Vervoersbond NVV/FNV, nr. 1454.
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naar een ander tijdstip.32 Bij dit meningsverschil bleef het niet. Ook over andere metho-
den om de inleen te beperken, zoals de detachering van Rotterdamse SHB’ers, kwam 
geen overeenstemming. Mede vanwege de vrees van de bondsdelegatie voor “overslaande 
onrust” uit Rotterdam, stuurde de werkgroep het verdeelde standpunt door naar de onder-
nemingsraden en directies van de garanderende bedrijven.33

Juist in die tijd, november 1985, merkte de ondernemingsraad van de SHB dat bij een 
deelnemend bedrijf arbeiders op contractbasis (drie of zes maanden) in dienst waren.34 
Gevoegd bij de peildatumberekening die een overschot van 33 arbeiders aangaf dat de 
ondernemingsraad “belachelijk” vond, nam de twijfel over de voortgang van de werk-
groep toe. Voor de ondernemingsraad een reden om met vijf voorstellen te komen, daarin 
gesteund door de vakbondsgroep.35 De directie reageerde prompt (*).36

1.  Uitbreiding personeelsbestand. * Directie: onmogelijk, in strijd met het Lems akkoord 
dat gedwongen ontslagen voorkwam.
2.  Toeslag van 60 procent bij werken op roostervrije dag (behoud van die dag). * Directie: 
te duur, 25 procent handhaven.
3.  Drastische verhoging garantie deelnemende bedrijven. * Directie: niet te verwachten 
en niet te verplichten.
4.  Geen contractwerkers. * Directie: in dienst nemen van SHB.
5.  Verschuiving van vijf roostervrije dagen in de cacaoperiode naar de zomer als een 
aaneengesloten week (vijf maal 25 procent toeslag, niet vervallen bij ziekte). * Directie: 
akkoord, in CAO regelen.

Vervolgens rapporteerden de partijen aan de werkgroep. Daar ging ‘werkgeverszijde’ uit 
van een tijdelijk tekort onder invloed van de vertraagde containerisatie, waarin voorzien 
kon worden door bij de SHB uitsluitend personeel aan te nemen in een dienstverband van 
maximaal zes maanden.37 Omdat op deze manier geen sprake was van uitbreiding van 
personeel, bleef het Lems akkoord intact.38 Voor ‘werknemerszijde’ was contractarbeid 
“onbespreekbaar”. In plaats van een pieksituatie deed zich een structureel tekort voor dat 
opgeheven moest worden door mensen in een vast dienstverband aan te nemen. Het Lems 
akkoord blokkeerde dat.39

Na een jaar moeizaam overleggen, waarin de inleen toenam en met name in het veembe-
drijf de contractwerkers bleven komen, ging de werkgroep piekregeling ter ziele. Daarna 
begonnen de onderhandelingen die ruim een half jaar duurde. De soms aanwezige 

32 Een meerderheid van het personeel dacht daar anders over. In een enquête van de directie - deelname 54 
procent - was 94 procent tegen dit onderdeel van de CAO - IISG-AHBd.
33 Kort verslag werkgroep pieksituatieregeling, 14 november 1985 - IISG, Archief Vervoersbond NVV/FNV, nr. 
1454
34 Verslag overlegvergadering ondernemingsraad SHB, 11 november 1985 - IISG-AHBd.
35 Ondernemingsraad SHB, Aan de directie, 18 december 1985 - idem.
36 Directeur SHB, Aan secretaris ondernemingsraad, 31 december 1985 - idem.
37 Verslag van het partijenoverleg in zake de pieksituatieregeling, 25 juni 1986. Notulen van de overlegvergade-
ring piekregeling, 4 september 1986 - IISG, Archief Vervoersbond NVV/FNV, nr. 1454.
38 Voorstel van werkgeverszijde bijstelling van de bestaande pieksituatieregeling, 27 februari 1986 - idem.
39 Verslag vergadering paritaire werkgroep pieksituatieregeling, 5 maart 1986 - idem.



herstructurering vastgelegd 209

bestuurder van de Vervoersbond CNV vond de acute tekorten in de kleine, vooral op de 
cacao-overslag draaiende, Amsterdamse haven onvergelijkbaar met het structurele over-
compleet in Rotterdam. Kopiëren van het Van der Louw akkoord was een “foute zaak” 
geweest, tegen aanpassingen van het Lems akkoord had hij geen bezwaar.40

De delegatie van de Vervoersbond FNV deelde dit standpunt niet. Paul Rosenmöller 
was woordvoerder. Nog maar kort bestuurder, na eerder zeven jaar in de Rotterdamse 
haven te hebben gewerkt, zette hij regelmatig hoog in om in de eindfase eisen los te laten 
of soepel bij te stellen.41 Uiteindelijk kwam er overeenstemming over een tekort in de 
stukgoedsector van ongeveer honderd man.42 Terwijl de vakbondsdelegatie haar bezwaar 
tegen contractwerkers vasthield, bleef de SVN op het standpunt staan om voor de vitale 
cacaosector tijdelijk mensen aan te trekken. Hetgeen geschiedde, zij het met de volgende 
aantekening van Rosenmöller: “De principiële vraag of contractwerk in strijd met de CAO 
is, blijft ‘boven de markt’ hangen”43

Resteerde de tewerkstelling van Rotterdammers in Amsterdam. De ondernemingsraad 
van de Rotterdamse SHB gaf een negatief advies op de aanvraag van de directie om het 
overcompleet van ruim tweehonderd arbeiders met de detachering aanzienlijk terug 
te dringen.44 Rosenmöller stelde de SVN en de betreffende arbeiders van het positieve 
bondsstandpunt op de hoogte en noemde als voorwaarden: vrijwillig, eenmalig, onder 
Rotterdamse arbeidsvoorwaarden en vergelijkbare reistijden.45

De ondernemingsraad uitte onder meer het bezwaar dat volgens de CAO de werkzaam-
heden exclusief in het havengebied van Rotterdam plaatsvonden. Daarnaast week de rege-
ling van de ploegsterkte af.46 Deze afwijzing stond tegen de achtergrond van een algemene 
kritiek op de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij de SHB. Door “overmatig overwerk” 
en de schending van de CAO-richtlijnen over de ploegsterkte lekte veel werk weg. Bovendien 
was de ondernemingsraad van mening dat in Amsterdam geen tijdelijke voorziening getrof-
fen moest worden, een structureel tekort vergde uitbreiding van vaste werkgelegenheid.

Directeur Elshove reageerde de volgende dag. De SHB Amsterdam zou lid worden van 
de SVZ, dus van een afwijking van de CAO was geen sprake. Na de wettelijk voorgeschre-
ven maand wachttijd zou hij alsnog uitvoering geven aan het voorgenomen besluit. Hij 
verweet de ondernemingsraad “in tijden van grote nood” lichtvaardig om te springen met 

40 Notulen van de overlegvergadering inzake de piekregeling, 4 september 1986 - idem.
41 Als lid van de GML volgde Paul Rosenmöller (1956) de ‘intredestrategie’, stopte met zijn studie sociologie en 
ging in 1978 als stuwer bij Múller Thomsen in Rotterdam werken. Als lid van de Vervoersbond FNV was hij één 
van de stakingsleiders in 1979. Na van 1985-1989 bezoldigd bestuurder bij dezelfde bond geweest te zijn, was hij 
lid en vervolgens, 1994-2002, voorzitter van de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer - P. Rosenmöller, Een 
mooie hondenbaan, Amsterdam, 2003.
42 SVN, Piekregeling, 10 september 1985 - IISG, Archief Vervoersbond NVV/FNV, nr. 1454.
43 Kort verslag inzake bespreking arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, 17 oktober 1986 - IISG-AHBd.
44 Directie SHB, Aan de OR. Betreft: samenwerking met SHB Amsterdam, 23 oktober 1986 - idem.
45 Vervoersbond FNV, Aan de SVN, 22 oktober 1986. Vervoersbond FNV Info, 23 oktober 1986: “Jullie moeten 
je realiseren dat je hierdoor een belangrijke bijdrage levert aan de oplossing van het overcompleet in Rotterdam en 
dat je dus kiest voor je eigen werkgelegenheid” - idem.
46 OR SHB (Rotterdam), Aan de directie, 29 oktober 1986. Ploegsterkte in Amsterdam bij lossen cacao: zes man 
binnenboord en vier man buitenboord, in Rotterdam was ook buitenboord zes man gebruikelijk - idem..
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“de belangen van de SHB-werknemers die U heet te vertegenwoordigen”.47 Rosenmöller 
vond de bezwaren van de ondernemingsraad “gezocht”, met uitzondering van enkele aan-
passingen in de werktijden gold de Rotterdamse CAO.48 De ondernemingsraad bleef echter 
bij zijn standpunt; de meerderheid was lid van de Vervoersbond FNV en vier daarvan gin-
gen mee in de afwijzing door de vijf leden van het OVB. Bemiddelingspogingen mislukten 
en opnieuw was er een intern bondsconflict in Rotterdam.49

In deze onrustige situatie besloot in Amsterdam de ondernemingsraad tot een positief 
advies dat gepaard ging met een “volledig begrip” voor de Rotterdamse collega’s en de 
voorwaarden van uitbanning van de contractarbeid en een drastische vermindering van 
de inleen. Om toch het tekort aan arbeidskracht te kunnen opvangen, zou de uitbreiding 
van de detachering tot buiten de cacaoperiode en op de zaterdag mogelijk moeten worden. 
De ondernemingsraad merkte op dat de eerder geuite kritiek op het Lems akkoord terecht 
bleek te zijn. De kunstgreep van de detachering was nodig, omdat het akkoord normale 
personeelsuitbreiding uitsloot. Om dit nog enigszins goed te maken, stelde de raad de 
extra instroom van vijftig jongeren bij de SHB voor (vier dagen werk, één dag opleiding, 
tewerkstelling volgens de CAO). Een dag later sloten partijen een summier akkoord, waarin 
de ondernemingsraad niet veel van zijn ideeën terugvond. De detachering van ongeveer 
honderd Rotterdammers liep van 1 december 1986 tot 1 mei 1987. Van hen waren er maxi-
maal zestig beschikbaar voor de stuwadoorsbedrijven en veertig voor de veembedrijven die 
tijdelijk toetraden als garanderende deelnemer van de SHB.50

Deze veembedrijven zouden met hun openlijke voorkeur voor contractarbeiders de SHB 
jaren bezighouden. Zo zelfs dat eind 1991 de SHB een zogenaamde Veempool in haar orga-
nisatie opnam. De betreffende bedrijven hielden zich vooral bezig met opslag, bewaring 
en aflevering van cacao. Ze waren door de verschuiving van de werkzaamheden naar de 
‘droge kant’ (walwerk) in betekenis toegenomen en bouwden in het westelijk havengebied 
nieuwe loodsen.51 Hoewel direct verbonden aan de handel, liep de conjunctuur van het 
werk parallel aan de aanvoer van de cacao en was daarmee seizoengebonden. De bedrijven 
vielen niet onder de CAO van het stukgoed of het Lems akkoord. Dientengevolge maakten 
ze vrijwel geen gebruik van de SHB en deden in plaats daarvan een beroep op seizoen- of 
contractarbeiders. Een beleid dat de SVN, als ze dat al wenste, niet kon verhinderen. De 
groep van veertig uit Rotterdam was dus “ter vervanging van contractwerkers”.52

47 Directie SHB (Rotterdam), 30 oktober 1986 - idem..
48 Kort verslag van de vergadering inzake de uitwisselingsproblematiek SHB’ers Rotterdam in Amsterdam, 5 
november 1986. Evenals de directies dacht de Amsterdamse ondernemingsraad daar anders over, in zijn advies 
ging het om “aanpassen aan de Amsterdamse manier van werken”, 24 november 1986 - idem.
49 Algemeen Dagblad, 4 november 1986. Een verzoekschrift dat de ondernemingsraad bij de Ondernemingskader 
van het Amsterdams Gerechtshof indiende om de tewerkstelling in Amsterdam voorlopig te verbieden, werd 8 
januari 1987 afgewezen. SHB-info, januari 1987 - idem.
50 SVN, Overeenkomst tussen partijen bij de CAO te Amsterdam pieksituatieregeling, 25 november 1986 - IISG, 
Archief Vervoersbond NVV/FNV, nr. 1454.
51 In 1986 door Handelsveem en Cornelder’s Controle- en Veembedrijf. Cornelder bouwde naast de cacaoloods 
van 1984, 18.500 vierkante meter vloeroppervlak, een nieuwe van 10.000 - Haven van Amsterdam, april 1986.
52 SVN, Aan de leden van de Vakgroep Veem-, Opslag- en Controlebedrijven, 28 oktober 1986 - IISG-AHBd.
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Terugkijkend op ruim twee jaar loven en bieden, was de voorlopige regeling van 1984 
slechts in één opzicht bijgesteld.53 In de inleenvolgorde kwamen, nadat het personeel 
van de vaste bedrijven en de SHB geheel tewerk was gesteld, eerst de Rotterdammers, 
daarna de Zaanse arbeiders van Het Kappie en tot slot de geregistreerde chauffeurs voor 
de autoboten.

Omdat in Amsterdam de tekorten bleven bestaan en het Lems akkoord maatgevend 
was, kreeg de detachering van Rotterdammers na 1 mei 1987 een vervolg.54 De achter-
blijvende containerisatie van het cacaotransport was nu voor de directies van de SHB een 
belangrijk argument in hun pleidooi voor de verlenging.55 De twee ondernemingsraden 
brachten - naast klachten over functies, reiskosten en ploegsterkte – tevergeefs de voor-
waarde in om een aantal Rotterdammers in vaste dienst van de Amsterdamse SHB te 
nemen.56 Tenslotte kwam er ook nog een tweede verlenging tot 1 mei 1990.

Tabel 8.157 – Personeelsgegevens SHB Amsterdam

 Totale inleen Rotter-  Het Kappie Chauffeurs Leegloop Bestand

 mensdagen dammers     gemiddeld  gemiddeld

1985      5.214    - 79,2 %  20,8 % 7,7 % 592

1986      8.117   16,2 % 62,2 %  21,2 % 7,1 % 554

1987     12.358   67,9 % 23,7 %   8,4 % 12,1 % 515

1988      9.830   66,5 % 23,4 %  10,1 % 13,5 % 492

1989     16.870   72,3 % 17,5 %  10,2 % 5,8 % 486

1990      7.950   19,5 % 58,0 %  22,5 % 10,1 % 453

1991      9.455    -        67,4 %  32,6 % 6,3 % 444

Tot terugdringing van de inleen leidde de aangepaste piekregeling niet. Wel tot een ver-
schuiving. In de periode dat de detachering volop van kracht was (1987-1989), namen de 
Rotterdamse SHB’ers het aandeel van Het Kappie, ongeveer tweederde, voor hun rekening. 
Bij een schommelende leegloop en een dalend personeelsbestand ging de verdringing van 
reguliere werkgelegenheid door. Regelmatig attendeerden vakbondsleden, al of niet via de 
ondernemingsraad, op de aanwezigheid van vreemde inleen of maakten daar een einde 
aan. Ook riepen ze hun collega’s op niet door te staan, met onderbezette ploegen akkoord 
te gaan of buiten de kloszaterdag.vrijwillig op zaterdag te werken.58 Die laatste praktijk 

53 Zie hoofdstuk 7, noot 81.
54 SVN, Aan Vervoersbond FNV, 11 mei 1987 - IISG-AHBd. 
55 M.J. Haak, Aan ondernemingsraad SHB. Verlenging tijdelijke tewerkstelling werknemers SHB Rotterdam 
in Amsterdam, 24 maart 1987. In het Lems akkoord steeg het voorspelde aandeel van in containers aangevoerde 
cacao tot 33 procent in 1990, in de jaren 1986 en 1987 bleef het percentage echter onder de 10. SVN, Aan onderne-
mingsraad. Prognoses inzake het Lems akkoord, 5 mei 1987 - idem.
56 Verslag van de bijeenkomst van delegaties van de ondernemingsraden SHB Rotterdam en SHB Amsterdam, 26 
maart 1987. De Rotterdammers hielden vast aan ‘sec’ functies (stuwer, vorktruckrijder, kraandrijver) die in de CAO 
waren vastgelegd, hetgeen zich moeilijk verdroeg met de Amsterdamse allround functie - idem.
57 Gegevens ontleend aan: SHB, Verslag over het jaar 1990, pp. 27 en 40 - idem.
58 “Het vrijwillig werken, tijdens de weekeinden, rijst de pan uit” - Verslag vergadering ondernemingsraad, 3 
februari 1986. “Overtredingen CAO met doorstaan derde en vierde taken” - idem 15 mei 1986. De SVN verklaarde 
geen invloed te hebben op niet-leden. SVN, 26 augustus 1987 - idem.
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nam toe, doordat de vervoerders steeds meer haast kregen en ligtijd als verspilling zagen, 
dus ook in het weekeinde hun lading gelost of geladen wilden zien.

Ook het Van der Louw akkoord kende zijn beperkingen. Wel te verstaan voor de SVZ. 
Met steun uit Amsterdam antwoordde de Vervoersbond FNV met een lange staking. Een 
wapenstilstand en bemiddelingen voerden in alle beslotenheid naar een nieuw akkoord.

Acht weken staking
Ondernemers stelden in Rotterdam nog voor de ondertekening in september 1985 de 

houdbaarheid van het Van der Louw akkoord ter discussie. Een fusie van de stuwadoor-
dochters van Internatio-Müller, Pakhoed en Furness was alleen vruchtbaar, wanneer 350 
arbeidsplaatsen (waaronder 150 van de ruim 800 bij de SHB) van de ongeveer 2.000 ver-
dwenen.59 Het akkoord stond een dergelijke maatregel alleen toe, wanneer de goederen-
stroom tegenviel of de aangegeven maatregelen onvoldoende gebruikt werden. Daarvan 
was geen sprake. De bijeengeroepen commissie Van der Louw kwam er niet uit en na 
twee maanden in functie te zijn geweest gaf de nieuwe voorzitter R. de Boer zijn opdracht 
terug.60

De fusie kwam er niet, maar volgens de SVZ werkte het akkoord het overcompleet van 
stukgoedarbeiders nauwelijks weg. Ontslagen dreigden en minister De Koning keerde de 
verhoogde bijdrage van het AWF niet uit, waardoor de SHB in financiële nood kwam.61 De 
spanning rond het akkoord en de SHB liep op, toen de Rotterdamse Kamer van Koophandel 
het stukgoed “een afgeschreven zaak” noemde62 en het Verbond van Nederlandse onder-
nemingen de landelijke SHB een belemmering vond voor een “flexibele arbeidsmark”.63

Inmiddels was de SVZ tot de conclusie gekomen dat het geïnventariseerde overcom-
pleet, ruim 250 mensen, structureel van aard was. Ze liet dus de omschrijving “tijdelijk” 
die het akkoord gebruikte, vallen. Directeur Zeebregts verzocht Van der Louw zijn com-
missie opnieuw bijeen te roepen64 om zich te buigen over ‘aanvullend beleid’ zoals roos-
tervrije dagen aanwijzen door de ondernemers en het overcompleet onderbrengen in een 
aparte stichting (bij geen werk: uitkering sociale zekerheid).65

Het einde van het jaar 1986 naderde, ontslagen stonden op stapel en bondskaderleden 
gaven te kennen “onverkort” vast te houden aan het Van der Louw akkoord dat immers 
ontslagen tot 1991 uitsloot.66 Na eerder aangedrongen te hebben op een sociaal aanvaard-

59 Van Driel, De herstructurering, pp. 50-52.
60 Van der Louw was werknemerscommissaris van Pakhoed geworden en achtte dat onverenigbaar met 
het voorzitterschap. Zijn opvolger R. de Boer - in 1982 politiek adviseur van de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid Den Uyl - was in 1986 voorzitter van de sociale werkgroep van de stimuleringscommissie voor de 
Rijnmond die onder leiding van Van der Louw stond - de Volkskrant, 13 december 1986.
61 De Volkskrant, 21 juli 1986. Elshove zou deze financiële nood hebben laten uitlekken, kort daarna ging De 
Koning tot betaling over - de Volkskrant, 15 september 1986.
62 NRC Handelsblad, 9 september 1986.
63 De Waarheid, 24 september 1986.
64 SVZ/G. Zeebregts, Aan A.A. van der Louw, 10 oktober 1986 - IISG-AHBd.
65 SVZ Nieuws, Oplossingen voor de stukgoedproblemen, 6 november 1986 - idem.
66 de Volkskrant, 12 november 1986.
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bare oplossing en bij mislukking daarvan de extra bijdrage van het AWF te “heroverwe-
gen”, deed minister De Koning in december een uiterste bemiddelingspoging.67 Tevergeefs. 
Vervolgens kondigden de stukgoeddirecties de aanvragen voor collectief ontslag aan en 
zegden daarmee het Van der Louw akkoord op. Als klap op de vuurpijl kwam de SVZ met 
het voorstel van een vierjarige CAO zonder loonsverhogingen en prijscompensatie.68

“De staking kwam dan ook prompt”, schreef Paul Donker, lid ondernemingsraad.bij 
Quick Dispatch en kaderlid van de Vervoersbond FNV. “Dat is bijna voorstelbaar, want als 
je een akkoord hebt afgesloten en de havenbaronnen doen al maanden pogingen om dat 
omver te blazen, word je het op een gegeven ogenblik zat. Onderschat wordt echter het 
belang dat de heren bij een staking hebben.” Dat belang lag volgens Donker in de voortzet-
ting van de financiële overheidssteun die door de staking zeer urgent zou worden.69

Ingeleid door korte werkonderbrekingen werd het een lange staking, van 19 januari 
tot 14 maart 1987.70 Door de Vervoersbond FNV geleid, steunend op een actiecomité met 
een vertegenwoordiging van het OVB en zowel in Rotterdam als Amsterdam gesteund 
door een solidariteitscomité. Juist door de lengte en de zoveelste patstelling in de tripar-
tiete verhoudingen was het een staking met oplopende tegenstellingen en bemiddelende 
initiatieven.

In de Amsterdamse haven bracht het uit vakbondsleden bestaande Infoteam in de eer-
ste weken van de staking pamfletten uit met “geen kontraktbreuk” en “geen Antwerpse 
toestanden”.71 De laatste leuze was nieuw leven ingeblazen door een in opdracht van de 
minister verricht onderzoek dat vooral de “loonfactor” verantwoordelijk stelde voor de 
– in vergelijking met Antwerpen – aanzienlijk hogere, Rotterdamse stuwadoorskosten. 
Bovendien was de arbeidsinzet in Antwerpen beduidend flexibeler.72 Dat deze beoordeling 
naar de Amsterdamse situatie doorgetrokken kon worden, gaf een extra impuls aan de 
samenwerking tussen vakbondsleden van de twee havenpools.73 In de korte stakingen bij 
verschillende Amsterdamse bedrijven (VCK, Ter Haak en OBA), ter ondersteuning van de 
Rotterdamse collega’s, vervulden SHB’ers een aanjagende functie.

Kort na het begin van de staking benaderde het Rotterdams gemeentebestuur minister De 
Koning over hervatting van het overleg in de commissie Van der Louw. Dat vond plaats, 
maar na twee zittingen, onder de hernieuwde leiding van De Boer, kwam er geen overeen-
stemming over de kostenverlaging die de ondernemers eisten.74 Op 12 februari zorgden 

67 Ministerie van SZW, Aan de Vervoersbond FNV, 16 oktober 1986 - IISG-AHBd.
68 SVZ Nieuws, 13 januari 1987. Naast terugkerende ideeën over het aanwijzen van de roostervrije dagen, raakte 
de SVZ met de afschaffing van het mopperen bij de havenarbeiders een zeer gevoelig punt  idem.
69 P. Donker, Niet iedereen blij in mei?, in: Solidariteit, april 1987. Paul Donker, lid van het Gemeenschappelijk 
Actiecomité bij de staking van 1979, een woordvoerder van een kritische stroming in de Vervoersbond FNV.
70 Het aantal stakingsdagen van 25.000 vormde 40 procent van het landelijke cijfer van 63.184. Met andere 
havenstakingen in 1987 - Rotterdam, Amsterdam en Delfzijl - kwam het totaal op 50 procent - IISG-AHBd.
71 Infoteam Amsterdam Vervoersbond FNV, 20, 21, 26 en 29 januari 1987 - idem.
72 Het Financieele Dagblad, 24 januari 1987.
73 H. Hekking, Amsterdam heeft ook een haven, in: Solidariteit, februari 1987. Hekking was nauw betrokken bij 
het Amsterdams solidariteitscomité en nam deel aan de verschillende debatten die dit comité en het Rotterdamse 
organiseerden. Tijdens een solidariteitsmanifestatie was hij woordvoerder van de Amsterdamse havenarbeiders.
74 Het Financieele Dagblad, 31 januari. de Volkskrant, 5, 7 en 12 februari 1987.
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drieduizend stakers voor één van de hoogtepunten, de bekende mars door de Maastunnel 
die deze keer naar het hoofdkantoor van Nedlloyd voerde. Daar maakte de concernvlag 
plaats voor die van de Vervoersbond FNV.75

Een reeks van gebeurtenissen volgde. De Volkskrant sprak van een “uitzichtloze 
loopgravenoorlog”76, de Vervoersbond FNV nam een wilde CAO-staking bij ECT over en de 
Rotterdamse stukgoedstuwadoors plaatsten in de dagbladen een paginagrote mededeling 
met in reuzenletters “Stukgoed goed stuk?”.77 De minister stuurde een brandbrief, waarin 
hij overeenstemming eiste over een “totaalpakket maatregelen”. Zo niet, was het akkoord 
niet langer uitvoerbaar en stopte per 1 juli 1987 de financiering van het overcompleet.78 Na 
een solidariteitsmanifestatie, ondersteund door een 24-uursstaking79 en een gezamenlijk 
protest van de ondernemingsraden van de twee havenpools tegen het verlies van arbeids-
plaatsen80, zag de minister geen voortgang en kondigde de uitvoering van de financiële 
sanctie aan.81 Vervolgens kon noch een hoorzitting in de Tweede Kamer, noch een initiatief 
van de Rotterdamse havenwethouder voor een doorbraak zorgen.82 De situatie veranderde 
dan ook langs een andere weg.

De ondernemingsraden van de betrokken stukgoedbedrijven legden hun negatief 
advies over de “aanpassing van het personeelsbestand” voor aan de Ondernemingskamer 
die op 12 maart de ondernemers tot 7 mei verbood hun plannen uit te voeren. Voor de 
afwijking van het Van der Louw akkoord bestond geen grond.83 De volgende dag gaf een 
meerderheid van de ongeveer 1.500 stukgoedarbeiders, op het plein bij de Morgenster Kerk 
in Zuid bijeengekomen, steun aan de opschorting van de staking.

De beoordeling van Rosenmöller dat de eerste wedstrijdhelft gewonnen was, deelde 
Donker niet. “De stand is hoogstens 0-0. Er is nog niets gewonnen.”84 Ook in Amsterdam 
was kritiek te horen. Tom Koningh, werkzaam bij VCK en lid van de bondsraad van de 
Vervoersbond FNV, wees op de afnemende betrokkenheid in Amsterdam: “Solidariteit 
kun je krijgen (…). Maar je kunt het ook organiseren. Dus als je wilt dat er in Amsterdam 
iets gebeurt, dan moet je op z’n minst informatie geven.”85 Een vergelijkbare kritiek was 
uitgesproken door het actiecomité van de Rotterdamse SHB. Dat pleitte voor doorbreking 
van de dreigende passiviteit met bezoeken aan collega’s in Amsterdam en in buitenlandse 

75 De Waarheid, 12 februari 1987. de Volkskrant, 13 februari 1987.
76 de Volkskrant, 17 februari 1987 (hoofdredactioneel commentaar).
77 Onder andere in Trouw en de Volkskrant, 18 februari 1987.
78 Ministerie van SZW, Aan de Vervoersbond FNV, 19 februari 1987 - IISG-AHBd.
79 Georganiseerd door Vervoersbond FNV en Rotterdams solidariteitscomité. Uit dat comité trok het OVB (vol-
gens eigen opgave ruim negenhonderd leden in het stukgoed) zich terug vanwege de grote “compromisbereidheid” 
van de vervoersbond. Dit vertrek zou ook ingegeven kunnen zijn door de pogingen van het OVB als onderhande-
lingspartner erkend te worden - de Volkskrant, 5 en 14 februari 1987. Dat lukte niet, ook niet na een kort geding 
tegen de SVZ en erkende bonden - Het Financieele Dagblad, 3 maart 1987.
80 OR Nieuws SHB Amsterdam, 20 februari 1987. “Wij keren ons tegen alle pogingen om van de SHB-en uit-
zendbureaus te maken” - IISG-AHBd.
81 Ministerie van SZW, Aan de Vervoersbond FNV, 5 maart 1987 - idem.
82 de Volkskrant, 12 maart 1987.
83 Uitspraak van de Ondernemingskamer van het Amsterdams Gerechtshof, 12 maart 1987 - IISG-AHBd.
84 P. Donker, Niet iedereen blij in mei?, in: Solidariteit, april 1987.
85 J. Zonneveld, 350 ontslagen nodig voor flexibilisering, in: Solidariteit, april 1987.
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havens. Daarnaast diende de inschrijving als staker ‘s morgens een vervolg te krijgen met 
discussies over bijvoorbeeld verbreding van de acties naar andere sectoren.86 Dat laat-
ste was ook een – nauwelijks gerealiseerde – doelstelling van de solidariteitscomités, ze 
werkten daaraan via pamfletten, bijeenkomsten en handtekeningenlijsten. In de Maasstad 
functioneerde een Vrouwenkomitee havenarbeidersvrouwen dat onder andere verslag 
deed van een bezoek aan de Antwerpse haven. Tot een verbreding van de acties bleken de 
plaatselijke vakbonden, waaronder de Vervoersbond FNV, echter niet te bewegen.87

Antwerpse haven, een schrikbeeld88

“Ik kwam dus aan bij het ‘kot’, zo wordt de hal genoemd waar de arbeiders zich moeten 
melden (…). Wij zijn toen naar binnen gegaan en werden een beetje overweldigd door de 
grootte van de hal. Het heeft wel iets weg van een veehal. Vanaf een verhoging wordt dan 
door een aantal voormannen het werk verdeeld aan mannen die zich gemeld hebben. Alles 
bij elkaar duurde het misschien een minuut of twee, toen was het voorbij. Achteraf bleek dat 
buiten al beslist was wie er aan het werk mochten die dag.”

86 SHB-aktiekomitee, Wat moet er nu gedaan worden, 6 maart 1987 - IISG-AHBd.
87 Eigen waarneming als lid van het Amsterdams solidariteitscomité. Geïllustreerd door het feit dat het FNV- 
Magazine geen woord aan de staking wijdde. In de laatste week van de staking werkten redacteuren van De 
Waarheid mee aan de twee maal verschijnende Stakerskrant, een speciale editie van Onderweg.
88 Vrouwenkomitee havenarbeidersvrouwen Rotterdam, Laat je niet onderuit halen, 26 februari 1987, p. 8 
- IISG-AHBd.

Overleg tijdens staking bij MTW Rotterdam, van links naar rechts: Bertus van der Horst (MTW), Jeroen Toussaint 

(SHB), Bert Voogt MTW), een havenwerker SHB, 12 februari 1987 - foto Piet den Blanken
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Door de tot 7 mei durende wapenstilstand, tot die dag gold het ontslagverbod van de 
Ondernemingskamer, bestond er in de Amsterdamse haven een gecompliceerde situatie. 
Weliswaar liet de SVN het Lems akkoord met rust, maar vanwege de gezamenlijke CAO 
dreigden de door de SVZ ingebrachte verslechteringen ook naar Amsterdam te komen. 
Voor regiobestuurder van de Vervoersbond FNV Ravesteijn was dat aanleiding de SVN 
voor besprekingen “in oriënterende zin” te benaderen. “Waardoor”, voegde hij eraan toe, 
“de ontstane onrust in de Amsterdamse haven wellicht ingedamd zou kunnen worden”.89 
Twee dagen later vonden die besprekingen plaats. De SVN deelde mee dat het dure Lems 
akkoord geen kostenstijgingen toeliet en koopkrachtverbetering alleen mogelijk was bij 
inlevering van roostervrije dagen. Onder die voorwaarde was ze bereid de bestaande CAO 
voor minstens één jaar te handhaven (dus zonder de verslechteringen).90 De bondsdelega-
tie noemde dit een “harde en onwerkelijke opstelling”, maar wees de in de kantines voor-
gestelde acties af. Ravesteijn: “Vanuit onze CAO-verantwoordelijkheid en strategie moe-
ten wij jullie sterk ontraden het heft in eigen hand te nemen, en dan ook niet tot spontane 
akties over te gaan.”91 De ledenvergadering besloot de gesprekken niet voort te zetten.92

Gesprekken kwamen er wel in Rotterdam. De voorzitter van de Sociaal Economische Raad, 
Th. Quené, bracht de partijen na een paar weken verkenning eind april opnieuw aan tafel.93 
Deze keer onder leiding van Han Lammers, commissaris van de koningin in Flevoland en 
vooraanstaand lid van de Partij van de Arbeid. Nadat hij had vastgesteld dat over de flexi-
bele aanwijzing van roostervrije dagen overeenstemming mogelijk was, brak het overleg 
opnieuw over de ontslagen. Lammers stapte op en liet met steun van de FNV en het VNO 
een voorstel tot arbitrage achter.94 De SVZ wees dat af. Voor haar stond het overcompleet 
vast en was daarmee geen onderdeel van arbitrage.95

Het ontslagverbod was voorbij en de directies van de stukgoedbedrijven en de SHB 
kwamen na 7 mei opnieuw met “de reductie van het personeelsbestand”, zij het met lagere 
aantallen. Daarna kwam maanden lang niets naar buiten over een mogelijk vervolg. Naar 
binnen ook niet, het centraal actiecomité kwam niet bijeen en ledenvergaderingen bleven 
uit. Precies op de dag dat de minister zijn financiële bijdrage zou intrekken, 1 juli, kopte de 
Volkskrant “Geheim overleg leidt tot akkoord in de stukgoedsector”.96

De nieuwe hoofdredacteur van Het Vrije Volk, Gerard Krul, bij het begin van de staking 
nog werkzaam in dezelfde functie bij FNV Magazine, bleek de partijen (in beperkte samen-
stelling) in twee weken naar een overeenkomst te hebben geleid. De “Zoen van Delft” 
(de woonplaats van Krul) of het “K(r)ul akkoord” geheten. Ook de uitwerking in een CAO 
voltrok zich onder zijn leiding en was in een paar dagen klaar; looptijd tot 1 april 1989. De 

89 Vervoersbond FNV (district Noord West), Aan SVN, CAO stukgoed haven, 3 maart 1987 - idem.
90 SVN, Persbericht Overleg sektor-cao stukgoed Amsterdam, 5 maart 1987 - idem.
91 Haven Info, Vervoersbond FNV (district Noord West), Aan de leden werkzaam in de stukgoed-sektor van de 
Amsterdamse haven, 10 maart 1987 - idem.
92 Idem, 3 april. De betreffende vergadering was op 2 april 1987 - idem.
93 de Volkskrant, 4 en 14 april 1987.
94 Het Financieele Dagblad, 1 mei 1987.
95 Het Financieele Dagblad, 9/11 mei 1987.
96 de Volkskrant, 1 juli 1987.
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kern van het bondsbeleid van ‘geen gedwongen ontslagen’ keerde terug en bestond uit drie 
onderdelen.97

1. Uitbreiding vertrekregeling — financiering: solidariteitsheffing van 32 miljoen gul-
den (1 procent op bruto maandsalaris door alle werknemers stukgoedbedrijven in het 
Rotterdamse havengebied); ondernemers: 82 miljoen.98

2. Indeling roostervrije dagen — 11,5 dag door de ondernemer aan te wijzen en vijf door 
werknemers.
3. Invoering functieverruiming — toevoegen van zes functiecombinaties, bijvoorbeeld: 
kraandrijver/vorktruck rijder; voorwaarden, onder meer: vrijwilligheid en beloning volgens 
hoogste ‘sec functie’.

In een toelichting besprak de onderhandelingsdelegatie de in haar ogen twee kanten van 
het akkoord. “Welke oplossing er ook komt, er zullen best wel minder leuke dingen in zit-
ten. En weinig mensen vinden het leuk om 1% in te leveren of 11½ dag door de werkgever 
te laten aanwijzen. (…) Maar je kunt het ook positiever bekijken. Werkgevers zijn er weer 
niet in geslaagd ons op de knieën te krijgen. En ze hebben het nog nooit zo graag gewild 
als deze keer.” De delegatie vond de rechtvaardiging van de concessies in de veelheid van 
niet door de ondernemers gerealiseerde eisen en de stop op de “sterfhuisconstructie” die 
voor de SHB “panklaar” lag.99

Elshove vond dat door de bonden “met vuur hadden gespeeld”, omdat het einde van de 
SHB reëel was. De strategie van de ondernemers maakte hij duidelijk in een even nuchtere 
als ontnuchterende beoordeling: “(…) dat het overcompleet wordt opgelost is niets nieuws. 
Dat was toch gekomen. De vraag was alleen of het via een warme of een koude sanering 
zou gebeuren en het is natuurlijk een goede zaak voor iedereen dat het laatste nu niet 
hoeft.”100

Nadat de leden van de ondernemingsraad van de SHB – met alle namen onder een pamflet 
– in mei 1987 het Lems akkoord een “afbouwakkoord” noemde, brak in november na tien 
jaar weer een massale staking uit.101

Staking na tien jaar
Kort na de bekendmaking van het Delftse akkoord besloten de bestuurders van de 

bedrijfsgroep havens, opnieuw, “snel met de SVN aan tafel” te gaan zitten om voor 
Amsterdam tot een nieuwe CAO voor de stukgoedsector te komen. Wat in Rotterdam was 

97 Vervoersbond FNV, Info, 9 juli 1987. Vervoersbond FNV, onderhandelingsdelegatie, Aan onze leden werkzaam 
in het stukgoed, 13 juli 1987. SVZ, Havennieuws, 15 juli 1987 - IISG-AHBd.
98 Aantal kandidaten voor een 55-jarige regeling: 870, waaronder 340 SHB’ers. Verwachte daling bestand in het 
stukgoed tot 1991: van 2.040 naar 1.500. SHB-info, Extra editie, juli 1987 - idem.
99 Vervoersbond FNV, onderhandelingsdelegatie, Aan leden werkzaam in het stukgoed, 13 juli 1987. Bij een deel-
name van 66,6 procent stemden 1.525 leden (84,9 procent) voor het Delftse akkoord. Vervoersbond FNV, bedrijfs-
groep havens, Proces-verbaal uitslag referendum over het aanvullend beleid in het kader van het Van der Louw 
akkoord, 27 augustus 1987 - idem. Bij de verzending van het referendum was een nieuwe coproductie toegevoegd 
van Onderweg en De Waarheid.
100 SHB-info, extra editie, juli 1987 - idem.
101 Ondernemingsraad SHB, Nieuws, 4 mei 1987 - idem.
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overeengekomen, kon niet voor Amsterdam gelden, dus dan maar gescheiden.102 De vol-
gende dag schreef een veertigtal vakbondsleden een woedende brief over deze “ontkoppe-
ling” die bovendien zonder “behoorlijk overleg” plaats had gevonden.103 Ze boekten suc-
ces, de ledenvergadering hield de CAO-band met Rotterdam overeind.

Vervolgens begonnen in september 1987 de onderhandelingen met de SVN die op haar 
manier de aansluiting met de Rotterdamse overeenkomst wilde behouden. Namelijk door 
de roostervrije dagen te plannen op momenten “dat in het bedrijf geen werkzaamheden 
voorhanden zijn”. Over die dagen zou een toeslag uitgekeerd worden die de SVN zag als 
een tegemoetkoming aan de looneis van de bonden.104 De vakbondsgroep bij de SHB wees 
dit voorstel “met grote verontwaardiging” af. Alleen al om de inhuur van derden tegen te 
gaan, kwam opnemen van roostervrije dagen in het cacaoseizoen zelden voor.105

Die looneis lag, zoals zo vaak, gevoelig. In afwijking van het beleid van de vakcentrale 
en de Vervoersbond FNV claimde de bedrijfsgroep havens onder druk van de leden een 
loonruimte van 2,5 procent: 1,5 voor een loonsverhoging en 1,0 procent ten gunste van 
arbeidstijdverkorting met herbezetting.106 Ook toen de SVN na drie onderhandelingsron-
des de eenmalige toeslag losliet en verving door een loonsverhoging van 1,5 procent, kon 
de bondsdelegatie niet voorbij gaan aan “het volle pond” van 2,5 procent.107

Inmiddels waren de actievoorbereidingen begonnen. “De tijd van praten lijkt voorbij en 
de bereidheid om (…) het jassie uit te trekken is groot.”108 Het gestelde ultimatum verliep 
11 november om zeven uur ‘s morgens. Die dag stonden de kranen voor 24 uur “strak in 
ruststand” en staakten vrijwel alle achthonderd stukgoedarbeiders.109 De voorzitter van 
het VNO, C. van Lede, toonde zich verbaasd: “Het is een raadsel dat ze juist nu het lef 
hebben te staken.”110 Al de volgende dag zocht de Zaanse burgemeester Lems mogelijk-
heden tot bemiddeling, de SVN stuurde een brief naar het huisadres van de stukgoedar-
beiders over haar welwillende opstelling.111 Ook bij deze staking volgde de bedrijfsgroep 
havens de tactiek van verrassingsacties: staken waar werk was. Het actiecomité doorbrak 
deze lijn met de centrale registratie van de stakers, kantinebijeenkomsten en een tweede 
24-uursstaking die uitliep op een demonstratie en een ‘ouderwetse’ bijeenkomst voor het 
Havengebouw. Op een vrachtauto speelde daar de Rotterdamse stakersband Bertus en de 

102 Vervoersbond FNV, Info, Aan leden werkzaam in stukgoed-sektor Amsterdamse haven, 22 juli 1987 - idem.
103 Ondertekend door 36 CTA’ers en vier SHB’ers, 23 juli 1987. “Ons is gebleken, dat als gevolg van uw eigen-
machtig handelen bij een vrij groot aantal leden het vertrouwen in de organisatie ernstig is aangetast en dat deze 
- evenals ondergetekenden - overwegen het lidmaatschap op te zeggen” - idem.
104 SVN, Aan Vervoersbond FNV en CNV, Overleg sector cao stukgoed Amsterdam, 9 september 1987 - idem.
105 Vakbondsafdelingsbestuur SHB, Aan de CAO-onderhandelingsdelegatie stukgoed Amsterdam, bedrijfsgroep 
havens, 24 september 1987 idem.
106 In “Kiezen voor nieuwe kansen”, Programma 1986-1990, Amsterdam, mei 1985, beperkte de FNV zich tot het 
streven de koopkracht van de laagstbetaalde uitkeringsgerechtigden en werknemers te handhaven.
107 Vervoersbond FNV, Info, Aan leden werkzaam in de Amsterdamse haven, 9 november 1987 - IISG-AHBd.
108 Vervoersbond FNV Info, Aan leden in de Amsterdamse haven, 28 oktober 1987 - idem.
109 De avond ervoor trachtte de CTA-directie ‘vervroegd’ een autoboot te lossen met behulp van vreemde inhuur. 
Een groep kaderleden verhinderde dat - Rode Morgen, 18 november 1987. Van der Velden kwam op een totaal van 
2.110 stakingsdagen - Van der Velden, Database index.
110 de Volkskrant, 12 november 1987.
111 Vervoersbond FNV, Info, Aan leden werkzaam in de stukgoedsektor, 13 november 1987 - IISG-AHBd.
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Posters “Dat kan alleen in Amsterdam, daar ligt de haven lam”.112

Op 19 november zag Lems een lichtpuntje, de ondernemers stelden de aanwijzing van 
de roostervrije dagen niet meer als voorwaarde. Het bleek de aanzet tot een compromis, 
waarin de roostervrije dagen als snipperdagen vrij opneembaar waren, maar dan wel bui-
ten de periode van de cacaopiek.

In een terugblik op de staking zei Hekking: “Tot nu toe vulden we die roostering zelf 
in, we hebben er niet voor niets 1,8 procent voor ingeleverd. (…) Ik heb m’n rekenmachine 
niet bij me, maar ik denk dat we er alles bij elkaar zo’n half procent op vooruitgaan als ‘t 
meezit. De 1 procent arbeidstijdverkorting is verdwenen, dus ook de uitbreiding van de 
werkgelegenheid.”113 De Wildt en Koningh, evenals Hekking lid van het actiecomité, sne-
den de gebrekkige democratie tijdens de acties aan. De Wildt: “De bestuurders hebben er 
op geen enkele manier aan gewerkt de mensen bij de strijd te betrekken. Ze laten ons de 
mensen eruit halen. Als dat loopt, (…) zijn wij niet meer nodig.” Koningh: “Wij zijn aan het 
knokken om de staking te laten lopen en zo hoort het ook, maar tegelijkertijd wordt elders 
de klus geklaard. (…) De radio doet de rest. Daar moet je horen dat er een akkoord is.”

Wat deze drie bondskaderleden vooral ergerde, was de beëindiging van de acties 
op “dringend verzoek” van Lems “gezien de voortgang in de bemiddeling”.114 Tegen de 
afspraak met het actiecomité in en zonder een ledenvergadering. Het actiecomité leek 
overvallen door de onverhoedse beëindiging en achtte zich kennelijk niet sterk genoeg om 
de staking over te nemen. Hekking: “Ze hadden onze kop er afgehakt. Binnen je bond en 
binnen het bedrijf “115

Beide punten van kritiek – een vrijwel “kostenneutraal” resultaat en het “eigen leven” 
van de onderhandelingsdelegatie – keerden terug in een door 71 vakbondsleden (bijna de 
helft werkzaam bij de SHB) uitgebrachte verklaring, vooraf aan de ledenvergaderingen.116 
De onderhandelende bestuurders reageerden geprikkeld. Bemoeienis van leden was “een 
goede zaak (…) maar dan moet dit wel gebeuren op basis van de realiteit en mag niet de 
suggestie worden gewekt dat het allemaal belabberd is wat er bereikt is.”117 De geuite kri-
tiek domineerde niet in de uitslag van het referendum. Bij een deelname van 58 procent 
(828 stembiljetten verstuurd en 474 binnengekomen) steunde een ruime meerderheid van 
74 procent het CAO-akkoord.118

112 Het Parool, 18 november 1987.
113 H. Boot, Staken …, en onderhandelen, in: Solidariteit, december 1987. De loonsverhoging van 1,5 procent ging 
pas op 1 september 1987 in, terwijl de vorige CAO op 1 april was afgelopen. Andere afspraken in deze tweejarige 
CAO: de mogelijkheid van vier weken zomervakantie en verlenging detachering Rotterdammers tot april 1989. 
Vervoersbond FNV, Info, 25 november 1987. SVN, Jaarverslag 1987, p. 18 - IISG-AHBd.
114 Vervoersbond FNV, Info, Aan de stukgoedwerkers in de Amsterdamse haven, 24 november 1987. Hekking 
(gesprek 19 maart 2007): “Rosenmöller was onverwacht naar Amsterdam gekomen en overtuigde in een kantine-
bijeenkomst het personeel van CTA de acties te beëindigen. Lems moest volgens hem de kans krijgen zijn bemid-
deling af te ronden” - IISG-AHBd.
115 H. Boot, Staken …, en onderhandelen, in: Solidariteit, december 1987.
116 Verklaring “Het volle pond (FNV) of kostenneutraal (SVN)”, 7 december 1987 - IISG-AHBd.
117 Vervoersbond FNV, Info, Aan leden werkzaam in Amsterdamse stukgoed-sektor, 17 december 1987 - idem.
118 Vervoersbond FNV, bedrijfsgroep havens, Proces verbaal uitslag schriftelijke stemming, 22 december 1987. 
Voor: 354, tegen: 120, ongeldig: 3 - idem.
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Daarmee was de onvrede niet weg. Bezien vanuit de omvang van het ledenbestand, vormde 
het aantal voorstemmers immers een minderheid van 43 procent (354/828). Bovendien 
waren de critici gekende en gewaardeerde kaderleden en speelde er na een stakingsstilte 
van tien jaar meer dan de lonen en de flexibilisering van de arbeidstijd. Zo stond de spe-
cifieke regeling voor pieksituaties op gespannen voet met de traditionele poolfunctie om 
pieken op te vangen en was de inschakeling van de Rotterdamse SHB, Het Kappie en kop-
pelbazen op dagen met leegloop ongeloofwaardig.119 Ook stak de aanvaarding in het Lems 
akkoord van de bestaande tekorten schril af tegen de groeiende onzekerheid over de toe-
komst van werk en functie bij een voortgaande herstructurering.

Dat zo’n ongerustheid onder invloed van een CAO-akkoord zou verdwijnen, was niet 
te verwachten. Zeker niet, omdat de loop van de staking zelf kritiek opriep en de drie 
genoemde kaderleden zich afvroegen of de onderhandelingen wel gericht waren op het 
binnenhalen van de eisen. Hen leek het bereiken van werkbare overlegverhoudingen de 
overhand te hebben.120 In tegenstelling tot eerste onderhandelaar Rosenmöller, zagen ze 
niets in een strategie “waarbij we allebei winnen”.121 Ze streefden een onvoorwaardelijke en 
democratische belangenbehartiging na. Deze voerde hen ongewild – met anderen – naar 
een oppositionele, voortrekkende positie in de Vervoersbond FNV. In de nog komende 
strijd voor het behoud van de SHB zou dat blijken.

Het vertrouwen van de leden in de bond en zijn bestuurders had een knauw gekregen, 
dat bleek ook uit het vertrek van vier van de zes bestuursleden van de vakbondsafdeling 
bij de SHB en de gelijktijdige beëindiging van hun lidmaatschap van de ondernemings-
raad.122 In de nieuwe raad die in februari 1988 van start ging, maakten zij plaats voor ver-
tegenwoordigers van de vrije lijst die in de voorgaande jaren één of twee zetels bezet-
ten. Eén van de vier werd tot voorzitter gekozen.123 In die hoedanigheid raakte hij betrok-
ken bij een incident dat de verhoudingen verder verstoorde. Als lid van een delegatie van 
de ondernemingsraad zou hij deelnemen aan een overleg met de SVN over maatregelen 
tegen “sjoemelpraktijken” (koppelbazen) van ondernemers. Bondsbestuurder Jan Heilig 
maakte bezwaar tegen zijn aanwezigheid als “ongeorganiseerde”. Verontwaardigd vertrok 
de delegatie van de SHB, gevolgd door die van CTA en VCK. Omdat het geen exclusieve 
bondsaangelegenheid betrof, wensten ze gezamenlijk – bondslid of niet – op te treden.124

Ondanks de eenheid van dat moment luidde dit voorval het einde in van de vrije lijst. 
Terwijl de sjoemelpraktijken doorgingen en de directie toekeek, stapte tijdens een extreme 
cacaopiek de gehele ondernemingsraad begin 1989 op.125

119 Verslag gesprek delegatie ondernemingsraad, bijgestaan door de plaatselijke bondsbestuurder, en directie van 
de SHB, inzake de problematiek rondom Het Kappie en inleen van Rotterdammers, 29 september 1987 - idem.
120 H. Boot, Staken …, en onderhandelen, in: Solidariteit, december 1987.
121 Rosenmöller zei dat in een dubbelinterview ter gelegenheid van het afscheid van eerste onderhandelaar 
Zeebregts van de SVN - de Volkskrant, 19 december 1987.
122 Kort verslag vergadering vakbondsafdelingsbestuur SHB Amsterdam, 15 december 1987. Ondernemingsraad 
SHB, Kandidaten 1988, 21 december 1987 - IISG-AHBd.
123 Notulen installatievergadering van de ondernemingsraad SHB, 8 februari 1988. Verkiezingen vonden niet 
plaats, omdat het aantal kandidaten gelijk was aan het aantal zetels - idem.
124 Notulen vergadering ondernemingsraad, 30 mei 1988 - idem.
125 De precieze datum van deze beslissing was niet te achterhalen. De informatie over het jaar 1989 opende met 
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Verdeeldheid
Het seizoenspatroon van de cacaoaanvoer was na het Lems akkoord meer bepalend 

geworden voor het personeelsbestand van de SHB. Bovendien duurde de piek in de winter 
wat langer en was ze steiler, daarmee was het verschil in ladingaanbod ten opzichte van 
de dalperiode groter.126

Tabel 8.2127 – Amsterdam cacaoaanvoer, in duizenden tonnen (percentage stukgoedoverslag)

1987 334.511 (14,4) 1989 499.672 (18,2) 1991 365.896 (13,7)

1988 312.346 (14,2) 1990 338.120 (14,4)

Gedurende het seizoen van 1989 bereikte door vertragingen in de oogst de aanvoer een 
unieke hoogte. Deze leidde, ondanks een verhoogde inleen van Rotterdamse SHB’ers, tot 
dagelijkse tekorten van soms tweehonderd mensen. Behalve dat hierdoor de werkdruk 
toenam, drongen de directies aan op overwerk. Niet incidenteel, maar volgens afspraken 
over ‘tonnengeld’ (prestatieloon) en derde taken.128 Met dit lokkende aanbod viel nog voor 
het einde van het eerste bestaansjaar de ondernemingsraad van de SHB uiteen.

Daaraan vooraf gingen maanden van strubbeling met de directie. De ondernemingsraad 
was net aangetreden, toen de directie zich op maatregelen bezon vanwege de in haar ogen 
verontrustend gestegen leegloop. Die bedroeg 3,3 procent na de eerste acht weken van 
1988 tegenover 0,1 procent in dezelfde periode een jaar eerder. De directie trachtte vrijwil-
ligers te vinden onder de pendelaars in de omgeving van Leiden voor een tijdelijke uitleen 
aan de Rotterdamse SHB gedurende de fruitpiek.129 In tegenstelling tot de Vervoersbond 
FNV was de ondernemingsraad hier faliekant tegen en wees op de voortdurende tekorten 
en inleen.130 De interesse bleek gering en de directie trok haar voorstel in. Een tegenvaller 
voor het streven van de vervoersbond om via regionale samenwerking tot een landelijke 
SHB te komen.131

In diezelfde tijd haalde de directie de woede van de ondernemingsraad op de hals door, 
gezien de tekorten, “begrip” te tonen voor het doorstaan.132 Ze zag het niet als haar taak 
controle uit te oefenen op de arbeidstijden en beperkte zich tot informatieverstrekking aan 
de SVN die op haar beurt opriep tot naleving van de CAO. Pas na een werkonderbreking bij 
NorthSea Atlantic – het vaste personeel verrichtte overwerk, terwijl SHB’ers beschikbaar 
waren – legde de SVN dit bedrijf een boete van zesduizend gulden op.133 Dat was voordat 
de scherpe piek losbrak die voor de gehele stukgoedsector in de periode november 1988/
mei 1989 een gemiddeld tekort van 343 mensen te zien gaf.134

een verslag van de installatie van de nieuwe ondernemingsraad op 26 september 1989 - idem.
126 Coopers & Lybrand Management Consultants, Stukgoedsector Haven Amsterdam, Het opvangen van de 
piekproblemen: een kwestie van passen en meten, Utrecht december 1991, p 3.
127 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Jaaroverzichten, 1987-1991 - IISG-AHBd.
128 H. Hekking, Schaduw over Haven-CAO, in: Solidariteit, februari 1989.
129 Notulen overlegvergadering ondernemingsraad, 14 maart 1988 - IISG-AHBd.
130 Ondernemingsraad SHB, Samenwerking Rotterdam/Amsterdam, 14 maart 1988 - idem.
131 Notulen overlegvergadering ondernemingsraad, 25 april 1988 - idem.
132 Notulen vergadering ondernemingsraad, 29 februari 1988 - idem.
133 Notulen overlegvergadering ondernemingsraad, 10 oktober 1988 - idem.
134 SVN, Werkgelegenheidsberekeningen, 14 juni 1990 - idem.
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De Vervoersbond FNV overwoog een loon-
toeslag om meer Rotterdamse vrijwilligers 
te detacheren en de Amsterdamse onder-
nemers stelden de ondernemingsraden 
arbeidstijdverlenging voor. Dat laatste 
omvatte tevens tonnengeld en werk in het 
weekeinde. De ondernemingsraad van VCK 
wees dit af en zag personeelsuitbreiding bij 
de SHB als enige oplossing. De collega’s 
van CTA kwamen met een eigen voorstel 
dat een verhoogde productie binnen de 
reguliere arbeidstijd behelsde en een dage-
lijkse premie van vijftig gulden. De onder-
nemingsraad van de SHB was verdeeld. 
De meerderheid koos voor personeelsuit-
breiding. De minderheid, bestaande uit de 
leden van de vrije lijst die in de voorkeur 
liepen bij CTA, ging mee met de productieverhoging en premie. “Het uiteindelijk resul-
taat van al deze chicanes is dat de helft van de Amsterdamse havenwerkers, waaronder 
kaderleden van de bond, weigert de productieverhoging te aanvaarden en zich principieel 
opstelt. De andere helft werkt zeven dagen per week, plus productieverhoging, en vult 
op die manier haar zakken. Door met de geldbuidel te rinkelen, hebben de ondernemers 
bereikt dat iedereen en alles tegen elkaar is uitgespeeld. De Vervoersbond stond er bij en 
keek erna.”135

Uiteengevallen in twee kampen trad de ondernemingsraad af. Pas eind september 1989 
volgde de installatie van de opvolger. De vrije lijst stelde geen kandidaten en de vier eer-
der afgetreden leden keerden terug. Hekking bleef secretaris en De Wildt tweede voorzit-
ter.136 De nieuwe raad schatte zijn positie als zwak in. De verdeeldheid onder het personeel 
– “zakkenvullers en principiëlen” – was onmiskenbaar en opnieuw bleek vanwege een 
matige belangstelling een verkiezing overbodig.137

De verhouding met de bondsbestuurders bleef gespannen. Dat kwam tot uiting in de al 
langer lopende kwestie van gezondheidsschade bij de overslag van cacao. Tegenover elkaar 
kwamen te staan de kwaliteit van de bonen en de kwaliteit van de banen.

Cacao en gif
De cacao-overslag was door de groei en de arbeidsintensiteit de kurk van de werkge-

legenheid in de Amsterdamse haven. Ook al kende de havenarbeid een lange geschiede-
nis van veiligheidswetgeving, de boventoon voerde de stalen neuzen van het schoeisel, 
beschermende kleding en bedieningsvoorschriften van de apparatuur. Er was ervaring met 

135 H. Hekking, Schaduw over Haven-CAO, in: Solidariteit, februari 1989.
136 Verslag installatievergadering ondernemingsraad, 26 september 1989 - IISG-AHBd.
137 Verslag scholingsbijeenkomst Epe, 9 november 1989 - idem.

Vaantje voor de vijfde plaats in het voetbaltoernooi 

“Amsterdam Seaport”, Rotterdamse SHB tweede,  

zaterdag 11 mei 1985 - uit: SHB Geluiden, juni 1985



herstructurering vastgelegd 223

gezondheidsschadelijke goederen, maar evenzeer met toeslagen en vergoedingen bij vuil 
werk. Wat betreft de cacao was reeds jaren het ontsmettingsgas methylbromide bekend 
dat in de scheepsruimen of de loodsen werd gespoten. Dit ‘uitgassen’ diende de lading 
te zuiveren van insecten en andere dieren die de kwaliteit van de cacaobonen aantastten. 
Reukloos en zonder directe prikkeling is deze stof boven een bepaalde concentratie scha-
delijk voor de longen en het centraal zenuwstelsel en is bescherming van een gasmasker 
noodzakelijk. Voorwaarde is dan wel dat de betreffende arbeiders geïnformeerd zijn over 
de aanwezigheid en het gebruik van het giftige middel. En daaraan schortte het vaak.

Chr. Kuijpens, werkzaam als stuwer in de Amsterdamsen haven in de periode 
1970-1987.138

Hij kwam in de jaren zeventig in aanraking met blauwzuurgas, een andere giftige stof die 
voor het transport in een scheepsruim met balen cacao was gespoten: “Nadat we in een 
uitgegast ruim van een cacaoboot anderhalf uur in de stank gewerkt hadden, kregen we 
ademhalingsmoeilijkheden en werden we duizelig. Ik raakte bewusteloos en werd met een 
kollega naar het Lucas Ziekenhuis afgevoerd. Daar werd bloed afgenomen en ik ging met een 
rotgang naar de intensive care van het Slotervaart. Vier dagen kreeg ik elke minuut een shotje 
zuurstof. Nadat de rotzooi uit mijn bloed verdwenen was, kon ik naar huis. Na een paar 
weken ging ik weer aan het werk. Ik had een kort gesprekje met de Arbeidsinspectie, maar ik 
heb nooit gehoord wat daarmee gedaan is.”

De schamele informatie betrof het in de jaren tachtig relatief onbekende fosfinegas dat 
vrijkwam door de verspreiding op de balen cacao van tabletten met de handelsnaam 
Phostoxin. Vanaf 1986 kregen havenarbeiders daarmee in de scheepsruimen en contai-
ners te maken door een radicaler gebruik van bestrijdingsmiddelen zowel tijdens de teelt 
als het transport. De internationale handelsondernemingen die het grootste deel van de 
productie opkochten, eisten een onbeschadigde kwaliteit en dat betekende toepassing van 
verdelgingsmiddelen.139 Bovendien brachten ze de bonen afhankelijk van de prijsontwik-
keling korter of langer onder in loodsen waar ook weer het ongedierte bestreden werd.140

De Phostoxin tabletten bestaan uit aluminiumfosfide dat in aanraking met water in de 
lucht een wit/grijs poeder (aluminiumoxide) en fosfinegas vrijmaakt. Tijdens het scheeps-
vervoer doen ze hun werk, maar kunnen door een overvloedig en onoordeelkundig gebruik 
bij aankomst in Amsterdam niet uitgewerkt zijn. Het poeder (knoflookgeur) bevat dan nog 
restanten fosfine dat in contact met water(damp) in werking treedt als een sterk gif dat 
het zenuwstelsel en de celstofwisseling aantast en tot een ‘inwendige verstikking’ leidt. 
Omdat fosfine zwaarder is dan lucht, zakt het naar de bodem van het ruim en kan daar 
bij een slechte ventilatie in hoge concentraties voorkomen. Door het lossen raakt het poe-

138 H. Boot, Verslag lezersconferentie “MAC-waarde, niet genoeg”. Kijk uit voor je gezondheid, in: Solidariteit, 
juni 1991.
139 Aan de top van de cacaoproductie stond Ivoorkust met 625.000 ton in 1987/1988. Tweede was Brazilië met 
414.000 ton in 1987/88 - Transnationals Information Exchange, Cacaoverwerking en chocoladeproductie. Verslag 
van de internationale konferentie, 12-15 juni 1988 - IISG-AHBd.
140 De wereldchocolade fabriek, uitgave van TIE, IUF, IFPAAW en Voedingsbond FNV, zonder datum (waarschijn-
lijk 1990), pp. 15 en 18.
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der in beweging en komt als fijn stof in de lucht terecht dat omgezet wordt in fosfine. 
Blootstelling daaraan moet zonder meer vermeden worden. Ventilatie, eventueel mecha-
nisch, is dan ook een voorwaarde om het lossen te beginnen.141

Gealarmeerd richtte de ondernemingsraad in september 1986 een commissie gevaarlijke 
stoffen op die via gesprekken met de haveninspectie op onderzoek uitging. In november 
bleek bij CTA een container nog werkzame, witte poeder te bevatten. Een rapport van 
de bedrijfsgezondheidsdienst (BGD) raadde “niet inademen” aan en “het poeder met een 
industriële stofzuiger opruimen en vervolgens afvoeren”.142 Niet bepaald geruststellende 
tips. Vervolgens duurde het tot 1987 eer de directie een instructiebrief uitgaf om bij knof-
lookgeur en/of wit poeder “onverwijld” de bedrijfsleiding te waarschuwen die direct “per-
soonlijke beschermingsmiddelen” verstrekte.143

De klachten bleven en leidde zelfs tot werkweigering. In september 1987 constateerde 
de haveninspectie dat de “arbeidsveiligheid” van SHB’ers die bij VCK een Indonesische 
cacaoboot losten “ernstig in gevaar is geweest”.144 Behalve sussende woorden dat het gif 
was uitgewerkt, stonden bij twijfel de gasmaskers gereed. Niet iedereen gebruikte die, 
zwetend was zo’n masker irritant en een rem op een snel klaar naar huis. Bovendien gle-
den door het zweet toch sporen poeder en gas langs de randen naar binnen en kwam het 
voor dat de filters niet deugden of verouderd waren.145

Via een Deens onderzoek onder havenarbeiders in Esbjerg kwam bijna een jaar na het 
eerste alarm de Vervoersbond FNV in stelling. De ondernemingsraden van de betreffende 
bedrijven kregen veelal Engelstalige informatie toegestuurd; daarnaast overwoog de bond 
een onderzoek te laten verrichten.146 De BGD was sneller en organiseerde in oktober twee 
voorlichtingsbijeenkomsten over ontsmettingsgassen. De eerste voor leidinggevenden riep 
nogal wat beroering op door de feitelijke en onverbloemde – ook op schrift gestelde – uit-
eenzetting over de levensbedreigende risico’s van zuurstoftekort in ruimen en containers 
en de hulpverlening bij bewusteloosheid en schijndood.147 Bij de tweede bijeenkomst, een 
week later, voor bootbazen en leden van de ondernemingraden werd aanzienlijk voorzich-
tiger gesproken over “situaties die een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid”. De 
nadruk lag op informatieverstrekking, volgen van instructies en gebruiken van “adembe-
schermende apparatuur”.148

De wrevel was groot toen deze verschillen bekend werden. De BGD had vertrouwen 
verspeeld, terwijl de haveninspectie het verwijt trof steeds “aan de veilige kant” te blij-

141 J.C. van Broekhuizen (Chemiewinkel Universiteit van Amsterdam), Fosfine. Risico’s van blootstelling aan 
fosfine bij het lossen van cacao, Amsterdam, oktober 1987 (hierna: Fosfine).
142 Vereniging Bedrijfsgezondheidsdienst Amsterdam, Bestrijdingsmiddelen in cacaocontainers, 24 november 
1986.
143 M.J. Haak, Aan werknemers, Restanten bestrijdingsmiddelen ladingen cacao, 23 januari 1987 - IISG-AHBd.
144 Inspectie van de havenarbeid, Aan directie van Verenigd Cargadoorskantoor BV, 19 september 1987 - idem.
145 Brief van SHB’er aan ondernemingsraad, 23 september 1987 - idem.
146 FNV Magazine, 20 juni 1987.
147 Vereniging Bedrijfsgezondheidsdienst Amsterdam, Risico ontsmettingsgas en/of zuurstofgebrek , 21 septem-
ber 1987.
148 Vereniging Bedrijfsgezondheidsdienst Amsterdam, Risico’s bij de cacao-overslag, 30 september 1987.
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ven. Bij twijfels zou steun aan het recht op een werkonderbreking belangrijker moeten 
zijn dan het advies een masker te gebruiken. In plaats van de mensen aan te passen, zou 
het gif moeten verdwijnen.149 Drie dagen later voegde een ledenbijeenkomst daaraan kri-
tiek op de Vervoersbond FNV toe. In een maanden eerder aangekondigde bijeenkomst 
klonken bezwaren over de “overdreven bezorgdheid” voor de verdwijning van het cacao-
pakket uit Amsterdam. Minstens zo belangrijk als werkgelegenheid waren “welzijn en 
gezondheid”.150 De aanwezigen besloten tot een onderzoek door het Nederlands Instituut 
voor Arbeidsomstandigheden (NIA). Met steun van de bond zou een stuurgroep, bestaande 
uit leden van de ondernemingsraden, voor de coördinatie zorgen.151 Gefinancierd door de 
SVN die vanaf december 1987 met een vertegenwoordiger deel uitmaakte van de stuur-
groep, verscheen het onderzoeksrapport in mei 1988.152

De gezondheidsschadelijke cacaoaanvoer kwam in het brandpunt van de belangstelling 
van de havenarbeiders te staan. Ze uitten klachten, namen initiatieven naar onderzoekers 
en pleegden werkweigering. De kennis en maatregelen namen toe, de fosfine kwam terug.

Redenen tot grote zorg
In de tussentijd regende het klachten en als gevolg daarvan verzoeken aan de BGD ter 

plekke onderzoek te verrichten. In één geval wendde een ploeg havenwerkers uit Beverwijk 
– bus 980 – zich na een ziekenhuisopname van enkele collega’s tot de Chemiewinkel. Dit 
aan de Universiteit van Amsterdam verbonden instituut bracht op basis van literatuuron-
derzoek een bondig en niet mis te verstaan rapport uit. De conclusie luidde: “Fosfine is 
een zeer toxisch gas. Blootstelling hieraan moet bij het lossen van balen cacao vermeden 
worden.”153

Vlak voor Kerstmis 1987 kreeg de Beverwijkse bus 980 opnieuw met fosfine te maken. 
In twee ruimen van een schip lag veel residu. De arbeidshygiënist van de BGD adviseerde 
gebruik te maken van het gelaatsmasker en de resten met de stofzuiger te verwijderen. 
Na dertig minuten luchten stelde hij geen fosfine in de lucht vast. Bus 980 was niet over-
tuigd, vond het werk te gevaarlijk en meldde zich collectief ziek.154 Op rapport geroepen 
bij de directie hoorden de betrokkenen dat hun optreden “geenszins in overeenstemming 
was met het verwachte werkinzicht en verantwoordelijkheidsgevoel”. Het bedrijf Scheuer 
stelde hen voorlopig niet meer tewerk.155 De bondsbestuurder die de vergaderingen van de 
stuurgroep voorzat, was van mening dat deze groep geen standpunt hoorde in te nemen.156 
Een gevolg van het feit dat tegen de oorspronkelijke opzet in geen sprake meer was van een 
coördinerend werknemersorgaan. Na de uitbreiding met de SVN waren de deskundigen 

149 Verslag ondernemingsraad voorlichtingsbijeenkomst BGD, 20 september 1987 - IISG-AHBd.
150 Verslag ledenbijeenkomst in Bonte Zwaan, 2 oktober 1987 - idem.
151 Vervoersbond FNV, Aan OR CTA, SHB, VCK, Scheuer, Cornelder en ICM, 6 oktober 1987 - idem.
152 Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden, Phostoxin bij de cacao-overslag in de Amsterdamse 
haven. Een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van de havenwerkers, 1988 (hierna: Phostoxin) - IISG-AHBd.
153 Broekhuizen, Fosfine, p. 4.
154 Vereniging Bedrijfsgezondheidsdienst Amsterdam, Rapport Scheuer Stevedoring BV, 23 december 1987 
- IISG-AHBd.
155 SHB directie, 8 januari 1988 - idem.
156 Verslag vergadering Stuurgroep Phostoxin, 8 januari 1988 - idem.
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van de BGD en haveninspectie gevolgd en voerde een bondsbestuurder de regie en het 
woord.

Terwijl de cacaopiek op gang kwam en de ongerustheid onder de arbeiders toenam, brach-
ten kort na elkaar de stuurgroep en de haveninspectie richtlijnen uit om blootstelling aan 
fosfine te voorkomen. Beide kozen voor: gebruik beschermingsmiddelen, verwijder poeder 
en ventileer ruim of container.157 De haveninspectie verwachtte veel van de ontwikkeling 
van alternatieve middelen waarover de SVN sprak met cacaoproducenten en de fabrikant 
van Phostoxin.158

Tegen de achtergrond van de recente voorgeschiedenis – ziekenhuisopnames – waren 
deze richtlijnen niet baanbrekend en misschien zelfs bagatelliserend te noemen. De stuur-
groep liet immers de situaties buiten beschouwing, waarin arbeiders niet bereid waren 
aan het werk te beginnen of het voort te zetten. De inspectie maakte in haar inleiding 
de ongeloofwaardige opmerking dat “onacceptabele werksituaties (…) nimmer geconsta-
teerd” waren”.159

De aanpak van het NIA was anders. Tegen de zin van de SVN beperkten de onderzoe-
kers zich niet tot fosfine en het lossen van een schip of container.160 Aandacht kregen ook 
de opslag in de loodsen met toegepaste methylbromide en de overslag naar dekschuit, 
wagon of vrachtwagen. Bovendien gingen ze de relatie na met andere aspecten van de 
arbeidsomstandigheden, zoals fysieke belasting en “stressbevorderende werkdruk”.161 In 
de conclusies keerden de ervaringen terug van de geïnterviewde en geënquêteerde arbei-
ders. Ze varieerden van grote onbekendheid en onvoldoende aanwezigheid van bescher-
mingsmiddelen tot wantrouwen tegenover BGD en arbeidsinspectie. In een laatste con-
clusie wezen de onderzoekers op het grotere besmettingsrisico bij zware arbeid door de 
intensivering van de ademhaling en de eventueel ingeademde luchtverontreiniging.162 Eén 
van de aanbevelingen betrof een voor de arbeiders toegankelijk informatiesysteem dat alle 
gegevens over de lading van een schip bevatte bij aankomst in de haven.163

De ondernemingsraad van de SHB was redelijk tevreden over het eindrapport van het 
NIA, maar betreurde dat het uitgangspunt “geen gif in de haven” niet gevolgd was en dat 
de slachtoffers geen aandacht kregen. Tot ingrijpende maatregelen kwam het niet. Een 
vervolgonderzoek van de BGD naar blootstelling aan stof bevestigde de gezondheidspro-
blemen, terwijl de SVN geen sluitende afspraken bereikte met de leveranciers en de rede-
rijen.164 Bovendien kon de export ook geschieden uit relatief onbekende landen met een 
kleine productie. Zoals bijvoorbeeld in het voorjaar van 1990 bij CTA met ladingen uit het 

157 Bedrijfsgroep havens, Aan werknemers tewerkgesteld in de balen cacao, 3 november 1987 - idem.
158 Inspectie van de havenarbeid, Plan van aanpak, m.b.t. de bestrijdingsmiddelen problematiek in de cacao-
overslag, 18 november 1987 - idem.
159 SVN, Jaarverslag 1988, p. 17.
160 Verslag vergadering stuurgroep, 5 maart 1987 - IISG-AHBd.
161 NIA, Onderzoek cacao-overslag in de haven van Amsterdam. Tussenrapport, 25 februari 1988 - idem.
162 NIA, Phostoxin, pp. 53, 54.
163 Idem, pp. 43, 44 en pp. 56-60.
164 BGD, Gecombineerd blootstellingsonderzoek en longfunctieonderzoek in de cacao-overslag, mei 1990. Enkele 
conclusies. Blootstelling aan schimmels was zeer hoog, aan endotoxinen (stoffen gemaakt door bacteriën en 
schimmels) te hoog; mogelijk gevolg in beide gevallen afwijkingen in de longfunctie.
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ZuidAmerikaanse Ecuador (vrijgekomen fosfinegas zonder wit of grijs poeder165) en het 
WestAfrikaanse Gabon (zestien containers met cacao vol fosfineresidu).166 Dit patroon 
herhaalde zich in 1991.167

In september 1990 deed zich een ernstig incident voor met een ‘superinsecticide’, lindaan 
geheten. Giftig, slecht afbreekbaar en bij gebruik op de plantages belandend in de cacaobo-
nen; in Nederland sinds 1989 verboden. De ondernemingsraad kreeg een rapportje van de 
BGD in handen dat melding maakte van met lindaan verontreinigde bonen bij Pakhoed.168 
Zou bij transport stof ingeademd worden, dan was de concentratie te laag om schadelijk 
te zijn, maar ter voorkoming van contact met de huid luidde het advies “tijdens het werk 
handschoenen dragen en niet eten, drinken en roken. Na het werk moeten de overalls 
gewassen worden en moet er gedoucht worden”.169

De BGD was ingeschakeld, nadat de arbeiders die bij Pakhoed de bonen in een loods 
hadden opgeslagen bij toeval hoorden van een grondstoffenrapport dat sprak van veront-
reiniging.170 Het rapportje kregen ze nooit te zien, de BGD had advies uitgebracht aan de 
directie van Pakhoed en verklaarde geen controlefunctie te hebben. De eveneens geraad-
pleegde arbeidsinspectie veronderstelde dat de arbeiders op de hoogte waren gesteld. 
Verontwaardigd concludeerde de ondernemingsraad “dat een centraal meldpunt absoluut 
nodig was”.171

Doordat de kwaliteit van de cacaobonen in het geding was, ontstond er een contact 
met de Keuringsdienst van Waren. Dat leverde opnieuw verontrustende informatie op. 
Namelijk een ministeriële toelatingsverklaring om Phostoxin tabletten te gebruiken voor 
een Tilburgse groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststof. Daaraan was gede-
tailleerde informatie toegevoegd over het veiligheidsrisico, de levering van het spul en een 
gebruiksaanwijzing voor onder meer granen. De etikettering op de verpakking moest voor-
zien zijn van een onderschrift “zeer vergiftig”. Schokkend was de datum: 7 juli 1982; ruim 
vijf jaar voordat de Chemiewinkel bus 980 op de hoogte kon stellen.172

165 Vereniging Bedrijfsgezondheidsdienst Amsterdam, rapport 8 februari 1990 - IISG-AHBd.
166 Idem, 28 maart 1990. Op 28 mei deed zich hetzelfde voor bij Scheuer met een lading afkomstig uit Nigeria. Op 
1 juli bij Waterlandse Havenbedrijven (Gabon) en 26 juli bij CTA (Ecuador) - Rapportages BGD, inmiddels: Stichting 
Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst Amsterdam en Omstreken - idem.
167 Onder andere: 11 februari (Scheuer, Nigeria), 7 maart (CTA, Ivoorkust) en 12 juni 1991 (CTA, Costa Rica) - 
Rapportages BGD. De lugubere vondst van twee dode verstekelingen in maart 1995 maakte nog eens de ernst en 
hardnekkigheid van het gebruik van bestrijdingsmiddelen duidelijk. “De twee lijken lagen tussen een lading cacao, 
waar ook fosfine tabletten waren aangebracht.” AT5 Nieuws, 30 maart 1995.
168 H. Hekking, Er kleeft gif aan de cacao, in: Solidariteit, november 1990.
169 BGD, Betreft: met lindaan verontreinigde cacaobonen, 7 september 1990 - IISG-AHBd.
170 Pakhoed Amsterdam BV, Aan de ondernemingsraad i.o. van de Pakhoed-bedrijven in het 
Noordzeekanaalgebied, 15 januari 1991. Een brief van het plaatsvervangend bedrijfshoofd die de voorgeschiedenis 
reconstrueerde. Het onderzoeksrapport was van november 1989 - idem.
171 Verslag ondernemingsraad SHB, 22 oktober 1990 - idem.
172 Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Beschikkende op de aanvraag 12 februari 1982  idem. 
Handelsonderneming Degesch Benelux, 7 juli 1982. De vergunning was eerst verlengd tot 1 december 1985, 
daarna tot 1 april 1990. Macaber was dat deze onderneming in haar naam verwijst naar Deutsche Gesellschaft 
für Schädlingsbekämpfung, de producent van chemische bestrijdingsmiddelen die het patent bezat op Zyklon B, 
een pesticide gebruikt in de gaskamers van de Duitse concentratiekampen. Degesch, dochteronderneming van 
Degussa (aandelen IG Farben: 42,5 procent), leverde dat via andere firma’s aan het Duitse leger en de SS. Huidige 
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Hoe ingrijpend in het leven van havenarbeiders de gezondheidsschade door chemische 
middelen ook was, voor de ondernemingsraad van de SHB was de fosfinekwestie geen 
zelfstandig verschijnsel. Het stond in direct verband met andere havenproblemen. 
Zoals de opdrijvende werking van het klaar naar huis systeem dat een steeds hogere 
taakstelling forceerde en een onderlinge verdeeldheid opriep over het wel of niet 
meegaan in de productierace. De onveiligheid en werkdruk namen ook toe door de 
verdwijning van vaste ploegverbanden met vaste reepgasten; “niet dat vroeger alles 
beter was, maar toen werd wel vaak rekening gehouden met de zwakste schakel in 
een ploeg”. Bovendien achtte de raad zich niet gesteund door instanties als de BGD 
en haveninspectie die met preventief beleid bezig zouden moeten zijn, maar vaak 
“economische argumenten van werkgevers” zwaarder lieten wegen.173

Die argumenten golden ook de ontslagen, waarop de ondernemers hoog inzetten. 
Antwerpse toestanden kwamen regelmatig ter sprake en de CAO-voorstellen zouden 
de handen van de bonden en de arbeiders voor vier jaar binden, een bijna provocerend 
scenario waarin de gewenste flexibilisering een bijzaak leek.
Niettemin was de blokkade tegen de gedwongen ontslagen met succes voortgezet 
en heerste met name bij de grote groep vertrekkers een gevoel van opluchting. Daar 
tegenover stond de ergernis over het ‘voldongen feit karakter’ van de akkoorden, 
waardoor afwijzing na de zeer moeizame voorgeschiedenis een sprong in het duister 
zou zijn. De herstructurering ging immers voort en met name de SHB stond nog heel 
wat te wachten.
Een serie aan de toekomst gewijde nota’s toekomst was niet geruststellend. Een SHB 
“nieuwe stijl” beoogde de leegloop de status van tijdelijke werkloosheid te verschaffen.

naam: Detia-Degesch - W. Lambrecht, Zyklon B, eine Ergänzung, Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung, 
März 1997.
173 Ondernemingsraad SHB Amsterdam, Arbeidsomstandigheden. Open Brief, 29 mei 1991 - IISG-AHBd.
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hoofdstuk 9

SHB “nieuwe stijl”

In de periode, 1986-1991, waarin de Amsterdamse havenarbeiders cacao en gif in 
één adem noemden, hielden beleidsmakers zich bezig met de toekomst van de SHB. 
Bondsbestuurders verwachtten nog steeds veel van een landelijke poolconstructie. 
De ernstige bestuurscrisis die de bond in dezelfde periode doormaakte, leidde 
tot verschillende, ook op de SHB gerichte, initiatieven om zich als het ware te 
rehabiliteren. De resultaten waren wisselend. In Rotterdam ging dat gepaard met 
langdurige stakingen die minder massaal waren dan in het verleden. Massaler was in 
1991 de deelname aan het verzet tegen de ‘versoberingen’ van de wetgeving rond 
arbeidsongeschiktheid.

Visies op toekomst SHB
De bemoeienis met de herstructurering van de havensector bracht minister De Koning 

tot de vraag of de extra gelden voor de SHB pasten binnen de havenbijdrageregeling. Hij 
raadpleegde het AWF dat in het voorjaar van 1986 een rapport publiceerde, waarin het nog 
eens de motieven samenvatte voor de staatssteun aan de leegloopkosten. Deze varieerden 
van het streven naar arbeidsrust door het bieden van bestaanszekerheid, via het behoud 
van deskundigheid, tot versterking van de internationale concurrentiepositie en het dienen 
van het nationaal belang.1 Aandacht kreeg ook de schaduwzijde, te weten de neiging van 
ondernemers, ondanks hun eigen kosten, de leeglooprisico’s bij de havenpool te leggen; 
zowel in hun behoefteopgave aan de SHB als in de bepaling van de omvang van het vaste 
personeelsbestand.2

Het AWF deed tevens onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van de regeling. 
Dat pakte voor de SHB vrij gunstig uit. Beperkt tot de Amsterdamse situatie heerste bij 
de inlenende bedrijven tevredenheid over het functioneren van de pool. Het oordeel over 
de kwaliteit van het personeel was positief en ‘nee verkoop’ kwam weinig voor. Over de 
“kostenbewustheid” waren de ondernemers minder te spreken. Ze wensten een flexibelere 
inzet van het personeel, verlaging van het ziekteverzuim en een betere opleiding voor de 
verwerking van containers. De besteking en de vaststelling van het leeglooppercentage 
gaven geen klachten. De omschrijving van de leegloop vond het AWF echter bevreemdend, 
zo telden feestdagen als leeglooptijd mee, evenals doktersbezoek of andere vormen van 
kort verzuim. Een douceurtje voor de ondernemers die “buiten de invloedsfeer” van het 
AWF lag. De slotconclusie meldde dat de improductiviteit geen lange perioden besloeg en 

1 Algemeen Werkloosheidsfonds, Bijdrageregeling havenarbeidsreserve, Zoetermeer, 12 maart 1986, pp. 47-49 
- IISG-AHBd.
2 Idem, pp. 38 en 42.
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niet herleid kon worden tot een vaste groep arbeiders. In die zin was er geen sprake van 
een overcompleet.3

Het AWF was niet gevraagd een uitspraak te doen over de voortzetting van de financiering. 
Wel stelden de onderzoekers vast dat de aanvullende voorzieningen in de akkoorden de 
regeling sterk uitrekten. Aan de oorspronkelijke bedoeling om de haven te verzekeren van 
een personeelsbestand dat een fluctuerende werkaanbod aankon, was het voorkómen van 
gedwongen ontslagen toegevoegd. Een overgang van sociale zekerheid naar arbeidsmarkt-
beleid, met het gevaar “een bijzondere voorziening te worden om de financiële gevolgen 
van herstructurering op te vangen”.4 Andere sectoren kenden zo’n opvang niet, terwijl ze 
via de premies wel bijdroegen aan het werkloosheidsfonds. Een situatie die vroeg of laat 
vragen zou oproepen over de rechtvaardigheid van de specifieke havenregeling.

De verruiming van de doelstelling en de gestegen kosten waren aanleiding een wijzi-
ging van de financieringsvorm aan te bevelen, namelijk herstel van de rijksbijdrage aan het 
AWF, dus de terugkeer naar de situatie van voor 1982. Dit betekende dat de oude basisre-
geling voor de helft en de nieuwe herstructureringsregeling volledig voor rekening van de 
staat kwam.5

De directie van de SHB berichtte de ondernemingsraad dat “geen ingrijpende verande-
ringen” te wachten stonden.6 Ze gaf de leegloop een wat strakkere omschrijving en bond 
de omvang van de SHB per kalenderjaar aan een maximum. Onbesproken bleef dat de 
verwijzing naar andere sectoren de uitzonderingspositie van de havens, met een nationaal 
economisch belang als fundament, haar vanzelfsprekendheid verloor. Hoe bedreigend dat 
voor de havenpools was, zou moeten blijken. Bestuurders van de Vervoersbond FNV gin-
gen in een drietal rapporten op onderzoek uit.

Deze rapporten stonden tegen de achtergrond van de beleidsnota van de bedrijfsgroep 
havens voor de periode 19871990 die stelling nam tegen de ontwikkeling naar een flexi-
bele arbeidsorganisatie volgens het model ‘kern/periferie’. Voorkomen moest worden dat 
een vaste kern de nieuwe functies vervulde, contractanten de resterende ‘oude’ arbeid op 
afroepbasis verrichtten en los-vaste arbeiders van satellietbedrijven de pieken voor hun 
rekening namen.7 Dat trok de arbeidsvoorwaarden uit elkaar en zou de SHB uithollen.

Het eerste rapport stelde een landelijk georganiseerde en paritair bestuurde SHB voor die 
op vier uitgangspunten rustte.8 a) Handhaven garantiesysteem. b) Vasthouden van haven 
als werkgebied, immers een voorwaarde voor de bijdrage van het AWF, en uitbreiden naar 
havengebonden arbeid, dus ook expeditie en distributie. c) Behouden van dezelfde, alge-
mene arbeidsvoorwaarden voor alle havenarbeiders. d) Handhaven SHB als enig inleenbe-
drijf; in bijzondere situaties inhuur derden via de SHB.

3 Idem, pp. 55-60.
4 Idem, pp. 67, 68.
5 Idem, pp. 76, 77.
6 Verslag overlegvergadering ondernemingsraad, 7 mei 1986 - IISG-AHBd.
7 Vervoersbond FNV, Beleidsnota bedrijfsgroep havens 1987-1990, Lading voor de toekomst, Utrecht, 1987,  
pp. 4, 5.
8 P. Rosenmöller, Plaats en positie van de toekomstige SHB, 20 oktober 1987 - IISG-AHBd.



shb ‘nieuwe stijl’ 231

Het tweede rapport was als het eerste geënt op de Rotterdamse ontwikkelingen, maar 
door de aandacht voor sjoemelpraktijken sloot het goed aan op de Amsterdamse situatie. 
Voor de “schimmige bedrijfjes” bood de uitbestedende, flexibele onderneming nieuwe 
mogelijkheden. Ze namen – voor lagere kosten – de werkzaamheden over die eerder tot 
de activiteiten van het bedrijf behoorden en bij gelegenheid bij de SHB terechtkwamen. 
Een dergelijke ondermijning van de SHB kon langs verschillende wegen plaatsvinden. De 
subcontractor viel onder een goedkopere CAO en liet ook sjouwwerk verrichten, of was lid 
geworden van de SVZ, zodat de uitbesteding leek op het onderling “overdragen van werk” 
dat de CAO toestond op het moment dat de SHB geen arbeiders beschikbaar had. Of de 
subcontractor was geen lid en gebruikte de chaos van “het zwarte en grijze circuit”.9

Het derde rapport was evenals het eerste van de hand van Rosenmöller.10 Hij bracht 
de SHB ter sprake bij de erkenning van havenwerk als “een vak” dat voorbehouden was 
aan arbeiders in dienst van de stukgoedbedrijven èn de SHB en nodig om koppelbazen te 
weren die niet gekwalificeerde contractanten tewerkstelden. Daarnaast herhaalde hij het 
pleidooi voor een landelijke structuur van de SHB, waarin ook Vlissingen en Terneuzen 
opgenomen waren, zodat het mogelijk werd de uitzendbureaus uit de zuidelijke havens 
te verdrijven.

Ook een door De Koning ingestelde paritaire commissie hield zich bezig met een landelijke 
havenarbeidsreserve. Ze beperkte zich tot een “definitieve wederzijdse samenwerking” 

9 K. van Nimwegen, SHB of chaos, 12 januari 1988 - idem.
10 P. Rosenmöller, Als de toekomst je wat waard is …, 5 april 1988 - idem.

Opstandig volk neemt de tijd, 28 oktober 1981 - foto Piet den Blanken
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tussen de SHB Amsterdam en Rotterdam.11 Een samenwerkingsverband met de Zeeuwse 
havens maakte voorlopig geen kans, omdat de dagkosten van de extra ingeleende haven-
arbeiders ongeveer eenderde minder bedroegen dan die van hun Hollandse collega’s. De 
commissie tekende dus, met instemming van de bondsvertegenwoordiger, voor een con-
structie die niet eens regionaal genoemd kon worden. Voeg daarbij dat de bestuursvorm 
onbesproken bleef en de landelijke paritaire SHB nam alleen in de toekomstvisie van de 
bond een prominente plaats in.

In de drie bondsrapporten was niets te bespeuren van enige onzekerheid over de leeg-
loopsteun door het AWF, de voorziening leek vanzelfsprekend. Curieus, omdat in 1987 
de minister meerdere malen met intrekking van de (extra) havenbijdrage had gedreigd.12 
De vrees over het voortbestaan van de SHB bestond echter wel. De nieuwe impuls aan de 
aloude sjoemelpraktijken in de vorm van uitbesteding en ‘CAO-vlucht’ was daar verant-
woordelijk voor. Het antwoord daarop van de bedrijfsgroep havens, de Operatie Stofkam, 
kwam begin 1990.13

De verschillende toekomstscenario’s lieten niet veel over van de oorspronkelijke 
regulering van de havenarbeidsvoorziening. In Amsterdam beheerste de seizoensgebonden 
aanvoer van cacaobonen steeds meer de opvang van de schommelingen in de vraag naar 
arbeidskracht.

Zorgelijke toekomst
De volgende in de reeks studies over de toekomst van de SHB, deze keer in opdracht 

van de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoors, richtte zich op de leegloop als gevolg van 
het tijdelijk overcompleet door het beleid van geen gedwongen ontslagen.14 Deze viel onder 
de herstructureringsregeling van het AWF (70 procent) die na 1990 eindigde. En daarmee 
ging deze studie – verricht door een oude bekende: R. de Boer – over een toekomst zonder 
extra bijdrage van het AWF.

De Boer zag twee strijdige ontwikkelingen.15 Aan de ene kant een grotere voorspel-
baarheid van het ladingaanbod door een toegenomen, technologische beheersing van de 
transportketen. Deze bood de afzonderlijke – grotere – bedrijven meer mogelijkheden de 
pieken en dalen intern te reguleren, hetgeen tot een minder beroep op de SHB zou leiden. 
Aan de andere kant, een groeiende grilligheid van de vraag naar arbeidskracht door de 
toegenomen scheepsgrootte en scherpere vaarschema’s die de transportketen gevoeliger 
maakte voor verstoringen op de korte termijn. Een kleinere SHB – ”arbeidsverschaffer in 
laatste instantie” – moest daarin voorzien door een grotere flexibiliteit in arbeidstijden 

11 Eindverslag werkgroep regionale samenwerking havenpools, februari 1988, p. 8 - idem.
12 Zie hiervoor pp. 210 en 212.
13 Stofkam startte in maart 1990 op initiatief van de vakbondsgroep bij de Rotterdamse SHB en trachtte de haven 
op een directe manier te vrijwaren van koppelbazen en andere “oneigenlijke praktijken”. Kaderleden bezochten een 
bedrijf na een ‘opsporingsbericht’ van de ingestelde telefoonwacht, constateerden ‘illegale’ bezigheden en eisten 
omzetting in een reguliere baan - H. Boot, Meer volwaardig werk (gesprek met Joop Verroen, lid van het bestuur 
van de Vervoersbond FNV), in: Solidariteit, november 1990.
14 Adviesbureau Rients de Boer, De toekomst van de SHB-pool in Rotterdam, Dordrecht, november 1988, p. 14 
(hierna: Toekomst pool).
15 De Boer, Toekomst pool, p. 10.



shb ‘nieuwe stijl’ 233

en werkschema’s (zeven maal 24 uur ‘open’), in functies (ruimere combinaties) en werk-
terrein (havengebonden, sjorwerk, expeditie). Daarvoor waren aanpassingen in de CAO 
nodig, zoals de invoering van een aantal loonschalen “aan de onderkant” en verkorting van 
de uitleenduur tot één uur.16

Van een landelijke SHB verwachtte De Boer niets, samenwerking tussen de pools 
in de Hollandse en Zeeuwse havens vergde gelijkgetrokken arbeidsvoorwaarden en een 
dwingend initiatief van de minister. Over de bestuursvorm van de SHB was De Boer zeer 
uitgesproken. Een paritaire structuur met een onafhankelijke voorzitter leek hem urgent, 
omdat de rechtstreekse betrokkenheid van werknemers en hun vertegenwoordigers een 
voorwaarde was om de gewenste veranderingen met succes te kunnen doorvoeren.17 De 
opdrachtgever liet overigens weten niets te zien in het medebestuur door bonden en 
werknemers.18

Voor de financiering van de extra leegloop stelde De Boer een bufferfonds voor, gevormd 
door de garanderende deelnemers, het AWF en de door ouderenregelingen vrijvallende 
middelen bij het pensioenfonds. De verwachting was dat van de financiële begrenzing van 
het fonds een sturende en sanerende werking uitging.19

De bondsbestuurders merkten op “niet zoveel nieuws” gelezen te hebben, maar waren 
positief over de hoofdlijnen van het onderzoek.20 Dit in tegenstelling tot de ondernemings-
raad van de Rotterdamse SHB die een “nog grotere flexibiliteit” afwees en de paritaire 
besturing verwierp, omdat deze, evenals het bufferfonds, een einde maakte aan de col-
lectieve verantwoordelijkheid van de ondernemers.21

De Boer kreeg wel steun voor zijn ideeën over de voortzetting van het Van der Louw 
akkoord, de instroom van jongeren (personeelsstop vanaf 1979) en een scholings-
plan.22 Omgezet naar de Amsterdamse SHB, leidde zijn toekomstbeeld tot de volgende 
verwachtingen:
— onzekerheid over de herstructureringssteun van het AWF na het Lems akkoord,
— verdere daling van het personeelsbestand bij een toenemend belang van een 

piekregeling,
— doorzettende flexibilisering en verbreding van het werkterrein, plus aanpassingen in 

de CAO om dat mogelijk te maken,
— medebeheer op bedrijfsniveau als middel om veranderingen door te kunnen voeren; 

weinig kans op een landelijke SHB.

Drie jaar later verrichtte het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam een onderzoek naar de 
“piekgevoeligheid”. Want nog steeds pakte de containerisatiegraad bij de verscheping van 
de cacao lager uit dan het Lems akkoord verwachtte. Over 1990 bedroeg deze 22,5 procent 

16 Idem, pp.19-22.
17 Idem, p. 10.
18 de Volkskrant, 24 november 1988.
19 De Boer, Toekomst pool, 15, 16.
20 Vervoersbond FNV, Aan de leden van het vakbondsafdelingsbestuur SHB, 25 november 1988 - idem.
21 OR SHB (Rotterdam), Verslag bijeenkomst over het rapport De Boer, 7 december 1988 - IISG-AHBd.
22 Ondernemingsraad SHB Rotterdam, 7 december 1988 - idem.
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bij een prognose van 33,0.23 De cacaoafhandeling bleek dus conventioneler en arbeidsin-
tensiever. Het gevolg was dat gedurende de periode van de cacaopiek, november/mei, de 
gemiddelde personeelsbehoefte het beschikbare bestand overtrof, met tientallen en soms 
met honderden. In de periode mei/november gebeurde het omgekeerde.24 Deze omstan-
digheden noemde het rapport “het piekprobleem”, waarvoor het zes oplossingsrichtingen 
bood.25 Hier een samenvatting, vergezeld door het commentaar (*) van de opinievormende 
secretaris van de ondernemingsraad, Hekking.26

1.  Regionalisering. Uitbreiding van de werking van de SHB tot het Noordzeekanaalgebied. 
Buiten de Amsterdamse haven waren de lonen lager, daarom moest de stukgoed CAO 
algemeen verbindend verklaard worden. De uitwisseling met Rotterdam viel hier ook 
onder.
* Hekking voegde daaraan het werk buiten de directe sfeer van de haven toe; onder 
dezelfde voorwaarden als van de deelnemende bedrijven. Bovendien zou de gemeente 
Amsterdam bij de uitgifte van grond aan nieuw te vestigen bedrijven voorwaarden kun-
nen stellen, bijvoorbeeld gebruikmaken van de SHB. De pieken in Rotterdam waren niet 
aanvullend, zodat slechts sprake was van een verschuiving van arbeidsplaatsen.
2.  Deeltijdarbeid. Invoering van contracten met een minimum (kon nul zijn) en een maxi-
mum aantal uren. De hoeveelheid te verrichten arbeid bepaalde de reële omvang. Naast de 
flexibele beschikbaarheid vormden de lagere leegloopkosten een voordeel.
* Hekking wees dit zonder meer af.
3.  Diversificatie. Met de Antwerpse haven als voorbeeld volgde voor “de middellange ter-
mijn” het voorstel het personeelsbestand van de SHB op te delen in verschillende beroeps-
categorieën met bijbehorende loonschalen.
* Hekking vermoedde, mede gezien het ontbreken van enige uitwerking, de Antwerpse 
combinatie van loon en werkloosheidsuitkering die hij “sociaal onaanvaardbaar” vond.
4.  Uitzendformule. Uitleen aan bedrijven buiten de haven, met de SHB als regulier uit-
zendbureau, inclusief de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden.
* Hekking wees er op dat deze uitleen al bestond, maar dan wel onder de stukgoed CAO.
5.  Uitbreiding naar expeditie/distributie. Vereist ook aanpassing CAO, omdat de lonen in 
de stukgoed CAO 20 tot 25 procent hoger waren dan in het beroepsgoederenvervoer.
* Hekking meende dat niet de stukgoed CAO een hindernis was, maar het feit dat “werk-
gevers voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten”.
6.  Opsplitsing in kleinere pools. Naast een veempool enkele andere subpools, waar de leeg-
loopkosten voor rekening van de afzonderlijke groepen bedrijven kwamen.
* Hekking ging het om een garantie voor bijvoorbeeld de gezamenlijke veembedrijven of 
machinale sector. Dus geen afzonderlijke pools, uitwisseling was nodig om de specifieke 
leegloop te voorkomen en daarmee verstarring en verdeeldheid.

23 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Piekprobleem in de haven in relatie met de toekomst SHB, 26 juni 
1991, p. 1 (hierna: Piekprobleem).
24 Idem, pp. 3,4. De tonnages conventionele cacao daalden licht, van 339.197 (1986) naar 338.120 (1990).
25 Idem, pp. 7, 8.
26 H. Hekking, Persoonlijke visie op de nota “Piekprobleem in de haven van Amsterdam in relatie met de toe-
komst van de SHB”, juli 1991 - IISG-AHBd.
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In een slotwoord vatte het Gemeentelijk Havenbedrijf de oplossingsrichtingen samen in 
“een SHB nieuwe stijl”, paritair bestuurd en flexibel georganiseerd. Zolang die er nog niet 
was, diende het voortbestaan van de SHB verzekerd te worden door een nieuwe extra bij-
drage van het AWF, bijvoorbeeld via een herleefde B-pool.27 Een door het Havenbedrijf 
gevormde paritaire werkgroep sprak in dit verband van “seizoenswerkers in vaste dienst”.28

Tegen het einde van de jaren tachtig kon een voorlopige balans opgemaakt worden van een 
decennium herstructurering in het bijzonder van de SHB. Uitholling van de poolfunctie 
was één kant, het hardnekkig verzet van de poolarbeiders een andere.

Decennium herstructurering
In cijfers uitgedrukt, betekende een decennium herstructurering voor de SHB een bijna 

halvering van het personeelsbestand en een ruime verdubbeling van het aantal ingeleende 
mensdagen. En dat terwijl de Amsterdamse haven, waaraan de SHB haar diensten ver-
leende, na twee jaar lichte teruggang in 1990 een nieuw overslagrecord boekte met 31,4 
miljoen ton. Een stijging ten opzichte van 1981 met een factor 2,7 die vergezeld ging met 
een daling van het stukgoedaandeel van 10,5 naar 8,5 procent.29

Tabel 9.130 – Personeelsgegevens SHB Amsterdam

 Bestand Inleen    Arbeidsongeschikt     Leegloop

1981     851  2.797 15,6 % 17,6 %

1990     442  6.364 15,8 % 10,1 %

De toegenomen inleen (studenten, Het Kappie, SHB Rotterdam; in 1991 een nieuwe stij-
ging naar 9.455 mensdagen) liet zowel de beoogde flexibilisering als de uitholling van de 
klassieke poolfunctie zien. De prominente rol van de SHB in de reorganisatie van de stuk-
goedsector versterkte dit disfunctioneren en riep als herstructureringsregeling ernstige 
vragen op bij de subsidiënt (AWF) over de toekomst van de SHB.

Ondanks deze spectaculaire verschuivingen en de afnemende betekenis bevatten de 
vele bespiegelingen over die toekomst een opvallende herhaling van zetten. Bepaalde 
voorstellen bleven terugkomen zonder gerealiseerd te worden en tegelijkertijd oefenden 
ze invloed uit. Zo brachten de ondernemers, met name de Rotterdamse, regelmatig de 
Antwerpse toestanden als voorbeeld naar voren. Tevergeefs, maar niet zonder gevolgen, 
gezien de toegenomen beschikbaarheid en inzetbaarheid van de havenarbeiders. Hetzelfde 
lot trof het plan voor een landelijke SHB dat de bedrijfsgroep havens als een mantra naar 
voren bracht en dat voor veel problemen een oplossing zou zijn. Het bleef een wens, maar 
verleende de detachering van Rotterdamse SHB’ers een zekere rechtvaardiging. Op een 
vergelijkbare manier overleefden de ideeën van de ondernemingsraad voor de uitbreiding 
van het werkterrein tot buiten de haven het decennium. Er kwam weinig van terecht, maar 

27 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Piekproblemen, p. 8 - idem.
28 Werkgroep extra bijdrage/Coopers &Lybrand, Amsterdam 1991, pp. 13 en 15 - idem.
29 Haven Amsterdam, statistieken - http://www.portofamsterdam.nl (overslag Amsterdamse haven, 1980-2008).
30 SHB, Personeel Jaarverslag 1981. SHB, Verslag over het jaar 1991 - IISG-AHBd.
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het specifieke karakter van de havenpool dat tot de bijdrageregeling inspireerde, stond 
daarmee ter discussie.

Even opvallend was dat de voorstellen over een toekomstige SHB niet tot een besluit-
vormingsproces leidden. Van welke organisatie of instantie ze ook afkomstig waren. Dit 
was geen technische onvolkomenheid of een gebrek aan bereidheid van de sociale part-
ners om gevoelig liggende akkoorden af te sluiten. De prijs was eenvoudig te hoog. Een 
paar duizend overcompleten ging met ouderenregelingen weg, voor een deel betaald uit de 
pensioengelden en een ‘solidariteitsheffing’. De achterblijvers droegen financieel bij aan de 
arbeidstijdverkorting, verloren de controle over de roostervrije dagen, kregen te maken met 
een verhoogde werkdruk en gezondheidsschade door onder meer bestrijdingsmiddelen.

Toch nam de bedrijfsgroep havens die de akkoorden sloot een bijzondere positie in binnen 
de voor de Nederlandse vakbeweging ongunstige krachtsverhoudingen. De grens van geen 
gedwongen ontslagen illustreerde dat. Hoe defensief de sociale akkoorden ook waren, ze 
stonden onder de voortdurende druk en kritiek van groepen havenarbeiders, waarin de 
vakbondsleden in de ondernemingsraden van de SHB een aanjagende en voortrekkende 
rol speelden. En daar zou de verklaring kunnen liggen van de opeenstapeling van ideeën 
over een te veranderen SHB die niet tot een samenhangend plan te smeden waren ten gun-
ste van de ene of de andere partij. De oppositie was niet sterk genoeg om alternatieven te 
ontwikkelen en af te dwingen, maar kon voorkomen dat een scenario van ‘super sanering 
en flexibilisering’ realiteit werd. Het gevolg was wel dat binnen de structuur van de SHB 
aanpassingen plaatsvonden, zoals de detachering, de inleen van Het Kappie en de veem-
pool, die vroeg of laat uitgewerkt zouden zijn. Kunstgrepen die de status van de SHB geen 
goed deden en tot probleemgebied maakten. In de verdere jaren negentig zou dat blijken.

Eind jaren tachtig trachtte de Vervoersbond FNV met een Masterplan de regie van de 
ontwikkelingen in de havens naar zich toe te trekken. De paritaire besturing van de SHB 
en de regionale uitwisseling namen daarin een vitale plaats in.

Masterplan
Op de dag dat de Rotterdamse Havenpersclub Kyoto hem uitriep tot “Havenman van 

het jaar 1988” verraste Rosenmöller de genodigden. Niet vanwege zijn aanvaarding van 
de prijs die vóór hem havenondernemers ontvingen, maar door de lancering van een 
Masterplan dat de herstructurering van de stukgoedsector een nieuwe impuls moest 
geven.31

Rosenmöller was van mening dat de met sociale akkoorden bereikte arbeidsrust ruimte 
voor nieuwe kansen bood. “Dan moet je bereid zijn initiatieven te nemen, je niet van de 
werkgevers afhankelijk te maken, maar zelf een opvatting hebben over hoe een haven 
georganiseerd moet zijn (…).”32 Hij legde de ondernemers een totaalplan voor met als kern 
de voortzetting na 1990 van het beleid van geen gedwongen ontslagen. Mogelijk te maken 
door de inzet van extra reserves van het pensioenfonds (190 miljoen gulden). “We houden 

31 Het Financieele Dagblad, 18 januari 1989.
32 de Volkskrant, 24 mei 1988.
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de werkgevers een worst voor in de vorm van het wegvallen van de dure sociale regelingen. 
Maar daar staat ook wat tegenover.”33 Dat laatste had vooral betrekking op de twee andere 
thema’s (‘luiken’) van het Masterplan, de veiligstelling van de toekomst van de SHB en de 
voltooiing van de fysieke herstructurering van de Rotterdamse haven.34 Na de SVZ vond 
ook de SVN dit een aansprekend plan, maar verving het ‘derde luik’ door beheersing van 
de extreme schommelingen in het ladingaanbod.35

Na bijna een jaar overleg volgde begin december 1989 een akkoord tussen de vervoers-
bonden en de scheepvaartverenigingen36 dat een Amsterdams pamflet omschreef als “één 
van de ingrijpendste onderhandelingsresultaten ooit in de haven plaatsgevonden”.37 De 
bondswoordvoerder doelde op de werkgelegenheidsgarantie tot en met 1995, waarbij het 
werkgeversdeel van de pensioenpremies het geld leverde voor bestaande en nieuwe (oude-
ren)regelingen.38 Voor Amsterdam sloot de Vervoersbond FNV een deelovereenkomst met 
de SVN die voor alle betrokken stuwadoorsbedrijven een eenmalige herbezetting vastlegde 
van de door de ouderenregeling vrijkomende arbeidsplaatsen. Ook verplichtte de SVN zich 
in de periode 1990-1993 via het leerlingstelsel elk jaar een klas van zestien leerlingen te 
formeren. De overige afspraken golden vooral de SHB:
— herbezetting door een “één op één vervanging”, tot een maximum van 52 mensen,39

— aanname van zes jongeren voor 1990 en scholing voor nieuw en zittend personeel,
— bijdrage vervoersbond aan effectiviteit pieksituatieregeling en een voorstel voor een 

paritair bestuur.
Het paritair bestuur maakte deel uit van een algemene herziening van de SHB die 

de bekende elementen als uitwisseling en landelijke structuur (“in een later stadium”) 
bevatte. De uitwerking van de bestuursvorm – vier leden namens de vervoersbonden en 
vier ondernemersafgevaardigden, onder jaarlijks wisselend voorzitterschap – kwam voor 
rekening van een paritaire begeleidingscommissie die voor 1 april 1990 klaar moest zijn.40

“En toen kwam de aap uit de mouw”, concludeerden kaderleden van de bedrijfsgroep 
havens in de sectorraad ‘non bulk’ bij de toelichting van het Masterplan. Zoals twee-
eneenhalf jaar eerder bij het Delftse akkoord bleek amendering niet mogelijk.41 De door 

33 Het Vrije Volk, 17 januari 1989. Het betrof de paritair bestuurde Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en 
Havenbedrijven, in 1997 opgegaan in OPTAS Pensioenen NV. Aanleiding om de extra reserves aan te wenden was 
het plan van de toenmalige minister van Financiën, O. Ruding, om deze te belasten.
34 Vervoersbond FNV, Masterplan, 16 januari 1989 - IISG-AHBd.
35 SVN, Jaarverslag 1989, p. 15 - idem.
36 Overlegresultaat Masterplan Vervoersbond FNV, 4 december 1989 - idem.
37 Vervoersbond FNV, Aan leden Amsterdamse haven, Masterplan afgerond, 7 december 1989 - idem.
38 Overlegresultaat Masterplan Vervoersbond FNV, p. 2 - idem.
39 Aan de regeling namen 57 operationele personeelsleden deel - SHB, Verslag over het jaar 1990, p.4 - idem. 
Een paritaire commissie bestudeerde de “wenselijkheid en haalbaarheid” van een veem- en controlepool. Deze 
kwam er eind 1991, zie hiervoor p. 206.
40 Overlegresultaat Masterplan Vervoersbond FNV, 4 december 1989 - idem.
41 Vervoersbond FNV, non bulk Sectorraadsvergadering 6 december 1989 - idem. Bulkgoederen - met als 
kenmerken: onverpakt en homogeen - zijn onder te verdelen in nat massagoed, bijvoorbeeld ruwe olie; en droog 
massagoed, bijvoorbeeld ertsen. Non bulk zijn alle goederen die niet aan deze voorwaarden voldoen.
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Rosenmöller als “perestrojka van bovenaf” betitelde koers riep kritiek op.42 Met succes 
ijverden de ondernemingsraden van de twee havenpools voor hun directe betrokkenheid 
bij de uitwerking van de verschillende onderdelen.43

Allereerst trof dat de in gang zijnde tewerkstelling in Amsterdam van Rotterdamse 
SHB’ers. Deze maakte in het Masterplan deel uit van wat “regionale uitwisseling” heette 
en met Vlissingen/Terneuzen als derde partner ondersteund moest worden door een inter-
regionaal aannamebeleid. Al kort na de feestelijke presentatie van het Masterplan trad de 
ondernemingsraad van de Rotterdamse SHB als spelbreker op. Na een negatief advies in 
september 1989 dat de directie naast zich neerlegde, volgde eind december een verweer 
bij de Ondernemingskamer van het Amsterdams Gerechtshof. Het belangrijkste twistpunt 
betrof de werkgelegenheid bij de (Rotterdamse) SHB. De ondernemingsraad stelde een 
tekort vast dat overwerk en illegale inhuur van derden opriep, de werkdruk verhoogde en 
de positie en werking van de SHB ernstig benadeelde.44 De directie bestreed dat en kreeg 
gelijk van de rechter, waarna de detachering doorliep tot november 1990 (bij een dalend 
aantal – 1989: 12.186, 1990: 1.541 mensdagen45).

Feitelijk vond in de tweede helft van 1990 geen detachering meer plaats, maar zolang 
definitieve besluiten uitbleven, wenste het bestuur van de Rotterdamse SHB “het prin-
cipe van de uitwisseling te handhaven”, om te beginnen tot mei 1991. Toepassing zou 
alleen geschieden bij leegloop, een “morele plicht” tegenover het AWF.46 Van een ‘struc-
tureel overcompleet’ was dus kennelijk geen sprake meer. Dat was ook de conclusie van 
de vervoersbond op basis van de ‘verborgen tekorten’ die de actie Stofkam in beide havens 
blootlegde.47

Toch diende de directie van de Amsterdamse SHB een verzoek in tot tewerkstelling van 
ongeveer 25 Rotterdammers gedurende de cacaopiek 1990/1991 (“niet dagelijks”).48 De 
Rotterdamse ondernemingsraad zag hier niets in en de Amsterdamse collega’s besloten 
negatief te adviseren.49 Het gevolg was dat de twee directies afzagen van de voortzetting 
van de detachering.50 En daarmee was dit cruciale aspect van de beoogde regionale uitwis-
seling uit het Masterplan voorlopig op een dood spoor beland.

In de toelichting op het negatief advies huldigde de Amsterdamse ondernemingsraad de 
stelling “SHB de arbeidspool in de haven”. Dat betekende enerzijds de aanname van nieuw 

42 de Volkskrant, 24 mei 1988.
43 Verslag scholingsbijeenkomst ondernemingsraden SHB Kamphorst Voorthuyzen, 23 april 1990. Een grote 
meerderheid steunde het Masterplan in het referendum van 31 januari 1990 - IISG-AHBd.
44 Verzoekschrift ondernemingsraad SHB Rotterdam, 22 november 1989. Verweerschrift SHB, 20 december 
1989. Pleidooi namens ondernemingsraad SHB, 4 januari 1990. Rapportages (gevoegd bij het pleidooi) uit de actie 
Stofkam over de maanden oktober en november 1989 die het gebruik van “louche bedrijfjes” en derde en vierde 
taken aantoonden, ondersteunden de redenering van de ondernemingsraad - idem.
45 SHB (Amsterdam), Verslag over het jaar 1990, p. 40 - idem.
46 A. Stolk, voorzitter bestuur SHB en directielid ECT, Verslag overlegvergadering SHB, 1 oktober 1990 - idem.
47 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 11 juni 1990. In de cacaovemen bijvoorbeeld waren buiten de CAO om meer-
dere uitzendbureaus actief. In IJmuiden loste de bemanning de cacao op een Nigeriaans schip, hetzelfde gebeurde 
bij Russische koelschepen. Actie Stofkam, 6 december 1990 - idem.
48 M.J. Haak, Aan OR SHB, Adviesaanvraag tewerkstelling SHB Rotterdam, 8 oktober 1990 - idem.
49 Verslag extra vergadering ondernemingsraad SHB Amsterdam, 29 oktober 1990 - idem.
50 Ondernemingsraad SHB Rotterdam, Jaarverslag 1990, p. 9 - idem.
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personeel om de tekorten tijdens de cacaopiek weg te werken en anderzijds de verbindend-
verklaring van de stukgoed CAO voor het Noordzeekanaalgebied om uitzendbureaus uit 
te sluiten. Mochten de pieken ook dan niet opgevangen kunnen worden, was inschakeling 
van Het Kappie mogelijk. Deze benadering hield dus een wijziging in van de pieksituatie-
regeling, een ander aspect van ‘luik 2’ (na vasten en SHB’ers, volgden de ‘kappies’ en de 
chauffeurs voor de autoboten).51

De inleen van Het Kappie was het spiegelbeeld van de tewerkstelling van 
Rotterdammers.52 Toen de laatste in het vierde kwartaal van 1989 aanzienlijk daalde en 
vanaf 1 november stillag, besloten de vervoersbond en de directie van de SHB tot een loon-
suppletieregeling voor de Zaanse los- en laadploeg.53 Deze garandeerde voor de periode 
december 1989/mei 1990 dagelijks twintig tot dertig kappies bij leegloop een aanvulling 
op hun werkloosheidsuitkering van 30 procent van het dagloon.54

Een jaar later vroeg de directie advies over het vervolg van de suppletieregeling, waarop 
de ondernemingsraad afwijzend reageerde.55 Aansluitend op de bij de detachering gevolgde 
redenering zou de verbindendverklaring van de CAO ook voor arbeiders van Het Kappie 
moeten gelden. Bij voorkeur kwamen ze in dienst van de SHB, met als consequentie dat de 
al jaren betwiste pieksituatieregeling overbodig zou zijn.56

De Vervoersbond FNV dacht daar anders over en sloot ruim een maand later met de stu-
wadoorsbedrijven een overeenkomst, waarin de piekregeling bleef zoals die was. De deta-
chering van Rotterdammers bleef dus tot de mogelijkheden behoren. Aanvullend volgden 
afspraken over de tewerkstelling van SHB’ers bij de veembedrijven (veempool). Daarnaast 
zou de herbezetting in 1991 een uitbreiding ondergaan naar arbeidsplaatsen die vrijkwa-
men door ontslag (naar schatting tien personen). Tot slot besloten partijen gezamenlijk de 
minister te verzoeken de extra bijdrage aan de leegloopfinanciering te handhaven.57

De kritiek op de suppletieregeling bleef, ook omdat de ‘kappies’ slechts konden reke-
nen op een werkzekerheid van vier maanden.58 Door een verlenging tot zes maanden, plus 
een uitbreiding van het aantal, leken SVN en Vervoersbond FNV enigszins aan deze kri-
tiek van de ondernemingsraad tegemoet te komen. De aanleiding tot deze maatregel was 
echter een geheel andere.

De stuwadoors voorzagen voor de eerste maanden van 1991 een extreme drukte die ze met 
spoed wensten op te vangen. De te verwerken goederen, met name cacao, kwamen in een 
kortere tijd binnen en gaven Amsterdam steeds meer het karakter van een “winterhaven” 
met een belangrijke droge kant (opslag). De SHB was daar niet tegen opgewassen, op de 

51 Zie hoofdstuk 7, noot 81.
52 Zie tabel 8.1.
53 Derde kwartaal van 1988 en 1989, respectievelijk: 1.537 en 1.180, vierde kwartaal: 1.190 en 543 - SHB 
Amsterdam, Verslag over het jaar 1990, p. 40 - IISG-AHBd.
54 Loonsuppletieregeling voor werknemers Zaanse los- en laadploeg Het Kappie, 10 november 1989 - idem.
55 M.J. Haak, Aan ondernemingsraad van de SHB, Adviesaanvraag inzake loonsuppletieregeling voor werk-
nemers van de Zaanse los- en laadploeg Het Kappie, 18 oktober 1990 - idem.
56 Verslag extra vergadering ondernemingsraad SHB Amsterdam, 29 oktober 1990 - idem.
57 Afspraken Vakgroep Algemene Stuwadoorsbedrijven der SVN met Vervoersbond FNV naar aanleiding van 
pieksituatieregeling, 7 en 14 december 1990 - idem.
58 Notulen van extra overlegvergadering SHB, 2 januari 1991 - idem.
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langere termijn was een extra piekpool voor de cacao onvermijdelijk. Voordat het zover 
was, waren echter op de kortste termijn maatregelen nodig.59 Naast de genoemde verlen-
ging volgden januari 1991 afspraken over een verruiming van de mogelijkheden op zondag 
te werken en een versnelde herbezetting door tien mensen in dienst te nemen.60

Deze maatregelen zetten echter geen rem op de ‘vreemde inhuur’. Onder de naam van 
Het Kappie waren minimaal dertig contractanten van een uitzendbureau gesignaleerd. 
Voor de ondernemingsraad was deze, ook voor de Zaankanters schadelijke, ontwikke-
ling reden voor een gesprek. Een door secretaris Hekking ingebracht discussiestuk loog 
er niet om. “Bepaalde bedrijven rotzooien maar wat aan en iedere vreemde ‘kop’ die in 
de haven werkt, krijgt nu het predikaat ‘Kappie’.”61 Versterkt door de loonsuppletierege-
ling ondermijnde, volgens Hekking, Het Kappie zowel de positie van de SHB’ers (lagere 
loonkosten) als het oorspronkelijke monopolie van de SHB. Pas wanneer de ‘kappies’ 
onder de verbindend verklaarde CAO vielen, kon gesproken worden van “normalisering” 
van hun positie. Uit solidariteit en gegeven de al jaren bestaande aanwezigheid pleitte de 
ondernemingsraad tegelijkertijd voor hun scholing en begeleiding. Het Kappie verschilde 
niet wezenlijk van mening met de ondernemingsraad. De vertegenwoordigers lieten weten 
dat een incidentele tewerkstelling in Amsterdam genoeg was (“van oudsher een graantje 
meepikken”). De tijdelijke uitbreiding die inmiddels was opgelopen tot dagelijks ongeveer 
vijftig arbeiders, was onder de dreiging van beëindiging van de loonsuppletie aanvaard.62

Eind 1991 kwam er voor de cacaoperiode van 1991/1992 opnieuw een adviesvraag, 
deze keer met een suppletieregeling voor maximaal zestig ‘kappies’.63 Tegen de zin van 
de ondernemingsraad maakte de directie in de mondelinge toelichting de aanname van 
nieuwe mensen afhankelijk van een positief advies.64 Na terugtrekking daarvan en toezeg-
gingen over toezicht op scholing en veiligheid van de ‘kappies’ zette de ondernemingsraad 
een aanvankelijk negatief in een positief advies om.65 In de jaren daarna bleef Het Kappie 
de belangrijkste inleenpartner van de SHB.

Al met al voldeed de Vervoersbond FNV aan de opdracht in het Masterplan om bij te dra-
gen aan de effectiviteit van de pieksituatieregeling. De SVN was daar gelukkig mee, te 
meer daar ze definitief afscheid had genomen van de exclusieve positie van de SHB in de 
opvang van de pieken in het ladingaanbod. Tegenover deze eensgezindheid handhaafde 
de ondernemingsraad zijn principiële bezwaren, zonder de sociaaleconomische belangen 
van de leden van Het Kappie uit het oog te verliezen.

59 Info ondernemingsraad SHB, 14 januari 1991 - idem.
60 SVN, Aan Vervoersbond FNV, 15 januari 1991 - idem.
61 H. Hekking, diskussiestuk Kappie, vergadering ondernemingsraad SHB, 11 maart 1991 - idem.
62 Verslag vergadering OR (in aanwezigheid vertegenwoordiging Het Kappie), 11 maart 1991 - idem.
63 M.J. Haak, Adviesaanvraag Loonsuppletieregeling Het Kappie, 10 december 1991 - idem.
64 Verslag overlegvergadering SHB, 2 december 1991 - idem.
65 Verslag vergadering ondernemingsraad SHB, 10 december 1991 - idem.
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De groeiende kritiek op het beleid van de bedrijfsgroep havens verscherpte bij het laatste 
onderdeel van het tweede luik, het paritaire bestuur van de SHB. Uiteindelijk wezen de 
Rotterdamse SHB’ers in een referendum deze constructie definitief af.

Tegenwind Masterplan
In 1979 lanceerde de bedrijfsgroep havens voor de eerste keer de gedachte van het pari-

tair bestuur van een landelijke SHB. Noch de scheepvaartverenigingen, noch de onderne-
mingsraden liep daar warm voor.66 Dat deze constructie om de beleidsinvloed op de SHB te 
vergroten in het definitieve Masterplan terechtkwam, was een toegeving van de onderne-
mers. De uitwerking zou geschieden in een begeleidingscommissie met van beide onder-
nemingsraden een vertegenwoordiger als waarnemer. Voorspoedig ging het niet. Tijdens 
een gezamenlijke scholing stelden de ondernemingsraden een aantal voorwaarden op, 
“hobbels (…) om het voor werkgevers niet meer interessant te maken”. Daartoe behoorden:
– verkiezing van werknemersvertegenwoordigers, met recht van afzetting,
– instemmingsrecht bij de benoeming van de directie, ook recht van afzetting,
– jaarlijkse personeelsvergadering waar het bestuur verantwoording aflegde over het 

gevoerde beleid.67

Nog voor de adviesaanvraag vond in Rotterdam een kennismakingsgesprek plaats met 
drie beoogde afgevaardigden namens de Vervoersbond FNV. Een gecompliceerde situ-
atie, omdat deze bond vanaf december 1990 in de ondernemingsraad geen meerderheid 
meer had.68 De nieuwe directeur – Jan Schermer, voorheen bezoldigd bestuurder bij de 
Industriebond FNV – schreef de in zijn ogen stroef verlopende overlegvergaderingen over 
de nieuwe bestuursvorm toe aan deze ontbrekende meerderheid.69

In mei 1991 sprak de ondernemingsraad een negatief advies uit op grond van het 
ontbreken van “werkelijke zeggenschap” van de SHB’ers.70 Deze afwijzing was door de 
directie “volstrekt niet verwacht of voorzien en daarom onbegrijpelijk”. Na een nieuwe 
overlegronde, inclusief schorsingen, trok de directie haar adviesaanvraag in. Ze betreurde 
dat zeer, omdat daarmee de grote veranderingen niet gedragen konden worden door de 
werknemers van de SHB.71

De kous was daarmee niet af, omdat de begeleidingscommissie doorging.72 Na een 
reeks van verbale schermutselingen in een conflictueuze sfeer kwam de ondernemings-
raad met de verantwoordelijke bondsbestuurder overeen een personeelsvergadering te 

66 Zie hiervoor pp. 180 en 195.
67 Scholing hotel “De Kamphorst” Voorthuizen, 23 april 1990 - IISG-AHBd.
68 Bij de installatievergadering van 18 december 1990 bezette de Vervoersbond FNV zeven van de vijftien zetels, 
OVB-Verkeer: vier, Vrije Lijst: drie, Federatieve Havenvakvereniging: één - Ondernemingsraad SHB, Protocol van 
de stemmentelling van de ondernemingsraadverkiezing, 10 december 1990 - idem.
69 Verslag overlegvergadering SHB Rotterdam, 15 april 1991 - idem. J.G. Schermer werkte van 1973 tot 1988 
bij de Industriebond NVV en FNV, de laatste jaren als CAOcoördinator. Hij vertrok na een beleidsconflict in het 
bondsbestuur, was vervolgens directeur Agrarische Sociale Fondsen Gouda en trad 1 december 1990 in dienst 
van de SHB. Vanaf september 1998 tot medio 2007 was hij directeur Personeelszaken bij het Amsterdams 
Gemeentevervoerbedrijf.
70 Idem, 15 april 1991. Verslag vergadering ondernemingsraad SHB Rotterdam, 6 mei 1991 - idem.
71 Extra overlegvergadering SHB Rotterdam, 13 mei 1991 - idem.
72 Verslag vergadering ondernemingsraad SHB Rotterdam, 1 en 15 oktober, 5 november 1991 - idem.
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laten beslissen over het paritair bestuur.73 Georganiseerd door de ondernemingsraad – 
onder werktijd, gespreid over drie dagen met elk twee bijeenkomsten en ingeleid door een 
forum samengesteld uit bestuur, directie en ondernemingsraad SHB en bondsbestuurders 
– vond deze personeelsbesluitvorming in de tweede helft van november 1992 plaats. Bij 
een deelname van 76 procent, stemde 71 procent tegen (793 personen)74, waarna het pari-
tair bestuur van de baan was, ook voor Amsterdam.75

Na de mislukte regionale samenwerking strandde dus ook de lang door de Vervoersbond 
FNV gekoesterde wens voor deelname aan het SHB-bestuur. Ook in andere opzichten had 
het Masterplan de wind niet in de rug. Promotor Rosenmöller vertrok ruim een half jaar 
na de lancering naar de Tweede Kamer. Kort daarna nam het Gemeentelijk Havenbedrijf 
in een studie over de toekomst van de SHB afscheid van de ‘verbreding’. 76 De SHB diende 
zich tot de kernactiviteit te beperken en dat was werken in de overslagsector.

Een algemene complicatie was dat het Masterplan de schaduwzijde van de elkaar opvol-
gende akkoorden blootlegde. Het jaar na jaar gevoerde beleid van geen gedwongen ont-
slagen bracht de ondernemers ertoe hun personeelsbezetting zo klein mogelijk te houden. 
Met name na de verdwijning van het overcompleet leidde dat tot een piekgevoeligheid die 
de SHB te boven ging. “Zo speel je koppelbazen en zwartwerkers in de kaart.”77

Bij de Amsterdamse SHB boden de afspraken in het Masterplan over de herbezetting 
en de aanname van jongeren enig tegenwicht. In de jaren 1990 tot en met 1993 was, mede 
door de vorming van de veempool, zelfs sprake van een tijdelijke breuk met de (sterke) 
langjarige daling van het personeelsbestand (zie tabel 9.2; 1990: 453, 1991: 444).78 Deze 
veem- en controlepool was een typisch, paritaire constructie van enerzijds en anderzijds. 
Zo verbond de SVN aan de opname in de SHB de voorwaarde dat de helft van de vijftig aan 
te nemen personeelsleden tot de voorkeur van de veem- en controlebedrijven behoorde. 
Deze bedrijven namen een gezamenlijke garantie bij de SHB, maar beperkten hun verant-
woordelijkheid tot de ‘eigen leegloop’. Weliswaar was de salariëring volgens de CAO van 
de stukgoedsector, maar dan wel zonder cyclustoeslag vanwege de dagdienst en met de 
mogelijkheid binnen één taak werkzaamheden op verschillende locaties te verrichten.79

73 Idem, 1 juni 1992.
74 Ondernemingsraad SHB Rotterdam, Procesverbaal, 27 november 1992 - idem.
75 Verslag overlegvergadering SHB Rotterdam, 14 december 1992 - idem.
76 Afdeling Human Resources van de Directie Haveninnovatie van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, 
Toekomst SHB. In opdracht van HWV/SVZ, Vervoersbond FNV en Vervoersbond CNV, 2 november 1990. Het 
pleidooi de SHB te moderniseren bevatte onder meer: 7x24 uur beschikbaarheid, verbreding functies, piekregeling 
met inhuur derden en een afzonderlijke distributiepool met aangepaste (= goedkopere) CAO.
77 J. Verroen, CAO-coördinator van de Vervoersbond FNV - de Volkskrant, 2 maart 1991.
78 Zie tabel 8.1. Rotterdam kende een constante daling van het bestand. Na het aantal van 2.073 eind 1986 
- Sociaal Jaarverslag 1986, p. 15 - stond vier jaar later de teller op 1.563 en eind 1992 op 1.416 - Bureau voor 
Economische Argumentatie, Poolarbeid in de Rotterdamse haven. Een marktstudie, Hoofddorp september 1993.
79 Resumé bespreking tussen partijen over de binnen de SHB Amsterdam op te richten veempool, 30 oktober 
1991. M.J. Haak, Aan werknemers,Veem- en controlepool, 27 januari 1992. Start: 4 mei 1992 - IISG-AHBd.
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Tabel 9.280 – Personeelsgegevens SHB

  Totale     Rotter-    Het         Chauf-  Leeg-   Bestand Bestand

 inleena) dammers   Kappie feurs loop totaal veempool

1992  7.309 -   73,5 % 26,5 % 4,6 %     459    47b)

1993  6.286  2,5 %   72,5 %  8,1 %      14,9 %     442    44

1994  4.494 3,5 %   92,2 %  5,3 %      25,2 %     413    42

a) In mensdagen. b) Met ingang van mei 1992; bestand veempool maakte deel uit van het totaal.

Het Masterplan deed de verhouding tussen de Vervoersbond FNV en ondernemingsraden 
van de Amsterdamse en Rotterdamse SHB geen goed. De totstandkoming, de inhoud en de 
uitwerking versterkten de kritiek op het beleid van de bedrijfsgroep havens. In Amsterdam 
bestond veel bezwaar tegen de onbereikbaarheid van de bondsbestuurders en “het gere-
gel” via afspraken tussen bond en SVN buiten de ondernemingsraad om.81 Hoewel deze 
situatie met de komst van Koningh als bondsbestuurder een positieve wending kreeg, ver-
anderde in de kritiek op het bondsbeleid niets. Koningh werkte vanaf 1966 in de haven 
en behoorde tot één van de eerste lichtingen van de havenvakschool. Als kaderlid was hij 
kritisch en spraakmakend, als bestuurder zou hij zich ontwikkelen tot een herkenbaar en 
strijdbaar gezicht van de bond. Dat bracht hem regelmatig in een gespannen verhouding 
met zijn collega-bestuurders.

Juist in de maanden rond de aankondiging van het Masterplan raakte de Vervoersbond 
FNV in een ernstige bestuurscrisis die geleidelijk door de gehele organisatie trok. Een 
direct verband met de perikelen rond het Masterplan was niet zichtbaar, maar de duur 
en intensiteit van het conflict en de betrokkenheid van de bedrijfsgroep havens vergden 
veel van bestuurders en kaderleden. Een omlijnde zin in de brief waarmee de secretaris 
van de bedrijfsgroep havens, Marges, de leden van de afdelingsbesturen en bondsraad na 
een aantal maanden informeerde, gaf uiting aan de ernst van de situatie: “Omdat het dus 
uiteindelijk om niet minder dan het voortbestaan van onze bond gaat is het meer dan ooit 
noodzakelijk ook in de afdelingen de krisis binnen de Vervoersbond FNV te bespreken.”82

Na verwerking van de bestuurscrisis ging de Vervoersbond FNV met aanpassingen in de 
interne organisatie ongedeeld verder. Een nieuw elan bracht beleidsinitiatieven als de 
Stofkam campagne, een vierdaagse werkweek en één CAO voor de ‘non bulk’ sector.

De bond in en uit crisis
Zoals zo vaak raakten ook in dit conflict, onder verwijzing naar een eerdere crisis, 

persoonlijke tegenstellingen vervlochten met strijdende opvattingen. Hoog opgelopen 
meningsverschillen die meerdere beleidsterreinen bestreken (toekomstvisie, interne orga-

80 SHB, Verslag over het jaar 1992, idem 1993 en 1994. Na het faillissement van de Rietlanden kregen in 1993 
de ontslagen arbeiders en de groep jongeren die een diploma haalden aan de Haven- en Vervoersschool een voor-
rangspositie bij de SHB. Ze vormden respectievelijk 10,6 en 6,3 procent van de totale inleen - idem.
81 Info, ondernemingsraad SHB, 2 januari 1991 - idem.
82 K. Marges, Betreft: konflikt in Vervoersbond FNV, 12 januari 1990  idem.
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nisatie, financiën, personeelsformatie) en waaraan zich in de loop van het conflict groepen 
en organen verbonden.

Het bondsbestuur dat gedeeltelijk vernieuwd eind 1988 aantrad, meldde in september 
1989 in grote meerderheid niet meer samen te kunnen werken met de al langer zittende 
algemeen secretaris, Maarten van Rossum.83 Als aanhanger van een professioneel geleide, 
‘smalle’ vakorganisatie kreeg hij de steun van de twee bedrijfsgroepen, Water en Weg en 
Burgerluchtvaart die meer dan de helft van de ongeveer 60.000 leden vertegenwoordigden. 
De drie andere groepen – Havens, Spoor en Uitkeringsgerechtigden – stonden achter de 
overige bestuursleden.

Hoewel na de fusie de vorming van een geïntegreerde vakbond hoog op de agenda 
stond, functioneerden de vijf bedrijfsgroepen vrijwel als zelfstandige eenheden. Die inte-
gratie was niet alleen ingegeven door organisatorische overwegingen. De inspiratie kwam 
ook uit de ontwikkelingen in het goederenvervoer waar de ondernemingen en de werk-
zaamheden steeds meer de grenzen van de afzonderlijke bedrijfsgroepen en onderliggende 
sectoren overschreden.84 De grootste bedrijfsgroep Water en Weg, met 42 van de honderd 
bondsraadzetels, bestond in meerderheid uit leden werkzaam in het beroepsgoederenver-
voer, een sector die evenals de burgerluchtvaart een lage organisatiegraad en een magere 
stakingstraditie kende. Zeker in vergelijking met de havens.85

In een reeks van ontwikkelingen liep het conflict hoog op en sleepte zich naar een 
beslissing. Het ingeschakelde federatiebestuur kwam na bijna een jaar met een ‘ja/nee’ 
voorstel voor een nieuw bestuur dat een meerderheid van de bondsraad aannam.86 Kort 
daarvoor (15 mei 1990) was de Vereniging Verontruste Vervoersbond Leden (VVL) opge-
richt, bestaande uit leden van de bedrijfsgroepen Water en Weg en Burgerluchtvaart. Na 
royementen van enkele initiatiefnemers ging de vereniging oktober 1990 over in een zelf-
standige vakbond.87

Voorzitter R. Vreeman over de VVL en een mogelijk gesprek:88

“Een bond in de bond kun je niet tolereren. Dat komt neer op ongecontroleerde fractie
vorming. Als je kijkt naar de doelstellingen van de VVL, die de mogelijkheid openhoudt 
dat ze zelf een vakbond wordt, dan is het lidmaatschap niet verenigbaar met dat van de 
Vervoersbond FNV. (…) Dat zal dan niet een zachtzinnig, maar reëel gesprek zijn om na te 
gaan of ze op hun schreden willen terugkeren. Van onze kant gaan we niet onderhandelen, 
want ons standpunt staat vast: er is voor een VVL geen plaats.”

“Ongedeeld verder”, het rapport van het federatiebestuur dat de uitweg moest bieden, koos 
voor maatregelen als opheffing van de bedrijfsgroepen, vorming van (nieuwe) sectoren en 

83 Rapport van de commissie van vice-voorzitters, 16 november 1989 - idem.
84 Vervoersbond FNV, Nota Goederenvervoer, 1989.
85 A. Smit Vervoersbond aan de ketting, in: Solidariteit, januari 1990.
86 Voorzitter bleef, na zijn verkiezing in november 1988, Ruud Vreeman. Een nieuw gezicht was de sinds 1987 bij 
de bond werkzame Agnes Jongerius, één van de vier secretarissen en in 2005 voorzitter van de FNV.
87 Vakbeweging in Vervoer, Logistiek en Dienstverlening (VLD).
88 FNV Magazine, 14 juli 1990.
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versterking van de regiostructuren (districten).89 “Nu (…) kunnen we weer met zijn allen 
aan het werk”, schreef een opgeluchte, nieuwe algemeen secretaris. “Verreweg de meeste 
leden – ook de kaderleden – zullen weinig of niets merken van de veranderingen, hoe 
belangrijk deze op zichzelf ook zijn.”90 Deze geruststellende woorden riepen bij Hekking 
en een aantal collega’s verbazing op: “Is het toch alleen maar een kwestie aan de top van 
de bond? Bijna een jaar heeft het geduurd, dat kan toch niet voor niets geweest zijn?”91 Dat 
zou nog moeten blijken.

Onmachtig tot interne conflictbeheersing hadden bond en bestuurders aan geloof-
waardigheid en overtuigingskracht verloren. Profiel en prestige waren geschonden, vak-
bondsbeleid leek gereduceerd tot een organisatorische aangelegenheid met een hoofdrol 
voor persoonlijke opvattingen. Tijdens een districtsbijeenkomst in Amsterdam kwam een 
machinist van de Nederlandse Spoorwegen tot de volgende ontboezeming: “Mijn bond 
wordt naar de kloten geholpen, omdat er een konflikt is ontstaan tussen bezoldigde 
bestuurders en deze oorlog is intussen doorgesijpeld naar de leden. Dit heeft bij de NS al 
gevolgen. Daar zijn categorale clubs zeer actief. De vakbond wordt dan wel een enge poen-
bond. Dan is er geen ruimte meer voor zaken als Zuid-Afrika, kinderopvang en dergelijke. 
Afgelopen met de brede bond.”92 Voor zover “deze oorlog” over bondsbeleid ging, zou dat 
dus de breedte van de vakbeweging kunnen zijn. Het nieuwe bestuur uitte zich ook in die 

89 Federatiebestuur van de FNV, Rapport Ongedeeld verder, 28 februari 1990 - IISG-AHBd.
90 Algemeen secretaris bestuur Vervoersbond FNV, J.Koster, Aan kaderleden en personeel, 26 juni 1990 - idem.
91 H. Hekking, Demokratie en belangenkluppie, in: Solidariteit, oktober 1990.
92 Vervoersbond FNV, Verslag van de vergadering DKO Noord West, 7 mei 1990 - IISG-AHBd.

Twee man verplicht, overslag blik afkomstig van voormalige Hoogovens, CTA, 17 mei 1982 – foto Piet den Blanken
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richting en vroeg, naast het traditionele terrein van arbeidsvoorwaarden, aandacht voor 
arbeidsomstandigheden en milieuvraagstukken.

Om te laten zien dat het geruzie achter de rug was en een sfeer van nieuw elan pas 
gedijde bij concrete beleidsdaden volgden ledengerichte initiatieven die waar mogelijk oud 
zeer trachtten op te ruimen. Ze tekenden de jaren 1990 en 1991 en hadden in aantal geval-
len iets weg van een vlucht naar voren.

— Het eerste hier te bespreken initiatief kwam al eerder aan bod en was specifiek voor de 
havens en van belang voor de SHB: de Operatie Stofkam die vreemde arbeid opspoorde. 
Een jonge havenarbeider in Rotterdam die via Stofkam bij de SHB aan de opleiding deel-
nam, beschreef zijn ervaringen bij een koppelbaas. “Je deed meer het vuile werk dat door 
andere bedrijven liever niet werd gedaan. Chemisch afval en dat soort rotzooi. En het was 
ook harder werken. Overwerk kon je moeilijk weigeren. Bij de SHB is alles beter geregeld. 
Ik krijg tenminste pensioen.”93

De Operatie Stofkam sloot goed aan bij de terugkerende kritiek van de leden op de 
illegale praktijken die de ondernemers leegloopkosten bespaarden en in staat stelden om 
bijvoorbeeld voor een uur of een taak een grote groep mensen aan het werk te zetten. Maar 
de arbeidsintensiteit van de telefoonwacht en de controle op de bedrijven, zeven dagen 
per week 24 uur, vergden veel van de kaderleden. Bovendien was de praktijk er één van 
‘dweilen met de kraan open’. “Toen we begonnen, dachten we dat de werkgevers zouden 
zeggen, ‘stop met die grap’ (…). Dat is me zwaar tegengevallen, het zit diep ingeslepen.”94 
Dat was ook in Amsterdam het geval, waar het uitblijven van een CAO voor het gehele 
Noordzeekanaalgebied de mogelijkheden om op te treden beperkte. Het gevolg was dat de 
regelmaat afnam en na 1992 de Stofkam sporadisch in gebruik was.

— Een tweede initiatief was de vierdaagse werkweek, “vier dagen werken, drie dagen 
vrij”. Wout Waleson, sprak van een “nieuwe historische fase”, een “projekt voor de jaren 
negentig”.95 De verwachting was dat deze vorm van arbeidstijdverkorting een zodanig 
gat in de arbeidsweek zou slaan dat de herbezetting van de vrijkomende arbeidsplaatsen 
onvermijdelijk en aanzienlijk was.96 Hoewel fasering een geringer werkgelegenheidseffect 
kende, sloot Waleson de mogelijkheid niet uit om in iedere CAO, jaar op jaar, stappen 
te zetten naar de vierdaagse werkweek.97 Daarbij dacht hij voor de jaren 1991/1992 aan 
meer roostervrije dagen (zeven), terwijl juist die vorm, in het bijzonder bij (gedeeltelijke) 
aanwijzing door de ondernemer, in de havens slechts de leegloop verminderde en geen 

93 de Volkskrant, 2 maart 1991.
94 H. Boot, Meer volwaardig werk. Stofkam door de havens, in: Solidariteit, november 1990. Aan het woord was 
Joop Verroen. Hij coördineerde Stofkam en toonde een voor de havens karakteristiek begrip voor het ‘illegale werk’. 
“Nou vind ik ook wel dat de haven zijn ‘sjeu’ moet hebben. Wat extra pakken, heeft altijd zijn charme gehad. Ik 
heb er zelf zo’n zeventien jaar gewerkt en als kaderlid moest ik wel op het blauwe stoeprandje lopen. Ik kon het 
niet maken drie of vier taken te lopen, maar ik snap het wel. Je kan eens een mooi tafelkleed of een caravan kopen, 
een keer extra op vakantie, of weet ik wat. Je kan er tenslotte beter voor werken dan gaan stelen.”
95 H. Boot, Nieuwe historische fase (gesprek met W. Waleson), in: Solidariteit, november 1990.
96 Het doel voor 1991 was roostervrije dagen erbij. Vervoersbond FNV, CAO-nota 1991. Beter loon en vierdaagse 
werkweek, 6 oktober 1990 - IISG-AHBd.
97 H. Boot, Meer volwaardig werk. Stofkam door de havens, in: Solidariteit, november 1990.
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arbeidstijd vrijmaakte. Niettemin bevatte de uitbreiding van het aantal roostervrije dagen 
de mogelijkheid gedurende een aantal weken vier dagen te werken. Dat was op papier zo, 
want opsparen en in één keer opnemen tot een lange(re) vakantie was onder de haven-
arbeiders populair.

— In de loop van de CAO-onderhandelingen kwam de vierdaagse werkweek in de scha-
duw te staan van andere initiatieven die de Vervoersbond FNV een gezicht in de havens 
moesten geven. Eisen over de loonruimte (a) en de non bulk CAO (b) dienden de ongenoe-
gens onder de havenarbeiders na jaren herstructurering te vertolken.
a) De loonruimte was de gebruikelijke aanduiding voor de financiële onderhandelings-
ruimte die bestond uit de som van de stijging van het algemeen prijsniveau en de arbeids-
productiviteit. Voor het jaar 1991 door de vervoersbond berekend op respectievelijk 2,10 en 
3,25 procent, in totaal 5,35 procent. Mocht de productiviteitsstijging hoger zijn, dan kon 
de loonruimte aangepast worden. In de havens gebeurde dat onder de druk van de leden 
(‘meer werk met minder mensen’98), resulterend in een totaal van zo’n 10 procent. Bedoeld 
voor de financiering van de prijscompensatie (bijgesteld tot 2,5 procent), een reële loon-
stijging (3,5 procent) en werkgelegenheid (vierdaagse werkweek en verlaging leeftijd ver-
vroegde uittreding van 62 naar 60 jaar). De vakcentrales FNV en CNV noemden de looneis 
“onverantwoord” en de havenondernemers spraken van “absurd”.99

b) De non bulk CAO wilde een einde te maken aan de versnippering van de stukgoedsec-
tor in verschillende CAO’s. Bij elkaar een tiental, voor containers, ro/ro en ‘overig stuk-
goed’, en dan ook nog in een aantal gevallen op bedrijfsniveau; samen te brengen in één 
CAO voor alle bedrijven die geen bulkgoederen behandelden. Zo’n overkoepeling voor 
Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen/Terneuzen moest concurrentie via arbeidsvoor-
waarden uitsluiten.

Met beide eisen zette de vervoersbond hoog in. “Er ontstaat een sfeer van nu of nooit. 
Het nieuwe bestuur moet zich waarmaken en kaderleden krijgen wat meer ruimte.”100 
Bondsbestuurder Verroen toonde zich vanwege de grote tekorten optimistisch: “We zitten 
zogezegd in een fauteuil.”101 De onderhandelingen concentreerden zich in Rotterdam en 
begonnen 20 maart 1991.

De SVZ verzette zich fel tegen de CAO-aanpassingen, de SVN hield zich op de 
achtergrond. Bij de ECT was de vorming van de nieuwe transportmedewerker van invloed 
op de langdurige stakingen die na prominente bemiddeling matig succesvol waren.

98 Een kraanmachinist bij de ECT maakte een vergelijking met 25 jaar geleden: “Op een India boot zat je toen 
met 150, 200 man voor hij helemaal afgeladen was. Dat doe je nu in 12 uur. Ik pak zo een container op van zeg 30 
ton. Daar was vroeger een hele ploeg mee bezig. Allemaal ellebogenstoom”- de Volkskrant, 4 mei 1991.
99 Het Parool, 8 december 1990.
100 H. Hekking, Vroeger was er één sektor Haven, in: Solidariteit, oktober 1991.
101 Het Financieele Dagblad, 16/18 maart 1991. Prognose tekorten SHB eind 1992: 209 mensen - IISG-AHBd.
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Non bulk CAO blijft uit
De nagestreefde non bulk CAO viel met die in de sectoren machinaal, granen en con-

trole onder een centrale of raam CAO. Deze bevatte algemene artikelen over bijvoorbeeld 
de ouderenregelingen, aanvulling van de uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en 
de positie van de SHB bij de inleen van arbeiders. Ook hier wenste de Vervoersbond FNV 
tot een overkoepeling te komen om de “concurrentie tussen de havens via de portemonnee 
van de havenwerkers” tegen te gaan.102 Door de tegenstand van de SVZ die de voorkeur 
gaf aan een eigen regeling103, duurde het tot begin 1992 voor zo’n centrale CAO in beeld 
kwam.104 De trage voortgang trof ook de non bulk CAO. De stuwadoors vonden de flexibele 
werktijden en werken in de late nacht urgenter.105

Half mei 1991 stelde de Vervoersbond FNV een ultimatum dat onderhandelingen eiste 
over een eerste stap naar een non bulk CAO.106 De Vervoersbond CNV verwierp dit ulti-
matum en pleitte voor zorgvuldigheid.107 De SVN zei bereid te zijn de mogelijkheden te 
onderzoeken, indien de SVZ meedeed.108 De laatste achtte dat “niet zinvol”.109 Op 22 mei 
antwoordde de Vervoersbond FNV met een staking in het Rotterdamse stukgoed die vol-
gens een woordvoerder “prima”verliep. Het zou het begin zijn van een traject dat welgeteld 
drie jaar in beslag zou nemen.110

De juichtonen over de eerste stakingsdag waren niet terecht. Bij de ECT bestonden 
grote aarzelingen onder een deel van de arbeiders. Pas in de loop van de dag kwam de 
staking op gang.111 Op dat moment weigerden in Amsterdam arbeiders een cacaoboot te 
lossen die oorspronkelijk voor Rotterdam was bedoeld, “wij staan voor één CAO”.112

De moeizame deelname van ECT’ers was reden de staking op te schorten. 
Bondsbestuurder Heilig: “Hun voorstel was om eerst een vergadering uit te schrijven 
om opnieuw over de non bulk CAO te praten. Dat hebben we gehonoreerd.”113 Een diplo-
matieke formulering na een vergadering waarin de meningen hevig botsten en waaruit 
Waleson de volgende conclusie trok: “Het heeft geen zin er omheen te draaien (…). onze 
strategie in de haven is mislukt. Punt uit.”114 De tegenstand van de directie was onderschat 
en de kracht van de eigen uitleg overschat. En dat in een cruciaal bedrijf, voor onderne-

102 Vervoersbond FNV Amsterdam, Nieuwsbrief, 21 maart 1991 - idem.
103 Op de eerste bijeenkomst ontbraken de Zeeuwse ondernemers. De SVZ benadrukte decentralisatie. De SVN 
was volgens de delegatie van de Vervoersbond FNV slechts “lijfelijk aanwezig” om de “ophanden zijnde acties” 
te voorkomen. Redenen voor de bondsdelegatie de onderhandelingen op te schorten - Nieuwsbrief, Aan leden 
werkzaam in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland, 27 maart 1991 - idem.
104 Nieuwsbrief, Aan leden, 23 januari 1992 - idem.
105 Vereniging Rotterdamse Stuwadoorsbedrijven, Aan de Vervoersbond FNV Rotterdam, 20 maart 1991 - idem.
106 Vervoersbond FNV, Aan leden non bulk sector Rotterdam en Amsterdam, 16 mei 1991 - idem.
107 Vervoersbond CNV, Havens, 17 mei 1991 - idem.
108 SVN, Aan de Vervoersbond FNV, 21 mei 1991 - idem.
109 Haven Werkgevers Vereniging SVZ, Aan de Vervoersbond FNV, 22 mei 1991 - idem.
110 Vervoersbond FNV Rotterdam, Oproep tot staking, 22 mei en 23 mei 1991 - idem.
111 de Volkskrant, 23 mei 1991. Volgens de voorlichter van de Vervoersbond FNV, Bert Duym, erkende de man van 
de Zoen van Delft, G. Krul, adviezen verstrekt te hebben aan de directie van de ECT over een “olie op de golven” 
benadering in een brief aan het personeel - B. Duym, Open brief. Hoe banden vragen kunnen oproepen naar de 
journalistieke zuiverheid, 23 mei 1991 - idem.
112 Vervoersbond FNV Amsterdam, Nieuwsbrief, 24 mei 1991 - idem.
113 Vervoersbond FNV Rotterdam, Nieuwsbrief, 30 mei 1991 - idem.
114 NRC Handelsblad, 1 juni 1991.
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mers en arbeiders. Een toonbeeld van de modernste ‘hightech’, industrieel georganiseerd, 
met geïndividualiseerde arbeidsplaatsen, waar het participatief management een einde 
zou maken aan de traditionele arbeidersonrust in de haven. In dit bedrijf van de toekomst 
schonk de directie ieder een ECT-horloge om de ‘klokken gelijk te zetten’. De vervoersbond 
beschouwde de containerreus als smaakmaker, “een non bulk CAO zonder ECT is moeilijk 
voorstelbaar”.115

Die CAO kwam er niet.116 Schermer kwam nog dezelfde dag, 3 juni 1991, met een eigen SHB 
CAO die moest zorgen voor een grotere beschikbaarheid van personeel in pieksituaties, 
ook in het weekeinde, en voor extra personeel bij extreme pieken.117 De Vervoersbond FNV 
hield vast aan een CAO voor de stukgoedsector, de SVZ zette zich schrap in de verwach-
ting dat de Rotterdamse havenarbeiders na het bondsechec bij de ECT niet snel tot actie 
zouden overgaan. De Vervoersbond FNV zocht juist naar mogelijkheden tot rehabilitatie. 
De bestuurder van de Vervoersbond CNV, C. van der Knaap, gooide olie op het oplaaiende 
vuur met een aanval op de “ultralinkse, fanatieke splinter de Rode Morgen” die de collega-
bond in de politieke greep zou hebben.118

Na een druk bezochte vergadering in het wijkgebouw Larenkamp, Rotterdam Zuid, 
was het zover. Op 27 juni brak in het stukgoed een 24-uursstaking uit, waaraan ruim 1.300 
van de 1.850 arbeiders deelnamen, daarna volgden selectieve stakingen.119 Ze duurden 29 
dagen en liepen voor een groot deel samen met een staking van de sjorders die de gevoelige 
snaar van een Amerikaans legertransport na de Golfoorlog raakte. Trouw aan hun tradi-
tie trokken ze gezamenlijk door de Maastunnel. Vervolgens bezocht een groep stakers de 
haven van Vlissingen om de lossing van uitgeweken schepen te verhinderen, maakte de 
Volkskrant in een cursieve kop melding van “Radicalen beheersen vakbond in haven”120 en 
vond in Amsterdam een ‘wilde’ werkonderbreking van een dag plaats bij CTA en VCK.121

De sjorderstaking van negentien dagen steunde op een hoge organisatiegraad; van de 250 
sjorders waren er 200 bij de FNV en 30 bij het CNV georganiseerd.122 Naast de eis voor 
meer loon, was de staking gericht tegen de hogere inzetbaarheid die de sjorders via com-

115 de Volkskrant, 30 mei 1991.
116 Vervoersbond FNV, Aan leden in de non bulk sector in Amsterdam en Rotterdam, 3 juni 1991 - IISG=AHBd.
117 J.G. Schermer, Voorstellen multi-sektor CAO SHB, ingaande 1-4-1991, 3 juni 1991. Bij toch al gespannen 
verhoudingen nam de ondernemingsraad hem deze stap niet in dank af. Naast de meningsverschillen over de 
detachering in Amsterdam en het paritair bestuur was er tijdens de stakingen voor een non bulk CAO een conflict 
gerezen over de directiebeslissing de vervoersvergoedingen in te trekken, er werd immers niet gewerkt. Voor de 
ondernemingsraad was dit reden het overleg op te schorten - Ondernemingsraad SHB, Persbericht, 25 juni 1991; 
hervatting 26 augustus 1991- verslag vergadering ondernemingsraad, 19 augustus 1991 - idem.
118 Rotterdams Dagblad, 12 juni 1991. C. van der Knaap was vanaf 1978 bestuurder bij de Vervoersbond CNV en 
trad in 1987 toe tot het hoofdbestuur van de vakcentrale CNV, van 1992 tot 1998 als algemeen secretaris. Daarna 
was hij voor het CDA lid van de Tweede Kamer, tot 2002, en staatssecretaris van Defensie tot 2007.
119 Het Financieele Dagblad 29 juni/1 juli 1971.
120 de Volkskrant, 18 juli 1991.
121 Idem, 20 juli 1991.
122 Van der Velden, Database index. Het totaal aantal niet-gewerkte mensdagen tijdens deze sjorderstaking  
berekende hij op 3.000.
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bifuncties te wachten stond. Binnen en om de staking ontstond veel rumoer.123 Ongeveer 
honderd bij de ECT tewerkgestelde SHB’ers weigerden drie dagen lang sjorwerkzaamhe-
den uit te voeren en zo de staking te breken. Toen het legercontract van de operatie Desert 
Farewell in het gedrang kwam, schakelde ECT de rechter in waarna stuwers van dit bedrijf 
het sjorwerk overnamen.124 Na een mislukte bemiddeling door Rosenmöller, raakten met 
hulp van de voorzitter van het CNV, H. Hofstede, de voorzitters van de SVZ en de FNV 
– B.C. Bosselaar en J. Stekelenburg – in een nachtelijk verkeer via telefoon en fax.125 Het 
resultaat leidde tot een akkoord over onder meer 17 procent loonsverbetering en nader 
overleg over multifunctionaliteit. Stekelenburg: “Met dit voorstel kon de bond wegkomen, 
anders was het te gek geworden.”126

Een paar dagen later bereikten de vervoersbonden en de SVZ in het stukgoed overeen-
stemming over 11 procent loonsverbetering en een studie naar nieuwe functiecombinaties. 
In Amsterdam bleef in een CAO voor één jaar de netto loonstijging onder de 3 procent en 
evenals in Rotterdam zonder arbeidstijdverkorting. Jongeren ontvingen een extraatje en 
allen een eenmalige uitkering van honderd gulden.127 In een terugblik merkte bondsbe-
stuurder Heilig op dat “op het inkomensverhaal dus duidelijk niet is gescoord”, over de 
arbeidstijdverkorting en de non bulk CAO zweeg hij, daar was inderdaad niets van terecht-
gekomen. De onderhandelaar van de SVZ stelde nuchter vast dat de gewenste “vernieu-
wingen” – verhoogde inzetbaarheid qua functie en tijd – “slechts verschoven” waren.128 
Deze opmerkingen tekenden de krachtsverhoudingen. De poging van de Vervoersbond 
FNV om met scherpe CAO-eisen een comeback te maken, strandde in het stukgoed op 
ondernemers die de confrontatie niet schuwden.

De Amsterdamse bedrijven waren vrijwel geheel buiten de acties gebleven. De SVN had 
haar bereidheid tot overleg uitgesproken en verschool zich tegelijkertijd achter de eventu-
ele deelname van de SVZ. Deze manoeuvre was mogelijk, doordat specifiek Rotterdamse 
omstandigheden de CAOconflicten domineerden. Naast het feit dat de Amsterdamse 
haven geen afzonderlijke sjorderbedrijven kende, was de ontwikkeling bij de ECT bepa-
lend. Als in een proeftuin concentreerden zich daar technologische vernieuwingen van de 
transportsystemen en onderging de havenarbeider een transformatie tot ‘operator’.129

123 de Volkskrant, 11 juni 1991, opende een redactioneel met: “Het blijft gissen naar het masterplan van de 
Vervoersbond FNV in de Rotterdamse haven, maar erg doortastend is het optreden van deze middelgrote bond de 
laatste tijd niet.”
124 Nieuwsblad Transport, 9 juli 1991. Dit blad verscheen drie maal per week en presenteerde zich als “de enige 
actuele vakkrant voor logistiek, distributie en goederenvervoer” in het Nederlandse taalgebied.
125 de Volkskrant, 15 en 16 juli 1991.
126 de Volkskrant, 22 juli 1991. Nieuwsblad Transport, 23 juli 1991.
127 Nieuwsblad Transport, 23 juli 1991.
128 de Volkskrant, 27 juli 1991.
129 Bijvoorbeeld de automatisch gestuurde voertuigen en stapelkranen die na een proefperiode in 1993 bij de 
Delta Terminal op de Maasvlakte in bedrijf kwamen.
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Tabel 9.3130   Overslag klassiek stukgoeda)   Aandeel stukgoed in totale overslag

 Amsterdam   Rotterdam Amsterdam Rotterdam

1980 1,22 13,43 70,0 %    36,8 %

1985 2.57 11,11 47,8 %    25,1 %

1990 1,07 11,72 40,1 %    20,1 %

1995 1,09 10,48 39,6 %    14,8 %

a) In miljoenen tonnen.

Deze ontwikkelingen raakten het gehele havenbedrijf en zorgden voor de onomkeerbare 
verschuiving in de ladingstromen. Eén van de gevolgen was een gestage daling van het 
aandeel van het klassieke stukgoed (geen containers en ro/ro) in het totaal van de stuk-
goedoverslag. En juist in die oude sector lag de basis voor de werkgelegenheid van de 
twee pools en waren de havenarbeiders traditioneel sterk georganiseerd. Beide elementen 
zouden in de komende jaren nadrukkelijk op de proef gesteld worden.

Het derde kabinet Lubbers richtte in 1991 de sociaal-economische herstructurering op 
de Ziektewet en WAO. Na massale protesten, waaraan havenarbeiders met stakingen 
bijdroegen, besloot de FNV tot een strategie van reparatie in de CAO.

Reparatie WAO gat
Midden in de acties van de stukgoedarbeiders en sjorders legde de regering de kiem 

voor nieuwe en massalere. Op weg naar de terugtredende overheid moesten de kosten en 
tekorten omlaag. De arbeidsongeschikten, wier aantal in 1990 de 900.000 bereikte, waren 
het doelwit. Na een verdeeld advies van de Sociaal Economische Raad kwam het kabinet, 
waarvan oudvoorzitter van de FNV Kok vicepremier en minister van Financiën was, half 
juli met ingrepen in de WAO en Ziektewet. In de laatste zouden ziektedagen met vakantie-
dagen betaald moeten worden. Bij de WAO gingen voor mensen jonger dan vijftig jaar de 
duur en de omvang van de uitkering omlaag en volgde een strengere keuring; bovendien 
maakt passende arbeid plaats voor algemeen geaccepteerde of gangbare arbeid.

Als antwoord riep de gezamenlijke vakbeweging Prinsjesdag tot Actiedag uit. Op hon-
derden bedrijven vonden korte werkonderbrekingen plaats, daarna rolde dagenlang een 
estafette van acties door verschillende sectoren, waaronder 24-uursstakingen in beide 
havens.131 Een stakingsverbod – de rechter achtte de havenwerkgevers niet in staat recht-
streeks invloed uit te oefenen op de regeringsmaatregelen – leidde in de Rotterdamse 
haven tot wilde acties.132 Deze waren voor de SVN aanleiding af te zien van een kort geding 
tegen de 48-uursstaking die de Vervoersbond FNV in de Amsterdamse haven had uit-
geroepen.133 Dat was aan de vooravond van de landelijke vakbondsmanifestatie op het 

130 Haven Amsterdam, statistieken - http://www.portofamsterdam.nl (overslag in de Amsterdamse haven, 
1980-2008). Havenbedrijf Rotterdam, haven in cijfers - http://www.portofrotterdam.nl (totale goederenoverslag 
tijdreeks, 1975-2008).
131 Van der Velden noteerde 125.000 niet gewerkte mensdagen (vanaf 17 september 1991) - Van der Velden, 
Database index.
132 de Volkskrant, 2 oktober 1991.
133 Idem, 4 oktober 1991.
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Haagse Malieveld, 5 oktober 1991. Daar ging het er roerig aan toe. Van de naar schatting 
250.000 demonstranten drongen vanuit de voorste rijen buschauffeurs en havenarbeiders 
uit Amsterdam en Rotterdam naar voren om op het podium hun protest te laten horen.134 
Onder die druk kondigde de voorzitter van de FNV, Stekelenburg, een strategie aan om de 
schade aan de WAO en Ziektewet in de CAO’s te repareren “op kosten van de werkgevers”. 
De gangbare praktijk bleek anders te zijn, de loonruimte vormde de financieringsbron.135

In de havens kwam de reparatie aan de orde bij de raam CAO. Na actiedreigingen door 
leden van de Vervoersbond FNV was de SVZ bereid tot 1994 af te zien van een sanctiebe-
leid bij ziekte.136 Ruim een week later sloten de bonden en de SVN een akkoord, looptijd 
twee jaar (tot 1 april 1993). Daarin was de handhaving van de aanvulling van het ziektegeld 
tot 100 procent verbonden aan de instelling van een paritaire commissie die zich bezig 
zou houden met de terugdringing van het ziekteverzuim.137 Een klassieke kwestie in het 
havenbedrijf die, gezien de krachtige deelname aan de protesten tegen het regeringsbeleid, 
sterk leefde bij de havenarbeiders. De cijfers over arbeidsongeschiktheid (ziekteverzuim) 
bij bijvoorbeeld de SHB waren ondanks een daling, verontrustend hoog gebleven.138 Zeker 
in vergelijking met het landelijk beeld van het private bedrijfsleven dat overigens ook over 
de periode 1986-1994 een afname liet zien, maar dan wel van 6,9 naar 4,9 procent.139

Tabel 9.4140 – Arbeidsongeschiktheid SHB

 Percentage uren  Gemiddeld per mens per jaar Aantal bedrijfsongevallen

 standaard werkweek  in dagen (personeelsbestand) (percentage bestand)

1986 18,0 47 (554) 53 (9,6)

1988 17,2 46 (492) 59 (12,0)

1990 15,8 42 (453) 41 (9,1)

1992 16,3 44 (459) 37 (8,1)

1994 14,5 38 (413) 36 (8,7)

Het akkoord bevatte ook de aankondiging van een vertrekregeling op een leeftijd van 57,5 
jaar voor arbeiders die in 1937 geboren waren. Voor deze groep kon in september 1992 “de 
vlag worden uitgestoken”.141 Een besluit dat vooruitliep op een nieuw ouderenbeleid dat in 
1993 de regelingen in het Masterplan moest opvolgen.

Voor het jaar 1993 kwam er eind juni in beide havens een vrijwel identiek akkoord dat 

134 A. in ‘t Veld, J. Zonneveld, We zijn weer belazerd, in: Solidariteit, december 1991.
135 De beperking van deze reparatiestrategie is dat sommige maatregelen, bijvoorbeeld de overgang van passende 
naar gangbare arbeid’, niet te repareren zijn. Bovendien valt zo’n 20 procent van de werknemers niet onder een 
CAO - Redactie Solidariteit; Een ongewisse oppositie, in: Boot (redactie), in: Om de vereniging, p. 219.
136  Nieuwsblad Transport, 16 januari 1992.
137 Afspraken over onderwerpen betreffende de centrale CAO voor de Amsterdamse haven. Ondertekend door 
SVN en vervoersbonden, 23 januari 1992 - IISG-AHBd.
138 Zie tabel 7.2. Bij de Rotterdamse SHB schommelde het cijfer al jaren rond de 10 procent - Schermer, overleg-
vergadering 15 februari 1993 - idem.
139 CBS, http://statline.cbs.nl - gezondheid en zorg 1900-2004, 23 juli 2009.
140 Cijfers ontleend aan: SHB, Verslag over het jaar 1990, 1992 en 1994 - IISG-AHBd.
141 Vervoersbond FNV, Aan leden in de Rotterdamse en Amsterdamse haven, 8 september 1992 - idem.
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het ‘WAO hiaat’ dichtte via een verplichte verzekering met een terugwerkende kracht tot 
januari 1993.142 Over dat jaar 1993 betaalden de arbeiders de premie via het pensioenfonds, 
vanaf 1994 deden zij dat kostenneutraal uit de verlaging van de premie voor de WAO. 
Daarbij verviel echter wel de aanvulling van 10 procent op de uitkering bij arbeidsonge-
schiktheid, uitgezonderd degenen die volledig arbeidsongeschikt waren.143

De ouderenregelingen lieten door de relatie met de werkgelegenheidsgarantie in het 
Masterplan langer op zich wachten. Ze vormden een bepalende voorwaarde om de 
kern van het plan – geen gedwongen ontslagen – mogelijk te maken. Dat verband was 
tot 1993 vastgelegd. Voor die tijd zou bezien worden of nieuwe maatregelen nodig 
waren om tot en met 1995 die garantie vast te houden. In dit teken van evaluatie stond 
het jaar 1992. Uiteindelijk kwamen de ouderenregelingen in november 1993 tot stand 
na stakingen, acties tegen koppelbazen, faillissementen van bedrijven en dreigende 
gedwongen ontslagen.

Ook in het jaar 1992 vierde SVN haar 75-jarig bestaan gevierd, nog onwetend van het 
voornemen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. de Vries, in juli 
1993 om de havenbijdrageregeling af te schaffen.

142 Het WAO-hiaat betrof het verschil tussen de loondervinguitkering (70 procent van het laatst verdiende loon), 
waarvan de duur afhankelijk was van de leeftijd, en de lagere, daarna komende vervolguitkering. Dit gat kon tot 50 
procent oplopen.
143 Principeaccoord WAOafspraken, Definitieve tekst, 29 juni 1993  IISGAHBd. De op te richten schadeverze-
keringsmaatschappij Optas Schade NV zou zorgen voor de herverzekering van de dekking.
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hoofdstuk 10

Overname door de markt

De voortgaande veranderingen in de ladingstromen, de teruglopende werkgelegenheid 
en de stijgende leegloop ondermijnden de positie van de SHB als centrale 
havenarbeidsvoorziening. Zeker toen de neoliberale politiek van de overheid het einde 
aankondigde van de havenbijdrageregeling. In de periode 1993-1995 antwoordde 
bestuur en directie van de SHB met een marktconforme hervorming en een hoge graad 
van flexibiliteit die verspreid over verschillende nota’s was voorbereid.
De uitwerking in een Beleidsplan viel samen met ernstige financiële problemen van 
de grootste inlener, CTA. Aan elkaar geketend stonden de twee bedrijven voor een 
ingrijpende sanering die stuitte op felle, soms havenbrede acties.

Problemen en stakingen
Kort na de installatie van de nieuwe ondernemingsraad1 vroeg de kersverse voorzit-

ter De Wildt – Hekking was secretaris gebleven – aandacht voor de steeds opduikende 
“vreemd ingehuurde mensen” bij leden van de SVN.2 De ergernis was groot in het voor-
jaar van 1992. Bij Ter Haak Stuwadoors verjoegen SHB’ers een ploeg ‘onbevoegden’ onder 
het motto “zij eraf of wij eraf”.3 Aansluitend, maakte bondsbestuurder Koningh melding 
van andere CAO-overtredingen die reguliere arbeid verdrongen, zoals overwerk bij CTA.4 
Later in het jaar verlaagden of beëindigden bedrijven de garantie5, met als gevolg dat in de 
laatste twee kwartalen van 1992 de leegloop steeg naar respectievelijk 18,6 en 22,4 pro-
cent.6 Terwijl dus de SHB aan de ene kant werkgelegenheid ontnomen werd, ging die aan de 
andere kant verloren. Na een nieuwe actie bij Ter Haak tegen vreemde inhuur drong de SVN 
bij de leden aan op een verbeterd toezicht bij de inschakeling van derden. “Teneinde arbeids-
onrust, in welke vorm dan ook, te voorkomen, verzoeken wij u de CAO strikt na te leven.”7

Die onrust was er echter al naar aanleiding van het faillissement van het kolenover-
slagbedrijf De Rietlanden, waarbij 45 arbeiders ontslag aangezegd was. Een testcase voor 
het Masterplan.8 Tijdens een bedrijfsbezetting van ruim vier weken richtten de acties zich 

1 SHB Amsterdam, Presentatie nieuwe ondernemingsraad, 10 februari 1992. Opnieuw waren geen verkiezingen 
nodig, het elftal kandidaten, allen Vervoersbond FNV, kwam overeen met het aantal zetels - IISG-AHBd.
2 Voorzitter ondernemingsraad SHB, Aan OR Internationale Controle Maatschappij, 13 februari 1992 - idem.
3 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief 23 maart 1992 - idem.
4 T. Koningh, Aan de directie CTA. Nieuwsbrief Vervoersbond FNV, 23 maart en 15 april 1992 - idem.
5 Avia Presto op Schiphol stopte de garantie, na een eerdere vermindering, per 1 november 1993 - SHB, Verslag 
over het jaar 1993, p. 3. CTA kwam tot een verlaging van 23 en OBA van 40. Kort verslag werkgelegenheidsoverleg 
bonden en SVN, 6 juli 1993 - idem.
6 SHB, Verslag over het jaar 1993, p. 33. De veempol kende een onverwacht grote leegloop van 30 tot 40 procent, 
p. 35 - idem. Zie voor gemiddelde leegloop 1992-1994, tabel 9.2.
7 SVN, Aan de desbetreffende leden. Signaleringssysteem, 1 maart 1993 - idem.
8 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 4 januari 1993 - idem.
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op de SVN. Zo bezochten de bezetters het Havengebouw waar ze een open sollicitatie 
indienden voor werk in de haven en ondervonden ze steun van een massale solidariteits-
staking bij de SHB, CTA en Ter Haak.9 De bezetting eindigde met een overeenkomst tus-
sen de vervoersbonden en de SVN over een voorlopig onderdak van de oud-Rietlanders 
bij de SHB dat zou duren tot 1 juni 1993. Onder de benaming “oproepkracht” kregen ze 
een plaats in de piekregeling en stonden ze bovenaan de lijst (dus voor Het Kappie en 
de chauffeurs).10 De verwachting was dat zij daarna in dienst traden bij het opkopende 
bedrijf dat zich op het terrein van De Rietlanden zou vestigen. Dat laatste gebeurde met 
een deel van het personeel, voor vijf nog overgebleven arbeiders werd de noodoplossing 
van oproepkracht voortgezet.11

Daarmee was de druk op het Masterplan niet weg. Vooraf aan een nieuwe onderhande-
lingsronde, half juli, maakte de ondernemingsraad bekend dat de havenbedrijven “bol 
stonden van de illegalen”. De sjoemelpraktijken waren nog moeilijker dan in het verleden 
te bestrijden, omdat in het westelijk havengebied bedrijven kwamen die geen lid waren 
van de SVN en daarmee niet gebonden aan de CAO.12 In diezelfde tijd hoorden zestien 
leerlingen van de havenvakschool dat de, in het Masterplan toegezegde, vaste baan niet 
doorging. Ze kregen steun van de avondploeg bij OBA die het werk voor een uur onderbrak. 
Maar dat niet alleen, tijdens de toespraak van de schooldirecteur bij de diploma-uitreiking 
ontvouwden vijftien mensen, waaronder leden van de ondernemingsraad van de SHB, een 
spandoek met de tekst “Afspraak = afspraak. Zij willen een baan”.13 De volgende dag was 
een grote autoboot bij CTA het doelwit van nieuwe acties ten gunste van de oud-leerlingen. 
Eén auto blokkeerde de afrit en de sleutels gingen het water in. Op 2 juli lag het werk 
in de gehele Amsterdamse haven voor twee uur stil.14 Uiteindelijk kwam de groep oud-
leerlingen, voor de rest van het jaar, ook als oproepkracht in de piekregeling van de SHB.

Vergelijkbare garantieverlagingen in Rotterdam, plus verschillende faillissementen, 
inspireerden de Vervoersbond FNV tot gedachten die weliswaar de praktijk niet haalden, 
maar waarvan een deel zou terugkeren. Ze sloten bijvoorbeeld aan op het Lems akkoord 
met een paritair bestuurde opvang voor arbeiders die door het faillissement van een lid van 
een scheepvaartvereniging werkloos waren. Een programma van scholing, bemiddeling en 
outplacement zou naar een baan binnen of buiten de haven moeten leiden. Daarnaast was 
via de SHB een tijdelijke tewerkstelling mogelijk. Bij geen werk volgde een aanvulling op de 
uitkering.15 De ondernemingsraad van de Rotterdamse SHB sprak furieus van “een vrijbrief 
om zogenaamd overtollig personeel via een zeer korte omweg in de WW te dumpen”.16

9 Nieuwsblad Transport, 4 februari 1993. Trouw, 25 februari 1993.
10 SHB, Tijdelijke tewerkstelling via de SHB voor de onder de Haven CAO vallende, ex-werknemers van 
Havenbedrijf De Rietlanden, 4 maart 1993 - IISG-AHBd. Zie hoofdstuk 9, noot 80.
11 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 5 april 1993 en 5 juli 1993. Stuwer BV nam 28 arbeiders van De Rietlanden 
over en ontving gedurende het eerste jaar van de gemeente Amsterdam een korting van 200.000 gulden op de 
huurprijs - Gemeentelijk Havenbedrijf, Persbericht, 27 april 1993 - idem.
12 de Volkskrant, 6 juli 1993.
13 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 5 juli 1993 - IISG-AHBd.
14 Rode Morgen, 13 juli 1993.
15 Bijlage II Protocol afspraken ouderenbeleid en werkgelegenheid, 17 juli 1993 - IISG-AHBd.
16 Ondernemingsraad SHB, Persverklaring, 20 juli 1993 - idem.
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Terug naar de situatie in Amsterdam, waar zich voor het eerst sinds 1988 een daling in 
de totale overslag aftekende.17 De droge bulk en in het bijzonder de kolenoverslag waren 
daarvoor verantwoordelijk (doorzettende sanering Britse mijnindustrie). Voor de directie 
van de OBA was dat reden de opzegging van de garantie bij de SHB en de opheffing van 44 
van de 139 arbeidsplaatsen aan te kondigen.18

Tabel 10.119 – Overslag Amsterdam, 1988-1993, in miljoenen tonnen

 Totaal Droge bulk Kolen

1988 28,2 10,5 7,4

1991 31,4 16,9  6,9

1992 33,2 19,7 6,1

1993 30,5 17,2 3,3

Als weerwoord vroeg de ondernemingsraad, met steun van de collega’s van de SHB, de 
Ondernemingskamer een uitspraak te doen over de beëindiging van de garantie. Op het 
punt van de adviesplicht van de directie kreeg de raad gelijk van de rechter, het besluit 
zelf bleef echter uit zorg voor de continuïteit van de onderneming onaangetast; 1 augustus 
1994 kwam een einde aan de garantie.20

Bij de OBA heerste al enige tijd een onrustige sfeer. De milieuwetgeving zou overtreden 
zijn, de terreinuitbreiding onwettig en in mei eiste het personeel het vertrek van direc-
teur D.L. van de Vijver na een wilde staking van de avond- en ochtendploeg. Aanleiding 
was de beboeting van een personeelslid vanwege de schade aan een zwaailicht van een 
bedrijfsjeep; bij herhaling zou ontslag op staande voet volgen.21 Van de Vijver was ruim 
een jaar eerder aangesteld om de invloed van de ondernemingsraad en vakbondsgroep 
te neutraliseren, en zoals hij het zelf noemde “een einde te maken aan de zeurcultuur”.22

Ook bij CTA stond de ondernemingsraad tegenover de directeur, toen deze halverwege het 
jaar 1993 berichtte dat door sterk tegenvallende resultaten gedwongen ontslagen in 1994 
niet uitgesloten waren. Met name de import van de auto’s van Nissan liep terug.23 Een in 
opdracht van de ondernemingsraad verricht onderzoek stelde vast dat de twee aandeel-
houders Nedlloyd (62 procent) en Internatio-Müller (38 procent) de laatste jaren miljoenen 
aan CTA hadden onttrokken. Daarmee kwam het verwachte verlies over 1993 van vier mil-
joen gulden in een ander daglicht te staan. Ook wees de ondernemingsraad op de tegen-
stelling tussen het gestelde overschot aan personeel en de omvang van het overwerk en de 
inhuur van derden.24 De directeur trok de ontslagplannen in ten gunste van verschillende 

17 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 24 augustus 1993 - idem.
18 NRC Handelsblad, 15 november 1993.
19 Haven Amsterdam, statistieken - http://www.portofamsterdam.nl (overslag Amsterdamse haven 1980-2008).
20 Bericht ondernemingsraad OBA, KORtom, 17 december 1993 - idem.
21 Nieuwsblad Transport, 2 februari 1993.
22 Het Parool, 19 mei 1993.
23 M.W. van Merbel, directeur CTA, Mededeling aan het personeel, 1 juli 1993 - IISG-AHBd.
24 Ondernemingsraad CTA, Aan de (gemeentelijke) Commissie van Bijstand, 14 oktober 1993 - idem.
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vertrekregelingen.25 Een dag eerder konden hem de felle acties van SHB’ers niet ontgaan 
zijn tegen de ‘onbevoegde tewerkstelling’ bij Expeditie- en Veembedrijf Eggerding & Co. 
Tenslotte leende hij dagelijks 120 tot 140 SHB’ers in die vooral met de behandeling van de 
auto’s belast waren.26

De ondernemingsraad van de SHB was 2 november met dertig mensen die bij de beste-
king zaten te wachten, een directievergadering van de firma Eggerding in de Coenhaven 
binnengevallen. “We hebben daar in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven 
dat havenwerkers het niet pikken als hun werk gedaan werd door uitzendkrachten [25 
mensen] tegen veel slechtere arbeidsvoorwaarden als gebruikelijk in de haven.”27 Manager 
S. Dotenga meende in zijn recht te staan, omdat het bedrijf “geen lid van de SHB” was. 
Hij zag over het hoofd dat Eggerding sedert 1990 ‘niet garanderend deelnemer’ was en 
daarmee aan de CAO gebonden. De volgende dag bezetten honderden havenwerkers van 
verschillende bedrijven het terrein van Eggerding, waardoor het werk in vrijwel de gehele 
haven stillag. Dotenga zwichtte en beloofde in de toekomst met SHB’ers te werken.28

Dat de SHB een weerslag ondervond van de neergaande ontwikkelingen bij CTA en 
OBA, lag voor de hand. Ook al ging het bij het laatste bedrijf om een aanzienlijke lagere 
inleen, ongeveer twintig man. Eind 1993 berekende SHB-directeur Haak een overcompleet 
van 97 arbeiders bij een gemiddelde leegloop van 14,9 procent die in het derde en vierde 
kwartaal 18,9 en 20,2 procent bedroeg. Was de behoefteopgave van de bedrijven de laatste 
jaren vrij constant gebleven – inclusief de veempool: ongeveer 350 – over het jaar 1993 
daalde die tot 248.29

De successen bij OBA en CTA zouden betrekkelijk blijken. De SHB kwam onder vuur te 
liggen van de plannen van minister De Vries. Daaraan vooraf ging het “historisch sociaal 
akkoord” van 21 november 1993 dat lange tijd de werkgelegenheid zou moeten reguleren.30

Novemberakkoord 1993
Het akkoord tussen de vervoersbonden en havenondernemers zat al zo’n anderhalf 

jaar in de pen. Over de vermindering van arbeidsplaatsen en de ouderenregelingen terug-
gaand tot geboortejaar 1949 bestond nauwelijks meningsverschil, wel over de financiering 
en de uitwerking. Volgens hoofdonderhandelaar Verroen was de animo groot. “Je hoort 
mij niet zeggen dat acties overbodig zijn. Het kan wel eens verfrissend werken. (…). Maar 
ik vind dat het in moderne arbeidsverhoudingen mogelijk moet zijn om er via onderhande-
lingen uit te komen.”31 Na een zit van 36 uur lukte dat. Volgens de Vervoersbond FNV was 
het resultaat een “razend ingewikkeld verhaal”32, hier de hoofdpunten.33

25 Verslag extra overlegvergadering CTA, 3 november 1993 - idem. De vermindering van het personeelsbestand 
ging volgens het Masterplan door via een ouderenregeling en een vrijwillige vertrekregeling.
26 SVN, Verslag over het jaar 1993, p. 34 - idem.
27 Ondernemingsraad SHB Amsterdam, Info, extra ondernemingsraadvergadering, 4 november 1993 - idem.
28 de Volkskrant, 4 november 1993.
29 SHB, Verslag over het jaar 1993, pp.4, 32 en 34 - IISG-AHBd.
30 Havenwerkgeversvereniging SVZ, Scheepvaartvereniging Noord, Persbericht, 21 november 1993 - idem.
31 Nieuwsblad Transport, 7 september 1993.
32 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, Onderhandelingen geslaagd, 21 november 1993 - IISG-AHBd.
33 Onderhandelingsresultaat betreffende een nieuwe pensioensystematiek en uittreding van oudere werknemers 
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— Vervanging bestaande vervroegde uittreding door een systeem van geleidelijke pensio-
nering. Aanvulling op werkloosheidsuitkering tot 80 of 85 procent van laatst verdiende 
nettoloon. Nader uitwerken.

— Aantal vertrekkende arbeiders over een periode van vijftien jaar: 4.100 (in 1994: 780).
— Kosten, buiten de steun van de overheid (onder andere scholing): 636 miljoen gulden.
— Financiering: door pensioenfonds uit premiekorting en wijziging premiegrondslag 

(ongeveer tweederde van het totaal) en uit de loonruimte in de nieuwe CAO’s.
— Ouderenbeleid en instroom jongeren per CAO. Nader uitwerken.
— Fonds voor uitkering bij faillissementen.

Tegenover de “grote tevredenheid” van de SVZ over de ruimte om bij een faillissement met 
ontslagen van het Masterplan af te wijken stelde Verroen: “De werkgelegenheidsgarantie 
is gewoon heihard. Sterker nog, het gaat verder dan het Masterplan, want er is geen eind-
datum afgesproken.”34 Als voorzitter van het pensioenfonds was hij optimistisch over de 
financiering, dat fonds heeft “veel meer vermogen dan nodig is om aan alle pensioenaan-
spraken te voldoen”.35 Als “handelaar in arbeidsrust” beschouwde hij het akkoord als een 
voorbeeld van de nieuwe bondsstrategie. “Een strategie van het geduld, want met acties 
zouden we dit resultaat nooit hebben behaald.” De voorzitter van de SVZ – directeur van 
de ECT, B.C. Bosselaar – toonde zich verheugd over de nieuwe situatie. “De houding van 
de Vervoersbond FNV is veranderd, net als de houding van de werkgevers. De sfeer over en 
weer was vaak heel onaangenaam. Dat is voorbij.”36

Uit de sectorraad van de bond kwamen andere commentaren. Behalve de twijfels over 
de “open einden” en het gebruik van de loonruimte, was de verontrusting over de SHB 
groot.37 Het akkoord wijdde er geen letter aan.

De inkt was net droog, toen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kern 
van het akkoord ter discussie stelde. Een vooronderstelling was namelijk de vrijwilligheid 
van de deelname aan de uittredingsregelingen, dus zonder verwijtbare werkloosheid. Dit 
was van belang, omdat met ingang van 1 januari 1994 de ministeriële richtlijn van decem-
ber 1987 was ingetrokken die ouderen toestond bij een collectief ontslag met voorrang te 
vertrekken.38 Het akkoord bevatte dan ook als ontbindende voorwaarde de instemming en 
medewerking van de minister en de bedrijfsvereniging. De laatste, bestuurd door onderne-
mers en bonden, was bereid de volledige WW-uitkering te verstrekken.

Staatssecretaris J. Wallage sprak echter van een vrijwillig vertrek én verwijtbare werk-
loosheid en daarmee van een mogelijke sanctie.39 Toepassing van de sanctie door de 

Amsterdamse en Rotterdamse haven, 21 november 1993 - idem.
34 Nieuwsblad Transport, 23 november 1993.
35 Idem, 25 november 1993.
36 Idem.
37 Verslag vergadering sectorraad Vervoersbond FNV, 29 november 1993 - IISG-AHBd.
38 Trouw, 24 november 1993.
39 de Volkskrant, 16 december 1993. Minister De Vries herhaalde de kritiek tijdens het jaardiner van de SVZ 
waar hij te gast was. Met de getroffen ouderenregeling draait “de samenleving op voor de kosten” - Nieuwsblad 
Transport, 15 januari 1994.
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bedrijfsvereniging bleef uit.40 Niettemin ontstond er paniek.41 Volgens Hekking was dat de 
reden dat op één van de laatste dagen van het jaar 1993 een grote meerderheid van de leden 
haar instemming aan het akkoord gaf. Hekking: “Juist, omdat de regelingen in gevaar kwa-
men, gingen we mee. Ik heb zelden meegemaakt dat iemand geen gebruik maakte van de 
geboden mogelijkheid om te vertrekken.”42

Een vergelijkbare sentiment werd opgeroepen na een succesvolle actie voor de werkge-
legenheid van elf jongeren die na de Havenvakschool sedert juni 1993 tijdelijk bij de SHB 
waren ondergebracht. De SVN legde vanwege de hoge kosten van het akkoord de keuze 
voor van ofwel een contract van een half jaar, ofwel een vertrekpremie. In beide gevallen 
verviel de overeengekomen baangarantie.43 Nog tijdens de kerstvakantie besloten onder-
nemingsraadsleden hier een grens te stellen. Hekking: “We aarzelden, maar na rondbel-
len merkten we de verontwaardiging. Als ouderen de haven verlieten, moest toch een veel 
kleinere groep jongeren binnen kunnen blijven. Koningh riepen we van zijn vakantieadres 
terug en de opkomst de volgende dag was boven verwachting.”44

Staande op de motorkap van z’n auto opende Koningh voor een paar honderd havenarbei-
ders het nieuwe jaar. Gewerkt werd er op 3 januari vrijwel nergens. De stakers eisten een 
vaste baan voor de jongeren en voegden daaraan hetzelfde toe voor de vijf oud-Rietlanders 
die nog steeds een tijdelijk onderkomen hadden bij de SHB. Na dit overdonderend begin 
verliepen de onderhandelingen de volgende dag succesvol. De zestien kwamen in dienst 
van de SHB, gedurende het eerste jaar werkten ze gemiddeld vier dagen per week, daarna 
volgde een volledige baan.45

Met deze massale steun aan een kleine groep collega’s gaven de Amsterdamse haven-
arbeiders een antwoord op de vraag die FNV Magazine naar aanleiding van het novem-
berakkoord opwierp: “Heeft de Vervoersbond FNV het stakingswapen begraven en een 
nieuwe strategie gekozen?”46 Volgens Verroen wel. Directeur M. Versteeg van Cornelder, 
het grootste overslagbedrijf van cacao was verbaasd. “Wij zeuren hier over maar elf jonge-
ren. Dan gaat bij mij het licht uit. Als we aan onze concurrenten in het buitenland proberen 
duidelijk te maken dat hierdoor het werk in de haven volledig plat gaat, dan worden we in 
ons gezicht uitgelachen.”47

40 Besluit inzake sanctietoepassing bij ouderenregelingen, 20 oktober 1994 - Staatscourant, 1994, nummer 210.
41 Trouw, 6 december 1993  “Onrust in havens na afschaffing ouderenrichtlijn”. De Volkskrant, 16 december 
1993 - “Haven ontduikt volgens Wallage ontslagregels”.
42 Gesprek met H. Hekking, 15 mei 2005.
43 SVN, Aan de deelnemers aan de tijdelijke aanvullings/tewerkstellingsregeling voor geslaagde ex-leerlin-
gen, december 1993 - IISG-AHBd. Er volgde nog één lichting geslaagden. In 1995 hief de SVN de tweejarige 
Havenvakschool op, er was geen behoefte meer aan nieuwe havenarbeiders.
44 Gesprek met H. Hekking, 15 mei 2005.
45 Nieuwsblad Transport, 4 januari 1994.
46 FNV Magazine, 18 december 1993.
47 NRC Handelsblad, 5 januari 1994. Cornelder maakte deel uit van Cornelder Holding BV in Rotterdam; 
met VCK eigenaar van Westport Terminals Amsterdam BV. De laatste was een samenvoeging van C. Scheuer 
Stevedoring en Deep Sea Terminal van VCK - Nieuwsblad Transport, 7 januari 1992.
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De krachtsverhoudingen bleken gunstig voor ondernemers. Dit inspireerde de SVN de 
voorbije jaren tachtig te zien als een overgangsfase naar een veelbelovend herstel.48 Daarin 
kreeg de SHB het zwaar. In welke sociaal-economische en politieke context gebeurde dat?

Neoliberaal kapitalisme
De beoogde afschaffing van de havenbijdrageregeling door minister De Vries was teke-

nend voor de drie kabinetten Lubbers en hun twee paarse opvolgers onder leiding van Kok. 
Over een periode van twintig jaar, 1982-2002, vormden ze de politieke uitdrukking van 
het neoliberalisme dat het kapitalisme na de gouden jaren steeds meer droeg. Dit bete-
kende een doorlopend bezuinigingsprogramma in de collectieve sector en een toenemende 
afstand van de staat ten opzichte van economische activiteiten.49

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid droeg ten tijde van De Vries bij 
aan deze politiek door ingrepen in het stelsel van sociale zekerheid (WAO), de verzelfstan-
diging van de Arbeidsvoorziening en de beëindiging van de medefinanciering van de leeg-
loopkosten. De laatste betrof 40 tot 50 procent van het totaal en was voor de gezamenlijke 
havens in 1992 opgelopen tot 12,4 miljoen gulden; een ruime verdubbeling ten opzichte 
van 1991.

Tabel 10.250 – Havenbijdrageregeling SHB Amsterdam, in miljoenen guldens 

1989 0,9 1991 0,9 1993 2,0

1990 2,0 1992 2,3 1994 3,4

Een dispuut tussen het bestuur van de Amsterdamse SHB en staatssecretaris E. ter Veld 
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vormde de voorbode. Inzet was de AWF-subsidie in 
relatie met de omvang van het personeelsbestand. Ter Veld vond dat fluctuaties binnen 
een jaar door de bedrijfssector opgevangen moesten worden en niet afgewenteld op de 
collectieve sector.51 Gedurende de looptijd van het Lems akkoord (1985-1991) vormden 
die fluctuaties geen bezwaar, omdat het aantal arbeidsplaatsen daalde bij een vastgelegd 
maximum (55 procent van het bestand in de stukgoedsector52). Eind 1992 besloot Ter Veld 
de jaarlijkse subsidie te baseren op het bestand van 1 januari, waarmee dus een eventuele 
uitbreiding in de loop van het jaar niet meetelde.

Haar opvolger J. Wallage bevestigde de nieuwe overheidsvisie en sprak van “gewijzigde 
meningen over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de private en collectieve 
sector”. Bovendien voerde hij het oude bezwaar aan van de “ongerechtvaardigde verschil-
len” met werknemers in andere sectoren. Wallage verwierp het automatisme, waarin  
 
 

48 M.L. Maillette de Buy Wenniger, Vijfenzeventig jaar Scheepvaart Vereniging Noord, Bijlage V bij SVN, 
Jaarverslag 1991, pp. 47-57.
49 Van Zanden, Een klein land, pp. 100, 101.
50 SVN, Verslagen over de jaren 1989 tot en met 1994. De Rotterdamse SHB ontving in 1991: 4,2 en in 1992: 9,3 
miljoen gulden - Jaarverslagen 1991 en 1992 - IISG-AHBd. 
51 E. ter Veld, Aan de Stichting Samenwerkende havenbedrijven, 25 januari 1993 -idem.
52 Zie hiervoor p. 201.
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“iedere afspraak tussen sociale partners, die de omvang van de SHB doet uitbreiden, leidt 
tot vergroting van het aantal subsidiabele werknemers (…).”53

Veel bezuinigingsgeld kon deze beslissing niet opleveren, het ging om het neoliberale 
principe, waarin de overheid haar (financiële) verantwoordelijkheid overdroeg aan de soci-
ale partners. In de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging van december 1995 die 
het einde van de leegloopsubsidie beklonk, stond dat “de opvang van pieken en dalen in 
de productie behoort tot de verantwoordelijkheid van individuele bedrijven of, zo men zich 
aaneensluit, tot de verantwoordelijkheid van bedrijfsgenoten”.54

Op de eerste berichten van de minister reageerden de scheepvaartverenigingen laconiek. 
De voorzitter van het bestuur van de Amsterdamse SHB, H.J. Möller, wees erop dat de 
overheidssteun slechts een fractie van de loonkosten vormde en de minister al twee keer 
eerder had geprobeerd de regeling af te schaffen.55 In tweede instantie lieten de onderne-
mers merken voor een gecompliceerde situatie te staan. Het aantal deelnemende bedrij-
ven was afgenomen, zodat de poolfunctie verzwakte en het financieel draagvlak afbrok-
kelde. Tegelijkertijd stonden de individuele ondernemers vanwege hun aandeel in de 
leegloopkosten, dat ze te aanzienlijk vonden, afwijzend tegenover het garantiesysteem. 
Voortzetting van de overheidssteun was welkom, maar ‘de markt’ eiste zonder staatsbe-
tutteling zowel een bedrijfsmatige, klantgerichte organisatie als een flexibel beschikbaar 
personeelsbestand.56 Samen met de vervoersbonden kwamen de scheepvaartverenigingen 
tot een pleidooi voor het behoud van de subsidie. Daarin bleef versterking van de concur-
rentiepositie van de Nederlandse zeehavens een collectief belang en een overheidszorg. 
Van daaruit konden de pools de vakbekwaamheid van havenarbeiders bevorderen, sociale 
stabiliteit bieden en koppelbazen weren.57 Alles bij elkaar genomen, zag het er ondanks de 
verschillende tegenwerpingen naar uit dat onder invloed van de strengere marktoriëntatie 
van het ministerie de herstructurering zich verplaatste van de sector in het algemeen naar 
de SHB in het bijzonder.

De neoliberale context, waarbinnen de druk op de havenbijdrageregeling te begrijpen was, 
vond voeding in de ontwikkeling van de Europese Unie en een globaliserende economie. 
Flexibilisering van de arbeid en de arbeidsverhoudingen was daarin een hoofdlijn.

Flexibiliteit
De neoliberale politiek vond steun in de overgang van de Europese Gemeenschap naar 

de Europese Unie, zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht van december 1991 
en doorgevoerd op 1 november 1993. Vertaald naar de vervoerssector kwam de minis-
ter van Verkeer en Waterstaat in het eerste paarse kabinet (1994-1998) tot de volgende 
samenvatting:

53 J. Wallage, Aan de voorzitter van het Bestuur van de SHB, 16 juli 1993 - IISG-AHBd.
54 Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens, 20 december 1995.
55 Het Financieele Dagblad, 27 juli 1993.
56 SVN, Overslagsector Amsterdamse haven in sociaal perspectief, april 1994.
57 Nieuwsblad Transport, 3 mei 1994.
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“Als basisfilosofie (…) geldt de werking van de vrije markt. De reden daarvoor is het ver-
trouwen in de stimulerende werking van de concurrentie. De marktwerking hanteren als 
ordenend principe bij uitstek, impliceert dat maatregelen centraal staan die uitwerking 
geven aan liberalisering, flexibilisering en harmonisatie.”58

Op een bredere schaal dan Nederland en Europa voltrok zich in de laatste twee decen-
nia van de twintigste eeuw “een nieuwe functioneringswijze van het kapitalisme”.59 Deze 
met globalisering aan te duiden ontwikkeling voltrok zich vooral in een aantal superregio’s 
zoals de Europese Unie.60 Ze hield een gecombineerde internationalisering in van handel, 
productie en kapitaal, waarin het financiële kapitaal tot een dominante positie geraakte. 
Kenmerkend voor deze gang van de wereldeconomie was een dalende economische groei 
en een toenemende inkomensongelijkheid.61 Deze tekenden zich ook in Nederland af.62

De vorming van een gemeenschappelijke markt met een geliberaliseerd, grens over schrijdend 
verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen ging gepaard met de komst van de 
Europese en Monetaire Unie die aan de deelname van lidstaten eisen verbond. De ingrij-
pendste betroffen het financieringstekort en de overheidsschuld. Eén van de effecten was 
een beleidsconcurrentie tussen de lidstaten die behalve tot een neerwaartse druk op de 
collectieve voorzieningen én de kapitaalbelastingen, bestond uit de ‘versoepeling’ van de 
regels rond de arbeidsmarkt. Daarvoor ontwikkelde de OESO een maatstaf ontleend aan de 
procedures, wettelijke opzegtermijn, kosten en juridische sancties bij ontslag van werkne-
mers. “Hoe hoger deze index, hoe beter beschermd de werknemer.” Met een positie in de 
middenmoot was deze bescherming in Nederland gedurende de periode 1989-1999 meer 
dan gemiddeld afgenomen, dus de flexibiliteit van de arbeidsmarkt evenredig toegenomen.63

58 Minister van Verkeer en Waterstaat, Meerjarenprogramma infrastructuur en transport 1996-2000, p. 41. Met 
‘harmonisatie’ bedoelde minister A. Jorritsma het vermijden van “ongelijkheid in de concurrentievoorwaarden” - 
idem, p. 42.
59 R. Went, De nieuwe functioneringswijze van het kapitalisme. Globalisering van de economie (hierna: De 
nieuwe functioneringswijze), in: Boot (redactie), Om de vereniging.
60 Geïllustreerd aan de Nederlandse export en import, deze bleef in 1970 respectievelijk 76,6 en 67,0 procent 
binnen de Europese Unie, in 1995: 71,4 en 61,4 procent - A. Hogebirk, R. Narula, Globalisation and the small 
economy: The case of the Netherlands - Maastricht 1999, pp. 12, 13.
61 Mondiale groei per hoofd van de bevolking in de jaren zeventig: 2,1 procent, in het decennium daarna: 1,4 en 
van 1990 tot 2000: 0,6 procent - Went, De nieuwe functioneringswijze, p. 36. Over de periode 1980-1998 groeide 
op wereldschaal (exclusief China) de ongelijkheid in inkomen tussen de 10 procent rijkste en armste mensen 19 
procent en tussen de 1 procent rijkste en armste mensen 77 procent - R. Went, Globalization: waiting - in vain - for 
the new long boom - Science & Society, nummer 3, 2005.
62 De gemiddelde groeivoet van het Binnenlands Bruto Product bedroeg in de periode 1947-1973: 5,1 pro-
cent - Van Zanden, Een klein land, p. 213. In 1973-1980 : 2,4, in 1981-1990: 2,2 en in 1991-2000: 2,8 procent - 
Kleinknecht, Naastepad, Wordt de Nederlandse, p. 65. In een groep van twintig landen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) behoorde Nederland met een toename van de inkomenson-
gelijkheid van 25 procent over de periode 1980-1997 tot de kopgroep van vijf met een gemiddelde jaarlijkse stijging 
van ruim 1 procent - K. Caminada, K. Goudswaard, Trends in inkomensongelijkheid en sociaal beleid, Tijdschrift 
voor politieke economie, nummer 4, 2001, pp. 58 en 68. En dat bij een groei die alleen in Italië en Griekenland 
lager was - S. Storm, Van de ‘low road’ naar de ‘high road . Nederland en de Europese Unie (hierna: Van de ‘low 
road’), in: Boot (redactie), Om de vereniging, p. 49. De scheefgroei was het sterkst in de tweede helft van de jaren 
tachtig en zette na 1997 door.- M. van den Brakel-Hofmans, De ongelijkheid van inkomens in Nederland, Sociaal-
economische trends, 3e kwartaal 2007, CBS, Voorburg/Heerlen.
63 Storm, Van de ‘low road’, pp. 46-50.
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Bij een ander type flexibiliteit, de aanpassing via deeltijdarbeid van het aantal arbeidsuren 
aan de omvang van de werkzaamheden, verwierf Nederland onder de landen van de OESO 
de koppositie.64 Ook de uitzendarbeid, weliswaar gevoelig voor economische schomme-
lingen, vertoonde een stijging, evenals de flexibele arbeidsrelatie: arbeid op basis van een 
tijdelijk contract. In beide gevallen overschreden de Nederlandse cijfers in de loop van de 
jaren negentig het gemiddelde van de bij de OESO aangesloten landen.65

Het gemeenschappelijke in deze vormen van flexibiliteit lag in het intensiever en goed-
koper gebruik van arbeidskracht. Op tijdstippen en plaatsen, in aantallen en met kwali-
ficaties gedicteerd door productie en dienstverlening. Geen onbekend verschijnsel in de 
arbeidswereld van het kapitalisme, maar door verschillende invloeden voorzien van verse 
impulsen en uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Een computergestuurde technologie 
stimuleerde de overgang van een productie op voorraad (‘just in case’) naar één op order 
(‘just in time’) die een flexibele productie bevorderde. Tegelijkertijd vond de neoliberale 
verschuiving van een verzorgende naar een marktvolgende staat plaats die de flexarbeider 
mogelijk maakte.

Dat het havenbedrijf vertrouwd was met de oude flexibiliteit en te maken had met de 
niet onbesproken komst van de nieuwe, leerde een veelgebruikte indeling.66 Deze onder-
scheidde numerieke (in getallen uit te drukken) en functionele (met de arbeidsfunctie ver-
bonden) flexibiliteit; beide met een interne en externe variant. Samengevat:
— Numeriek en intern – overwerk, klaar naar huis, fluctuerende roostering, ploegen-

dienst, kloszaterdag en glijdende pensionering (hiertoe behoorde ook deeltijdarbeid 
die echter in de havens weinig voorkwam).

— Numeriek en extern – gezien vanuit de vaste ondernemingen was de SHB het grote 
voorbeeld, zij het met specifieke arbeidsvoorwaarden (dienstverband, CAO); in het ver-
lengde daarvan stond de piekregeling met de bekende inleenvolgorde; ook uitzend- en 
contractarbeid vielen hieronder en dus de inschakeling van koppelbazen.

— Functioneel en intern – allround havenarbeiders en functiecombinaties.
— Functioneel en extern – gezien vanuit de SHB vond een uitleen van arbeidskracht en 

daarmee van functies plaats, op te vatten als een vorm van detachering.67 

Vooruitlopend op de nieuwe, marktgerichte SHB die in 1995 in werking trad, kon verwacht 
worden dat de bestaande belemmeringen om de vier vormen van flexibiliteit intensiever 

64 CBS, Nederland langs de Europese maatlat, Voorburg/Heerlen, 2004, p. 43. Bij een daling van het jaarlijks 
aantal arbeidsuren groeide het percentage deeltijdbanen van 20 in 1982 via 33 in 1990 naar 42 procent in 2001. 
Vrouwen vormden tweederde tot driekwart van het totaal aantal deeltijdwerkers. Na 1990 had meer dan de helft 
van de betaald werkende vrouwen een deeltijdbaan - Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport 
1998, Den Haag 1998, pp. 369-370.
65 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, Employment Outlook 2002, Paris,  
pp, 133, 134. Het aandeel tijdelijke contracten steeg in de periode 1985-2000 van 7 naar 14 procent.
66 E.G. de Haan, Ph.R. de Jong, P.J. Vos, Flexibiliteit van de arbeid. Op zoek naar zekerheid, Amsterdam 1994, 
p. 56. Zie ook, J. Atkinson, N Meager, Changing Working Patterns. How companies achieve flexibility to meet new 
needs, Institute of Manpower Studies, London, 1986.
67 Niet in deze indeling betrokken, maar wel kenmerkend voor een flexibele onderneming is de loonflexibiliteit 
(prestatietoeslag, bonus en winstaandeel). Onder meer als tonnengeld steeds weer in het havenbedrijf opduikend.
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toe te passen zo veel mogelijk opgeruimd werden. Het resultaat kon een ‘flexibele onderne-
ming’ genoemd worden. In de woorden van de SVN: “De pool moet zodanig worden gere-
organiseerd dat, indien er aanbod is van werk, werknemers beschikbaar kunnen worden 
gesteld; niet alleen in de gewenste aantallen, maar ook met het juiste kwaliteitsniveau.”68 
Wanneer dat op een werknemersvriendelijke manier gebeurde, wees de bedrijfsgroep 
havens van de vervoersbond deze flexibele benadering van “de steeds zwaarder wordende 
eisen van de markt (klanten)” niet af. Tegen onvriendelijke flexibilisering – tijdelijke con-
tracten, op afroep, in open functies, volgens prestatieloon of inhuur en uitbesteding zon-
der reguliere arbeidsvoorwaarden – zou het verzet onverminderd doorgaan.69

Onder invloed van een hardnekkige werkloosheid en de economische terugslag onder 
invloed van de Duitse eenwording maakten eind 1993 de sociale partners in de Stichting 
van de Arbeid een zorgelijke balans op.70 Minister De Vries had twee maal gedreigd met 
een loonmaatregel en het kabinet overwoog ten gunste van meer flexibiliteit de algemeen 
verbindend verklaring van de CAO in te trekken.71 Onder deze druk kwam het besluit tot 
een “Nieuwe Koers”. Onder verwijzing naar het akkoord van 1982 stelden de partijen een 
agenda op voor de arbeidsvoorwaarden van de toekomst. Aansluitend op het motto van het 
eerste paarse kabinet “werk, werk en nog eens werk” kende dit nieuwe akkoord twee hoofd-
punten: een loonontwikkeling met nog meer “de rem” erop en veranderende arbeidsver-
houdingen op basis van “maatwerk”, en “keuzemogelijkheden”. Anders gezegd, een voort-
zetting van de loonmatiging (een “uiterst beperkte” stijging van “soms zelfs nul”) en een 
uitbreiding van de flexibilisering (inclusief “resultaatafhankelijke beloningsvormen”).72

Dit akkoord bleek de proloog te zijn van wat een paar jaar later als ‘Dutch miracle’ of 
poldermodel internationale bewondering afdwong. In september 1997 ontving de Stichting 
van de Arbeid, in de personen van de voorzitters van de FNV en de ondernemersorganisa-
tie VNO-NCW, zelfs de prestigieuze Duitse Carl Bertelsmannprijs.73 De lof richtte zich op 
de bovengemiddelde scores van de Nederlandse economie in de Europese Unie. Deze gol-
den de groei van het Bruto Binnenlands Product, de privé consumptie, de investeringen en 
de werkgelegenheid. Vooral de combinatie van de lagere arbeidskosten en aanvangslonen 
en de hoge mate van flexibiliteit maakte indruk.74

Voor zover het wonder qua vorm een model genoemd kon worden, paste het polder-
model in de lange corporatieve traditie van de Nederlandse arbeidsverhoudingen, waarin 
met behulp van een veelheid van overlegstructuren de overheid als derde partner fun-

68 SVN, Overslagsector Amsterdamse haven in sociaal perspectief, april 1994, p. 6.
69 Vervoersbond FNV, Strijd om kwaliteit, beleidsnota Bedrijfsgroep Havens 1990-1993, Utrecht 1989.
70 Afhankelijk van de definitie (bijvoorbeeld gesubsidieerde baan als een vorm van werkloosheid) schommelde de 
werkloosheid in de periode 1975-1999 tussen een half en één miljoen. In de periode 1984-1997 was de helft langer 
dan een jaar werkloos - Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport 1998, Den Haag; 1998, pp. 
377388. In de bijlage is een uiteenzetting over definities en meetmethoden te vinden  pp. 418420.
71 J. Visser, A. Hemerijck, A Dutch miracle. Job Growth, welfare reform and corporatism in the Netherlands, 
Amsterdam 1997, pp. 106, 107 (hierna: A Dutch miracle).
72 Stichting van de Arbeid, Een Nieuwe Koers: agenda voor het CAO-overleg 1994 in het perspectief van de mid-
dellange termijn, Den Haag 16 december 1993.
73 Het Financieele Dagblad, 18 september 1997.
74 Visser, Hemerijck, A dutch miracle, pp. 11, 27 en 109.
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geerde. Qua inhoud was er sprake van een herstructurering van de arbeidsverhoudingen 
met bevroren lonen, vermagerde sociale zekerheid en ontregelde arbeid.75

Dat een sector als het havenbedrijf geraakt zou worden door een verdere 
internationalisering van de economie, was te begrijpen. De SVN ontwikkelde op basis 
van veranderingen in het goederenvervoer plannen voor de langere termijn. Zo ook de 
Vervoersbond FNV.

Havenmasterplan
De toekomst van de transportsector stond centraal in een toespraak die het lid van 

het hoofdbestuur van de Vervoersbond FNV, M. Spanjers, in 1986 hield ter gelegenheid 
van honderd jaar vervoersvakbeweging. Naast de technologische vernieuwingen vroeg hij 
aandacht voor de internationalisering en de verbinding van de overslag met werkzaamhe-
den in de opslag en distributie. De opkomst van het logistiek management hing daarmee 
samen. Het aloude streven naar kostenbeheersing voerde dit management naar de keuze 
tussen ‘zelf doen of uitbesteden’, wel of niet zelf opslaan, vervoeren, enzovoort. Waar 
sprake was van uitbesteden, zeker bij de toegenomen vervoerspieken, kon een groei van 
tijdelijke contracten, al of niet via uitzendbureaus, verwacht worden.76

Een bondsnota van 1987 stond stil bij de verschuiving van het traditionele havenwerk 
naar de landzijde, zoals het lossen en laden van containers (‘strippen’ en ‘stuffen’). In 
tegenstelling tot Rotterdam kende de Amsterdamse haven het systeem van de ‘gesloten 
loods’. Deze was aan de ‘achterkant’ – dus aan de walzijde – ‘dicht’, hetgeen betekende 
dat de loods tot het havenbedrijf behoorde en dientengevolge onder een CAO van de haven 
viel. Een stap verder was de ‘inlandterminal’, waar op (grote) afstand van de haventer-
reinen werkzaamheden als overslag en opslag plaatsvonden. Volgens de vervoersbond 
diende daar “tenminste de loon- en arbeidsvoorwaarden van de dichtstbijzijnde zeehaven” 
van kracht te zijn.77

Aansluitend daarop behandelde de bondsraad twee jaar later de gevolgen van de inter-
nationalisering van de productie, zoals de verlenging van de vervoerketens, en de druk op 
de kosten in de diverse schakels. De conclusie was dat het totale vervoer toenam, evenals 
de grootte van de zeeschepen en de elektronische planningsbehoefte van de goederenstro-
men.78 Voorbeelden van die planning: boeken van laadruimte, opmaken van ladingssyste-
men, vrachtuitwisseling en orderverwerking.

“Europa 92” was in aantocht en daarmee de opheffing van de binnengrenzen in de 
Europese Unie die de bescherming van nationale markten en havens verminderde en de 
concurrentie in de range Hamburg-Le Havre verhevigde. Die concurrentie richtte zich op 

75 H. Boot, Het poldermodel is geen prijs waard, in: Solidariteit, september 1997.
76 M. Spanjers, Toekomst van het vervoer, in: Vervoersbond FNV, Vervoer over 100 jaar, 1886-2086. 
Jubileumviering honderd jaar Vervoersvakbeweging - Utrecht 1986.
77 Bedrijfsgroep Havens Vervoersbond FNV, Lading voor de toekomst. Beleidsnota 1987-1990, Utrecht 1987.
78 Vervoersbond FNV, Nota goederenvervoer, Utrecht 1989. Gemiddelde grootte van de binnenkomende 
zeeschepen in 1981, haven van Amsterdam: 6.900 ton - Jaarverslag SVN, p. 8. In 1996: 7.400, in 2002: 9.800 ton - 
Nationale Havenraad, Jaarverslag 2003, Den Haag 2004, p. 70.
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de verwerving van een positie als ‘mainport/hub’: een transportknooppunt voor aanvoer 
en afvoer van goederen dat reders en verladers met voorkeur in hun vaarschema’s opne-
men. Een mainport is aangesloten op diverse vervoersmiddelen, zo mogelijk interconti-
nentaal en in een gebied met een ontwikkelde infrastructuur en centra voor logistiek en 
distributie.79

De multi modale vervoersondernemingen, ontstaan uit overnames en fusies, vormden 
een neerslag van deze ontwikkeling. Beschikkend over verschillende vervoersdiensten, 
streefden ze een integratie na tot een transport ‘van deur tot deur’. Zo dicht mogelijk bij de 
afzenders gebundeld, gingen de goederen naar het havenknooppunt om zo dicht mogelijk 
bij de ontvangers verdeeld te worden. De containerisatie oefende aan beide zijden van 
het knooppunt haar invloed uit. Aan de waterzijde via de ‘feederschepen’ naar kleinere 
havens, aan de landzijde via trein, vrachtauto en binnenvaartschip naar het achterland. De 
verwachting was dat de groei van het containervervoer na 1992 zou doorzetten.80

Tegen deze achtergrond stelde de SVN in 1990 een verlanglijstje op, gericht op de steun 
van de overheden voor investeringen in de infrastructuur. Daartoe behoorden: uitbrei-
ding kadelengte en haventerreinen, aanleg Wijkertunnel en tweede Coentunnel, wegen er 
ontsluiting van het Westelijk Havengebied en verbetering van het sluizencomplex (bouw 

79 De term ‘hub’ staat voor naaf of as en vormt met de ‘spaken’ een netwerk van vervoersmiddelen voor water, 
weg, spoor en lucht.
80 Een feederschip beschikt over een beperkte laadcapaciteit en vervoert containers over, naar verhouding, korte 
vaarroutes in een regelmatige frequentie.

Gepalletiseerde lading in een kooi, links ontbreekt de zekering (beschermende ketting),  

CTA, 17 mei 1982 – foto Piet den Blanken
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tweede grote zeesluis).81 Dit lijstje legde de basis voor een Havenmasterplan (1992), opge-
steld door McKinsey en Co. Dat was voorzien van een pleidooi voor de verbinding van 
het traditionele havenbedrijf met havengerelateerde activiteiten als industrie, handel, 
distributie, assemblage, scheepsbouw, cruisevaart en visserij. Met mainport Schiphol 
en complementair ten opzichte van de Rotterdamse regio zou deze combinatie unieke 
mogelijkheden bieden. De geschatte investering van drie tot vier miljard gulden betrof 
overwegend infrastructurele werken die primair voor rekening van de overheden waren, 
waarbij McKinsey publiekprivate samenwerking aanbeval. Over een periode tot 2015 leek 
een groeiscenario haalbaar met 50.000 nieuwe arbeidsplaatsen en een extra toegevoegde 
waarde van zo’n zes miljard gulden.82

Dat laatste lichtte de directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, G.C.G. 
van den Heuvel als volgt toe: “De kunst is de containers open te maken en, in opdracht 
van de klant, met de inhoud wat te doen en de goederen voor de eindverkoop geschikt 
te maken. Liever toegevoegde waarde dan tonnen.”83 Van den Heuvel sprak van een ver-
werkingshaven die goederenstromen behandelde en in vergelijking met de transporthaven 
(doorvoer) “een gunstiger effect scoorde op het gebied van werk en inkomen”.84

Tabel 10.385 – Overslag in miljoenen tonnen

 Amsterdam Noordzeekanaalgebied

1994 30,0 48,1

1997 36,8 56,5

2000 44,6 63,9

2002 50,3 70,4

Het Havenmasterplan was een kwestie van lange adem en vroeg om een gecompliceerde 
samenwerking tussen allerlei instanties op het gebied van planologie en milieu. Niettemin 
gaf het een impuls aan het gewenste herstel (zie tabel 10.3). Dat kwam mooi uit na een 

81 SVN, Jaarverslag 1990, pp. 3 en 4.
82 McKinsey en Co, Masterplan Noordzeekanaalgebied. Versterking economische structuur 
Noordzeekanaalgebied - een visie voor het benutten van kracht en kansen, mei 1992. Uitgevoerd in opdracht van 
Stuurgroep Samenwerking Havens Noordzeekanaalgebied, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten 
Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en de provincie Noord-Holland.
83 Nieuwsblad Transport, 18 juli 1992. De vereniging Nederland Distributieland die sinds 1987 de logistieke 
sector trachtte te versterken, introduceerde het begrip “value added logistics” en gaf daarmee activiteiten aan als: 
assemblage, distributie, specifiek klaarmaken voor een klant, ompakken, etiketteren, kwaliteitscontrole, reparatie 
en hergebruik - Nieuwsblad Transport 4 juni 1994.
84 G.C.G. van den Heuvel, Nieuwe perspectieven voor de Amsterdamse haven. Bijdrage aan het congres “de 
potentie van de Amsterdamse haven, 50.000 arbeidsplaatsen erbij!”, 22 september 1994.
85 Gemeente Amsterdam, Haven Amsterdam, statistieken - http://www.portofamsterdam.nl (overslag 
Amsterdamse haven 1980-2008). Het aandeel in de totale overslag in de ‘range’ Hamburg-Le Havre schommelde 
tussen de 6,4 (1998) en 7,3 procent (2002); de positie was constant na Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Le 
Havre -Policy Research Corporation, Eindrapport Nut en noodzaak verruiming vaarweg van en naar de havens in 
het Scheldebekken, Antwerpen april 2000, p.8. Nationale Havenraad, http://www.havenraad.nl/feitenencijfers. 
Na Amsterdam/Noordzeekanaalgebied kwamen: Wilhelminahaven, Duinkerken, Bremen, Zeebrugge en Gent.
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renovatie van het Havengebouw van 19 miljoen gulden en de glorieuze viering van het 
75-jarig bestaan van de SVN in 1992.86

Procedures van goedkeuring, aanpassing en uitvoering door gemeenten, provincie, 
maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen volgden. Bezwaren en verzet teken-
den de trage voortgang, waarin onderdelen als de tweede Coentunnel en de nieuwe sluis 
niet of nauwelijks steun kregen van de rijksoverheid.87 In 1995 stelde een adviescommis-
sie onder leiding van oud-minister van Economische Zaken, J.E. Andriessen een plan van 
aanpak op.88 Daarin ging de door McKinsey voorspelde uitbreiding van de werkgelegen-
heid omlaag naar ongeveer 37.000 arbeidsplaatsen. De ruimtebehoefte steeg en de inves-
teringen kwamen op vier miljard gulden (staat en Europese Unie: 2,5 miljard). De commis-
sie achtte een tweede grote sluis niet nodig, de schepen zouden niet veel breder worden en 
de wachttijden niet veel langer.89

Deze tegenvaller verhinderde echter niet dat bij “Seaports Amsterdam” een optimis-
tische sfeer heerste vanwege de verwachting dat het gehele logistiek/industrieel complex 
van het Noordzeekaalgebied jaarlijks 14,8 miljard gulden toegevoegde waarde zou opleve-
ren. De bevestiging daarvan was de komst van het distributiecentrum van Sigma Coatings, 
Nedlloyd Districenters en het multi modale transportcentrum Westpoint.90 Maar daarin 
niet alleen. Met ingang van 1996 ging de SVN een nieuwe fase in door de overgang naar 
de Scheepvaart & Industrie Vereniging Noordzeekanaalgebied (SIVN). Bovendien vond, in 
navolging van de SVZ, een splitsing plaats in een organisatie van ondernemers en één van 
werkgevers. De belangen van de laatsten kwamen in handen van de Algemene Werkgevers 
Vereniging, AWV.91 De splitsing kende verschillende redenen: het teruglopend aantal 
leden (fusies, sluitingen), de decentralisering van de arbeidsvoorwaarden en de onderhan-
delingen daarover plus de wens van nieuwe leden niets van doen te willen hebben met de 
Vervoersbond FNV (om dus een goedkopere CAO te kunnen afsluiten).92

De betrekkelijkheid van het optimisme zou blijken uit de crisis waarin de SHB en CTA 
eind 1994/begin 1995 terechtkwamen, maar ook uit de vraagtekens bij de voorspellingen 
over de werkgelegenheid. Zo stelde begin 1997 bondsbestuurder Koningh dat “de reguliere 
werkgelegenheid in Amsterdam sterk afnam. Wie er wel bij varen, zijn de uitzendbureaus. 
En dat gaat ten koste van vaste banen”.93 Eind 1997 bekende provinciale havengedepu-

86 SVN, Jaarverslag 1992, p. 40.
87 Nieuwsblad Transport, 18 juli 1992.
88 Commissie Andriessen, Samen werken aan ruimte voor economische groei, september 1995.
89 In 2005 stelde het Centraal Planbureau na onderzoek vast dat tot minstens 2017 geen tweede sluis nodig was. 
Voorlopig overtroffen de kosten de baten, met name de containerstromen zouden te hoog zijn ingeschat - CPB, 
Kosten-baten-analyse Zeetoegang IJmuiden, een second opinion, Den Haag, april 2005.
90 Nieuwsblad Transport, 30 december 1996. Westpoint was een voorbeeld van publiekprivate samenwerking 
dat McKinsey voor ogen stond. Bij de opening, 13 oktober 1994, overhandigden de gezamenlijke ondernemingsra-
den wethouder van Economische en Haven Zaken, E.Peer, een protestbrief met vijfhonderd handtekeningen (“in 
één dag opgehaald”): “geen inruil tegen oproepkrachten” - Het Parool, 14 oktober 1994.
91 SVN, Jaarverslag 1995, p. 3. De AWV werd in 1997 Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN).
92 SVN, Persbericht, 5 oktober 1995 - IISG-AHBd. Nieuwsblad Transport, 12 oktober 1995.
93 Het Parool, 12 februari 1997.
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teerde H. de Boer “de werkgelegenheidscijfers zijn natuurlijk slechts richtgetallen”.94 Jaren 
later, in 2005, merkten onderzoekers bij de evaluatie van het Havenmasterplan op dat 
niet vast te stellen was of de toegenomen werkgelegenheid aan de uitvoering van het plan 
was toe te schrijven.95 Niettemin was het plan voor jaren beleidsbepalend, de uitvoering 
geschiedde in meer dan honderd projecten en betrof 26 haventerreinen. Een eigen website 
liet de vorderingen zien en bood een vergezicht op het jaar 2040. Heel wat eerder zou de 
SHB niet veel meer dan een herinnering zijn.

In de expansieve perspectieven van het Havenmasterplan kreeg de SHB geen aandacht. 
Dat hoefde ook niet, omdat in het kielzog van de ministeriële plannen een reorganisatie en 
inkrimping urgent genoeg waren.

Marktconforme pool
Om te beginnen kwam in een groot deel van het jaar 1994 de leegloop net onder of 

ruim boven de 30 procent uit, terwijl de arbeidsongeschiktheid al jaren schommelde rond 
de 15 procent.96 De lossing van de cacao vroeg steeds minder handen, omdat de conven-
tionele aanvoer in balen afnam van 76 procent in 1992 naar 58 in 1994.97 Zonder enige 
schroom stelde de SVN vast dat veranderingen in ladingpakketten tot de vestiging van 
nieuwe bedrijven in de regio van het Noordzeekanaal leidden, waar “veelal geen CAO van 
toepassing” was en “vaak werd gewerkt met losse arbeidskrachten”.98

“Uitermate zorgelijk” heette de situatie in de stukgoedsector na een onderzoek dat 
de SVN de eerste helft van 1994 had laten verrichten.99 Het faillissement van één of 
meer bedrijven was “niet denkbeeldig” en de concurrentiekracht “ernstig aangetast”. 
De verwachting voor de periode tot 2000 kwam neer op: stijgende tonnages en dalende 
personeelsbestanden.100

Het rapport maakte bij de SHB een onderscheid tussen de continue behoefte, dagelijks 
het gehele jaar, en de piekbehoefte, gedurende het cacaoseizoen (november/mei, winter). 
De laatste zou volgens de prognose afnemen, zodat bij ongewijzigd beleid zelfs tijdens 
het cacaoseizoen sprake was van een overschot aan werknemers; van 47 in 1994 naar vijf 
in 2000. Buiten het cacaoseizoen (mei/november, zomer) waren deze aantallen aanzien-
lijk hoger, 219 en 106.101 De SVN achtte ingrijpende veranderingen nodig en noemde een 
grotere beschikbaarheid van de havenarbeiders, verminderde kosten en lagere tarieven.102

94 Noord-Hollands Dagblad, 24 november 1997.
95 Beleidsonderzoek & -Advies Groep, Eindrapport Evaluatie Masterplan Noorzeekanaalgebied, Den Haag,  
29 november 2005, p. 18.
96 SVN, Verslag over het jaar 1994, pp. 31 en 33.
97 SVN, Verslag over het jaar 1993, p. 3 en 1994, p. 3.
98 SVN, Overslagsector Amsterdamse haven in sociaal perspectief, april 1994.
99 Scheepvaart Vereniging Noord, Perspectief naar de toekomst, september 1994.
100 Verwachte daling totale personeelsbestand vaste bedrijven: van 475 in 1994 naar 394 in 2000 - idem, p. 6.
101 Idem, pp. 3, 4.
102 Bij de opening van Westpoint bood wethouder Peer, als havenbeheerder, de ondernemers zijn steun. Lieten zij 
hun tarieven zakken, dan sprong de gemeente bij door de huren en pachten van de haventerreinen te verminderen 
- Het Parool, 14 oktober 1994.
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Fax vakbondsgroep Vila Velha ES Brazilië
“Beste vrienden,
We denken vaak aan jullie! Jullie en wij zitten in een moeilijke situatie, waarbij concrete 
uitingen van solidariteit en vriendschap en steun van vrienden van de andere kant van de 
oceaan motieven zijn voor geluk. We wensen jullie een gelukkig kerstfeest en een nieuw 
jaar zonder hypocrisie, vol van menselijke solidariteit, verbeteringen op sociaal gebied en 
persoonlijke ontplooiing. De wederzijdse solidariteit versterkt onze kracht en verkort de 
afstand.” [Hekking en De Wildt bezochten in 1992 Braziliaanse collega’s in het kader van het ‘cacaoproject’ van 

Transnationals Information Exchange, een nongouvernementele, internationale organisatie die de contacten en 

samenwerking stimuleerde tussen arbeiders in de verschillende schakels van de cacaoketen, van plantages via havens 

naar verwerkende industrie; verzonden 22 december 1994  IISGAHBd.]

Eind oktober begonnen de gesprekken tussen delegaties van de Vervoersbond FNV en de 
SVN in een “werkgroep SHB”.103 Daar bestond een eensgezindheid over een spoedig te 
verschijnen beleidsplan, waarin de SHB het instrument en de autoriteit voor de arbeids-
voorziening in de haven vormde onder de voorwaarden van honderd procent levering en 
leegloopfinanciering. Van alles passeerde de revue. Aanpassing arbeidstijden aan de te 
verrichten werkzaamheden. Een tijd voor tijd regeling bij vrijwillig werken buiten het gel-
dende rooster of op feestdagen waarin alleen het toeslagdeel in geld uitbetaald werd. De 
SHB in de rol van bemiddelaar tussen bedrijven bij een tijdelijk overschot, dus uitwisseling 
van ‘vasten’ onder regie van de SHB.104

Treffend was de overeenstemming over de ‘achterkant’ van de arbeidsvoorziening. 
Zou de SHB nieuwe stijl een piek niet kunnen opvangen, dan kon na de ‘kappies’ en de 
chauffeurs een beroep gedaan worden op uitleenbedrijven in de regio. Een verregaande 
afspraak, omdat degenen die voorheen onbevoegde derden waren, nu bevoegd toegang tot 
de haven kregen.

Deze uitbreiding van de regietaak van de SHB inspireerde de bondsdelegatie tot een 
nieuwe visie op de poolvoorziening. Daarin kregen nieuwe havenwerkers binnen de regio 
Noordzeekanaalgebied hun opleiding via de SHB (“instroom”) waar ze verschillende func-
ties doorliepen (“doorstroom”) om vervolgens geschikt te zijn voor de bedrijven (“uit-
stroom”). Afhankelijk van de toekomstige financiering van de leegloop zou in deze con-
structie het personeelsbestand kunnen groeien. De SVN reageerde zuinig, pleitte voor een 
structurele samenwerking met de nieuwe Rotterdamse pool en wenste alle voorstellen te 
onderwerpen aan het criterium van 20 procent kostenverlaging.105

Besluiten bleven uit, het wachten was op een beleidsplan. Hoewel van toepassing op de 
Rotterdamse situatie, gaven twee in de herfst van 1993 verschenen rapporten een richting 
aan.
1.  Een “marktstudie” met een paritaire opdrachtgever noemde drie oorzaken van de aan-
tasting van de poolfunctie: a. de doorgaande concentratie van bedrijven die tot een over-

103 Nieuwsbrief Vervoersbond FNV, 11 oktober 1994 - idem.
104 Werkgroep SHB, Verslag 22 november 1994, p. 5 - idem.
105 Idem, pp. 4, 5.
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compleet aan personeel en interne poolconstructies leidde, b. de specialisatie en mecha-
nisering die technische en sociale kwalificaties vereisten waaraan SHB’ers onvoldoende 
voldeden (besturing apparatuur, binding aan het bedrijf ), c. de daling van de overslag van 
het conventionele stukgoed en dientengevolge het afnemend belang van de fysieke func-
ties die voor de SHB zo kenmerkend waren.
Wilde een centrale poolvoorziening behouden blijven, was naast de verruiming van het 
werkgebied, de uitbreiding nodig met een drietal subpools: voor uitzendarbeid (“laagge-
schoolden”), voor technische diensten (onderhoud, reparatie) en voor distributie/trans-
port (magazijnactiviteiten). Elk onder marktconforme arbeidsvoorwaarden.106

2.  Een toekomstverkenning, opgesteld door een tripartiet overlegorgaan in de Rotterdamse 
overslagsector, onder voorzitterschap van R. de Boer. Dit rapport besprak scenario’s om 
te komen tot sociale verhoudingen die een einde maakten aan het bestaande klimaat van 
polarisatie en wederzijds wantrouwen. Dat was nodig, omdat een moderne haven steunde 
op “intensief overleg en uitstekende communicatie” tussen alle betrokkenen die in geza-
menlijkheid de toekomst bepaalden. Een toekomst met een marktgerichte, bedrijfsmatige 
arbeidspool met vaste dienstverbanden en “op de haven toegesneden loon- en arbeids-
voorwaarden”. “Dat is wat ons te doen staat!”.107

De eerste maanden van 1995 verliepen voor de SHB en het containerbedrijf CTA 
stormachtig. Aan elkaar geklonken door de poolfunctie maakten beide bedrijven plannen 
bekend die tot een aanzienlijk verlies van arbeidsplaatsen zouden leiden.

CTA, ook een SHB-probleem
Kort na de berichten over een faillissementsaanvraag, merkte J. van Gorp, lid van 

de Raad van Beheer, begin januari 1995, op dat CTA “een probleem was van de hele 
Amsterdamse haven”.108 Hij kon daaraan toevoegen: ‘en in het bijzonder van de SHB’. 
Hoewel de door CTA genomen garantie aanzienlijk was afgenomen – 1989: 199; 1992: 150; 
1994: 116 – bleef Amsterdams grootste stuwadoor met 41 tot 48 procent de belangrijkste 
inlener van de SHB.109 Sterker dan de garantie nam in de periode 1989-1995 het aantal 
vaste arbeiders af, van 300 naar 173.110 Zonder gedwongen ontslagen liep dat in 1993 moei-
zaam, omdat de eigenaren Nedlloyd en InternatioMüller niet bereid bleken financieel bij 
te dragen aan de vertrekregelingen. In mei 1994 volgde de aanstelling van een crisismana-
ger, L.J. Leer, die een rampscenario schetste. Vanaf 1983 was een geaccumuleerd verlies 
opgebouwd van 18,5 miljoen gulden. Zou niet ingegrepen worden, dan kwam het verlies in 
1995 tot 6 en in 1996 tot 16 miljoen.111

 

106 Bureau voor Economische Argumentatie, Poolarbeid in de Rotterdamse haven, Hoofddorp, september 1993.
107 Platform Informatica en Technologie Rijnmond (PIT), Wat staat ons te doen? Sociale scenario’s voor havenar-
beid in 2010, Rotterdam november 1993.
108 Het Parool, 13 januari 1995.
109 SHB, Verslagen over de jaren 1989, 1992 en 1994. De behoefteopgave van CTA nam al in de loop van 1990 af 
tot 148, zakte in 1993 naar 111 en eind 1994 naar 90.
110 Nieuwsblad Transport, 4 februari 1995.
111 Idem.
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Op de eerste werkdag van 1995 sloeg de directie van CTA alarm. De Vervoersbond FNV 
hield vast aan geen gedwongen ontslagen en wees de twee moederbedrijven op hun 
financiële verantwoordelijkheid.112 Drie dagen later antwoordden de Raad van Beheer en 
directie van CTA dat de financiële verplichtingen niet meer nagekomen konden worden. 
Ze voegden daaraan toe dat “het gebruikelijke patroon van langdurig overleg en halfhar-
tige oplossingen” snel doorbroken moest worden. De improductiviteit was structureel bij 
“een havenpool, waarvan de kosten en de overige voorwaarden buiten elke orde zijn”.113 
Gedurfde stellingen bij een schuld aan het Gemeentelijk Havenbedrijf (GHB) van 2,3 en 
aan de SHB van 1,6 miljoen gulden. Het GHB wilde af van deze ‘subsidie’ en eiste voor 1 
april 1995 een plan voor intensieve samenwerking van de gehele Amsterdamse stukgoed-
sector. Tot die tijd kreeg CTA uitstel van betaling.114

Arbeiders van CTA en SHB wachtten zo lang niet en bleven in de kantine zitten. Ze eis-
ten de komst van manager Leer en een reorganisatieplan. Leer ging daar niet op in. Toen 
een paar dagen later, 17 januari 1995, berichten circuleerden over gedwongen ontslagen, 
volgde bij CTA een halve dag collectief ‘werkoverleg’.115 Nu beloofde de opnieuw opge-
trommelde Leer binnen twee weken met een hervormingsplan te komen. Rustgevend 
was deze mededeling niet, omdat de eigenaren van CTA de havengebonden activiteiten in 
Rotterdam wilden concentreren. Andries Olijslager, secretaris van de ondernemingsraad, 
was woedend: “Eigenlijk kan het Nedlloyd en Internatio-Müller geen reet schelen of er in 
Amsterdam nog boten voor de kade komen of dat het een jachthaven wordt.”116

Leer liet al de volgende dag weten in welke richting de plannen gingen: 77 ontslagen 
en einde aan de garantie bij de SHB. Het personeel bij de cacao-overslag van CTA was even 
snel en legde het werk neer.117 De cacaopiek was in volle gang en CTA had meer mensen 
nodig dan de garantie waartoe SHB verplicht was. Omdat de schuld van CTA aan de SHB 
inmiddels tot 1,7 miljoen gulden was opgelopen, wenste de besteking alleen bij contante 
betaling extra personeel beschikbaar te stellen. De directie van CTA spande een kort geding 
aan en eiste met een dwangsom van een ton per dag een volledige leveringsplicht. In het 
gelijk dat CTA van de rechter kreeg, zag de Vervoersbond FNV een lichtpuntje: “Voordeel 
is dat CTA nu geen reden heeft om surseance van betaling te vragen.”118 Hoe dan ook, CTA 
en SHB bleven in hun problemen met elkaar verbonden.

Bij CTA liep de spanning op. De belangrijkste klant, New Caribbean Service (NCS), met 
jaarlijks 35.000 containers (vooral cacao), dreigde vanwege de onzekere positie van CTA 
naar de Rotterdamse ECT te gaan. Opmerkelijk, omdat Nedlloyd een belang had bij NCS èn 

112 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief 6 januari 1995. Open brief aan directie CTA, Nedlloyd en IM - IISG-AHBd.
113 Raad van Beheer, directie CTA, Aan T. Koningh (ondertekenaar Open Brief), 9 januari 1995 - idem.
114 Het Parool, 13 januari 1995.
115 De Telegraaf, 17 januari 1995.
116 Nieuws van de Dag, 17 januari 1995.
117 De Telegraaf, 19 januari 1995.
118 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 24 januari 1995 - IISG-AHBd. Bij een door de rechtbank uit te spreken surseance 
(uitstel) van betaling wordt een faillietverklaring voorkomen. Schuldeisers kunnen dan geen betaling verlangen en de 
aangestelde bewindvoerder zoekt een oplossing voor de betalingsproblemen.



overname door de markt 273

ECT. Bij het laatste bedrijf ging het om 30 procent van de aandelen, evenveel als Internatio-
Müller. In november 1994 was het contract verlengd, waarbij om NCS als klant te behou-
den het Gemeentelijk Havenbedrijf de havengelden had verlaagd.119 Een brief van “veront-
ruste werknemers” bij CTA opende de aanval op de jarenlange expansie van Nedlloyd via 
overnames en fusies. Ladingpakketten vertrokken uit Amsterdam en lieten “overcomple-
ten” achter. In plaats van door CTA gemaakte schulden zou gesproken moeten worden van 
niet nagekomen verplichtingen door Nedlloyd en Internatio-Müller.120

De dag van 1 februari naderde. Bij CTA liep de termijn van twee weken af en bij de SHB 
zou de directie haar Beleidsplan ontvouwen. De kop in Het Parool, “Onrust in de haven 
slaat over naar Rotterdam”, tekende de sfeer na een bezoek aan de Rotterdamse collega’s 
door kaderleden van de Vervoersbond FNV. Onderwerp: de “roofzuchtige bende”, waarmee 
de twee concerns bedoeld werden.121

Het plan van de CTA-directie bevestigde de eerder genoemde 77 ontslagen, ingangsda-
tum 1 april 1995, en voegde er voor 1996 zestig aan toe. Masterplan en novemberakkoord 

119 Het Parool, Nieuwsblad Transport, 21 januari 1995. In een brief aan de directies van Nedlloyd en IM, 20 januari 
1995, sprak het afdelingsbestuur van de Vervoersbond FNV bij ECT zijn verontrusting uit over de “weinig oplos-
singsgezinde houding” van de twee eigenaren van CTA en eindigde met: “Wij rekenen erop, dat u zich houdt aan de 
gemaakte werkgelegenheidsafspraken, zodat wij geen beroep behoeven te doen op de solidariteit van de Rotterdamse 
collega’s ter ondersteuning van de werknemers van CTA” - IISG-AHBd.
120 Verontruste werknemers CTA, Aan alle medewerkers in dienst van Nedlloyd en Internatio-Müller bedrijven.  
Het ware gezicht van Nedlloyd en Internatio-Müller, 24 januari 1995 - idem.
121 Het Parool, 1 februari 1995.

Loods met nog te verschepen balen cacao in de haven van Ilheus, Brazilië. Achter plastic schermen tegen ongedierte 

‘gegaste’ balen – foto Ab de Wildt
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zouden niet gevolgd worden en het vertrek uit de SHB was aanstaande. CTA kon de hoge 
leegloopkosten buiten het cacaoseizoen niet meer dragen.122

Het plan van SHB-directeur Haak viel de vervoersbond tegen. Hij beperkte zich tot een 
“sheetpresentatie” met somber nieuws. Een dag eerder bleek de bond optimistisch over de 
toekomstige financiering van de leegloop naar aanleiding van gesprekken met de nieuwe 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.P.W. Melkert.123 Deze toonde zich een 
voorstander van een volledige inkomensgarantie en een financieringsfonds als onderdeel 
van een algemeen verbindend verklaarde CAO. Dit zou inhouden dat alle havenbedrijven, 
en niet alleen die bij de SVN waren aangesloten, aan dat fonds bijdroegen. Haak koerste 
op een arbeidspool van 125 mensen, juist voldoende om in de dalperiode (buiten de cacao-
piek) 80 procent van de gevraagde diensten te kunnen leveren. Van de overige 279 werd, zo 
noemde hij het, “afscheid” genomen, ze kwamen in een soort uitzendpool. Was er buiten 
de cacaoperiode geen werk, dan restte de WW.124

De twee plannen betitelde bestuurder Koningh als “grotesk en schaamteloos”. “De 
Vervoersbond FNV zal de werkgevers in de Amsterdamse haven aan de inhoud van de soci-
ale akkoorden houden.”125 Nog dezelfde dag verscheen het eerste van een kleine serie pam-
fletten van “een zeer boze havenarbeider”. In felle taal gericht tegen CTAmanager Leer, 
tegen Nedlloyd en Internatio-Müller, tegen de directie van de SHB en tegen de gemeente 
Amsterdam. Leer heette “een spook” dat terug naar het jaar 1900 wilde. “Havenwerk voor 
havenwerkers. Geen man de straat op.”126

Na een prompte stiptheidsactie bij CTA127, brak de volgende dag (2 februari) bij alle 
overslagbedrijven een korte wilde staking uit en maakte de vervoersbond bekend de haven 
op 9 februari “plat te leggen”, wanneer de directies van CTA en SHB onderhandelingen 
weigerden over een aanpassing van hun plannen.128 Bestuurslid van de SHB, Spoor (direc-
teur sociale zaken SVN), leek niet onder de indruk en gaf nog eens aan waar het de SVN 
om te doen was: “We maken alleen gebruik van de werknemers in de arbeidspool tijdens 
de drukke cacao-overslag van december tot maart.” De piek zelf kwam voor rekening van 
uitzendkrachten. Van Gorp verwachtte veel van het nieuwe havenareaal Westpoint met de 
vrije verhuur van kades. Maar juist daar lag, volgens Koningh, een serieuze bedreiging van 
de kwaliteit van de werkgelegenheid, nieuwe bedrijven die zich niet veel aantrokken van 
de CAO ontvingen startsubsidies. “Dat willen Nedlloyd en de gevestigde stuwadoorsbe-
drijven natuurlijk ook.”129

122 CTA, Persbericht, 1 februari 1995. Plan CTA VOF “Onderbouw”, februari 1995 - IISG-AHBd.
123 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 31 januari 1995 - idem. A.P.W. Melkert, Partij van de Arbeid, was van augustus 
1994 minister in het eerste paarse kabinet, daarvoor en daarna was hij lid van de Tweede Kamer. Na de verkiezingsne-
derlaag van zijn partij in 2002, vervulde hij functies bij de Wereldbank en Verenigde Naties.
124 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 1 februari 1995 - idem.
125 Idem.
126 Een zeer boze havenarbeider, Aan alle havenwerkers. Laat geen wig drijven tussen SHB’ers en vasten, 1, 2 en 3 
februari 1995 - idem.
127 Het Parool, 1 februari 1995.
128 de Volkskrant, 3 februari 1995.
129 Idem. De Vervoersbond FNV schetste in een Nieuwsbrief van 13 februari 1995 de situatie bij Westpoint: “De over-
heid schept daar de randvoorwaarden waar ondernemers naar hartelust kunnen ondernemen. Niks geen voorwaarden 
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Al met al waren de sociale verhoudingen in de Amsterdamse haven in de eerste week van 
februari op scherp komen te staan en onbeweeglijk geworden. Een ultimatum ter voorbe-
reiding van een staking kwam er aan. Nedlloyd en Internatio-Müller kozen voor een afstan-
delijke, harde houding met slechts oog voor hun internationale mogelijkheden. Topman 
van Nedlloyd, L. Berndsen, legde nog eens uit dat grote rederijen in Europa kiezen voor de 
havens “met de beste infrastructuur, het aantrekkelijkste kostenniveau en de beste 
achterland verbindingen”.130 Terwijl Leer en Haak een saneringsbeleid voorbereidden, zagen 
de bondsbestuurders de moeizaam bereikte sociale akkoorden door de vingers glippen. De 
arbeiders van CTA en SHB stonden in een geladen stemming voor massale ontslagen. Bond 
en ondernemingsraad koersten op nieuwe onderhandelingen. In de woorden van Hekking: 
“Ik denk dat we moeten praten over flexibilisering. Bijvoorbeeld atv opnemen in de dalda-
gen. Er zou ook meer in Rotterdam gewerkt kunnen worden dan nu het geval is.”131 Heilig 
voegde daaraan toe dat de tewerkstelling in Rotterdam verplicht moest worden.132

Temidden van elkaar snel volgende gebeurtenissen en een ultimatum aan de directies 
van CTA en SHB kwam het Beleidsplan van de SHB uit. Dat kende als grondprincipe een 
splitsing in een basispool voor de minderheid van het personeel en een uitzendpool voor de 
meerderheid.

Beleidsplan SHB
Op 6 februari ging een ultimatum naar de directies van CTA en SHB en het bestuur van 

de SVN. Voor donderdag 9 februari 1995 half acht ‘s morgens dienden zij schriftelijk hun 
bereidheid uit te spreken om binnen het beleid van geen gedwongen ontslagen te onder-
handelen. Zo niet, dan kwamen er acties, ook bij de inlenende leden van de SVN. In het 
ultimatum voor CTA gaf de bond aan bereid te zijn “tot ingrijpende maatregelen” vanaf het 
moment dat de aandeelhouders “een positieve inzet” lieten zien.133

Spoor (bestuur SVN) wees er op dat het novemberakkoord de mogelijkheid van 
gedwongen ontslagen openhield in het geval van een calamiteit. Daar was sprake van bij 
beide bedrijven.134 De directie van CTA meldde dat het om een overlevingsplan ging, ze 
had “geen andere keus gedwongen ontslagen daarin op te nemen”.135 De voorzitter van de 
ondernemingsraad bij CTA zag de twee eigenaren als de zondebok. “Sinds 1993 hebben 
ze al hun kapitaal uit het bedrijf gehaald. Wat hier nog staat, is een lege dop. Ze zeggen: 
‘Als je een goede regeling wilt, verkoop je maar een kraan.’ Maar hoe kunnen we dan nog 
werken? Wij willen aan allerlei – voor ons vrij negatieve – oplossingen meewerken om die 
gedwongen ontslagen te voorkomen.”136

voor werknemers. Dat zoeken ze zelf maar uit (…). Grote loodsen, maar geen kantines of was- en kleedlokalen. De 
kofferbak van de auto moet daarvoor doorgaan” - IISG-AHBd.
130 Het Financieele Dagblad, 3 februari 1995.
131 Het Parool, 3 februari 1995. Sinds oktober 1994 was een regeling van kracht voor de tewerkstelling in Rotterdam 
op vrijwillige basis; in totaal ging het om 82 mensdagen - SHB, Verslag over het jaar 1994, p. 39.
132 Nieuwsblad Transport, 4 februari 1995.
133 Vervoersbond FNV, Ultimatum aan SHB, 6 februari 1995. Idem aan SVN en CTA - IISG-AHBd.
134 Nieuws van de Dag, 7 februari 1995.
135 Directie CTA, Telefaxbericht aan bestuur Vervoersbond FNV, 8 februari 1995.
136 Het Parool, 8 februari 1995.
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Arbeiders van CTA en SHB wachtten niet op het verstrijken van het ultimatum en voerden 
8 februari een bliksemactie uit bij Nissan dat een contract beëindigde en het werk “in 
eigen beheer” nam.137 Heftrucks en busjes reden 8 februari het terrein van Nissan op in 
het Westelijk Havengebied. Ze blokkeerden met twee opleggers vol containers het uitladen 
van de autoboot Seka Car. Op één van de opleggers hing een groot spandoek “Havenwerk 
voor havenwerkers”. Van Nissan eisten ze herstel van het contract met CTA en van CTA 
terughalen van de opdracht. Leer meende dat de acties het CTA nog moeilijker maakten 
“het hoofd boven water te houden”. De directie van Nissan droeg een steentje bij aan de 
verscherping van de verhoudingen door te dreigen de “de torenhoge schade” te verhalen 
en alle contracten met CTA te verbreken.138

De volgende dag, 9 februari, was het echt raak. Na een massaal bezochte actievergadering 
in de kantine ging het vrijwel voltallige CTA-personeel, vergezeld van SHB’ers, in een pro-
testtocht naar het hoofdkantoor van Nedlloyd in Rotterdam. Daar nam directeur Van Gorp 
op de eerste etage een petitie in ontvangst. Eén maal buiten hoorden de actievoerders van 
journalisten dat CTA surseance van betaling had aangevraagd.139 De verontwaardiging was 
groot. Koningh nam het woord. “Je kunt gevoeglijk aannemen dat het met de arbeidsrust 
in de Amsterdamse haven gedaan is. Het wordt klinkklare oorlog.”140

Een paar uur later bracht de Vervoersbond FNV onder de kop “Nedlloyd en Internatio-
Müller onbetrouwbare boeven” een Nieuwsbrief uit. De slotzinnen probeerden richting 
aan de woede te geven: “We zullen ons niet laten verleiden om perspectiefloos actie te 
voeren. (…) Onze acties zullen gericht moeten zijn op het treffen van de werkgevers.”141

Opnieuw wachtten de arbeiders van CTA niet af. Terug uit Rotterdam sloten ze ‘s avonds 
met containers de poorten van CTA af. De avondploeg bleef in de portiersloge zitten en ook 
‘s nachts lag het werk stil. De volgende morgen kwamen in de kantine van CTA ongeveer vijf-
honderd arbeiders uit de hele haven bijeen in een actievergadering. De SHB bleef gevrijwaard 
van acties, de directie was bereid het beleid van geen gedwongen ontslagen te respecteren.142

Inmiddels echter had de ondernemingsraad van de SHB de adviesaanvragen ontvangen 
die bij het verstrekte Beleidsplan hoorden. De toelichting liet een ander geluid horen. Door 
de ineenstorting van CTA was een “verkleining van de omvang van de onderneming” nodig 
om de continuïteit van de SHB te waarborgen.143 Voor de ondernemingsraad was het dui-
delijk: wel gedwongen ontslagen. Koningh: “Ik heb vanochtend de boel nog aan de gang 
gepraat en nou krijg ik de kous op de kop.”144

137 Nissan had twee contracten met CTA. Eén over het uitladen van autoboten uit Japan en Engeland dat doorliep tot 
1996. Eén over het laden van binnenvaartschepen voor dealers in Zuid Duitsland. Dit tweede, kleinere contract was 
met ingang van 1 februari opgezegd vanwege de acties en de financiële onzekerheid van CTA (in 1994 was de looptijd 
van een jaar teruggebracht tot een maand) - de Volkskrant, 9 februari 1995.
138 De Telegraaf, 9 februari 1995. Een kleine week later, CTA verkeerde ‘in surseance’, bleekt Nissan een nieuw con-
tract te willen sluiten - de Volkskrant, 14 februari 1995.
139 Later op de dag bevestigd door een persbericht uitgebracht door CTA - IISG-AHBd.
140 Nieuws van de Dag, 10 februari 1995.
141 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 9 februari 1995.
142 M.J. Haak, Faxbericht aan Vervoersbond FNV, 8 februari 1995. Het Parool, 9 februari 1995 - IISG-AHBd.
143 Directeur SHB, In Handen OR, 9 februari 1995; toelichting bij adviesaanvragen, pp. 1 en 8 - idem.
144 Nieuws van de Dag, 10 februari 1995.
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Naast het advies over deze ingreep in het personeelsbestand, kreeg de ondernemingsraad 
aanvragen voorgelegd over de oprichting en organisatie van een besloten vennootschap en 
de benoeming van Haak tot directeur daarvan.145

Het uiteindelijke Beleidsplan bevatte als kern een basispool van 125 specialisten en all-
rounders, gericht op de continue behoefte.146 De aanname daarbij was overigens dat het 
jaarlijkse aantal (netto) beschikbare dagen per arbeider steeg van 164 naar 175.147 De te 
selecteren personeelsleden ontvingen een aanvullende opleiding, gericht op de verbetering 
van de arbeidsmotivatie (dienstbare houding ten opzichte van klant en organisatie) en de 
verbreding van de vakbekwaamheid (minstens drie functies). De SHB kreeg een specifieke 
CAO op basis van het principe “werken als er werk is”. De financiering van de leegloop liep 
via de tarieven, vastgelegd in contracten met de deelnemende bedrijven van bij voorkeur 
een jaar.148

Degenen die niet voor de basispool in aanmerking kwamen, 279 personen, functio-
neerden als een reservebestand dat voornamelijk naar fysieke arbeid bemiddeld kon wor-
den. Met een zelfstandige structuur, dus buiten de SHB, en een eigen regiem van arbeids-
voorwaarden kon op deze uitzendpool een beroep gedaan worden tijdens de cacaopiek, 
bij incidentele pieken en het resterende deel van de continue behoefte. Een sociaal plan 
ving in eerste instantie de betrokken arbeiders op, de definitieve omvang van deze nieuwe 
constructie was een kwestie van de marktontwikkelingen.149

De keuze van het bestuur van de SHB voor een beperkte en gespecialiseerde arbeids-
pool rustte aanvankelijk op onderzoek naar mogelijk werk in andere sectoren: Hoogovens, 
de haven van Beverwijk, centra voor distributie en expeditie en Schiphol. De resultaten 
waren echter negatief (te duur en te lastig).150

Na verzekerd te hebben dat eerder gemaakte afspraken “vanzelfsprekend” van kracht 
bleven, sloot directeur Haak de toelichting af met het klemmende verzoek aan de onder-
nemingsraad – “gezien de precaire financiële situatie” van CTA – voor 31 maart 1995 met 
adviezen te komen. In de slotzin van het Beleidsplan benadrukte hij “dat directie en bestuur 
veel waarde hechten aan zorgvuldig overleg met ondernemingsraad en vakorganisaties”.151

145 Toelichting bij adviesaanvragen, p. 2.
146 SHB, Beleidsplan, februari 1995, p. 5 - IISG-AHBd.
147 Idem, p. 8 en bijlage 3.
148 Idem, p. 9.
149 Idem, pp. 10, 11.
150 Idem, pp. 3, 4.
151 Toelichting, p. 8. Beleidsplan, p. 11.
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Ondanks de bezwering dat de gesloten akkoorden nagekomen zouden worden, was 
in de SHB nieuwe stijl voor de grote meerderheid van het operationele personeel en 
een derde van de kantoororganisatie geen plaats. Ook een met de bonden af te sluiten 
sociaal plan kon dit ‘afscheid’ niet verhullen. Wie in de uitzendpool terechtkwam of 
bleef hangen, zou met aanzienlijk ongunstiger arbeidsvoorwaarden te maken krijgen 
dan in de SHB gebruikelijk was. Op z’n minst kon dus van een gedwongen overplaatsing 
naar een slechtere situatie gesproken worden.
Het Beleidsplan riep in combinatie met de perikelen van CTA felle acties op. De 
doorgaande vreemde inhuur droeg daaraan bij. Los daarvan bereikten de bonden met 
minister Melkert overeenstemming over een financiële herstructureringsregeling. 
In afwachting van procedures van advies en instemming had de ondernemingsraad 
inmiddels een externe deskundige aangetrokken.152

152 Ondernemingsraad SHB, Aan de directie, 3 januari 1995 - IISG-AHBd.
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hoofdstuk 11

Van SHB naar Arbeidspool

In de maanden februari/mei 1995, waarin CTA Nieuw met steun van de gemeente 
Amsterdam het faillissement van CTA achter zich liet, vocht de ondernemingsraad 
van de SHB met de directie een slepende adviesprocedure uit. Tegenstander van het 
door de bonden met de SVN afgesloten akkoord over een gecombineerde oplossing 
voor de twee noodlijdende bedrijven, volgde de ondernemingsraad een eigen weg. 
Uiteindelijk kwam deze, na informeel beraad met de nieuwe directeur, toch uit op een 
marktgerichte besloten vennootschap. Met deze Arbeidspool als uitzendonderneming 
voor een breder terrein dan de haven brak een nieuwe fase aan.

Selectieve acties
Donderdag 9 februari, de dag dat het Beleidsplan verscheen, was actievol geweest, 

verwarrend en emotioneel. De Vervoersbond FNV probeerde orde te scheppen door een 
tegenplan aan te kondigen dat overigens nooit verscheen is. Na het weekeinde begonnen 
de onderhandelingen met de directie.1 De ondernemingsraad van de SHB stelde daaraan 
grenzen: geen splitsing van de SHB, een duurzame inkomensgarantie in een CAO voor 
de gehele haven, geen toelating derden (“sluiten van de achterdeur”) en geen gedwon-
gen ontslagen. Voor het rekenwerk zorgde het adviesbureau voor ondernemingsraden Tim 
Lakeman, Wijk bij Duurstede, voor juridische bijstand de advocaat Rudi van der Stege, 
Utrecht.2

Op vrijdag 10 februari gingen de stakingen door, ook bij CTA. Tijdens een drukbezochte 
vergadering verlieten de bondsbestuurders de kantine van CTA, een actiecomité van vak-
bondsleden nam de leiding over om juridische stappen tegen de bond te voorkomen; het 
overleg moest immers nog beginnen.3 Een nieuwe actie blokkeerde de toegang, niemand 
kon CTA in of uit. Daarna trokken de arbeiders in een lange stoet naar het distributiecen-
trum van Van Gend & Loos, een dochter van Nedlloyd, in Amsterdam West naast CTA. 
Vooraan reed een truck met het spandoek “Nedlloyd maakt meer kapot dan je lief is”. Ook 
hier ging de poort dicht, binnen en buiten vormden zich lange rijen vrachtwagens. Na een 
tijdje konden de chauffeurs wegrijden, het leek alsof ze uit solidariteit al die tijd hadden 
gewacht. Zo vertelde Hekking het ook voor de plaatselijke televisiezender AT5, in werke-
lijkheid konden ze door de opstoppingen niet eerder vertrekken.4

1 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 13 februari 1995 - IISG-AHBd.
2 Uitgangspunten en stellingen ondernemingsraad SHB Amsterdam, 13 februari 1995 - idem.
3 Nieuwsbrief Vervoersbond FNV, 12 februari 1995 - idem.
4 Gesprek met A. de Wildt, 18 februari 1999.
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Tijdens deze actie gingen berichten rond dat schepen naar andere havens uitweken. 
Reden voor de stakers in de loop van de middag het werk te hervatten. Koningh vreesde 
voor de werkgelegenheid en had er op aangedrongen “niet ongebreideld te staken”.5 De 
Vervoersbond FNV zou de komende weken slechts oproepen tot “selectieve en korte 
stakingsacties”.6

Het Gemeentelijk Havenbedrijf complimenteerde de stakers: “De havenwerkers heb-
ben gelukkig op tijd ingezien dat zij met een staking hun eigen graf aan het delven waren.” 
Hoewel het GHB meedeelde niet over concrete gegevens te beschikken, nam het aan dat 
schepen voor Antwerpen en Rotterdam kozen.7 Met het GHB verscheen het Amsterdams 
gemeentebestuur op het toneel. Wethouder Peer (VVD) gaf de havenarbeiders niet veel 
hoop: “Wij kunnen ons (…) niet bemoeien met de gang van zaken in een bedrijf. Als het 
CTA ophoudt met bestaan, moeten wij uitkijken naar andere bedrijven die de taken van 
CTA kunnen overnemen.” In een eerdere, besloten commissievergadering van de gemeen-
teraad had de directeur van het GHB, Van den Heuvel, in aanwezigheid van Peer, al te 
kennen gegeven, een tegenstander te zijn van financiële steun aan een sociaal plan voor 
CTA. Wel zag hij toekomst in gemeentelijke investeringen, “nadat [onderstreept] er een 
sanering van het verleden” had plaatsgevonden.8 Tegen die achtergrond stond de paritaire 
opdracht aan het GHB om op korte termijn met een plan te komen dat het voortbestaan 
van de Amsterdamse stukgoedsector garandeerde.9

Vol van actielust als ze waren, pakten zo’n honderd arbeiders de handschoen van de selec-
tieve en korte acties op. Aanleiding was de hernieuwde bekendmaking van Haak dat de 
SHB aan CTA alleen nog maar mensen tegen kontante betaling leverde. Ze voerden een 
‘omgekeerde staking’ uit door naar het kantoor van de SHB te gaan en Haak te vertellen 
dat ze direct bij CTA aan de slag wilden.10

Maar het bleef niet bij een symbolische protestactie, er speelde in de week na de ver-
schijning van het Beleidsplan meer. Terwijl de SHB en CTA op springen stonden, liep een 
traditioneel havenprobleem door. De ‘achterdeur’ van de SHB bleek voor de zoveelste 
keer wijdopen te staan, oftewel de vreemde inhuur ging gewoon door. SHB’ers diepten de 
Stofkam op en stelden vast dat bedrijven “op grote schaal gebruik maken van zogenaamde 
uitzendbureaus, koppelbazen dus!”. Ook wanneer bedrijven geen garantieafspraak met 
de SHB kenden, dus niet betaalden voor de leegloop, hadden ze als lid van de SVN wel 
een afnameplicht.11 De Stofkam ging gepaard met acties. Een voorbeeld. Samen met hun 
collega’s van CTA bezetten SHB’ers, in totaal driehonderd man, het terrein van Transit 
Terminal Amsterdam (TTA) op Westpoint. Ze kropen onder een groot hek door, waaraan 

5 Nieuws van de Dag, 11 februari 1995.
6 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 12 februari 1995 - IISG-AHBd.
7 Nieuws van de Dag, 11 februari 1995.
8 Verslag besloten vergadering van de gemeentelijke Commissie voor Economische Zaken, Haven en 
Luchthavenaangelegenheden, Markt en Internationale Contacten, 9 februari 1995 - IISG-AHBd.
9 de Volkskrant, 11 februari 1995. De opdracht ging naar Coopers & Lybrand; het rapport verscheen 24 maart 1995.
10 Het Parool, 16 februari 1995.
11 Algemeen Dagblad, 4 maart 1995.
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een bord hing met “Voor eigen risico betreden” en stuurden vijftien sjorders weg die niet 
volgens de CAO aan het werk waren.12

In pamfletten, verspreid tijdens deze actie en de weken daarna, kwam het Amsterdamse 
gemeentebestuur onder vuur te liggen: “50.000 banen volgens Peer, maar voor 400 geen 
plaats meer”. Op billboards was overal in de stad de gemeentelijke campagne “De haven 
werkt” aan de gang met de trotse vermelding van de 50.000 voorspelde nieuwe arbeids-
plaatsen in 2015. Westpoint zou model staan voor deze uitbreidingen, waar met instem-
ming van de gemeente de daar gevestigde bedrijven zich niets van de CAO aantrokken en 
SHB’ers weigerden; het resultaat was een “vrijhandelszone met pulparbeid”.13

De kritiek richtte zich ook op het Gemeentelijk Havenbedrijf. Directeur Van den Heuvel 
had zich leren kennen als de promotor van het Havenmasterplan en kreeg het verwijt te 
horen aan Westpoint geen sociale voorwaarden te stellen. Aangewakkerd door het feit 
dat het GHB een winst van 23 miljoen gulden maakte en voor de SHB en CTA geen cent 
beschikbaar stelde, mondde de ergernis op woensdag 3 maart uit in een actie bij het 
Havengebouw, de zetel van het GHB.14 Fraai gelegen aan het IJ was dit gebouw, sinds 1988 
de opvolger van het Scheepvaarthuis, het symbool van de Amsterdamse havenonderne-
mers. Mede door het ervoor gelegen pleintje was het een vaste plek voor protesterende 
havenarbeiders. Deze keer grendelden arbeiders van CTA en de SHB het gebouw geheel af. 
De komst van wethouder Peer kon daaraan een einde maken. Hij kwam, uitte zijn zorgen 
en zegde toe dat de gemeente geld voor CTA zou uittrekken, wanneer de moederbedrijven 
de verantwoordelijkheid namen voor een sociaal plan.15

Als het ware tussen de acties door hield de ondernemingsraad van de SHB zich met het 
Beleidsplan bezig, terwijl de bonden gesprekken voerden met de het bestuur van de SVN 
en de directie van de SHB. Er kwam weinig naar buiten, behalve dat het niet erg vlotte.16

De ondernemingsraad toonde zich bereid tot de concessie van aanpassing van de roos-
ters aan het werkaanbod; bijvoorbeeld door een verbod op vrije dagen in de cacaotijd en 
meer zaterdagen werken bij pieken. Hekking: “Flexibel werken is bij ons best mogelijk. 
Voor nachtwerk, of werk in de Rotterdamse haven, zijn altijd vrijwilligers te vinden.”17

Begin maart waren de ondernemingsraad en zijn externe adviseurs nog steeds in con-
claaf over de adviesaanvragen. Uit tactische overwegingen beperkte de informatievoorzie-
ning zich tot de vrijwel dagelijkse bijeenkomsten in het hok. Maar slechts een deel van de 
SHB’ers nam daaraan deel ((leegloop, arbeidsongeschiktheid), zodat geruchten vrij spel 
konden krijgen. Bijvoorbeeld dat de adviezen al klaar waren en de directie op het punt 
stond beslissingen te nemen. De ondernemingsraad had dit verwarring zaaiende effect 

12 Nieuws van de Dag, 16 februari 1995.
13 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 16 februari 1995 - IISG-AHBd.
14 Trouw, 9 maart 1995.
15 Nieuws van de Dag, 4 maart 1995.
16 Het Parool, 14 februari 1995. Vanwege het vele werk had de ondernemingsraad besloten het dagelijks bestuur, 
waarvan Hekking en De Wildt deel uitmaakten, een mandaat te geven om beslissingen te nemen. Minimaal één 
maal per week legde deze groep verantwoording af. Tijdens de jaarlijkse scholing bleek deze werkwijze goed beval-
len te zijn. Verslag OR-cursus SHB, 26-28 juni 1995 - IISG-AHBd.
17 Het Parool, 17 februari 1995.
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van de gevolgde tactiek onderschat. Het verklaarde waarom de raad pas een maand na de 
bekendwording van het Beleidsplan een samenvatting uitbracht.18

Verschrikkelijke onzekerheid19

“Als partner van één van de vele SHB werknemers maak ik mij zorgen. Zorgen om mijn 
man, maar ook zorgen om meer dan vierhonderd werknemers van de SHB die samen 
met hun huisgenoten in een verschrikkelijke onzekerheid leven. De brief van de SHB, 
waarin duidelijk wordt gemaakt dat het geheel er niet goed voorstaat. De persberichten, 
waarin wordt gesproken dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Informatie van de 
ondernemingsraad, het geeft veel vragen, maar geen duidelijkheid.
Bij veel werknemers zal dit erg veel angst en spanning oproepen; op de werkplek, maar zeker 
in de thuissituatie. Om meer begrip en steun vanuit de thuissituatie te krijgen, maar ook om 
te voorkomen dat de werknemers in een isolement terecht gaan komen, is het zeer zinvol 
deze huisgenoten goed te informeren en te betrekken in de discussies die nu gaande zijn. 
Voor velen staat ook hun toekomst op het spel.”

Het hok was ‘s morgens vroeg de vaste ontmoetingsplaats van SHB’ers. In deze actieperi-
ode vormde de hal rond de brede balie een vergaderruimte, waaraan het kantoortje van de 
ondernemingsraad grensde dat als actiecentrum fungeerde. De ramen, ook van de overige 
ruimtes en het kantoor, waren volgeplakt met pamfletten. Het houten noodgebouw met 
alleen een begane grond was in de jaren zeventig neergezet op de rand van het toenma-
lige oude en nieuwe havengebied in Amsterdam West bij het Houtveem aan de Nieuwe 
Hemweg.

Op de ochtend van de achtste maart stonden een paar honderd SHB’ers in het hok te 
wachten op de directie – directeur Haak, hoofd personeelszaken en hoofd loonadminis-
tratie – die verslag zou doen van de contacten met de vervoersbonden. Bekend was dat 
de avond ervoor die gesprekken waren vastgelopen De directie verscheen niet. Na heen 
en weer bellen en een paar uur wachten, arriveerden de drie functionarissen om half tien. 
De stemming was geladen en roerig. Alle boosheid over de trage voortgang en ongewisse 
toekomst projecteerde zich op de drie heren. Ter plekke spraken de actievoerders een 
schorsing van twee dagen uit wegens “mismanagement”. Het drietal kreeg de opdracht 
het gebouw te verlaten, zich te beraden op de toekomst van de SHB en niet meer achter-
over te leunen.20 De directie vertrok en liet zich een paar dagen niet zien. Binnen de kortste 
keren hingen er plakkaten op de ramen: “Proclamatie: Gezien het wanbeleid en onjuist 
functioneren naar het personeel toe, is het management voorlopig geschorst in afwachting 
van ....!?”21 Koningh deelde mee dat de Vervoersbond FNV de actie steunde: “De mensen 
zijn terecht ongeduldig.”22

18 Ondernemingsraad SHB Amsterdam, Info, 8 maart 1995. Gesprek met A. de Wildt, 18 februari 1999.
19 Uit een breed verspreide brief van de partner van één van de SHB’ers, 27 februari 1995 - IISG-AHBd.
20 de Volkskrant, 9 maart 1995.
21 Trouw, 9 maart 1995.
22 Nieuws van de Dag, 9 maart 1995.
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Tegen twaalven bleek het werk hervat, het actiecomité gebruikte de middag om de laatste 
hand te leggen aan het draaiboek voor een gezamenlijke actie van CTA’ers en SHB’ers de 
volgende dag. Het bleef echter bij een plan, want de actie, bedoeld als een voorlopig hoogte-
punt door de strijd te verbreden naar ECT en andere sectoren, smoorde in de kiem. Terwijl 
SHB’ers op Westpoint het lossen van een schip door vreemde inhuur verhinderden, over-
reedde regiobestuurder Heilig ‘s morgens om zeven uur honderden arbeiders in de kantine 
van CTA om de actie uit te stellen. De bondskaderleden van ECT waren niet toe aan een 
poortblokkade, bovendien zouden stakingen het faillissement van CTA alleen maar versnel-
len, juist op het moment dat de bewindvoerders positief waren over een alternatief plan.23

Een half jaar later gaf Hekking de volgende terugblik: “De bondsbestuurders zijn vooral 
bang voor verbreding van de actie. We hadden contacten met bouwvakkers, met mensen 
in het vervoer. En met de Rotterdammers. Op dergelijke momenten krijgt de strijd een 
eigen dynamiek en hebben de bestuurders er geen controle meer over. Dat wilden ze koste 
wat kost voorkomen. Een blokkade van ECT in Rotterdam is in de ogen van de bestuurders 
een revolutie. Ze willen af van het principe van solidariteit.”24

De kater was groot. Het had een voorbeeldige actie moeten worden. Via de ECT zou 
de grote boosdoener achter CTA en eerdere saneringen in beide havens, Nedlloyd, geraakt 
worden. Bovendien was de actie gericht op verbreding van de strijd naar andere sectoren 
en bonden.

De ondernemingsraad van de SHB, voor een deel samenvallend met het actiecomité, 
kwam in botsing met Heilig. De lokale bestuurder Koningh moest zich bij deze gebeurte-
nissen neerleggen. Eén van de gevolgen was dat de intensiteit van de acties afnam.

Directeur Haak vergezelde zijn terugkeer met een brief aan de ondernemingsraad vol onge-
duld over het uitblijven van de adviezen. Betaalde CTA niet, dan werd “het bestaansrecht 
van de SHB verder bedreigd”.25 Tegen de achtergrond van dit alarm traden de problemen 
van de SHB in een nieuwe fase. Daarvoor waren twee gebeurtenissen verantwoordelijk.

Allereerst bereikte minister Melkert 14 maart met de vervoersbonden en de twee 
scheepvaartverenigingen overeenstemming over de gelden die hij tot en met 1999 aan de 
Rotterdamse en Amsterdamse havenpool beschikbaar stelde. In totaal was dat ongeveer 
64 miljoen gulden, voor de Amsterdamse SHB maximaal 24,1 miljoen. Het ging om een 
steun die de havenbijdrageregeling verving en bedoeld was voor de herstructurering naar 
een pool op commerciële basis en voor her en bijscholing van havenarbeiders.26 Al de 
volgende dag verscheen een persbericht van de ondernemingsraad met een vraag over 
de besteding van wat de ‘Melkert gelden’ ging heten. Zou de werkgelegenheid daarmee 
gediend zijn?27 Voor Haak betekende de komst van deze gelden een herziening van de 
adviesaanvraag.28

23 Gesprek A. de Wildt, 18 februari 1998.
24 De Groene Amsterdammer, 4 oktober 1995.
25 M.J. Haak, Aan de ondernemingsraad van de SHB, 10 maart 1995 - IISG-AHBd.
26 Het Parool, 15 maart 1995.
27 OR SHB, Persbericht, Havenwerkers wachten verontrust, 15 maart 1995. De Melkert gelden waren ook bestemd 
voor “organisatieadvieskosten” en “kosten van outplacement en tijdelijke improductiviteit” - IISG-AHBd.
28 M.J. Haak  Aan de ondernemingsraad SHB, 21 maart 1995 - idem.
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Vervolgens kwam in diezelfde tijd het rapport uit dat in opdracht van het GHB door 
Coopers & Lybrand was samengesteld.29 Daarin stonden verschillende scenario’s over een 
gecombineerde oplossing van de problemen bij de SHB en CTA. Later zei De Wildt daar-
over: “Dat sloeg in als een bom. Eigenlijk zei het rapport dat de SHB maar moest worden 
opgeheven.”30

De steun van Melkert en het nieuwe – nog te bespreken – rapport bespoedigden het 
akkoord dat de bonden op 6 april 1995 over de SHB en CTA bereikten (aprilakkoord). Een 
ernstige complicatie was dat de ondernemingsraad van de SHB een eigen weg volgde en 
pas zeven weken later tot overeenstemming met de directie kwam.

Hoe verbonden de problemen en de arbeiders van SHB en CTA ook waren, de ontwikke-
lingen in en rond de twee bedrijven kenden ook hun eigen loop. Om die reden afzonderlijke 
aandacht aan CTA vanaf de komst van de bewindvoerders. Even terug in de tijd.

Reddingsplan CTA
Tijdens het eerste overleg in het weekeinde van 11/12 februari 1995 deelden de twee 

bewindvoerders de bondsbestuurders mee een oplossing zonder gedwongen ontsla-
gen na te streven.31 Hoewel de bondsvoorkeur voor beperkte acties ook gold voor CTA, 
waren er al op de maandag werkonderbrekingen.32 Ook bij Home Container Divisie van de 
Rotterdamse ECT, waar na de lunchpauze de dagploeg ruim de tijd nam om de problemen 
te bespreken. De volgende dag sloten CTA’ers samen met de collega’s van de SHB de poort 
van Nedlloyd Districentres af. Een actie die zo veel commotie opriep dat de portier de 
directeur niet binnenliet uit vrees voor ‘binnenglippende’ havenwerkers.33

Divisiedirecteur van Nedlloyd, Van Gorp, stelde een grens aan de manoeuvreer-
ruimte van de bewindvoerders door te verklaren CTA “niet meer van strategisch belang te 
vinden”.34 Kort daarna hoorden zij dat Nedlloyd en InternatioMüller hun handen defini-
tief van CTA aftrokken.En daarmee was op 15 februari de surseance van betaling een feit.

Toen dat bekend werd en ook de bewindvoerders alleen in een “afgeslankte CTA” nog 
toekomst zagen, dreigde een algemene havenstaking (op dat moment voerden SHB’ers 
hun omgekeerde staking uit). De bewindvoerders lieten weten dat CTA nog een paar 
weken de salarissen kon uitbetalen. Maar daarvoor waren inkomsten nodig en geen sta-
kingen. Bleven die uit, dan zou het aantal ontslagen minder worden dan eerder was aan-
gekondigd; tussen de 58 en 88 in plaats van 113. Voorwaarde was wel dat CTA de garantie 
aan de SHB beëindigde. De bondsbestuurders sloten zich daarbij aan. “We willen niet (…) 
het verwijt krijgen de haven kapot te staken.” CTA’ers dachten daar anders over en bezet-

29 Coopers & Lybrand, Stukgoed in haven van Amsterdam heeft perspectief! Scenario’s voor personeelskosten 
reductie en acquisitiekracht vergroting, maart 1995 (hierna: Stukgoed in haven).
30 De Groene Amsterdammer, 4 oktober 1995.
31 Het Parool, 14 februari 1995.
32 Voorzitter ondernemingsraad CTA: “We hebben de grootste problemen de mensen aan het werk te houden. 
Het is nu niet handig om te staken. Als we geen inkomsten hebben, kan CTA ook de SHB niet meer betalen” - J. 
Zonneveld, Havenarbeiders in actie tegen ontslagen, Praktijkblad voor Medezeggenschap, maart 1995.
33 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 15 februari 1995 - IISG-AHBd.
34 Het Parool, 14 februari 1995.
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ten de volgende morgen het bedrijfsterrein en gingen los van de bond over tot een staking 
van vier uur.35 Ondanks herhaald aandringen van het GHB – “de concurrentiepositie van 
de Amsterdamse haven is in gevaar” – bleek Koningh niet bereid te garanderen dat er een 
einde kwam aan de acties.36

“Nedlloyd en I.M. haalden CTA leeg”, luidde de kop van het persbericht dat de Vervoersbond 
FNV 18 februari uitbracht.37 Geraadpleegde deskundigen betwistten de door de directie 
van CTA verspreide financiële gegevens. Sterker nog dan de ondernemingsraad in 1993 
was de conclusie dat de moederconcerns gelden aan CTA hadden onttrokken en vervol-
gens een “sluitingsscenario” construeerden.38 Van Gorp verwierp de berekeningen en de 
suggestie dat aan CTA geld ontnomen was.39

Ondanks deze verschillen in beoordeling en de ontevredenheid over de kwaliteit van de 
beschikbare gegevens, legde de bond op 22 februari aan de bewindvoerders een Plan van 
Aanpak voor.40  Dit reddingsplan nam de, volgens de bond te sombere, prognose van de 
directie over dat CTA in 1995 een omzetdaling zou doormaken. Toch leek bij een vermin-

35 de Volkskrant, 17 februari 1995.
36 Nieuws van de Dag, 17 februari 1995.
37 Vervoersbond FNV, Persbericht, 18 februari 1995 - IISG-AHBd.
38 Zie hiervoor p. 252. Op basis van de jaarrekeningen 1989-1994 berekenden de onderzoekers “een positieve 
kasstroom richting moedermaatschappijen van maar liefst 18,6 miljoen” - bijlage bij persbericht Vervoersbond 
FNV, 18 februari 1995 - idem.
39 Nieuws van de Dag, 21 februari 1995. Volgens Van Gorp was CTA niet leeggehaald, maar juist gesteund door de 
twee moederconcerns die in de jaren 1993 en 1994 het vermogen van CTA met vijf miljoen hadden aangezuiverd.
40 Vervoersbond FNV, Gespreksnotitie bewindvoerders CTA. Commentaar op plan CTA, 21 februari 1995. 
Vervoersbond FNV, Persbericht met bijlagen, 22 februari 1995 - IISG-AHBd.

Drie SHB’ers, één van hun laatste pauzes vlak voor de VUT, 19 januari 1997 – foto Chris Pennarts
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dering van het personeelsbestand met twintig personen in 1995 een positief resultaat van 
meer dan een half miljoen mogelijk. De verschillende betrokkenen dienden dan wel een 
bijdrage te leveren.

Ten eerste, Nedlloyd en Internatio-Müller, door de omzetting van een lening van 12,2 
miljoen in eigen vermogen van CTA en de financiering van de vervroegde uittreding van 
veertien arbeiders van 55 jaar en ouder. Ten tweede, het Gemeentelijk Havenbedrijf, door 
een ‘sale/lease back’ constructie om kranen, loodsen en terreinen te kopen en te verhuren 
en voorwaarden te stellen aan de naleving van de Haven CAO en het gebruik van de pool.41 
Ten derde, het personeel, door aanpassing van de roosters, betaling van atv dagen, kosten-
verlaging bij de nachtdiensten en verbreding van de operationele functies.

De bewindvoerders reageerden, volgens Koningh, “niet onwelwillend”, terwijl Leer afstand 
bewaarde en meedeelde te gaan rekenen.42 “CTA kan geen sociaal werkhuis blijven.” 
Nedlloyd en Internatio-Müller zwegen vooralsnog en leken voor CTA een koper te zoe-
ken.43 Het Amsterdams gemeentebestuur zag in tegenstelling tot de bewindvoerders niets 
in de ‘sale/lease back’ regeling.44 Twee weken na de bekendmaking van het reddingsplan 
herhaalde Van Gorp het eerder ingenomen standpunt: “Nedlloyd investeert alleen in een 
onderneming waaruit rendement komt en dat was bij CTA niet het geval.”45

Alles overziend, kwamen in de CTA-kwestie gedurende de tweede week van maart de 
kaarten op tafel te liggen. De bewindvoerders zochten een uitweg tussen het bondsplan 
en het oorspronkelijke saneringsscenario van de directie. Net als de bond probeerden zij 
de gemeente tot een financiële bijdrage te bewegen. Maar die was daartoe slechts bereid, 
wanneer de weinig gretige aandeelhouders van CTA over de brug kwamen en de stuwa-
doors gezamenlijk hun sector saneerden.

De ontwarring van deze knoop van plannen, opvattingen en tegenstellingen kreeg pas 
kansen in combinatie met het vraagstuk van de SHB. Hoe de afloop rond CTA ook zou zijn, 
de doorwerking naar de SHB was onvermijdelijk. Tegelijkertijd zou een herziene SHB van 
belang zijn voor de opvang van de pieken bij een gekrompen CTA.

Terwijl de Vervoersbond FNV en de SVN druk onderhandelden over de toekomst van CTA 
en de SHB, bracht Coopers & Lybrand een rapport uit dat van de twee bedrijven weinig 
overliet. De ondernemingsraad van de SHB vervolgde zijn eigen weg.

Ontknoping nadert
De afgeblazen actie van 9 maart had een verdeeldheid laten zien binnen de 

Vervoersbond FNV, binnen de arbeidersgelederen bij CTA en tussen die van CTA en de 

41 In een petitie “namens alle werknemers in de Amsterdamse haven” aan de gemeenteraad en het GHB uitte 
het actiecomité zijn zorgen over het verlies van reguliere werkgelegenheid. “Het uitruilen van vaste banen tegen 
dagloners is een ‘stoelendans’, maar dan met elektrische stoelen”, 22 februari 1995 - idem.
42 de Volkskrant, 23 februari 1995.
43 Nieuwsblad Transport, 23 februari 1995.
44 Nieuws van de Dag, 2 maart 1995. Een woordvoerder van de gemeente herhaalde de bereidheid van het GHB 
overleg te voeren “over het overeind houden van de hele stukgoedsector. Dat is in het belang van heel Amsterdam”.
45 Algemeen Dagblad, 4 maart 1995.
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SHB. Mede hierdoor vielen de acties bij CTA stil en besloot de ondernemingsraad van de 
SHB “zoveel mogelijk de eigen lijn te blijven volgen”.46 Het toch al naar verzelfstandiging 
neigende overleg en de daaruit voortkomende onderhandelingen die Verroen, Heilig en 
Koningh namens de bond voerden, kregen een eigen verloop dat pas in het eindstadium 
de openbaarheid bereikte.

De weg van de ondernemingsraad verschilde van de overleg/onderhandelingskoers 
van de vervoersbonden. Overkoepeld door een actiegerichtheid – steeds mogelijkheden 
aangrijpen en zoeken naar zichtbare acties – waren drie terreinen te onderscheiden. Ten 
eerste, de informatievoorziening van het personeel; via de, zo nodig dagelijkse, bijeen-
komsten in het hok. Daarin iedereen betrekken had een hoge prioriteit, zoals bleek uit 
de schriftelijke benadering van de arbeidsongeschikte collega’s.47 Ten tweede, de reac-
ties op het Beleidsplan. Ten derde, de verbreding van het ‘probleem SHB’; zowel door te 
benadrukken dat de Amsterdamse stukgoedsector als geheel in het geding was als door 
contacten te leggen met collega’s buiten de haven.48

Juist door de bemoeienis met het Havenmasterplan en in het bijzonder met Westpoint 
was de gemeente Amsterdam een geschikt aangrijpingspunt voor een havenbrede bena-
dering.49 Dat gebeurde via de Havenbeleidscommissie, waarvan Hekking secretaris was. 
Hij kondigde de komst aan bij de commissie van Economische Zaken50 en kritiseerde de 
gemeente en het GHB vanwege hun weigering sociale eisen te stellen aan de vestiging van 
bedrijven op Westpoint.51 De publieke tribune was geheel bezet door havenwerkers met 
een spandoek “Havenwerk onder de Haven CAO”. Wethouder Peer herhaalde dat toezicht 
op de arbeidsvoorwaarden geen taak van de gemeente was, het overcompleet van CTA en 
de SHB noemde hij “een molensteen om de nek van de werkgevers”.52

Kritiek was er ook op de arbeidsomstandigheden bij Westpoint. Wil van Zijl, initia-
tiefneemster van de vrouwengroep, haalde aan dat een vader en zoon waren ingehuurd 
voor de lossing van een schip. Zichtbaar “niet gekwalificeerd” kreeg de zoon een klap van 
de laadklep. Hij lag gewond op het dek en de vader kreeg de opdracht door te werken. De 
bedrijfsleiding deed er alles aan om de arbeidsinspectie buiten de deur te houden. “De 
inspecteur is uiteindelijk gewaarschuwd door de ‘echte’ havenwerkers, zowel de reder als 
de stuwadoor kregen een boete. (…) Zijn dit de vooruitzichten voor de toekomstige haven-
arbeiders volgens het nieuwe concept van werkgevers en gemeente?”53

De ondernemingsraad van de SHB sloot aan op deze verontrusting en wendde zich tot 
de arbeidsinspectie met de vraag om samen bij de gemeente toezicht op de CAO af te 

46 Verslag extra vergadering ondernemingsraad, 15 maart 1995 - IISG-AHBd.
47 Ondernemingsraad SHB, Brief zieke collega’s, 23 maart 1995 - idem.
48 Bijvoorbeeld in plaatselijke vakbondsvergaderingen, bijeenkomsten van het gevormde steuncomité en andere 
groepen en het maandelijks vakbondscafé van het blad Solidariteit.
49 Westpoint was via BV Hallum voor 50 procent eigendom van de gemeente - Coopers & Lybrand, Stukgoed in 
haven, p. 32.
50 Secretariaat Havenbeleidscommissie Amsterdam, Aan leden van de Commissie voor Economische Zaken,  
14 maart 1995 - IISG-AHBd.
51 Nieuwsblad Transport, 23 februari 1995.
52 Verslag Raadscommissievergadering voor ondernemingsraad SHB, 21 maart 1995 - IISG-AHBd.
53 W. van Zijl, Aan leden van de Commissie voor Economische Zaken, Amsterdam 15 maart 1995 - idem.
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dwingen. Het multi modale transportcentrum Westpoint was de grootste boosdoener 
in de “wildwest” die in de Amsterdamse haven heerste. “Op dit moment zijn tientallen, 
zo niet honderden onbevoegden aan het werk en worden alle veiligheidsregels met voe-
ten getreden.”54 Dat kort daarna de arbeidsinspectie een waarschuwing aan de bedrijven 
stuurde over het verband tussen inhuur van derden en veiligheid, illustreerde de ernst van 
de situatie.55

Uitgerekend de arbeidsverhoudingen bij Westpoint stonden model voor de toekom-
stige Amsterdamse haven in de studie die Coopers & Lybrand in opdracht van het GHB 
verrichtte. En uitgerekend de kwestie van de onbevoegden bleef buiten beschouwing.56 
In 1999 vertelde De Wildt, tot februari 1998 voorzitter van de ondernemingsraad, dat erg 
geheimzinnig werd gedaan over dat onderzoek. “We wisten dat het plaatsvond, maar 
hoorden alleen dat het Havenbedrijf de informatie voor zich wilde houden om in de onder-
handelingen de handen vrij te hebben. De inhoud zou schokkend zijn, dat gerucht ging 
stevig rond. Maar het rapport zelf hebben we nooit gezien, eind maart kregen we een 
samenvatting in handen.”57

De algemene conclusie in de studie was dat de overslag van het stukgoed goede toe-
komstkansen had, mits de personeelskosten daalden en de acquisitiekracht toenam.58 De 
haalbaarheid van deze twee doelen werd in acht scenario’s onderzocht. Vijf voor een toe-
komstige inkrimping of opheffing van de SHB en drie voor een gesaneerde voortzetting of 
opheffing van CTA. Een beletsel was dat in vergelijking met andere sectoren de stukgoed 
CAO en de garantieregeling kostbaar en “zeer gunstig voor de werknemers” waren.59

Van de vijf scenario’s voor de SHB was de opheffing die samenging met de afschaffing 
van de stukgoed CAO voor de gehele haven het meest winstgevend. De haalbaarheid leek 
echter gezien de sociale verhoudingen “momenteel gering”.60 Het minst gunstig waren 
varianten van het Beleidsplan. Van de drie CTA-scenario’s was overname/participatie door 
andere stukgoedbedrijven de meest winstgevende mogelijkheid, mits het GHB en de SHB 
de schuldenclaims oplosten, het ladingspakket behouden bleef en installaties en loodsen 
het GHB toevielen.

De slotconclusie luidde dat opheffing of sterke aanpassing van de SHB en samenbun-
deling van de Amsterdamse stukgoedactiviteiten tot “een structurele verbetering” van de 
sector kon leiden.61

54 Ondernemingsraad SHB, Aan Inspectiedienst SZW, 29 maart 1995 - idem.
55 Inspectiedienst SZW, Regio Noordwest, 31 maart 1995: “Bij recentelijk door mijn inspecteurs gebrachte 
bezoeken aan stuwadoors- en veembedrijven in de Noordzeekanaalhavens is naar voren gekomen dat als gevolg 
van de grote aanvoer van cacao, de laatste maanden in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van werknemers 
van ‘uitzendbureaus’. Gelet op een aantal andere ontwikkelingen in de havens is de verwachting niet ongegrond, 
dat deze inhuur niet van incidentele aard zal zijn” - idem.
56 Coopers & Lybrand, Aan Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, 24 maart 1995. Al eerder, in 1991, deed dit 
bureau van Management Consultants onderzoek voor het GHB, zie hoofdstuk 9, noot 28. In 1997 gebeurde dat 
opnieuw, waarbij de onderzoekers teruggrepen op het rapport van 1995.
57 Gesprek met A. de Wildt, 30 maart 1999.
58 Coopers & Lybrand, Stukgoed in haven, p. iv.
59 Idem, pp. 7 en 9.
60 Idem, p. 16.
61 Idem, p. v.
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De invloed van het rapport dat midden in de onderhandelingsperiode verscheen, lag mis-
schien wel juist in de verwerping van de plannen die de gesprekken beheersten. Ook, 
omdat niemand twijfelde aan de betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens. Bovendien 
bevatten alle scenario’s voor de arbeiders ongunstiger oplossingen en die, zoals het open-
breken van de stukgoed CAO, de onderzoekers op de korte termijn niet mogelijk achtten, 
maar op de langere termijn wel wenselijk. Veel onderhandelingsruimte had het rapport de 
bonden niet te bieden.

Aan de andere kant richtte het rapport zich ook tot de ondernemers. In het bijzonder 
tot Nedlloyd en InternatioMüller die voor de financiering van de CTAscenario’s moesten 
zorgen. Zou dat niet lukken, dienden “andere partijen” een rol te spelen. En dat konden 
slechts de gemeentelijke en/of centrale overheid zijn. Zouden die blijven weigeren, dan 
stonden de bonden ook langs die kant onder druk. Een omstandigheid die, gevoegd bij het 
herhaald appèl op de gezamenlijkheid, de ontknoping naderbij bracht.

Die ontknoping betrof de toekomst van CTA en SHB en de overgang van CTA personeel 
naar de SHB. Los daarvan liep de adviesprocedure over het Beleidsplan van de SHB, 
waarover de directie een nieuwe aanvraag had aangekondigd.

Akkoord CTA/SHB
De dag van 1 april, waarop de bondsonderhandelaars “witte rook” aankondigden, 

naderde.62 Over de loop van de gesprekken bleef het vrijwel stil. Bestuurder Koningh was 
bezorgd. “De spanningen zijn al hoog opgelopen. We zullen de zaak dus goed moeten 
uitleggen.”63 De ondernemingsraad van de SHB had er genoeg van en wendde zich tot 
het landelijk bestuur van de Vervoersbond FNV. De grootste zorg was dat een kritische 
reactie op het Beleidsplan uitbleef. De berichten die naar buiten druppelden, riepen vooral 
verbazing op. Terwijl een “minipool” en een “WW-pool” in de maak waren, zou het over-
compleet van CTA naar de SHB gaan. Dus aan de ene kant eraf en aan de andere kant erbij, 
hoe viel dat te rijmen?64

Eind maart ontving de ondernemingsraad de nieuwe adviesaanvraag. Volgens Haak 
ging het slechts om een aanpassing. Bijna terloops kwam, zonder CTA te noemen, ter 
sprake dat “een veel groter bestand aan medewerkers” te verwachten was. Tevens koos 
Haak in navolging van zijn Rotterdamse collega Schermer voor een scheiding tussen de 
Besloten Vennootschap en de Stichting SHB. De eerste leverde flexibele arbeidskracht uit 
het bestand van de tweede.65

De handhaving van de oorspronkelijke deadline van 1 april en het dringende verzoek 
aan de ondernemingsraad zich aan deze datum te houden, waren onwerkelijk. Maar het 
betalingsuitstel aan CTA eindigde 1 april en het betreffende geld was nodig voor de lonen. 
Maar wat ging er met CTA gebeuren, hoe groot was de kans dat de SHB dit geld zou ont-
vangen? Bovendien daalden de inkomsten, doordat ruim een kwart van het personeel zich 

62 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 23 maart 1995 - IISG-AHBd.
63 Het Parool, 24 maart 1995.
64 Ondernemingsraad SHB Amsterdam, Aan bestuur van de Vervoersbond FNV, 27 maart 1995 - IISG-AHBd.
65 M.J. Haak, Aan leden ondernemingsraad, 29 maart 1995 - idem.



290 opstandig volk

ziek had gemeld. De ondernemingsraad noemde de situatie bij de SHB “stuurloos”, de 
directie zegde overlegvergaderingen af, was zelden te zien en liet veel in het ongewisse.66

Ook eind maart gaven vertegenwoordigers van het bureau Lakeman aan de onderne-
mingsraad een tussenrapportage. Zij noemden het Beleidsplan de “explosie” van de SHB. 
Jaarcontracten namen de plaats in van het wezenlijke garantiesysteem, de afzonderlijke 
CAO zou leiden tot verslechteringen, de opvang van de cacaopiek door de reservepool was 
volstrekt onduidelijk, werken buiten de CAO om vormde een reële bedreiging. In de  bere-
keningen was op voorhand het ladingspakket van CTA buiten beschouwing gelaten. Het 
voorlopig advies aan de ondernemingsraad luidde: haal er een sterk sociaal plan uit met 
een “zeer goede, vrijwillige vertrekregeling”. Haast was geboden vanwege het risico dat de 
Melkert gelden via de financiering van de leegloop doorschoven naar de bedrijven in plaats 
van besteed te worden aan een degelijk sociaal plan.67

Nog dezelfde dag stuurde de ondernemingsraad de directie een fax met een negatief 
advies, de toelichting kwam een dag later. De eerdere kritiek (handhaving garantiesysteem, 
één pool en geen aparte CAO) kreeg gezelschap van vragen over de komst van de CTA’ers 
en de gevolgen voor de leegloop en het uitgangspunt van geen gedwongen ontslagen. In 
de slotzin wees de ondernemingsraad erop dat de afwijzing geen voorgenomen besluiten 
toestond, ook niet de overkomst van een groep collega’s van CTA.68

De directie kon dit negatieve advies naast zich neerleggen. Wilde ze vervolgens het 
Beleidsplan uitvoeren, dan diende ze een maand te wachten. De eventuele komst van de 
CTA’ers was echter ook een onderdeel van de onderhandelingen over een totaal akkoord. 
Dat kwam op 5 april.69

In persberichten rekenden zowel de SVN als de Vervoersbond FNV zich rijk.70 De SVN 
deelde mee dat “meerjarige arbeidsrust in de Amsterdamse Haven tot stand was gebracht” 
en zweeg over CTA. De bond opende met “Gedwongen ontslagen zijn definitief van de 
baan!!” en sprak over de plaatsing van ongeveer vijftig operationele CTA-ers bij de SHB. 
Het meest opvallend was dat de basispool en het reservebestand niet terugkeerden.

Onder de algemene noemer van een “marktgericht functionerende pool” rustte de 
nieuwe stichting, geheten “Arbeidspool Amsterdam Noordzeekanaalgebied”, op drie pei-
lers. 1) Een werkterrein dat bestond uit het gebied van het Noordzeekanaal en van daar af 
alle havens tot en met de Rijnmond. 2) Gespecialiseerde ‘derdebedrijven’, met vergunning, 
stelden arbeiders beschikbaar, wanneer de pools in Amsterdam en Rotterdam uitverkocht 
waren. 3) Een gedifferentieerd tarievenstelsel verving het garantiesysteem.71 Van het GHB, 

66 Ondernemingsraad SHB, Info, 29 maart 1995 - idem.
67 Bureau Lakeman, Tussenrapportage OR SHB, 30 maart 1995 - idem.
68 Ondernemingsraad SHB Amsterdam, brief aan directeur Haak, 31 maart 1995 - idem.
69 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 5 april 1995 - idem.
70 Scheepvaart Vereniging Noord, Persbericht, Akkoord Amsterdamse Haven, 6 april 1995. Vervoersbond FNV, 
Persbericht, Akkoord over toekomst CTA en SHB Amsterdam, 6 april 1995 - idem.
71 Protocol van afspraken m.b.t. aanpassing en modernisering van de Arbeidspool (de huidige SHB) in relatie tot 
de totale werkgelegenheidsproblematiek in de Amsterdamse haven, 6 april 1995. Ondertekend door: SVN, SHB, 
bewindvoerders CTA, Vervoersbond FNV en Vervoersbond CNV - idem.
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geen partij in het akkoord, verwachtte het protocol een verlaging van de vaste kosten.
Veel afspraken bleken te wachten op een uitwerking die grotendeels – bestuursvorm, 

overkomst CTA’ers en scholingsprogramma – bij de ondernemingsraad terechtkwam. Een 
nadere uitwerking behoefden ook:
— wijzigingen in de stukgoed-CAO (grotere beschikbaarheid, overwerk in tijd en ‘kopen’ 

van arbeidstijdverkorting),72

— vorming van een paritair bestuurd fonds om “(buitengewone) leegloop” te financieren 
(bijdrage ondernemers en arbeiders ieder 0,5 procent van de loonsom),

— opstelling van streefpercentages om de daling van de leegloop te bewaken (1995-1999),
— onderzoek naar mogelijke financiering via de werkloosheidwet van een tijdelijk over-

compleet vanwege de omvorming van de pool,73

— vertrekregeling van maximaal 35 SHB’ers (geen terugkeer in de haven).
Tot slot bevatte het protocol financiële afspraken over CTA Nieuw. Zoals een bijdrage 

van Nedlloyd en Internatio-Müller van 7,6 miljoen gulden voor de oplossing van het 
overcompleet van 95 arbeidsplaatsen. Plus 100.000 gulden voor algemene problemen en 
350.000 gulden van de SVN (restant akkoord november 1993) voor de oprichting van een 
paritaire stichting Sociale oplossingen CTA (Socta).

Dat het GHB, met het rapport van Coopers & Lybrand in de hand, weinig waardering had 
voor het akkoord, was geen verrassing. De SHB was niet opgeheven, CTA niet door andere 
stukgoedbedrijven overgenomen en aan versterking van de concurrentiepositie leek hele-
maal niet gedacht. In tegenstelling tot de SVN rekende het GHB op nieuwe arbeidsonrust, 
omdat het akkoord onuitvoerbaar zou zijn.74 Een woordvoerder van Coopers & Lybrand 
kraakte het akkoord vanwege de ontbrekende aandacht voor de te hoge arbeidskosten, de 
onvoldoende inkrimping van het aantal arbeidsplaatsen en het risico dat de Melkert gelden 
opgingen aan de financiering van de leegloop.75

Op de bijeenkomst van de Vervoersbond FNV in het Open Haven Museum76, twee 
dagen na de bekendwording van het akkoord, moesten de ruim vierhonderd aanwezige 
leden eerst een samenvattende tekst doornemen (“neem je leesbril mee”), alvorens het 
debat kon beginnen.77 In een “grimmige sfeer” richtte de kritiek zich op de ongerijmd-

72 Aanwijzen door ondernemers van 16 van de 29 roostervrije dagen en maximaal 8 zaterdagen in het cacaosei-
zoen. Kopen door arbeiders van 15 dagen atv voor 0,48 procent van het bruto maandloon. De algemeen verbin-
dendverklaring van de vierjarige CAO zou nader bezien worden.
73 Dit onderzoek door het Bureau van Economische Argumentatie (BEA) - “Op weg naar een levensvatbare SHB 
Amsterdam” - was reeds 3 april 1995 gereed. Kort daarna waren twee negatieve adviezen bekend over onder meer 
de “juridische haalbaarheid”. Een ambtenaar van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde 
telefonisch en op persoonlijke titel de strijdigheid vast met de Werkloosheidswet - BEA, Aantekeningen telefoon-
gesprek, 4 april 1995. W.J.P.M. Fase, deskundig op het terrein van sociale verzekeringen en arbeidsverhoudingen: 
“het de boer opgaan met dit rapport is (…) onverstandig”, “het past niet in het sociaal verzekeringssysteem”. Brief 
aan BEA, 3 april 1995 - IISG-AHBd.
74 Trouw, 8 april 1995.
75 Het Financieele Dagblad, 14 april 1995.
76 De begin jaren tachtig door de KNSM verlaten en vervolgens gekraakte passagiershal was in de oude luister 
hersteld. Als onderdeel van een klein museum over de Amsterdamse haven functioneerde de prachtige zaal als 
ruimte voor conferenties en vergaderingen.
77 Vervoersbond FNV, Aan alle leden werkzaam in de haven, 5 april 1995 - IISG-AHBd.
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heid van bij de SHB vertrekkende arbeiders en bij de Arbeidspool aankomende CTA’ers, 
de uit eigen zak te betalen arbeidstijdverkorting en de bijdrage aan de vergoeding van de 
leegloopkosten.78 De gemoederen liepen hoog op bij de oude kwestie van het havenpasje, 
het zogenoemde havenidentificatiebewijs waarover ieder diende te beschikken. Het pasje 
was onderdeel van het akkoord, terwijl de algemeen verbindendverklaring van de CAO een 
open zaak bleef. Een onaanvaardbare ongelijkheid. Verwacht kon worden dat de toegela-
ten derdebedrijven zich van zo’n pasje weinig aantrokken en de ‘achterdeur’ open bleef.79

Hoe onaf het akkoord ook was, de Vervoersbond FNV was erin geslaagd het streven van 
geen gedwongen ontslagen te handhaven. Over de praktische betekenis daarvan waren de 
meningen onder de arbeiders van CTA en de SHB sterk verdeeld. Aan degenen die gebruik 
konden maken van een vertrekregeling of hoopten via bemiddeling elders werk te vinden, 
bood het akkoord een persoonlijke uitweg. Door eieren voor hun geld te kiezen, stonden ze 
achter het akkoord. Collega’s die het akkoord afwezen, respecteerden een dergelijke keuze, 
maar als blijvers kregen ze te maken met verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden en 
onzekerheden over de uitwerking van het akkoord. Velen zetten grote twijfels bij de vrij-
willigheid van het vertrek. Het akkoord bepaalde immers dat er mensen moesten vertrek-
ken. Bij de Arbeidspool zou dat bovendien in fasen plaatsvinden en afhankelijk zijn van 
het commerciële succes van de nieuwe, marktgerichte opzet. Peilmomenten bepaalden de 
aantallen, waardoor ‘niet gedwongen’ een betrekkelijke betekenis kreeg.

Deze verdeeldheid kwam in het referendum dat 28 april 1995 sloot, tot uitdrukking. Bij 
een deelname van 60 procent, stemde 55 procent voor het akkoord en 45 procent tegen.80 
De ondernemingsraad, in afwachting van een opnieuw gewijzigde adviesaanvraag, voelde 
zich door die verdeeldheid gesteund in zijn eerdere keuze een eigen lijn te volgen.

De tijdsdruk van de directie liet de ondernemingsraad van de SHB aan zich voorbijgaan. 
Er gebeurde ook nogal wat: de aankondiging van de komst van een nieuw directielid en 
nieuwe verzoeken om advies, gevolgd door een groot aantal vragen en antwoorden.

Vertragingsstrategie
Nogal onverwacht ontving de ondernemingsraad een adviesaanvraag over de benoe-

ming van een algemeen directeur. Haak die als ‘gewoon’ directeur aan de SHB verbon-
den bleef, meende zo tegemoet te komen aan de kritiek op het management.81 Het betrof 
Rients de Boer, een prominent bestuurder die eerder in verschillende functies het pad van 
de Rotterdamse SHB en haven had gekruist82, lid van de Partij van de Arbeid.83

78 Nieuws van de Dag, 10 april 1995.
79 Trouw, 8 april 1995; de Volkskrant, 11 april 1995.
80 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 9 mei 1995 - IISG-AHBd.
81 Directeur Haak, Aan de ondernemingsraad, 11 april 1995 - IISG-AHBd.
82 Zie hiervoor pp. 208, 228 en 267.
83 Curriculum Vitae R. de Boer, verstrekt door de SHB-directie bij adviesaanvragen - IISG-AHBd. Tot 1 september 
was hij voorzitter van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA). Onder zijn bewind waren de arbeids-
bureaus verzelfstandigd, maar zijn voorstellen de arbeidsbemiddeling uit te besteden kregen een slecht onthaal. 
Daarna kondigde hij zijn vertrek aan en deelde mee zich volledig te willen wijden aan zijn adviesbureau dat hij 
naast zijn werk bij het CBA had aangehouden - de Volkskrant, 26 april 1995.
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Een dag later, 12 april, volgde nog eens vier adviesaanvragen. Over de gewijzigde bestuurs-
vorm, de oprichting van de besloten vennootschap, de benoeming van een bestuurder (De 
Boer), en de herplaatsing van oud-CTA’ers. Directeur Haak benadrukte dat een eventu-
ele blokkade van de adviesprocedure door de ondernemingsraad ernstige gevolgen zou 
hebben. “Een omvorming tot een levensvatbare, commercieel opererende organisatie in 
welke vorm dan ook is onvermijdelijk.”84 De toelichting op de adviesaanvragen liet haar-
scherp de gevolgen voor het personeelsbestand zien aan de hand van de nagestreefde 
leeglooppercentages.

Tabel 11.185 – Verwachtingen bestand SHB/Arbeidspool

 1995 1996 1997 1998

gemiddeld leeglooppercentage  40,5 28,2  14,1   4,4

omvang bestand einde jaar 409 358 257  168

plus: ex-CTA 50   -     -    -

min: door ouderenregelingen 12 12     -    -

min: door verloop en maatregelen     89 89     89    -

resultaat einde jaar   358 257   168  168

gemiddeld bestand op jaarbasis   407 307   212  168

Opnieuw drong de directie op spoed aan. Deze keer, omdat volgens het akkoord de CTA’ers 
uiterlijk 1 mei arriveerden. Formeel contact tussen directie en ondernemingsraad was er in 
1995 nog niet geweest. Op de eerste overlegvergadering deelde voorzitter De Wildt mee dat 
de gekozen leden, ondanks de opgelegde tijdsdruk, zorgvuldig hun “eigen traject” bleven 
volgen. Zeker gezien de onduidelijkheden over de gepresenteerde cijfers en de gevolgen 
voor het personeel. Haak antwoordde dat de omvang van de leegloop cruciaal was. Deze 
zou grotendeels afhangen van de “commerciële inspanning” om het werkterrein uit te 
breiden.86

Na een schorsing was de conclusie van de ondernemingsraad dat beraad met de des-
kundigen gewenst was en de directie daarna een aantal vragen tegemoet kon zien. Tien 
dagen later bleken het er 45 te zijn. De vragen hadden betrekking op aannames en cijfers 
in het Beleidsplan, de onuitgewerkte onderdelen van het akkoord en de bestuursvorm. Van 
elk hier ter illustratie een voorbeeld.
 — Beleidsplan – hoe honoreert de directie de wens van de afnemers om de kostprijzen te 

verlagen?
 — Akkoord – functioneren de Melkert gelden bij concurrerende tarieven als subsidie en 

hoe worden ze beheerd?
 — Bestuursvorm – waarom is besloten tot twee rechtspersonen?87

84 Directeur Haak, Aan de ondernemingsraad SHB, 12 april 1995, p. 2 - IISG-AHBd.
85 Idem, p. 6.
86 Notulen van de eerste overlegvergadering in 1995, 14 april 1995 - idem.
87 Ondernemingsraad SHB, Aan de directeur, 24 april 1995 - idem.
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Zonder overdrijving kon gezegd worden dat de ondernemingsraad uitputtend gebruik 
maakte van de wettelijke mogelijkheden in de adviesprocedure. Met de rug tegen de muur 
en nog voor de uitslag van het referendum volgde een spervuur van vragen. De onderne-
mingsraad beschikte niet over de positie het akkoord te wijzigen. Wel was het mogelijk dat 
de vele vragen het akkoord zo ter discussie stelden dat ze vakbondsleden tot een afwijzing 
stimuleerden. Bovendien drukten de vragen uit dat de lopende procedure ernstige man-
kementen vertoonde. Met een “bizarre deadline” van 1 mei, de oneigenlijke druk van de 
bewindvoerders door op 21 april het faillissement van CTA aan te vragen en een directie die 
suggereerde dat de vijftig CTA’ers de dupe dreigden te worden van het uitblijven van het 
advies.88 “(…) de ware veroorzakers van de ellende zijn niet de havenwerkers. Als we dat 
voor ogen houden, dan komen we er gezamenlijk uit. De OR zal in ieder geval geen blok-
kade opwerpen tegen de overkomst. Welkom dus.”89

Een dag na de uitslag van het referendum herhaalde de ondernemingsraad zijn kritiek 
op de onvolledigheid van het akkoord. CTA Nieuw was afhankelijk van een koper en de 
nieuwe Arbeidspool van een startkapitaal. Ook de bondsonderhandelaars werden daar-
voor verantwoordelijk gesteld. Vooraf aan het referendum hadden ze al – wat provocerend 
– laten weten dat bij een afwijzing van het akkoord niet zij, maar de mensen zelf met een 
probleem zaten.90

Met de lawine van vragen leek de ondernemingsraad op tijdwinst uit te zijn om via afspra-
ken met de directie zoveel mogelijk open einden te dichten. Terwijl de deadline naderde, 
verstarde de sfeer. De ondernemingsraad toonde zijn ongeduld en eiste vier dagen na de 
verzending antwoord op de gestelde vragen.91 De directie schreef een overlegvergadering 
uit op Koninginnedag. De ondernemingsraad weigerde te komen. “Waar jaren achterover 
is geleund, moet nu opeens alle overleg in haast gebeuren.”92 Vervolgens postte de directie 
twee stukken. Eén over de vragen van de ondernemingsraad en één over de herplaatsing 
van de CTA-ers. De laatste kwestie kon niet los van de andere adviesaanvragen aangepakt 
worden, het akkoord gebood een gezamenlijke behandeling. Zonder de nieuwe stichting 
was de overgang en onmogelijk.93 In de inleiding van de beantwoording van de vragen 
meldde Haak dat helaas de afronding voor 1 mei 1995 “niet haalbaar” was. Hier een indruk 
van zijn reactie aan de hand van de eerder vermelde vragen.94

— Beleidsplan; verlaging kostprijzen – deze was mogelijk door een minimalisering van de 
leegloop, de aanwijzing van de roostervrije dagen, flexibilisering van de inzetbaarheid en 
een sterke daling van het ziekteverzuim.
— Akkoord; tarieven – voor de verlaging kon een tijdelijke subsidie uit de Melkert gelden 

88 Het faillissement was 25 april 1995 uitgesproken. Die dag stuurde directeur Haak de curatoren (de ‘opvolgers’ 
van de bewindvoerders) en  CTA-directie een fax met de mededeling dat levering van SHB’ers uitsluitend tegen 
kontante betaling plaatsvond en de tarieven een opslag van 20 procent van het loonbestanddeel bevatten - idem.
89 Ondernemingsraad SHB, Info, 27 april 1995 - idem.
90 Idem, 29 april 1995.
91 Ondernemingsraad SHB, Aan directeur Haak, 28 april 1995 - idem.
92 Info ondernemingsraad SHB, 28 april 1995 - idem.
93 Directeur Haak, Aan ondernemingsraad SHB - Overgang ex-CTA-werknemers, 28 april 1995 - idem.
94 Idem, Beantwoording vragen inzake adviesaanvraag, 28 april 1995 - idem.
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worden vrijgemaakt: Voor de besteding van deze gelden was een paritaire stichting verant-
woordelijk die onder het College van Toezicht Sociale Verzekeringen viel.
— Bestuursvorm; twee rechtspersonen – een besloten vennootschap was de meest 
geschikte structuur voor een marktgerichte, commerciële onderneming, omdat ze snelle 
beslissingen mogelijk maakte. De stichting kwam te staan onder een raad van toezicht van 
vijf personen en kende twee directeuren; de werknemers bleven in dienst van de stichting.

De antwoorden van directeur Haak bevatten weinig nieuws. Of het zou moeten zijn dat 
de uitbreiding van de werkzaamheden weinig kans maakte, de mogelijke afnemers zich 
terughoudend opstelden, de cijfers onvoldoende controleerbaar waren en beslissingen 
over de financiën in de toekomst verborgen bleven. De verstrekte informatie had meer het 
karakter van een mededeling dan van een uitleg.

Het akkoord was ondanks de betrekkelijke steun van de vakbondsleden zeer bepalend. 
Onderhandelaars lieten zien dat het bereiken van overeenstemming ook betekende dat 
bepaalde beslissingen uitbleven, bijvoorbeeld de financiering van de afvloeiingen, de vast-
stelling van de tarieven en de besteding van de Melkert gelden. Zo merkte de onderne-
mingsraad over het startkapitaal van één miljoen gulden op: “Dat is nog geen twee weken 
salaris voor alle medewerkers”.95

Temidden van de dertien pagina’s antwoorden vielen twee, bijna zijdelings gemaakte, 
opmerkingen op. 1) De stukgoed-CAO  was “een nog niet opgelost knelpunt”, oftewel een 
commercieel levensvatbare Arbeidspool vereiste een goedkopere CAO. 2) De af te vloeien 
arbeiders waren voornamelijk werkers, de Arbeidspool bestond dus overwegend uit speci-
alisten en allrounders. Daarmee keerde de basispool van het oorspronkelijke Beleidsplan 
terug. Weliswaar bleef de vorming van een uitzendpool uit, de “elleboogstomers” (wer-
kers) stond een vertrek te wachten, waarvan de financiering nog niet rond was.

De ondernemingsraad besloot “de strijdbijl” niet te begraven en zette de vertragings-
strategie voort. De hoop was dat de tijdsdruk die de SVN, de directie van de SHB en de 
curatoren ondervonden, het mogelijk maakte op onderdelen het tij te doen keren. Dat een 
paar weken eerder na veel geduw en getrek de laatste drie oud-Rietlanders alsnog in vaste 
dienst waren getreden bij de SHB, voedde die hoop.96

De samenhang tussen het door de SVN en bonden gesloten akkoord en het Beleidsplan 
kwam scherp tot uiting in de positie van de vijftig mensen die van CTA naar de SHB 
zouden verhuizen. Een patstelling dreigde.

Vijftig CTA’ers
Terwijl de adviesaanvragen in behandeling waren, voerde de directie met ingang van 

1 mei de aanwijzing van roostervrije dagen en de tijd voor tijd regeling in.97 De onderne-

95 Ondernemingsraad SHB, Info, 29 april 1995 - idem.
96 Rob van Zijl (één van de drie oud-Rietlanders) dankte de ondernemingsraad in een brief van 10 april 1995 - idem.
97 De oude kwestie van aan te wijzen vrije dagen zou nog regelmatig terugkomen. Tegenover aanwijzen stond 
immers vrij opnemen en de op stapel staande, gekochte arbeidstijdverkorting zou onder de laatste categorie vallen. Al 
eerder berichtte de ondernemingsraad dat vrije dagen zeer moeilijk op te nemen waren. Een probleem dat alleen maar 
groter zou worden bij de uitbreiding van de arbeidstijdverkorting en tot tekorten zou leiden. “Het gevolg hiervan zou 
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mingsraad protesteerde binnen de kortste keren. De procedure liep nog, bovendien han-
delde de directie in strijd met de nog geldende CAO. “Graag hoort de OR van u binnen 
één dag na heden.”98 De directe deed dat. Ze dacht dat de aanvaarding van het akkoord 
voldoende grond was om onderdelen uit te voeren. Maar het zou niet meer gebeuren.99

Hoe nu verder? Een extra overlegvergadering stond in het vooruitzicht met opnieuw de 
adviesaanvragen op de agenda. Met name de ontwikkelingen bij CTA riepen veel vragen op 
(faillissement, kopers, doorstart, herplaatsing). Bestuurder Koningh sprak zijn verontrus-
ting uit. “Wat werkelijk ongehoord is, is dat na het debacle CTA – wat nog niet is afgerond 
– en na de acceptatie van de verslechteringen, er doorgestaan wordt bij CTA. (...) Probeer je 
collega’s op het rechte spoor te houden.”100

De ondernemingsraad bereidde de vergadering grondig voor, uitgangspunt was 
“behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid”, want het zou “nooit iedereen lukken 
om met een oprotpremie weer iets anders te vinden”. De adviseurs meenden nog steeds 
dat wie dat wilde aanspraak moest kunnen maken op een vertrekpremie. “Nu kan het 
nog, straks is het te laat.” Als tweede punt werkte de ondernemingsraad zijn bezwaren 
uit tegen de splitsing van de organisatie in twee rechtspersonen. De nieuwe Arbeidspool 
kwam daarmee op zichzelf te staan en verloor de verbinding met de havenbedrijven. Met 
als gevolg dat een tweespalt dreigde tussen poolarbeiders en vasten.101

De extra overlegvergadering duurde een lange dag. Tot een doorbraak kwam het niet. 
Een hoog oplopend meningsverschil over de komst van de CTA-mensen  beheerste de 
discussie. De ondernemingsraad had hen welkom geheten en beschouwde dat als een 
instemmend advies. De directie eiste echter opnieuw een uitspraak over het totaal en ver-
weet de ondernemingsraad “de belangen van de ex-CTA-ers ten zeerste te schaden”.102

Kort daarna vernam de ondernemingsraad dat de bewindvoerders de ex-CTA’ers betaalden 
uit het bedrag dat de SHB nog tegoed had van CTA. Dus wiens belangen liepen dan schade 
op? Het bedrag was groot genoeg en rechtvaardigde “geen overijlde haast”.103 De situatie 
bleek echter gecompliceerder. Vijftig “zeer verontruste ex CTA werknemers” schreven niet 
in de Arbeidspool, maar in de WW te belanden. Reden: de vrees van de curatoren, zon-
der positief advies van de ondernemingsraad, de doorstartvariant te moeten beëindigen.104 
Heilig bevestigde dat laatste. Hem was gezegd dat CTA zou “omvallen”, wanneer de vijftig 
niet op de korte termijn bij de Arbeidspool in dienst traden. Op 1 mei was het ontslag 
aangezegd, maar gedurende de opzegtermijn van zes weken was CTA tot doorbetalen  
 

een ontoelaatbare hoeveelheid inhuur van derden zijn.” Ondernemingsraad SHB, Aan directie, 30 maart 1995 - idem.
98 Ondernemingsraad SHB, Geachte heer Haak, 3 mei 1995 - idem.
99 Directeur Haak, Aan de ondernemingsraad, 4 mei 1995. Een brief aan de jubilarissen die de directie op 
dezelfde dag verstuurde, illustreerde de schrilheid van de ontstane situatie. Degenen die in 1994 25 jaar in dienst 
waren en de groep die gebruik maakte van de 55-jarigenregeling ontvingen een uitnodiging voor een boottocht. 
Vergezeld van “dame of introducé” wachtten koffie met toebehoren, een aperitief en een groepsfoto  idem.
100 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 9 mei 1995 - idem.
101 Ondernemingsraad SHB, Diskussiestuk adviesaanvragen Beleidsplan, 8 mei 1995 - idem.
102 Notulen extra overlegvergadering SHB, 10 mei 1995 - idem.
103 Ondernemingsraad SHB, Aan directie, 12 mei 1995 - idem.
104 50 Zeer verontruste ex-CTA werknemers, Zijn wij gek of zijn zij het, 15 mei 1995 - idem.
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verplicht. Maar daarvoor zou het geld ontbreken. De woordvoerder van de curatoren  
bestreed dat. “Het is pertinent niet waar dat de bodem van de kas in zicht is.”105

Wat Heilig ook verteld is, hij was het niet eens met de “bokkende” ondernemingsraad 
en vond de opstelling van de directie – totaaladvies – begrijpelijk. “Alleen een uitspraak 
van de ondernemingsraad over die vijftig mensen heeft geen zin. Zou de SHB hen nu over-
nemen, en de ondernemingsraad gaat niet akkoord met de reorganisatie, dan ontstaat 
een onoverkomelijk probleem.”106 De vijftig verontrusten zagen dat anders en boden vrij-
dagmorgen 19 mei een petitie aan bij de directie van de SHB, waarin zij hun arbeidsplaats 
opeisten. Haak verwees hen naar de SVN, uiteindelijk kwamen de vijftig bij de directie van 
CTA uit die een snelle oplossing beloofde.107

Misschien was deze belofte een slag in de lucht, ze bleek een juiste voorspelling. De 
volgende dag, 20 mei, bereikte de ondernemingsraad een overeenkomst met de nieuwe 
directeur De Boer en kwam een einde aan de patstelling met de zittende directie.

Deze finale was mede het resultaat van een reeks gebeurtenissen die zich sinds 6 april tus-
sen de bewindvoerders van CTA en de gemeente Amsterdam afspeelden. Voor de betrok-
ken arbeiders gebeurde dat achter de schermen. De ondernemingsraad, wist, volgens De 
Wildt, van niks. Slechts in brieven van de directie sijpelde af en toe wat door.108 Hier een 
reconstructie, mogelijk gemaakt door de openbare besluitvorming in de gemeenteraad.

Een notitie van het Gemeentelijk Havenbedrijf vatte de positie van de Amsterdamse 
overheid als volgt samen: “Geen gemeentelijke middelen beschikbaar stellen voor de 
afvloeiingsregelingen voor het overcompleet aan personeel bij de havenbedrijven en/of de 
arbeidspool SHB.” Wel nodig was een overeenkomst met de bewindvoerders over steun 
en een doorstart na het faillissement op basis van “een concurrerend toekomstperspec-
tief voor de hele stukgoedsector in Amsterdam”.109 De financiële steun van de gemeente 
liep – na onderhandelingen tussen bewindvoerders en gemeenteadvocaat – langs twee 
geldstromen.110

1.  Een bijdrage van 6,3 miljoen gulden voor zowel de sanering van het bestaande bedrijf 
als  de vorming van een nieuw bedrijf dat na het faillissement aantrekkelijk was voor een 
koper. Dit geld was tevens bedoeld voor een regeling met de crediteuren ten gunste van 
een doorstart.
2.  Een bijdrage van maximaal 7,5 miljoen gulden voor de structuurverbetering van CTA 
en de stukgoedsector.

Daarnaast zette de gemeente het huurcontract enige maanden voort, ook na het faillis-
sement, zodat de bewindvoerders/curatoren samen met het GHB een nieuwe ondernemer 
kon vinden.

105 de Volkskrant, 18 mei 1995.
106 Het Parool, 18 mei 1995.
107 Het Financieele Dagblad, 20/22 mei 1995.
108 Gesprek met A. de Wildt, 30 maart 1999.
109 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Vergadering Cie EZ, Onderdeel Haven, 18 mei 1995 - IISG-AHBd.
110 Schikking gemeente t.b.v. ‘doorstart’ CTA na faillissement en het scheppen van een concurrerend toekomst-
perspectief voor de hele stukgoedsektor in Amsterdam, Aan de gemeenteraad, mei 1995 - idem.
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Hoewel verbaasd over het hoge totaalbedrag, eerder was gesproken van “een kleine vijf 
miljoen”, stemde de gemeenteraad in met de getroffen schikking.111 En daarmee met de 
doorstart van CTA na het faillissement dat 25 april een feit was. De werkelijke steun was 
nog hoger, namelijk 15 miljoen, vanwege de kwijtschelding van de huurschuld. De aan 
de raad verstrekte informatie heette “globaal”, details lagen “ter vertrouwelijke kennisne-
ming voor de raadsleden ter inzage”.112 In vergelijking met de moeizaam aan Nedlloyd en 
Internatio-Müller onttrokken 7,7 miljoen gulden tastte de gemeente Amsterdam stevig in 
de buidel.

Het faillissement van CTA achtte de bewindvoerders onvermijdelijk, omdat zo lang de 
adviesprocedure liep het garantiesysteem en inleentarief van kracht bleven. Dat leidde tot 
hoge kosten, waardoor voortzetting van het uitstel van betaling niet gerechtvaardigd was. 
Het besluit daartoe – een verzoekschrift aan de Arrondissementsrechtbank – vond 21 april 
plaats.113

Op de dag van de besluitvorming in de gemeenteraad, 18 mei, herhaalde directeur Haak 
zijn dringende vraag om het totaaladvies van de ondernemingsraad. Bijzonder was dat hij 
deze keer verwees naar het genoemde verzoekschrift en het directe verband tussen SHB 

111 Het Parool, 16 en 19 mei 1995.
112 Schikking gemeente t.b.v. ‘doorstart’, mei 1995 - IISG-AHBd.
113 Verzoekschrift van bewindvoerders (J.A.C. Houthoff en J.M.F. Dingemans) ter intrekking van een 
voorlopig  verleende surséance van betaling met gelijktijdige omzetting in een faillissement, Aan de 
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 21 april 1995 - idem.

Hans Hekking, niet alleen allrounder en secretaris van de ondernemingsraad bij de SHB, maar ook lid van het  

VU Strijdliederenkoor; in een duet 1986
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Nieuw en CTA Nieuw. Zodra de eerste formeel bestond, kon de tweede gaan draaien. Hij 
sprak over een  “onherstelbare schade”, wanneer het advies zou uitblijven; het geld van 
Nedlloyd en Internatio-Müller zou dan niet ter beschikking komen. Vervolgens ontvingen 
de ontslagen CTA’ers, waarvan de opzegtermijnen voorbij waren, geen aanvulling (tot 100 
procent) op hun werkloosheidsuitkering.114

De ondernemingsraad reageerde dezelfde dag. Het antwoord was als voorheen. De 
raad wierp tegen de komst van de CTA’ers geen blokkades op, koos voor zorgvuldigheid en 
zou snel zijn advies uitbrengen.115

Of de verwijzing naar het verzoekschrift dat bijna een maand eerder was ingediend, 
betekende dat de directie er niet eerder kennis van had genomen, was volgens De Wildt 
aannemelijk. “Haak was een vriendelijke man, maar niet meer dan een boodschappenjon-
gen van de SVN die als het kon buiten beeld bleef. Veel gebeurde over hem heen.”116

De via de gemeenteraad vrijgekomen informatie bereikte ook de ondernemingsraad. 
De invloed daarvan was mede aanleiding, gezien de onwrikbare verhouding met directeur 
Haak, De Boer te benaderen om een uitweg uit de impasse te zoeken.

De Boer bleek daartoe bereid en in grote snelheid waren met het Beleidsplan de advies-
aanvragen afgevoerd en konden de CTA’ers verwelkomd worden. De betekenis van de 
gemaakte afspraken zou nog moeten blijken.

Nieuwe fase
Kort na de extra overlegvergadering schreef de ondernemingsraad een personeelsver-

gadering uit voor zaterdag 13 mei. Mede door de actiestilte bleven de dagelijkse bijeen-
komsten in het hok uit, een moment van gezamenlijkheid in een ingewikkelde en onzekere 
adviesprocedure was gewenst. Opnieuw in de Kompaszaal van het Open Haven Museum, 
beschouwde de ondernemingsraad alleen al de opkomst van ongeveer 70 procent als een 
steun in de rug. In de relatief korte bijeenkomst, 13.00-15.00 uur, met een gesloten bar om 
“iedereen bij de les te houden”, ging het vooral om een verslag van de stand van zaken. 
“Als je elkaar minder spreekt, ontstaan al gauw verhalen over bijvoorbeeld het naderende 
faillissement van de SHB of beloftes die managers gedaan zouden hebben.”117

Het door de bonden gesloten akkoord was inmiddels ruim een maand oud en overscha-
duwd door de moeizaam verlopende adviesprocedure. Zo lang er geen gedwongen ontsla-
gen vielen, waren de aanwezigen bereid te wachten op de uitvoering van het akkoord. Aan 
de andere kant was de onzekerheid over de afloop zo groot dat de ondernemingsraad te 
horen kreeg de druk op de directie vast te houden. “Dat er meer binnen te halen was dan 
tot dat moment, leefde bij velen.”118

114 Directeur Haak, Aan de ondernemingsraad SHB, 18 mei 1995 - idem.
115 Ondernemingsraad SHB, Geachte heer Haak, 18 mei 1995 - idem.
116 Gesprek met A. de Wildt, 30 maart 1999. Met de komst van De Boer verdween Haak naar de achtergrond en 
hield hij zich bezig met de automatisering van de kantoororganisatie. Juli 1996 eindigde zijn dienstverband. Het 
afscheid vond “in besloten kring” plaats. Verslag overlegvergadering, 10 juni 1996 - idem.
117 Gesprek met A. de Wildt, 30 maart 1999.
118 Idem.
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Zo was de situatie kort voor de bekendwording van de gemeentelijke bemoeienis met CTA 
en de laatste patstelling tussen directeur Haak en de ondernemingsraad. Behalve de toe-
zegging van de raad snel met de adviezen te komen, maar dat was niet voor de eerste 
keer, wees niets op een in aantocht zijnde doorbraak. Tegelijkertijd was de druk op beide 
partijen onmiskenbaar. Haak kwam binnenkort op het tweede plan te staan en de onder-
nemingsraad ondervond scherpe kritiek van bondsbestuurder Heilig en verwachtte weinig 
steun van de Vervoersbond FNV.

Druk ging eveneens uit van de onzekere positie van de vijftig ex-CTA-ers. Hun actie 
bij de directies van SHB en CTA leidde al tot de krantenkop “Nieuwe onrust dreigt in 
Amsterdamse haven”.119 De collega’s die bleven, hadden moeite met deze actie, ze wilden 
snel zekerheid over de komst van CTA Nieuw. Een laatste factor die op de ondernemings-
raad inwerkte, was het meningsverschil met de ingeschakelde deskundigen over de te vol-
gen koers.120

“We maakten de balans op en kwamen tot de conclusie dat een nieuwe stap nodig was.” 
De keuze viel op een gesprek met de aanstaande directeur De Boer. Dat moest toch gebeu-
ren en kon dienen als een verkenning van wat mogelijk was. Misschien kon hij voor een 
nieuwe wind zorgen, hij kende het havenbedrijf en de overheid en had naam gemaakt als 
bestuurder. De Wildt herinnerde zich dat de antecedenten van De Boer indruk maakten. 
“Met Haak kwamen en konden we niet verder en De Boer was al tijdens de personeelsver-
gadering ter sprake gekomen.”121

De formele indiensttreding was onderdeel van de adviesaanvragen en moest dus 
nog plaatsvinden. In die zin was het gesprek van zaterdag 20 mei tussen De Boer en een 
delegatie van de ondernemingsraad, vergezeld door Koningh, informeel. Ze ontmoetten 
elkaar in een restaurant bij Leiderdorp, halverwege Amsterdam en De Boers woonplaats 
Papendrecht. Op zijn verzoek woonde een bestuurslid van de SHB de zitting bij, waardoor 
ze toch een meer formele status kreeg. De Boer wenste het gesprek open in te gaan en 
benadrukte zich volledig te willen inzetten voor het voortbestaan van de SHB en de werk-
gelegenheid. Maar dat zou alleen lukken samen met de ondernemingsraad en het perso-
neel. In zijn woorden: “We gaan ervoor, de schouders eronder. We zijn duur, maar door 
kwaliteit kunnen we het waarmaken.”122

Nog niet benoemd, bleek De Boer over zeer ruime bevoegdheden te beschikken. Vrij 
kort na het begin van de bespreking waren het Beleidsplan en de adviesaanvragen van tafel. 
Het aprilakkoord met de bonden kwam er “onverkort” voor in de plaats. Andere, nog uit 
te werken, afspraken volgden, waaronder de spoedige opname van de vijftig oud-CTA’ers. 
Nieuw was het uitgangspunt van één SHB. Dat hield opheffing van de stichting in, waarna 
het gehele personeel in dienst trad van een op te richten besloten vennootschap.

119 Het Financieele Dagblad, 20/22 mei 1995.
120 Uit een vertrouwelijke notitie van de adviseurs - begin mei 1995 - bleek het meningsverschil inmiddels ook de 
uitbreiding van de directie te betreffen. Ze vonden de aanstelling van een dure functionaris als De Boer in het kader 
van de aankomende bezuinigingen ongepast - IISG-AHBd.
121 Gesprek A. de Wildt, 30 maart 1999.
122 Ondernemingsraad SHB, Informeel gesprek Leiderdorp, 20 mei 1995 - IISG-AHBd.
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De vlotte werkwijze was voor de ondernemingsraad aanleiding de benoeming van De Boer 
te aanvaarden. Deze kondigde vervolgens aan zijn visie op papier te zetten met daarin de 
Arbeidspool als dé autoriteit voor de tewerkstelling in het Noordzeekanaalgebied. Hij gaf 
alvast drie prioriteiten aan: de werving van contracten, de opstelling van een scholings-
plan en de aanpassing van het managementteam en de kantoororganisatie.123 De onderne-
mingsraad berichtte “Einde Onzekerheid!!”.124

Uit een pamflet dat de Vervoersbond FNV kort na de Leiderdorpse doorbraak in de 
Amsterdamse haven verspreidde, bleek de paritaire begeleidingscommissie, belast met de 
bewaking van de uitvoering van het aprilakkoord, al twee maal bijeen te zijn geweest.125 
Op de agenda stond het kopen van arbeidstijdverkorting, de komst van de havenpasjes en 
de vertrekregelingen. En dat gebeurde dus voordat de ondernemingsraad en De Boer hun 
afspraken maakten, dus voor de beëindiging van de adviesprocedure. Directeur Haak was 
als lid van de delegatie van de SVN daarbij aanwezig. Hoewel formeel slechts sprake was 
van ‘voorbereiding van de uitvoering’, stond deze gang van zaken minimaal op gespannen 
voet met de bepaling in het akkoord dat de uitvoering pas mogelijk was na afwikkeling van 
de adviesprocedure. In ieder geval wenste de commissie geen misverstand te laten bestaan 
over haar bovengeschikte positie ten opzichte van de ondernemingsraad.126

Ook De Boer had geen behoefte aan misverstanden en gaf nog eens de hoofdlijn aan van 
de herstructurering: “Een nieuw systeem van uitlenen van mensen op commerciële basis, 
met een flexibel tarievensysteem dat aansluit op de vraag bij havenbedrijven en andere 
bedrijven – ook buiten de haven, en buiten Amsterdam – naar tijdelijke arbeidskrachten.”127

Benijdenswaardig was de nieuwe positie van de ondernemingsraad niet. Tegenstander 
van het akkoord en zonder het wettelijk middel van de adviesprocedure was de raad belast 
met de definitieve uitwerking die bovendien “geen afbouwscenario” mocht inhouden. Was 
de delegatie van de ondernemingsraad in Leiderdorp overdonderd door de voortvarend-
heid en het mandaat van De Boer?128 De Wildt bestreed dit. “De Boer heeft wel degelijk 
toezeggingen gedaan over een maximaal behoud van arbeidsplaatsen. Later maakte hij dat 
niet waar.”129 Een uitgebreid interview dat De Boer in die tijd aan Het Parool gaf, leek dat 
te bevestigen. Hij meende met een bestand van driehonderd operationele werkers “goed 
uit de voeten” te kunnen; een aantal dat aanzienlijk hoger was dan de streefcijfers in de 
adviesvragen.130

123 Protocol van afspraken over de herstructurering van de Stichting SHB Amsterdam, tussen de ondernemings-
raad en het bestuur van de SHB, 21 mei 1995 - idem.
124 Ondernemingsraad SHB, Info, 23 mei 1995 - idem.
125 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief. Aan alle werknemers in de Amsterdamse haven, 25 mei 1995. Naast een 
bestuurder van de Vervoersbond CNV bestond werknemerszijde uit een zware delegatie van de Vervoersbond FNV, 
te weten: Heilig, Koningh en Verroen - idem.
126 De nuance over de voorbereiding van de uitvoering was tussen de regels door in het pamflet, 25 mei 1995, 
terug te vinden:  “De SHB (nu ook de OR groen licht heeft gegeven) wordt geherstructureerd” - idem.
127 Het Parool, 30 mei 1995.
128 Dat speelde zeker een rol. Tijdens een eerste evaluatie typeerde de ondernemingsraad De Boer als “een razend 
snel opererend heerschap”. Verslag OR-cursus SHB, 26-28 juni 1995 - IISG-AHBd.
129 Gesprek A. de Wildt, 30 maart 1999.
130 Het Parool, 30 mei 1995. Zie pp. 8, 9 en tabel 11.1.
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Eind mei/begin juni 1995 leek de dagelijkse gang van zaken teruggekeerd. De aanmel-
dingsformulieren voor de vertrekregeling gingen rond131, de voorbereiding van de gesprek-
ken over de instroom van de oud-CTA’ers begon132 en de ondernemingsraad en de directie 
legden een veertiendaags agenda-afspraak vast.133 Ook de doorstart van CTA was rond. De 
curatoren kregen daarvoor de goedkeuring van de belangrijkste schuldeisers en het bedrijf, 
waarvan de naam voorlopig behouden bleef, startte met een bestand van 76 arbeiders. Alle 
eerdere contracten, waaronder met de containerdiensten van Eurosal en NCS en de auto-
boten van Nissan, werden vernieuwd.134

Ook op een andere manier keerde de ‘oude orde’ terug. Bij CTA werkten mensen van 
het derdebedrijf Burgers, terwijl er voldoende SHB’ers bij de besteking aanwezig waren 
om deze werkzaamheden te verrichten. Een protest van de ondernemingsraad van de SHB 
haalde niets uit. Daarna legden CTA’ers een autoboot, een dekschuit en een containerlich-
ter stil. De bedrijfsleiding ging overstag en SHB’ers namen het werk over.135

Zo ging de bewogen periode februari/juni 1995 over in een nieuwe fase waarin oude 
problemen terugkeerden. De Boer maakte zijn visie bekend en een paar maanden 
later maakte de secretaris van de ondernemingsraad, Hekking, de balans op. De eerste 
kwam, de tweede ging. De eerste was ambitieus en optimistisch. De tweede kritisch en 
verbitterd. Beiden symboliseerden de overgang van de SHB naar een marktconforme 
Arbeidspool.

De Boer rekende af met wat hij noemde “de oude, logge SHB” en koesterde hoge 
verwachtingen van de nieuwe, flexibele Arbeidspool. “Ik ben naar Beverwijk geweest 
om daar de nieuwe opzet van Arbeidspool Amsterdam uiteen te zetten. Ik moest 
eerst een uur naar de oude verhalen luisteren, voordat ik de kans kreeg het nieuwe 
verhaal te vertellen. (...) Arbeidspool Amsterdam is nu in staat mensen uit te lenen op 
marktconforme voorwaarden tegen tarieven die gemiddeld 25 procent lager liggen 
dan een  jaar geleden. (…) Wij gaan ook naar distributiecentra, bedrijven die in value 
added logistic zitten, in Amsterdam, maar ook in de regio: Schiphol, Zaanstad, Utrecht, 
Harderwijk. (…)  Ik heb in Rotterdam niets dan lof gehoord over het vakmanschap en 
de inzet van de Amsterdammers. Dat is een soort reclame waar wij het van moeten 
hebben. Als wij maar eenmaal in de nieuwe opzet bij bedrijven binnen zijn, dan komt 
de goede reputatie van zelf.”136

Hekking maakte gebruik van de vrijwillige vertrekregeling. In december 1994 kreeg 
hij bij de verkiezingen van de ondernemingsraad verreweg de meeste stemmen. Een 
bindende figuur die onversaagd de strijd was aangegaan. “Er is iets van binnen geknakt. 
De vakbond in Amsterdam is onthoofd en voor de komende jaren een weerloos 

131 Directeur R. de Boer, Aan het personeel SHB, 29 mei 1995 - IISG-AHBd.
132 Groepscoördinator Buitendienst en Besteking, Aan ondernemingsraad SHB, 30 mei 1995 - idem.
133 Verslag gesprek ondernemingsraad met De Boer, 9 juni 1995 - idem.
134 Nieuws van de Dag, 26 mei 1995.
135 Ondernemingsraad SHB, Verslag gebeurtenissen bij CTA, 12 juni 1995 - IISG-AHBd.
136 Het Parool, 30 mei 1995.
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instrument in de handen van de bestuurders. (...) De aanval die ze [havenondernemers] 
hebben ingezet, is voor honderd procent geslaagd. We kunnen alleen nog wat tegen-
spartelen. Het is een oud verhaal. Elke pagina van de cao is door strijd geschreven. En 
nu wil de bond geen vuist meer maken.”
De komst van De Boer in Amsterdam plaatste Hekking in de rij van oud-bondsbestuur-
ders als Schermer (SHB Rotterdam) en vooraanstaande leden van de Partij van de 
Arbeid (Van der Louw en Lems) die bij crisissituaties in de havens naar voren kwamen. 
“Allemaal sociaal-democraten. Het gaat niet zoals in andere landen met de botte bijl. 
De afbraak in de Nederlandse havens gaat langs de weg van de geleidelijkheid.  
In overleg. Heel subtiel. Maar wat wil je  de bazen hebben de tijd.”137

Veel zou veranderen. In de geest van Leiderdorp koos de ondernemingsraad bij 
de uitwerking van het aprilakkoord zelfs voor een vorm van beleidssamenwerking 
met de directie. De nieuwe fase duurde kort, de Arbeidspool bleek niet tegen ‘de 
markt’ op te kunnen. Acties bleven uit, de tegenstellingen tussen de directie en de 
ondernemingsraad niet.

137 De Groene Amsterdammer, 4 oktober 1995.
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hoofdstuk 12

Arbeidspool snel in problemen

De periode juni1995/januari 1997 stond in het teken van de uitwerking van het 
aprilakkoord door de ondernemingsraad die bereid was mee te gaan in het door 
directeur De Boer gewenste open overleg. Het tij leek te keren. Tot ver in 1996 bestond 
een behoedzaam vertrouwen in de toekomst. Voor een deel tegen beter weten in.  
De acquisitie stagneerde en de overheidssteun flatteerde de bedrijfsbalans. Terwijl 
de meningsverschillen met de directie verscherpten, naderde een financiële crisis die 
ernstige vragen opriep over de besteding van de Melkert gelden en de controle daarop 
door de bondsbestuurders. Inmiddels had CTA in Ceres een koper gevonden.

Contracten en diensten
Nog voor hij op 1 september 1995 formeel in dienst trad, ging De Boer na het ‘proto-

col van Leiderdorp’ voortvarend en met een groot optimisme aan de slag. De Arbeidspool 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied BV (hierna: Arbeidspool) gaf hij de missie mee “markt-
leider” te worden in de levering van personeel binnen en buiten de Amsterdamse haven, 
van Den Helder tot Rotterdam; “cliëntgericht” en “kwaliteitsbewust”.1

De eerste taak die De Boer zich stelde, was de verbetering van de communicatie met 
de ondernemingsraad door een open overleghouding. Hij zei de leden serieus te nemen, 
bracht “alles op tafel, zonder dubbele bodems, maar hij besliste”.2 Met het voorstel van 
een eventueel informeel overleg ging de ondernemingsraad ten dele mee. Het bleef beperkt 
tot uitwisseling van informatie en standpunten op zelf te bepalen momenten. Van “zaken 
doen” met het bestuur kon echter geen sprake zijn.3

Het energieke en coöperatieve optreden van De Boer die de ene na de andere nota uit-
bracht, zette de ondernemingsraad aan het denken tijdens een driedaagse scholing eind 
juni 1995. “Historisch gezien heeft de OR altijd voor het ‘conflictmodel’ gekozen. De vraag 
die zich nu aandient is of het verstandig is, vanuit strategisch oogpunt, te kiezen voor een 
‘harmoniemodel’.” Het risico was “de greep op de zaak te verliezen”. Om dat te voorkomen, 
besloot de ondernemingsraad voorlopig tot actieve deelname aan de voorbereiding van 
het op stapel staande beleid. Uitgangspunt was “fair play”, maar dan wel “als een bok op 
de haverkist, open overleg sloot strijd niet uit”.4 Uit de afwerking van de agenda zou wel 
blijken hoe dat uitpakte.5

1 De Arbeidspool BV, juni 1995. Geschreven door De Boer - IISG-AHBd.
2 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 19 juni 1995 - idem.
3 Verslag gesprek ondernemingsraad met directeur R. de Boer, 9 juni 1995 - idem.
4 Verslag OR-cursus SHB, 26-28 juni 1995 - idem.
5 Dat speelde zich voornamelijk intern af. Naar buiten gerichte acties waren in deze nieuwe fase zeldzaam. 
Omdat tevens de bemoeienis van de Vervoersbond FNV grotendeels samenviel met de werkzaamheden van de 
ondernemingsraad, vormden schriftelijke stukken van de raad, de directie en de SVN de belangrijkste informatie-
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Bovenaan stond de werving van contracten met het inlenend bedrijf. Behalve vermelding 
van de werkzaamheden van de aan te trekken arbeider, het rooster, de omvang en looptijd 
van het contract, stelde De Boer detachering ‘op naam’ voor.6 Dat strekte verder dan de 
bekende – en vaak bestreden – vaste voorkeur, omdat zo’n overeenkomst anderen zou 
uitsluiten en daardoor tot leegloop leidde. De ondernemingsraad was daar tegen, omdat 
zo het fundament onder de pool – wie geschikt is voor de functie is inzetbaar – verdween.7 
Een dergelijke selectieve inleen tastte het uitgangspunt van de functieroulatie aan, de niet-
uitverkorenen ontwikkelden een smallere deskundigheid en bij de besteking lag vriendjes-
politiek op de loer.

De Boer handhaafde echter zijn voorkeur voor dit type contract dat bij een minimale 
duur van een half jaar een zekere afname garandeerde. Bovendien kende zo’n contract een 
hoog tarief, terwijl het tegelijkertijd voldeed aan de gerichte vraag van de opdrachtgever. 
Na drie maanden kwam er een compromis. Dat liet de contractduur open en beperkte het 
aantal tot maximaal 10 procent van het operationele personeelsbestand.8

Behalve op naam onderscheidde De Boer contracten op basis van functie en van alge-
mene aard (de inleen zonder specificatie). De functies waren onderverdeeld in drie catego-
rieën: werkers (stuwer bij los of laadboten), allrounders (vorktruck rijder) en specialisten 
(kraandrijver). Elk met een basistarief dat verschilde per soort dienst (dag, avond, nacht, 
zaterdag en zondag) en voor de werkers in de dal- en piekperiode.9 De basistarieven van 
de werkers kenden verschillende kortingen, afhankelijk van de omvang en duur van de 
inleen.10

Gedurende deze reglementering van de contracten voerde De Boer in juni de eerste acquisi-
tiegesprekken. Om de leegloop te drukken, zocht hij vooral naar werk in de dalperiode van 
de cacaoaanvoer of dat gelijkmatig over het jaar verspreid was.11 Half juli was er gesproken 
met zes van de elf bedrijven die voorheen garanderend afnemer waren, waaronder CTA 
Nieuw dat nog geen koper had getroffen. Verdere gegevens ontbraken, ook van de drie 
bedrijven waarmee overeenkomsten waren opgesteld.12

Dat veranderde begin oktober 1995 in die zin dat cijfers verschenen over de verwachte 
afzet, het leeglooppercentage en het personeelsbestand.13 Gunstige cijfers die begin 1996 

bronnen. Ze zijn opgenomen in het “Archief Hans Boot” bij het IISG. Veel noten in dit hoofdstuk verwijzen daar naar,  
de aanduiding ISG-AHBd zal dan ook achterwege blijven.
6 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 22 juni 1995. De Boer lichtte zijn gedachten over de contracten  
mondeling toe. Uiteindelijke nota: Dienstverlening Arbeidspool Amsterdam Noordzeekanaal, juli 1995.
7 Verslag OR-cursus, 26-28 juni 1995.
8 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 18 september 1995.
9 Dienstverlening Arbeidspool, juli 1995. Een paar voorbeelden per dienst. Basistarief dagdienst werker, maan-
dag tot en met vrijdag, in dalperiode: 385, in piekperiode: 430 gulden. Nacht van zaterdag en zondag respectieve-
lijk: 775 en 820 gulden. Hoogste tarief: specialist in de nacht van zaterdag op zondag: 950 gulden.
10 Idem. Bijvoorbeeld een korting van 10 procent bij afname van 3.000 of meer diensten. De korting bij detache-
ring gedurende een bepaalde periode was mogelijk, doordat het leeglooprisico voor het inlenende bedrijf was. In de 
conceptversie van juni 1995 waren alle tarieven hoger (10 tot 25 gulden; gelijk aan de tijd vóór de Arbeidspool) en 
de meeste kortingen lager (2,5 procent; bestonden eerder niet).
11 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 19 juni 1995.
12 Idem, 17 augustus 1995.
13 Sheets bij verslag overlegvergadering Arbeidspool, 4 oktober 1995.
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een bevestiging kregen. Zo gunstig dat de ondernemingsraad, met de cacaopiek in zicht, 
zich zorgen maakte over het ruime gebruik van de vertrekpremieregeling. Kon de pool bin-
nenkort nog wel voldoende leveren?14

Tabel 12.115 Aantal diensten   Personeelsbestanda)  Leegloopb)

1994 61.712 409   25,2 %

1995 55.212 320   20,5 %

1996c) 50.918 310   11,7 %

a) Aan het einde van het jaar. b) Gemiddeld. c) Prognose.

Ook op de personeelsvergadering die de ondernemingsraad 28 oktober organiseerde, 
heerste onder de ongeveer negentig aanwezigen een vrij tevreden stemming. “Zoals de 
zaken er nu voor staan, gaan we zeker de goeie kant op en begint het er op te lijken, dat 
we het gaan redden.”16 De Boer was zeer uitgesproken in zijn conclusie dat na een klein 
half jaar “de markt” – na de afrekening met de logge en dure SHB – de Arbeidspool “accep-
teert”. Als bewijs daarvan deelde hij mee dat bedrijven als OBA en De Rietlanden, “die 
eerder uit de SHB waren gelopen”, tot contracten waren overgegaan.17

Aan het einde van het jaar 1995 zag het er dus naar uit dat de Arbeidspool de relatie met de 
vroegere deelnemers hersteld had. Niettemin tekenden zich een paar zorgelijke ontwikke-
lingen af. Zo bleek de “conventionele zakgoed lading” van cacao op haar retour en nam de 
concurrentie om het resterende deel toe.18 De directies van Westport Terminals Amsterdam 
en Ter Haak reageerden daarop en klaagden in gelijkluidende brieven over de “te lage pro-
ductie per ploeg” en dat niet iedereen zich aan de officiële werktijden hield.19 Behalve dat 
de ‘verbulking’ (niet in balen) en containerisatie tot een minder arbeidsintensieve lossing 
leidden, oefenden dus bedrijfsdirecties druk uit om de arbeidsproductiviteit te verhogen. 
Beide hadden een negatief effect op de werkgelegenheid, ook op die van de Arbeidspool.20 
Toen vervolgens eind maart 1996 de cacaopiek uitbleef, was gedurende het eerste kwartaal 
van 1996 het aantal diensten aanzienlijk minder dan verwacht. Wel bleek, zoals gehoopt, 

14 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 16 oktober 1995. Per 1 januari 1996 maakte 97 mensen gebruik van 
de vertrekregeling - idem, 12 februari 1996.
15 Sheets bij verslag overlegvergadering Arbeidspool, 12 februari 1996. Het aantal diensten betrof ook die van 
derdebedrijven. Over de jaren 1994 en 1995 stond het aantal diensten niet vermeld in de betreffende jaarrekenin-
gen. Ook in andere publicaties of verslagen waren ze niet terug te vinden. In 1994 en de jaren daarvoor volgden de 
cijfers een andere systematiek en resulteerden in ‘mensdagen’. Bij de ondernemingsraad was dan ook de precieze 
daling van het aantal diensten tot de komst van de jaarrekening 1996, mei 1997, niet bekend.
16 Verslag personeelsvergadering de Arbeidspool BV, 28 oktober 1995. Aan het woord was de tweede voorzitter 
van de ondernemingsraad, Wim van Gijlswijk.
17 Nieuwsblad Transport, 25 november 1995.
18 De overslag van cacaobonen in containers nam jaarlijks toe; van 117.476 ton in 1990 naar 201.274 ton in 1995. 
Als stukgoed was er een daling van 350.434 naar 286.547 ton - Port management of Amsterdam, Statistieken,  
3 juni 1996.
19 Directie Westport Terminals BV, 1 november 1995. Directie Ter Haak Stuwadoors, 3 november 1995.
20 In de aanvraag van een subsidie van het Europees Sociaal Fonds voor een scholingsprogramma, 4 oktober 
1996, stond zelfs: “Per aangevoerde ton cacao betekent dat een vermindering van de werkgelegenheid met een 
factor van ongeveer 8.”
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de aanlevering van cacao over een langere periode plaats te vinden.21 Een ander probleem 
deed zich voor bij Nissan, waar het laden van de lichters met wagens steeds meer door het 
eigen personeel gebeurde. Dit was in overeenstemming met de afspraken tussen Nissan 
en CTA, zodat de Arbeidspool dit verlies van werk niet kon verhinderen.22 Kortom, een 
stagnatie bedreigde het herstel van de Arbeidspool.

Tegen de verwachting van De Boer in verliep de acquisitie buiten de haven niet succesvol. 
Los daarvan maakte de komst van de zogenaamde derdebedrijven via een specifieke 
regeling in het aprilakkoord geen einde aan de vreemde inhuur.

Derdebedrijven
Tot het wervingsterrein voor contracten en diensten behoorden ook bedrijven buiten 

het (Amsterdams) havengebied. Hoewel Haak eerder te kennen had gegeven van deze uit-
breiding weinig te verwachten, voerde De Boer gesprekken met twee grote vissen in de 
regio, Hoogovens en Schiphol. Ter ondersteuning stuurde de ondernemingsraad brieven 
ter aanbeveling van de Arbeidspool aan de collega’s van Hoogovens, KLM en Avia Presto.23 
Bij de eerste bleek zich hetzelfde voor te doen als bij Nissan, de eigen stuwadoorsafdeling 
zorgde voor de overslag. Andere delen van het bedrijf maakten wel gebruik van uitzend-
krachten, maar vanwege de lagere tarieven kreeg onder meer Randstad de voorkeur. Bij 
KLM en Avia Presto lag het niet anders.24

Van deze acquisitie kwam dus weinig terecht, soms ging het slechts om één persoon 
voor een beperkt aantal diensten. Buiten de lagere tarieven die uitzendbureaus bereken-
den, was van invloed dat de geboden kortingen voor nieuwe klanten, bij gebrek aan een 
vergelijking met het verleden, minder betekenden. Voorlopig botste ‘de markt’ van niet 
havengebonden werk op de verworvenheden van de havenwerkers.

Voor de deelnemende bedrijven lag de situatie anders. Door het ongelijkmatige en 
beperkt planbare karakter van de komst van goederen en de pieken en dalen in de behoefte 
aan arbeidskracht bleven ze afhankelijk van de pool en de kundigheid en ervaring van de 
daar in dienst zijnde arbeiders. Bovendien was de Arbeidspool in 1996, en De Boer onder-
streepte dat voortdurend, vergeleken met de periode van voor juni 1995 gemiddeld 24 pro-
cent goedkoper.25 Deze aanzienlijke besparing was hoger dan de ruim 20 procent waarop 
de stuwadoors gerekend hadden. Genoeg was dat overigens niet. In een nota over de revi-
talisering van de sector verwachtten ze van het GHB met terugwerkende kracht tot 1 janu-
ari 1995 “een gemiddelde kostenbesparing van 20% op terrein-, kade- en loodshuur”.26

21 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 26 maart 1996 en 6 mei 1996.
22 Verslag extra overlegvergadering Arbeidspool, 22 januari 1996.
23 Notulen ondernemingsraadsvergadering Arbeidspool, 15 april 1996.
24 Verslag extra overlegvergadering Arbeidspool, 22 januari 1996.
25 Habivi, Blad voor Havens, Binnenvaart en Visserij, april 1996. De tarieven waren gemiddeld 7 procent 
lager en door het wegvallen van de leegloopfinanciering bespaarden de inleners gemiddeld 17 procent  Directie 
Arbeidspool, Subsidie Europees Sociaal Fonds, 4 oktober 1996.
26 Vakgroep Algemene Stuwadoorsbedrijven van de SVN, De volgende fase in de revitalisering van de stukgoed- 
en containeroverslagsector in het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied, oktober 1995, p. 6.
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Tenslotte de contracten met de derdebedrijven, waarvoor in een afzonderlijk dienstver-
leningscontract de oude piekregeling gold.27 Ook was bepaald dat de werkzaamheden 
binnen dit contract onder een Haven CAO vielen of een andere met de bonden gesloten 
overeenkomst.28

Deze afspraken verhinderden niet dat oude praktijken, en protesten daartegen, regel-
matig opdoken. Zo dwongen arbeiders van IGMA, OBA en de Arbeidspool in een geza-
menlijke actie een “onbevoegde uitzendfirma” een contract te ondertekenen.29 Een paar 
maanden later stuurde de ondernemingsraad van OBA een brandbrief aan De Boer over 
dezelfde firma. Duur opgeleide rijders (bulldozer of shovel) stonden te tremmen of zaten 
thuis, terwijl ‘vreemde’ rijders aan het werk waren. “U maakt er een potje van”.30

Volgens De Boer waren deze praktijken soms onvermijdelijk en daarom toegestaan. De 
machinale bedrijven, ook die in Rotterdam, kregen door de scherpe vaartijden steeds meer 
te maken met ‘last minute’ bestellingen. De bestaande besteektijden, drie maal per dag in 
persoon melden, de roostervrije dagen en het geringe aantal mensen dat zich beschikbaar 
stelde voor werk in Rotterdam, beperkten een ‘last minute’ beschikbaarheid. Bij derdebe-
drijven was daar geen sprake van.31

Deze redenering sprak de directeur van OBA, Van de Vijver, aan. Hij bedong een uit-
zondering en maakte geen gebruik van de elf gecontracteerde derdebedrijven.32 Koningh 
was daar niet gelukkig mee en wees Van de Vijver op het aprilakkoord dat bepalend was.33 
De Boer op zijn beurt berichtte de ondernemingsraad van OBA dat de klachten aan het ver-
keerde adres gericht waren. Niet hij was verantwoordelijk voor de vreemde inhuur, maar 
de directie van OBA.34

Het geschil met OBA kwam niet tot een oplossing, Van de Vijver zou ook in de toe-
komst een buitenbeentje blijven. Belangrijker was dat De Boer na ongeveer een jaar direc-
teurschap niet meer onbesproken was, hij kreeg kritiek te horen van de ondernemingsraad 
van OBA en van Koningh.

Maar al voor die tijd begon de verhouding tussen de directie en de ondernemingsraad van 
de Arbeidspool te kraken. De oneigenlijke inhuur was een terugkerend twistpunt.35 Het 
eerste ernstige conflict, eind april 1996, kende echter een andere aanleiding.

27 Dienstverleningscontract tussen ^C (aanduiding Kamer van Koophandel) en Arbeidspool, september 1995.
28 Handboek Besteking Arbeidspool, juni 1996, pp. 11, 12.
29 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 30 mei 1996.
30 Ondernemingsraad OBA, Aan de heer De Boer, 16 augustus 1996. Tremmen is het gelijkmatig verdelen van 
bulklading kolen over het ruim.
31 Veranderingsvoorstellen op het Handboek Besteking, 28 augustus 1996.
32 Raamovereenkomst tussen BV Overslagbedrijf Amsterdam en Arbeidspool, 10 april 1996.
33 Vervoersbond FNV, T. Koningh, Aan OBA Group, D.L. van de Vijver, 3 september 1996.
34 Arbeidspool, R. de Boer, Aan ondernemingsraad OBA, 9 september 1996.
35 Eind 1995 bijvoorbeeld zondigde IGMA - Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 22 januari 1996. Begin 1996 
Westport en Internationale Controle Maatschappij - idem, 5 februari 1996. In een interne notitie formuleerde De 
Wildt een algemene klacht (“Wat wordt met onze informatie gedaan?”). Bijna een jaar later, 4 maart 1997 bracht 
de ondernemingsraad het Rapport Oneigenlijke Inhuur uit.



arbeidspool snel in problemen 309

Wijzigende verhoudingen
Twee passages in een informatiebulletin (Info) van de ondernemingsraad maakten een 

einde aan de constructieve sfeer.36 De eerste greep terug op de klachten van de directies 
van Westport en Ter Haak over de productiviteit en werktijden. Met instemming van De 
Boer was de verplichting ingevoerd twintig balen per strop te behandelen en kreeg een 
ploeg een uur cadeau bij een productie van 225 ton. Volgens de ondernemingsraad beston-
den die twintig balen alleen als een door de arbeidsinspectie aangegeven maximum, ter-
wijl het ene uur arbeidstijdverkorting de terugkeer van het in het verleden verboden ‘klaar 
naar huis systeem’ betekende.37

De tweede passage ging over de plannen van het nieuwe hoofd operationele dienst, P. 
Wentink, om boten ‘projectmatig’ te lossen, dat wilde zeggen op basis van een tarief per 
ton. Wentink, 15 april 1996 benoemd, was afkomstig van CTA, waar hij vanaf 1973 werk-
zaam was en sinds 1990 de functie bekleedde van operationeel bedrijfsleider. De onderne-
mingsraad was niet gelukkig met zijn komst vanwege zijn reputatie als manager van reor-
ganisaties en betrokkenheid begin jaren negentig bij de uitvoering van een munitiecontract 
van het Amerikaanse en Nederlandse leger tijdens de oorlog in Irak (“een gedeelte van de 
terminal was tot oorlogsgebied verklaard”).38 In het kennismakingsgesprek gaf Wentink 
te kennen de ambitie te hebben De Boer, die zo’n twee jaar bij de Arbeidspool zou blij-
ven, op te volgen. De ondernemingsraad noemde zijn productiemethode een vrijbrief voor 
onrechtmatig overwerk en stukloon.39

Een dag na de publicatie van de Info riep De Boer de voorzitter van de ondernemingsraad 
De Wildt op het matje “om een windvlaag over me heen te laten gaan”. De Boer bleek zeer 
gebelgd over de inhoud en toon van de Info. Hij dreigde “zijn jas aan te trekken”, vond 
de relatie met de ondernemingsraad prima en de kritiek onverdiend. De opvattingen van 
Wentink deelde hij niet, maar moesten uitgesproken kunnen worden. Volgens De Wildt 
kwamen ze echter niet uit de lucht vallen. Met de praktijken bij Westport en Ter Haak 
mondden ze uit in “productiedwang, productieverhoging, wild west en gevolgen op het 
gebied van personeelsbestand, arbeidsvoorwaarden enz. En dat willen wij niet”.40

Uit een intern bericht van de ondernemingsraad bleek dat het ongenoegen ook kwes-
ties betrof als de gebrekkige informatie over de acquisitie en de exclusieve positie van OBA. 
De conclusie was dat ook in de toekomst niemand een blad voor de mond zou nemen, 
maar namen niet meer zouden vallen en het overleg met De Boer met open vizier voort 
zou gaan. De ondernemingsraad wilde voorkomen dat De Boer vroegtijdig vertrok, want 
met Wentink was “het kwaad kersen eten”. Eventuele problemen met de laatste zouden in 
het overleg met De Boer aan de orde komen.41 Dit voornemen kon de ondernemingsraad 
slechts een paar maanden nastreven. In oktober 1996 werd De Boer ernstig ziek en ver-

36 Ondernemingsraad Arbeidspool, Info, 25 april 1996.
37 Volgens de Risico-inventarisatie en -evaluatie van de Arbodienst Amsterdam e.O./Noord-Holland Oost,  
21 augustus 1996, was klaar naar huis weer schering en inslag.
38 Curriculum Vitae, P. Wentink, mei 1996.
39 Ondernemingsraad Arbeidspool, Pamflet, eind november 1996.
40 Ondernemingsraad Arbeidspool, Intern bericht, 29 april 1996.
41 Idem.
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vangen door Wentink.42 Een gebeurtenis die een verhardende invloed zou hebben op de 
verhouding tussen ondernemingsraad en directie.

Klaar naar huis43

“Nog steeds proberen mensen in de haven zich te slopen. Door via extra inspanningen vroeg 
naar huis te gaan. Dit heeft overbelasting en slijtage tot gevolg, op de lange termijn leidt dit tot 
ziekte en WAO. Een machine scheidt er bij overbelasting mee uit vanwege een ingebouwde 
beveiliging. Een mens heeft die beveiliging niet, die valt gewoon opeens neer.  
Het is dus gevaarlijk voor je gezondheid en de rekening komt later.”

Om zijn positie over openheid van informatie te verduidelijken, gaf de ondernemingsraad 
aan ook ten opzichte van de collega’s klare wijn te schenken. Bijvoorbeeld door steeds te 
wijzen op de funeste gevolgen van het klaar naar huis systeem dat immers schadelijk was 
voor zowel de arbeidsomstandigheden (werkdruk en veiligheid) als de werkgelegenheid 
(minder mensen nodig). Maar ook door kritiek uit te oefenen op het doorstaan. Weliswaar 
leverde dat mensen flink wat geld op, maar ook hier waren arbeidsomstandigheden en 
werkgelegenheid in het geding.

Na de contracten kende de Arbeidspool als tweede prioriteit: de ontwikkeling en 
uitvoering van een scholingsplan. Tegenover elkaar kwamen te staan de marktgerichte 
uitgangspunten van De Boer en de personeelsgerichte voorwaarden van de 
ondernemingsraad.

Scholing
Een onderdeel van de contracten tussen de Arbeidspool en de bedrijven betrof de kwa-

lificaties van de ingeleende arbeiders. Meestal onzorgvuldig aangeduid met het scholings 
of opleidingsniveau. Onzorgvuldig, omdat de kwalificaties waarover mensen beschikken 
ook de opgedane praktijkervaringen omvatten. Hoe dan ook, het niveau van de werkers/
stuwers – ‘ongeschoolden’ genoemd – was te laag en zou één van de oorzaken zijn van de 
groeiende leegloop en de afnemende inleen in de laatste jaren van de SHB. Het aprilak-
koord bood een scholingstraject voor de periode juni 1995 tot en met 1998. Behalve op 
vernieuwing en uitbreiding van de kwalificaties was het gericht op een verbreding van de 
inzetbaarheid.44

In de eerste discussie over een scholingsplan legde De Boer de nadruk op praktijkop-
leidingen, afgestemd op “de behoefte in de markt”. Deze was door de buitendienst van de 

42 “Na rijp beraad” beëindigde De Boer begin 1997 definitief zijn werkzaamheden  Brief aan de President
Commissaris van de Raad van Commissarissen van de Arbeidspool, 26 januari 1997.
43 Ondernemingsraad Arbeidspool, Pamflet, eind november 1996. “We zien en horen dat er al meer collega’s niet 
meer mee kunnen komen in het klaar naar huis systeem. Daardoor komen er meer klachten over rug en bewe-
gingsapparaat. Omdat de porties al groter worden en de werkdruk al zwaarder op hun schouders rusten. Omdat we 
met minder mensen hetzelfde werk moeten doen” - Uit een handgeschreven brief van een niet nader genoemd lid 
van de ondernemingsraad, 2 december 1996.
44 Protocol van afspraken, 6 april 1995, document 11.
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Arbeidspool bij de afnemende bedrijven geïnventariseerd.45 De ondernemingsraad – de 
opvolger van Hekking, Ron Wiechels, was voorzitter van de scholingscommissie – vond 
een bedrijfsinventarisatie onvoldoende en bracht de volgende voorwaarden naar voren:
— erkenning van op het werk gerichte opleidingswensen van het personeel,
— aandacht voor veiligheid en gezondheid,
— faciliteiten om de verworven kwalificaties in de praktijk te onderhouden,
— voorrang voor stuwers.46

In juli gingen de (bij)scholingscursussen van start, onder meer voor kraandrijver, 
chauffeur op een vorkheftruck of een tugmaster (een oplegger voor containers); beoogd 
aantal deelnemers: 120.47 In september 1995 stelden de machinale bedrijven (IGMA, OBA 
en de opvolger van de Rietlanden: De Stuwer) aanvullende eisen aan de arbeiders van de 
Arbeidspool. Dit leidde tot een tweede scholingsplan dat 55 machinale allrounders moest 
opleveren.48 De kosten van de scholing waren voor de Arbeidspool, maar de bedrijven 
dienden opleiders vrij te maken om cursisten de kans te geven ervaring op te doen.49 Bij 
een eerste evaluatie stelden De Boer en de ondernemingsraad gezamenlijk vast dat de 
samenwerking met de bedrijven “niet altijd even soepel” verliep. Met name “boven de 
sterkte meedraaien van cursisten met ervaren werknemers” schoot tekort.50

De balans opmakend, nam in de periode tot 1997 ongeveer eenderde van het operationeel 
personeel deel aan één of meer cursussen die voornamelijk in de dalperiode plaatsvonden. 
Meestal mondden ze uit in een diploma.51 In een evaluatierapport van mei 1996 bleek de 
animo tot deelname groot en twijfelde niemand aan het nut. Een grote zorg echter was de 
geldigheid van de behaalde certificaten buiten de haven.52

Maar scholing als zodanig zei nog niet zo veel, wezenlijk was de benutting in de 
arbeids praktijk. En daarbij traden problemen op. Zo meende de ondernemingsraad dat de 
besteking te weinig rekening hield met de roulatie van functies. Met als gevolg dat mensen 
niet of onregelmatig het werk toegewezen kregen waarvoor ze waren opgeleid. Hun vers 
verworven kwalificaties konden ze daardoor onvoldoende onderhouden en ontwikkelen.53 
Een laatste kritiek betrof de voorrang van de stuwers, tegen de afspraken kregen ze dat 
niet.54

45 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 22 juni 1995.
46 Deze voorwaarden waren vrijwel gelijk aan de uitgangspunten, waarmee de Vervoersbond FNV de onderhan-
delingen over het aprilakkoord inging - Opleidingen SHB, 5 april 1995 - in het akkoord ontbraken ze.
47 Scholingsplan Arbeidspool, 1995. Deze cursussen duurden drie tot twaalf dagen; verzorgd door havenbedrij-
ven in Amsterdam en Rotterdam, soms door Hoogovens of gespecialiseerde instituten.
48 Scholingsplan 1995-1996 Machinale sector Arbeidspool, september 1995.
49 De financiering was op de korte termijn een probleem, omdat de Melkert gelden die onder meer voor scholing 
bedoeld waren, pas in juni 1996 beschikbaar kwamen. Een krediet van de banken bood enig soulaas - Verslag 
overlegvergadering Arbeidspool, 17 juli 1995. In mei 1996 volgde steun van het GHB (200.000 gulden) en in okto-
ber 1996 ging de subsidieaanvraag bij het Europees Sociaal Fonds voor de periode tot 1998 de deur uit (659.407 
gulden) - 4 oktober 1996.
50 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 16 oktober 1995.
51 Directieverslag bij Jaarrekening 1996, mei 1997, p. 6.
52 Rapport inzake korte cursorische opleidingen voor de werknemers van Arbeidspool, 23 mei 1996.
53 Verslag scholingscommissie, 7 juni 1996.
54 Verslag ondernemingsvergadering Arbeidspool, 3 juni 1996.
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Wat gebeurde er met deze problemen? Volgens de scholingscommissie niet veel. Ze 
schreef de directie die deelnam aan de commissievergaderingen: “Er verandert niks. Als 
er wat is besloten, hoort de scholingscommissie het pas achteraf.”55 Weliswaar was in het 
handboek van de besteking de roulatie van functies opgenomen, maar in de praktijk stuitte 
de uitvoering vaak op de voorkeur die bedrijven aan bepaalde mensen gaven. De besteking 
legde zich daar bij neer.

Onverwacht kwam eind januari 1997 het bericht “In verband met de financiële situatie 
zijn alle cursussen op een heel laag pitje gezet”.56 Twee maanden later deelde Wentink 
mee dat eerst de bedrijven moesten aangeven “of er nog behoefte was aan meer opgeleid 
personeel”.57

Naast specifieke stonden ook algemene – niet aan een bepaalde functie gebonden – kwali-
ficaties op de scholingsagenda. Daarbij waren twee vormen te onderscheiden. Op initiatief 
van de ondernemingsraad, gericht op de belangen van werknemers bij een gezonde en vei-
lige werkplek (‘arbo’) en op initiatief van de directie, gericht op “vergroting van de bedrijfs-
gebondenheid” (‘interne scholing’). Bij de eerste hechtte de ondernemingsraad veel belang 
aan “een gedegen opleiding Gevaarlijke Stoffen”.58 Niet voor niets, want in de cacao en de 
granen speelden immers bestrijdingsmiddelen een gevaarlijke rol. Die opleiding kwam er 
niet, zoals in de gehele scholingsopzet het thema veiligheid en gezondheid vrijwel buiten 
beschouwing bleef. De Boer maakte zich geen zorgen. “Ik heb weinig meegemaakt dat er 
grote disputen zijn over arbeidsomstandigheden. Dat is overal redelijk geregeld.”59

Dat de werkelijkheid van het havenwerk anders was, stond te lezen in een 
Waarschuwing die de Arbeidsinspectie een paar maanden eerder had uitgebracht. Gericht 
aan de directie van CTA, met een afschrift aan De Boer, ging het om een ernstig ongeval 
met een verplaatsbaar tussendek. Tevens wees de inspectie op de overschrijding van de 
maximaal toegestane arbeidstijden op zondag.60 De in de maanden maart/juni 1996 ver-
richte risico-inventarisatie en -evaluatie bevestigde de zorgen van de ondernemingsraad. 
De drie algemene conclusies uit dit uitvoerige onderzoek naar de arbeidsomstandigheden 
bij de verschillende bedrijven waren veelzeggend.61 Een gestructureerd arbeidsomstandig-
hedenbeleid ontbrak, de fysieke belasting, vooral in de cacao, nam verontrustend toe en de 
informatievoorziening over de arbeidsomstandigheden was onvoldoende.

Voor de ondernemingsraad waren deze conclusies geen verrassing. Eigen vooronder-
zoek leidde tot de inschakeling van de betreffende Arbo-dienst die de bevindingen van de 
raad bevestigde.62 De in maart 1996, volgens de vernieuwde wetgeving, ingestelde Arbo 
commissie – adviserend en onder meer belast met de verwerking van de resultaten van 

55 Scholingscommissie, Aan de directie Arbeidspool, 18 november 1996.
56 Verslag ondernemingsraadsvergadering Arbeidspool, 3 februari 1997.
57 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 1 april 1997.
58 R. Wiechels, Notitie voor de ondernemingsraad Arbeidspool, 20 april 1995.
59 Habivi, april 1996.
60 Inspectiedienst SZW, aan de directie van CTA, Waarschuwing tot naleving van de Arbeidsomstandigheden/
Stuwadoorswet, 13 december 1995.
61 Sector Havens/industrie Arbodienst Amsterdam e.O./Noord-Holland Oost, Risico-inventarisatie & Risico-
Evaluatie Buitendienstmedewerkers Arbeidspool, 21 augustus 1996.
62 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 16 september 1996.
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het risico-onderzoek – gaf een vergelijkbaar beeld te zien. De werknemersdelegatie signa-
leerde opnieuw het gebruik van fosfine en wees op de werkdruk tijdens de cacaopiek. De 
trage voortgang in de aanpak van deze kwesties bracht de delegatie tot de verzuchting dat 
de commissie “niet meer serieus zal worden genomen”.63 Een voorstel om een cursus over 
arbeidsomstandigheden voor het gehele operationele personeel te organiseren, was al op 
de kosten gesneuveld. Daarvoor in de plaats kwam een cursus ‘binnenshuis’.64

Van een geheel andere aard was de interne scholingsdag die De Boer begin april 1996 
lanceerde. De deelname was verplicht en de bijeenkomsten van tien tot vijftien mensen 
zouden worden opgeluisterd met een gezamenlijke lunch. Hoofdpunten: informatie over 
de “marktkansen” van de Arbeidspool en het belang van de “kwaliteitsverbetering”.65 De 
uitvoering van dit plan werd verschillende malen uitgesteld, uiteindelijk vonden in oktober 
twee bijeenkomsten plaats.66

De opzet was volgens de managementstijl van De Boer: samen de schouders eronder, 
het is ons bedrijf, met een positieve inzet kunnen we de markt veroveren. In goed overleg 
met de ondernemingsraad, optimisme uitdragend, wilde hij ‘zijn mannen’, die hij regelma-
tig prees, een ‘wijgevoel’ aanleren. Een bedrijfsblad met oppeppende informatie leek hem 
daarvoor een goed bindmiddel. Van het scholingsprogramma had hij hoge verwachtingen 
en vol bewondering sprak hij over de kraandrijvers en hun collega’s op de bulldozer en 

63 Werknemersdelegatie Arbo-commissie, Aan directie Arbeidspool, 26 november 1996.
64 Verslag ondernemingsraadvergadering Arbeidspool, 15 april 1996.
65 Directie Arbeidspool, Opzet inzake interne scholing operationele dienst, 24 april 1996.
66 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 11 november 1996.

Overslag balen cacao uit Ivoorkust, VCK, Vlothaven, 19 januari 1983 – foto Piet den Blanken
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shovel. “Dat is een vak apart. Het zijn echte artiesten in mijn ogen.”67 Geconfronteerd met 
de magere medewerking van de bedrijven en de ervaring dat verhoging van het scholings-
niveau voor de markt niet zaligmakend was, wilde De Boer de neuzen één kant op krijgen 
en het tij keren. Daarin paste ook zijn voorstel elke dag een korte “brainstorming” te hou-
den met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad.68 Deze ging daar niet op in.69

Van deze scholingsdagen kwam niet veel terecht, het bedrijfsblad beperkte zich tot een 
incidenteel directiebericht. Tekenend was dat Wentink van het uitstel mededeling deed.70 
Met zijn komst en de afwezigheid van De Boer veranderde de managementstijl. Wentink 
kende aan het sociale deel van zijn managementtaak minder prioriteit toe. In plaats van 
de door De Boer beoogde versterking van de binding aan het bedrijf, stond bij hem het 
operationele productieproces centraal: logistiek, planning, nieuwe werktuigen en automa-
tisering. In plaats van herstel koos hij voor sanering.

Voor hem zou de Arbeidspool zich alleen kunnen handhaven na een verdere inkrim-
ping van het personeelsbestand en verlaging van de kosten. Hij opereerde meer op afstand, 
communiceerde via korte berichten en liet de feiten en niet de goede bedoelingen spreken. 
Zijn voorganger chef operationele dienst, waarmee de ondernemingsraad een goede ver-
standhouding onderhield, vertrok, omdat hij steeds meer moeite kreeg met de uitwerking 
van het aprilakkoord, de voortgang van de scholing was hem te traag, de aandacht voor de 
arbeidsomstandigheden onvoldoende en de reorganisatie van het kantoor te ingrijpend.71

Onder invloed van het fiasco van de interne scholing, de marginale aandacht voor de 
gezondheid en de veranderde managementstijl liet de ondernemingsraad de coöperatieve 
opstelling langzaam los. De kwestie van de arbeidsvoorwaarden droeg daaraan bij.

Aanpassingen arbeidsvoorwaarden
Het document in het aprilakkoord dat de verschillende wijzigingen in de CAO vast-

legde, was het meest besproken.72 Drie aanpassingen, gericht op de daling van de leegloop, 
zorgden voor beroering.

1.  Roostervrije dagen – Minder vrij opneembaar en meer mogelijkheden voor de werkge-
ver deze in te delen. Bijvoorbeeld: bij een dienstverband van één zaterdag per vier weken 
(kloszaterdag) kon de werkgever zestien van de 29 roostervrije dagen aanwijzen. Vóór het 
aprilakkoord waren dat er zeven.73 De resterende dertien, compensatie voor de kloszater-

67 Habivi, april 1996.
68 Verslag ondernemingsraadvergadering Arbeidspool, 3 juni 1996.
69 Ondernemingsraad, Invulling participatie interne scholingsdag, intern stuk, begin mei 1996.
70 Verslag overlegvergadering Arbeidspool,, 11 november 1996.
71 Ondernemingsraad, Interne notitie, 29 april 1995. De reorganisatie van het kantoor maakte deel uit van het 
Leiderdorpse protocol. In de periode tot januari 1997 daalde het aantal personeelsleden van twintig naar dertien, 
onder meer door opheffing van de afdelingen personeelszaken en buitendienst  Directieverslag bij Jaarrekening 
1996, mei 1997, p. 6. De reorganisatie stuitte met behulp van de ondernemingsraad op verschillende protesten - 
Brief afdeling buitendienst en besteking aan ondernemingsraad, 14 november 1995. Dat was bijzonder, omdat het 
kantoor zich in het algemeen niet door de ondernemingsraad vertegenwoordigd zag.
72 Document 3, Arbeidsvoorwaardelijke aanpassingen CAO sector stukgoed en sector controlebedrijven.
73 SVN, Haven van Amsterdam, Sector CAO stukgoed, 1 april 1992 tot en met 31 maart 1993.
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dag, waren snipperdagen. Daarvan dienden er vijf in de dalperiode opgenomen te worden 
in de weken van de kloszaterdag.
2.  Tijd voor tijd – Uitbetaling in tijd bij vrijwillig werk buiten het arbeidsschema en op 
feestdagen; opnemen in de dalperiode als snipperdagen. Ongewijzigd bleef de geldelijke 
toeslag.74

3.  Werk in andere havens – Verplicht, afhankelijk van de reisafstand. In de praktijk vrijwel 
altijd in Rotterdam. Per dienst een aanvullende uitkering in tijd van tweeëneenhalf tot drie 
uur, ook bij tewerkstelling op vrijwillige basis.

De ondernemingsraad steunde de tijd voor tijd regeling vanwege het gunstige effect op de 
werkgelegenheid, de andere twee werden beschouwd als verslechteringen. Behalve dat ze 
tot nogal wat rekenwerk leidden (kilometers, uren, dagen), gaven ze al snel een stapeling 
van vrije dagen te zien.75 Zeker gevoegd bij de gekochte dagen arbeidstijdverkorting die ook 
in de dalperiode vielen.76

De schermutselingen begonnen al snel. In mei 1995 bedong de ondernemingsraad een 
spreiding van de aangewezen dagen over het soort diensten, de betaling van de diensten 
verschilde immers. Daarnaast meende de raad dat zelf betalen van de extra dagen arbeids-
tijdverkorting zelf roosteren betekende.77 Vervolgens bleek in juli bij de Rotterdamse 
tewerkstelling helemaal geen sprake te zijn van ‘tijd voor tijd’. Pas in november was het zo 
ver, wel met terugwerkende kracht.78

De besteking zorgde voor een ander probleem, ze vatte de aanwijzing van roostervrije 
dagen nogal rigoureus op. ‘s Morgens om zeven uur, de eerste melding voor werk, kre-
gen de mensen de mededeling dat ze die dag “roostervrij waren ingedeeld”, dus in feite 
voor niets kwamen. Dat was tegen de afspraak, een dergelijke indeling moest een dag van 
te voren bekend zijn. Protesten hielpen niet, regelmatig reisden poolarbeiders tevergeefs 
naar de Hemweg.79

Over de tijd voor tijd regeling die 1 juli 1995 zou ingaan, ontstond een slepend conflict. Met 
een lijst van 21 handtekeningen protesteerden poolarbeiders werkzaam bij de machinale 
bedrijven (‘machinale pool’) bij bondsbestuurder Koningh. “Vrijwillig overwerk doen wij 
met name om extra inkomsten te verkrijgen. (…) Wij willen de keuze vrij houden hoe wij 
ons overwerk gecompenseerd willen hebben.80

74 Verplicht overwerk stond in de CAO: maximaal één uur voor voorbereidende werkzaamheden en maximaal 
twee uur voor afwerking van een schip of wanneer de praktijk van het bedrijf dit noodzakelijk maakte – idem.
75 Zo was bij VCK een reservoir van duizend dagen opgebouwd, omgerekend zo’n 25 dagen per ingeleende arbei-
der - Verslag ondernemingsraadvergadering Arbeidspool, 9 september 1996.
76 Document 8 van het aprilakkoord. De gekochte vrije dagen onderscheidden zich van de snipperdagen, omdat 
ze bij ziekte op de geroosterde dag vervielen; snipperdagen daarentegen waren “onvervreemdbaar”, ze bleven ook 
bij ziekte beschikbaar - Verslag vergadering vakantie/roostercommissie ondernemingsraad, 4 mei 1995.
77 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 4 juli 1995.
78 R. de Boer, Aan alle werknemers, 2 november 1995.
79 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 11 december 1995.
80 Medewerkers Machinale Pool SHB, Bezwaarschrift aan T. Koningh, 22 juni 1996.
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Voor de paritaire begeleidingscommissie was dit protest aanleiding de invoering uit te 
stellen tot 1 december 1995.81 De ondernemingsraad was het daar niet mee eens en wees 
het standpunt van de machinale collega’s af, ieder behoorde bij te dragen aan het behoud 
van werkgelegenheid.82 Zo deed zich een bijzondere situatie voor. Ondernemers en bonden 
stelden zich soepel op ten opzichte van een akkoord dat ze zelf gesloten hadden, terwijl 
de ondernemingsraad als tegenstander eraan vasthield. Dat tot 1 december 1995 de oude 
situatie gehandhaafd bleef, suggereerde op zijn minst dat de paritaire commissie de voort-
gang van het werk, inclusief de arbeidsrust, belangrijker vond dan de uitvoering van het 
akkoord.  
 Ook De Boer volgde deze lijn. “Bij de vergadering gehaald” door de ondernemingsraad, 
benadrukte hij de missie van de Arbeidspool die levering onder alle omstandigheden voor-
schreef.83 Precies op 1 december ontving hij van Koningh een woedende brief met de eis de 
gemaakte afspraken na te komen, ook in de machinale bedrijven.84 Als antwoord deed De 
Boer een poging de geloofwaardigheid van het aprilakkoord te herstellen. Eerst door een 
peiling te houden onder de arbeiders van de machinale pool. Zij bleven bij hun standpunt. 
Probleem was wel dat de andere arbeiders van de pool een geringe bereidheid toonden vrij-
willig ingezet te worden in “bijzondere omstandigheden” (onder andere in Rotterdam).85 
Daarna trachtte De Boer twee vliegen in één klap slaan. Eén: niet tegemoetkomen aan de 
eis van de machinale arbeiders en de introductie van een ‘stand-by schema’. Twee: hun 
collega’s verplichten buiten het arbeidsschema werk te verrichten onder de voorwaarde 
van de tijd voor tijd regeling. Zo maakte hij het conflict in de machinale pool tot een middel 
om de flexibele beschikbaarheid van het gehele personeel op te schroeven.

‘Stand-by’ hield een verplichte beschikbaarheid in van één maal per zes of acht weken 
op zondag (avond of late nacht).86 De ondernemingsraad zag hier niets in en kwam met 
een eigen voorstel. Dat leidde ook tot een verhoogde beschikbaarheid, onder andere door 
nieuw opgeleiden ervaring te laten opdoen, maar diende tevens het belang van de roulatie 
van werk over zo veel mogelijk mensen. De besteking had daarin een eigen verantwoorde-
lijkheid, meende de ondernemingsraad, en moest veel meer bepalen “welke werknemers 
op welk werkobject worden bestoken, los van de wensen van de klanten”.87

In de overlegvergadering van 11 december 1995 kwamen beide voorstellen aan bod. De 
Boer trok de verplichte stand-by regeling in, wanneer zou blijken dat voldoende arbeiders 
zich vrijwillig beschikbaar stelden voor werk in het weekeinde; betaling gedeeltelijk in tijd 
voor tijd. Was dat niet het geval, dan zou een aantal mensen verplicht worden. Besloten 
werd het personeel te vragen naar de bereidheid om de verschillende arbeidsschema’s uit 
te breiden.88 Toen zich voldoende gegadigden meldden, was deze kwestie voor de onder-

81 Directeur Sociale Zaken SVN, J.G.A.M. Spoor, Aan de betreffende leden, 3 juli 1995.
82 Verslag ondernemingsraadvergadering Arbeidspool, 28 november 1995.
83 Idem.
84 T. Koningh, Aan directie SHB, 1 december 1995.
85 Directie SHB, Aan ondernemingsraad, Tijd voor tijd regeling, 1 december 1995.
86 Idem.
87 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 11 december 1995.
88 R. de Boer, Aan onze werkne(e)m(st)ers, 15 december 1995.
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nemingsraad afgesloten.89 Vlot verliep de uitvoering echter niet. Directies van de bedrijven 
waren gevoelig voor de weerstand bij veel arbeiders en betaalden in geld. De onderne-
mingsraad sprak daar zijn zorgen over uit. “De OR is niet de boeman voor slechte berich-
ten. Nu wat geld extra verdienen is begrijpelijk, maar ook een gevaar voor de toekomst.”90

Ook bij de uitbetaling in tijd bleek de praktijk weerbarstiger dan de papieren afspraak. 
De regelingen, elk met een eigen status, vergden per individuele arbeider een uitvoerig 
volgsysteem. In deze administratieve keten vormde de besteking een belangrijke schakel. 
Belast met de verdeling van het werk op basis van de wensen en eisen van de inlenende 
bedrijven, stonden de bestekers regelmatig voor ‘last minute’ beslissingen.91

Tijdens de besprekingen over een Handboek Besteking, tweede helft 1996, passeerden 
deze kwesties de revue. De reden om tot zo’n handboek te komen, was dat de besteking te 
veel ongeschreven regels kende en onvoldoende was toegerust op de nieuwe Arbeidspool. 
Na in overleg met de ondernemingsraad de bestaande gang van zaken vastgesteld te heb-
ben92, volgde de opstelling van vernieuwde regels en procedures.93 Daarin kwam de maxi-
male beschikbaarheid aan de orde. De Boer en later Wentink wilden dat mogelijk maken 
door een ‘last minute’ aanwijzing van roostervrije dagen in het handboek op te nemen; 
werken als er werk is.94 Na bezwaren van de ondernemingsraad kwam de volgende rege-
ling uit de bus: was de tewerkstelling voor de volgende dag niet bekend, dan belde de 
betreffende arbeider op een bepaald tijdstip de afdeling besteking om de bestemming te 
horen.95

Een andere vorm van opgevoerde beschikbaarheid kreeg wel een plaats in het hand-
boek. Was de bestemming niet bekend, dan was voor de dagdienst een gevarieerde groep 
van zes arbeiders telefonisch bereikbaar tussen 11.00 en 12.30 uur om eventueel later op 
die dag werk te kunnen verrichten. Dus toch een stand-by regeling.96

Met de definitieve samenstelling van het Handboek Besteking, eind 1996, waren echter 
de strubbelingen niet verdwenen. In de eerste maanden van 1997 keerden conflicten over 
de verdeling van het werk terug, over de indeling op basis van kwalificaties, de roulatie 
over functies en de opname van roostervrije dagen. Eén voorbeeld. Nadat de onderne-
mingsraad in april 1997 constateerde dat het beleid over de in 1996 opgebouwde rooster-
vrije dagen “spaak begon te lopen”, deelde Wentink mee dat bij grote werkdruk deze dagen 
niet of nauwelijks opgenomen konden worden.97

89 Verslag extra overlegvergadering Arbeidspool, 22 januari 1996.
90 Ondernemingsraad Arbeidspool, Info, 30 januari 1996.
91 Verslag extra ondernemingsraadvergadering Arbeidspool, 7 oktober 1996.
92 Concept Handboek Besteking Arbeidspool, juni 1996.
93 Veranderingsvoorstellen op Handboek Besteking, 28 augustus 1996 en 9 december 1996.
94 Ook de vrij op te nemen dagen arbeidstijdverkorting wilde de directie afhankelijk maken van het werkaanbod. 
De ondernemingsraad hield dat tegen, maar kon niet verhinderen dat op de aanvrager druk werd uitgeoefend.
95 Directeur Arbeidspool, Aan ondernemingsraad, Veranderingsvoorstellen op handboek besteking, 9 december 
1996, pp. 8, 9.
96 Idem.
97 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 1 april 1997.
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De moeizame uitwerking van het aprilakkoord en de stroeve verhouding met de nieuwe 
directeur Wentink kregen tegen het einde van het jaar 1996 gezelschap van een sfeer van 
onzekerheid op de werkvloer, gevoed door (geruchten over) financiële problemen.98

Financiële zorgen
In juni 1996 toonde De Boer zich “gematigd optimistisch” over de afzet van diensten.99 

Drie maanden later herhaalde hij dat op basis van de cijfers over de eerste drie kwartalen 
van 1996. In vergelijking met dezelfde periode in 1995 nam het aantal diensten licht toe, 
terwijl de daling van de leegloop doorzette (van 15,9 naar 7,0 procent).100 Bij deze tussen-
stand bevond zich een summier financieel overzicht. Weliswaar verminderde daarin de 
omzet (kortingen en tariefsverlaging), de aanzienlijke daling van zowel kosten als verlies-
cijfer bood een hoopvol beeld.

Bij dat laatste gegeven – verlies van 4,9 miljoen gulden over 1995 en van 426 duizend 
gulden over 1996 (raming) – bleven de Melkert gelden ongenoemd. Ze waren echter wel 
meegerekend in de totstandkoming van deze cijfers en verhulden zo de financiële wer-
kelijkheid. Uit de stukken kwam niet naar voren dat de ondernemingsraad deze kwestie 
aankaartte. Toch was er voldoende informatie om wantrouwend te zijn. Zowel in de jaar-
rekening van 1995 (uitgebracht eind mei 1996101) als in een commentaar daarop van de 
accountants (begin september 1996) waren de Melkert gelden onder de post “buitenge-
wone baten” opgenomen.102 En daaruit was de betrekkelijkheid van de omvang van het 
verlies te destilleren.

Dat de ondernemingsraad pas in december een algemene vraag over de financiën 
stelde, verklaarde De Wildt ruim twee jaar later als volgt: “We merkten dat de spanning 
over de centen begon op te lopen, maar kregen geen vat op de bedrijfseconomische situ-
atie. De bond kon ons hierover ook niet wijzer maken. Dat kort daarna de pleuris zou 
uitbreken, verwachtten we absoluut niet.”103 Dat laatste klonk ook door in de woorden 
waarmee de ondernemingsraad 1996 uitluidde: “Na een jaar waarin nogal wat gebeurd is, 
zijn we in een iets rustiger vaarwater gekomen. (…) Gezamenlijk met alle collega’s halen 
we 2000 ook!!”104

Deze moedgevende verwachting brokkelde half januari 1997 af na een vergadering van 
de paritaire commissie die overigens in het jaar 1996 niet bij elkaar was gekomen. De 
bondsvertegenwoordigers hoorden “dat het er financieel niet zo rooskleurig voorstond”.105 
Hoe ernstig de financiële toestand was, kon echter pas in mei 1997 definitief beoordeeld 
worden bij de publicatie van de jaarrekening 1996. Daarin was het volgende te lezen:

98 Idem, 9 december 1996.
99 Idem, 10 juni 1996.
100 Sheets bij overlegvergadering Arbeidspool, 16 september 1996.
101 Directieverslag bij Jaarrekening 1995, mei 1996, pp. 6, 7.
102 Coopers & Lybrand, Vertrouwelijk/Persoonlijk aan R. de Boer,12 augustus 1996.
103 Gesprek met A. de Wildt, 30 maart 1999.
104 Ondernemingsraad, Info, 10 december 1996.
105 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 29 januari 1997.
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— het aantal diensten in het laatste kwartaal viel tegen en gaf in vergelijking met 1995 
een daling te zien van bijna 25 procent106; ten opzichte van 1994 was dat 17,5 procent; het 
personeelsbestand nam in de periode 1994-1996 sterker af: 25,2 procent,107

— de daling van de leegloop in het laatste kwartaal van 1996 stagneerde,108

— het verlies, 6,4 miljoen gulden, kwam aanzienlijk hoger uit dan geraamd; de gespreid 
verstrekte Melkert gelden bleven daarin verwerkt (1995: 10,7, 1996: 8,3 miljoen gulden).109

De conclusie in de jaarrekening loog er niet om: “In 1997 kan de situatie ontstaan dat 
de vennootschap niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.”110 Maar dat was in mei 
1997.

Gedurende het laatste kwartaal van 1996 kende de ondernemingsraad geen details, maar 
begon in de kantines door de dalende werkgelegenheid de onzekerheid over de toekomst 
te groeien. De stilte bij de ondernemingsraad over de financiële ontwikkeling was dan 
ook bevreemdend.111 Dat gold ook voor de Vervoersbond FNV. Volgens Koningh kwam de 
paritaire begeleidingscommissie van het aprilakkoord in 1996 niet bijeen, omdat de onder-
nemersdelegatie geen tijd zou hebben.112

De ondernemingsraad die toch al nauw betrokken was bij de uitwerking van delen 
van het akkoord, kreeg zijn handen vol. Ook, omdat oude kwalen als onbevoegde arbeid, 
doorstaan en klaar naar huis bleven doorzieken. Individuele en groepen arbeiders beant-
woordden de druk op de productiviteit en flexibiliteit met ‘pakken wat je pakken kan’, 
inclusief een protest tegen tijd voor tijd.113 Het aprilakkoord bleek ingrijpende gevolgen te 
hebben. Zo leidde bijvoorbeeld de ruimte die derdebedrijven kregen tot een groeiend aan-
tal diensten – aandeel van 10 tot 20 procent – buiten de poolarbeiders om, en dus tot een 
vermindering van hun werkgelegenheid.114

In de periode dat Wentink het roer overnam – de fluwelen hand van herstel en opti-
misme maakte plaats voor de hardere van kostenbesparing en realiteitszin – waren bij de 
ondernemingsraad de twijfels toegenomen aan de effectiviteit van de intensieve beleids-
bemoeienis waartoe in juni 1995 besloten was. Tijdens de cursus van november 1996 vond 
een koerswijziging plaats naar de meer vertrouwde positie een tegenpartij te zijn die bij 
optredende problemen een principiële, belangenbehartigende benadering zocht.115

106 Directieverslag bij Jaarrekening 1996, mei 1997, p. 5. Sheets bij overlegvergadering Arbeidspool, 16 september 
1996.
107 Directieverslag bij Jaarrekening 1996, mei 1997, p. 5. SHB, Jaarverslag 1994.
108 Idem, p. 4. Het hele jaar: gemiddeld 12,5 procent, de eerste negen maanden: 7,0 procent.
109 Idem, pp. 4 en 7. De jaarrekening (pp. 17 en 23) meldde dat de Melkert gelden, mede door het gebruik als 
aflossing van een in 1995 gesloten lening, niet toereikend waren om in 1997 het vermogenstekort weg te werken.
110 Arbeidspool, Jaarrekening 1996, pp. 4 en 17.
111 Misschien dat de niet optimale verhouding met de ingeschakelde deskundigen die zich onder meer met die 
financiën bezighielden, van invloed is geweest. De samenwerking eindigde juni 1996.
112 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 29 januari 1997.
113 In een Info van 25 april 1996 bedankte de ondernemingsraad de collega’s in de machinale bedrijven voor hun 
“steun en inzet” om “onbevoegde derden te weren”.
114 Arbeidspool, Jaarrekening 1996, p. 24.
115 Verslag OR-cursus Arbeidspool, 13-15 november 1996.



320 opstandig volk

Nog onvolledig geïnformeerd over de financiële staat van de BV, nog onbekend met 
de teruglopende overslag bij Ceres, de opvolger van CTA, gingen de poolarbeiders met 
opnieuw een groeiende onzekerheid over hun werk het jaar 1997 in.

Eerder had CTA met ambitieuze steun van de gemeente Amsterdam een even ambitieuze 
koper gevonden, de volstrekt onbekende reder Kritikos. Maar al vrij snel, 1997, kreeg het 
nieuwe bedrijf Ceres te maken met een sterke terugval in de containeroverslag.

Van CTA naar Ceres
Afgaande op de winst over 1995 van een kleine twee miljoen gulden, slaagden de cura-

toren erin CTA Nieuw klaar te maken voor een koper.116 Diens aantrekkelijkheid hing af van 
de bereidheid de schuldeisers en aandeelhouders te betalen en te investeren in de contai-
neroverslag. De gemeente Amsterdam bleef betrokken als belangrijke schuldeiser en met 
grootse uitbreidingsplannen in het Westelijk Havengebied.

Toen de Grieks/Amerikaanse reder C. N. Kritikos – eigenaar van Ceres Terminals 
Incorporated, hoofdkantoor Hoboken New York – de voorkeur kreeg, kwamen de wethou-
der van Economische Zaken Peer en de curatoren tegenover elkaar te staan. Andere gega-
digden haakten af en verweten de wethouder de financiële eisen te hebben opgeschroefd, 
omdat hij tot elke prijs een deal wilde sluiten met Kritikos.117 Peer stelde ook eisen aan de 
curatoren, één van hen zei daarover: “Peer wil dat ik CTA voor een gulden aan Kritikos 
verkoop. (…) Dat kan ik niet maken tegenover de aandeelhouders, de schuldeisers en de 
werknemers.”118

Aan dit conflict ging het één en ander vooraf. De curatoren waren begin 1996 op de hoogte 
van de interesse van Kritikos. Ze kwamen tot een gesprek zonder overeenstemming te 
bereiken. Tot hun verrassing bleken Peer en Van den Heuvel (GHB) begin februari 1996 
in het Canadese Halifax met Kritikos een raamovereenkomst gesloten te hebben over de 
verkoop van CTA. Er zou een bedrag van tien miljoen gulden mee gemoeid zijn, waarbij 
Kritikos de werkgelegenheid garandeerde van de inmiddels honderd arbeiders. Peer ver-
wachtte dat de curatoren hiermee instemden, maar dezen kenden grote twijfels.119 Ook de 
ondernemingsraad van CTA was zeer verrast en achtte de overeenkomst in strijd met de 
Wet op de Ondernemingsraden, omdat elke informatie over Ceres ontbrak.120 “Wel recla-
mefolders, geen cijfers.”121

 Hoewel CTA in 1958 één van de eerste bedrijven in de wereld was dat goederen in 
containers oversloeg en Kritikos in Amerika als “Mr Container” bekend stond, wis-
ten Nederlandse havenkringen slechts dat hij in Europa een grote speler wilde worden. 
Krantenberichten meldden dat in 1995 Ceres 1,3 miljoen containers behandelde – ter ver-
gelijking: ECT: 2,5 miljoen, CTA: 65.000 – 1.200 mensen in directe dienst had en geen 

116 Nieuwsblad Transport, 11 april 1996.
117 Verslag bijeenkomst wethouder Peer met Havenbeleidscommissie, 18 oktober 1995.
118 NRC Handelsblad, 13 juli 1996.
119 de Volkskrant, 9 februari 1996.
120 Ondernemingsraad CTA, Aan G.G.C. van den Heuvel, 8 februari 1996.
121 de Volkskrant, 12 maart 1996.
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informatie verstrekte over de omzet en de winstcijfers.122 Ceres bleek vooral een ‘facilitator’ 
te zijn die per project terminals huurde en mensen wierf.123

Kritikos heette een man van grote gebaren en woorden, Peer schreef hem een “hele 
simpele filosofie” toe: “hij gelooft in zichzelf”. Bestuurder Koningh van de Vervoersbond 
FNV sprak van mooie voornemens. “Maar zwart op wit hebben we dat nog niet.”124 Peer 
was enthousiast over de belofte van Kritikos om de Amserdamse haven tot één van de 
grootste van Europa te maken. In ambities leken Peer en Kritikos elkaar gevonden te heb-
ben. Peer, sinds 1996 wethouder en lid van de VVD, stond in die tijd in politiek Amsterdam 
bekend als de jonge, liberale “Macher” (35 jaar), nauw gelieerd aan het zakenleven en “tuk 
op projecten van grootse proporties”.125

Nabij Westpoint in de Amerikahaven zou een megaproject opgezet worden. Van den 
Heuvel sloot goed aan bij beider ambities. Vanaf 1966 tot 1970 werkte hij al op de afdeling 
Economische Zaken van het GHB, waarvan hij in 1990 directeur werd. In de tussenlig-
gende periode was hij, lid van het CDA, onder meer elf jaar burgemeester van Borssele. 
Ervaren in het ‘grote politieke werk’ rond de Zeeuwse kerncentrale aldaar, was hij de man 
op de achtergrond van de elkaar in Amsterdam opvolgende wethouders van VVD-huize126;  
 

122 de Volkskrant, 9 februari 1996. Het Parool, 7 maart 1996.
123 Het Parool, 7 maart 1996.
124 FNV Magazine, 21 maart 1996.
125 De Groene Amsterdammer, 10 juli 1996.
126 Peer volgde F. de Grave op, daarna vervulden de partijgenoten H.H.M. Groen, P. Krikke en G. Dales de functie 
van wethouder met havenzaken in de portefeuille.

Klampen: balen op hoogte brengen door ze te stapelen; daarbij kunnen haken gebruikt worden, 4 april 1997 

– foto Chris Pennarts
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de continue factor en gezien als de bedenker van de grote plannen in het Westelijke 
Havengebied.127

Welke raamovereenkomst sloten de drie heren af? Kritikos toonde zich bereid 25 miljoen 
gulden op tafel te leggen, waarvan 7,5 miljoen voor de overname van CTA, en verwachtte 
de containeroverslag in enkele jaren op te voeren tot 650.000 stuks. Hij ging er van uit dat 
Ceres minimaal 5 procent moest kunnen bemachtigen van de 13 miljoen containers die 
jaarlijks van de Verenigde Staten in Europa aan land kwamen. De gemeente Amsterdam 
stelde een kleine honderd miljoen beschikbaar voor de bouw van een nieuwe containerter-
minal, waarvan Ceres 45 miljoen met rente zou terugbetalen. Met Ceres als huurder zou 
de terminal in 1999 operationeel moeten zijn en 300 directe en 1.000 indirecte arbeids-
plaatsen verschaffen.

De Amsterdamse gemeenteraad was zeer tevreden over deze plannen en stemde er 3 
april 1996 unaniem mee in. Maar daarmee was de verkoop nog niet rond. Daarover moes-
ten Kritikos en de curatoren het nog eens worden. Peer had voor alle zekerheid een slag om 
de arm gehouden. “Als Ceres halverwege de rit afhaakt, kunnen de kranen en het equip-
ment snel en tegen een goede prijs verkocht worden.”128

In een terugblik, drie maanden later, was één van de curatoren nog woedend over Peer. 
“Vorig jaar weigerde de gemeente nog verantwoordelijkheid te nemen voor de doorstart 
van CTA. Maar nu CTA een miljoen gulden op de bank heeft staan, zijn ze er als de kippen 
bij om het te verpatsen.”129

De onderhandelingen met Ceres verliepen dus moeizaam. De curatoren vroegen vier 
miljoen gulden voor de aandelen, een restschuld van de boedel en de in 1995 gemaakte 
winst. Kritikos vond dat het winstcijfer was opgevoerd en de ‘deal’ dreigde vast te lopen. 
Interimdirecteur van CTA, E.J. de Regt, volgens Kritikos verantwoordelijk voor het geflat-
teerde winstcijfer, gaf te kennen zonder Ceres verder te kunnen: “Ik verwacht een groei van 
het aantal overgeslagen containers van 25 tot 30 procent.”130

Het kan verkeren. Na de zomer bereikten de curatoren en Kritikos een akkoord over de 
definitieve verkoop. De eerdere bezwaren bleken achteraf het wapengekletter van onder-
handelaars. Het besluit van de gemeenteraad konden de curatoren moeilijk naast zich 
neerleggen en inmiddels was de Vervoersbond FNV het eens geworden over de arbeids-
voorwaarden: de CAO zou nageleefd worden en het ouderenbeleid voortgezet.131 Bovendien 
had Van den Heuvel de nodige druk uitgeoefend en Ceres een huurcontract voor twintig 
jaar aangeboden. Over het uiteindelijk bedrag waren de curatoren vaag. “De vraagprijs was 
niet idioot hoog, 3 tot 3,5 miljoen all in. Dan kan je het snel eens worden.”132

127 Haven Amsterdam, 1999, nummer 1.
128 Nieuwsblad Transport, 4 april 1996.
129 De Groene Amsterdammer, 10 juli 1996.
130 NRC Handelsblad, 13 juli 1996.
131 Protocol arbeidsvoorwaardelijke afspraken tussen CTA BV en de Vervoersbond FNV inzake de overname van 
CTA BV door Ceres Inc., Amsterdam 28 mei 1996.
132 de Volkskrant, 6 september 1996.
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Alle partijen waren dus tevreden. Peer en de Amsterdamse haven stonden op de kaart. 
Van den Heuvel zette een nieuwe stap in het Westelijk Havengebied. Ceres beschikte over 
de mogelijkheden te expanderen. De curatoren rondden hun werk netjes af. De werkgele-
genheid was niet alleen gegarandeerd, maar zou de komende jaren zelfs een uitbreiding 
ondergaan.

Toch rezen er twijfels. Overspeelden de gemeente en Kritikos hun hand met de 
hoge verwachtingen over het marktaandeel van Ceres? De secretaris van de Nationale 
Havenraad sprak al in maart 1996 deze twijfels uit: “Het is natuurlijk niet uitgesloten, 
maar ruim een half miljoen containers klinkt nogal verbazingwekkend. Als het wordt 
gehaald, is Amsterdam in één keer een concurrent van betekenis voor het Rotterdamse 
Havenbedrijf.”133 De Regt, temperde in september van dat jaar het optimisme en twijfelde 
aan het tempo: “Zo’n terminal bouw je niet in een achternamiddag.”134 Over de financiële 
gulheid van de gemeente liet alleen bondsbestuurder Koningh zich kritisch uit: “Het kost 
miljoenen om het gewenste terrein voor de nieuwe terminal aan te leggen, belastinggeld!”135

De twijfels leken bevestigd te worden, toen in maart 1997 twee consortiums van 
rederijen, Eurosal en New Caribean Services, besloten hun overslag te verplaatsen naar 
Rotterdam (betere achterlandverbinding) en Zeebrugge (door ligging aan zee minder tijd-
verlies). De containeroverslag van het Amsterdamse Ceres die in 1996 was opgelopen tot 
90.000 stuks, zou daarmee terugvallen tot 37.000 in 1997 en 30.000 in 1998.136

Terwijl de nieuwe, financiële steun van de gemeente Amsterdam aan CTA/Ceres nog 
rumoer te wachten stond, tekende zich steeds duidelijker af dat het gebruik van de Melkert 
gelden ‘oneigenlijk’ te noemen was.

Gebruik Melkert gelden
Een week voordat de Vervoersbond FNV eind januari 1997 bekendmaakte dat de 

Arbeidspool er financieel niet best voorstond, was het onrustig in de Amsterdamse haven. 
Een algemene staking dreigde en de bond trok flink van leer, omdat een kaderlid – Rob van 
Zijl – bij de inlenende bedrijven ongewenst was. Leider van de acties bij het faillissement 
van het overslagbedrijf De Rietlanden in januari 1993, was hij niet door de nieuwe eigenaar 
‘overgenomen’ en vervolgens met een paar collega’s in dienst van de Arbeidspool getre-
den. Koningh sloot acties niet uit, wanneer de lopende gesprekken niets opleverden.137 
Deze dreiging bleek voldoende om kort daarna Van Zijl normaal te besteken.

133 Het Parool, 7 maart 1996.
134 de Volkskrant, 6 september 1996.
135 FNV Magazine, 21 maart 1996.
136 Nieuws van de Dag, 21 maart 1997. In de volgende jaren hield Ceres, later Ceres Paragon, velen bezig. 
Havenarbeiders, Amsterdamse gemeentebestuurders, Chinese kranenbouwers en Japanse scheepvaartmagnaten. 
Met 282 miljoen gulden steun keurde de gemeenteraad in mei 1999 de bouw van een insteekterminal goed (aan 
weerszijden kranen, lossen aan twee kanten) die in augustus 2001 gereed was. In september 2002 deelde Kritikos 
het eigendom met het Japanse conglomeraat NYK (Nippon Yusen Kaisha); in december 2006 volledig eigenaar. 
Ruim een jaar eerder vond de lossing van het eerste containerschip in de insteekhaven plaats.- FEM Business, 1 
september 2007. Oktober 2008 werkten bij Ceres 235 mensen - Nieuwsblad Transport, 6 oktober 2008.
137 Nieuws van de Dag, 21 januari 1997.
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De onrust viel samen met de publicatie van een ingrijpend reorganisatieplan van de 
Rotterdamse SHB. In 1996 was daar ten opzichte van 1995 het aantal verkochte diensten 
met bijna 20 procent afgenomen en directeur Schermer verwachtte dat deze daling de 
komende jaren zou voortduren. Met ingang van juli 1997 stonden tweehonderd van de 
bijna duizend mensen ontslag te wachten en kregen 330 een nieuw arbeidscontract met 
een werkgarantie van drie dagen per week aangeboden. Dat laatste zou gefaseerd geschie-
den en in het jaar 2000 voltooid zijn. Daarnaast verlangde Schermer van de SHB’ers een 
“grotere flexibiliteit”.138 Bondsbestuurder Niek Stam bevestigde dat de leegloop “kritieke 
vormen” aannam, maar benadrukte dat de bond vast zou houden aan ‘geen gedwongen 
ontslagen’.139 Voorzitter van de ondernemingsraad, Jeroen Toussaint, noemde het plan 
“een bom onder de havenpool. Het is voor ons erop of eronder. We hebben niets te ver-
liezen. Wij eisen ons werk op”.140 In Amsterdam verspreidde de bond een Nieuwsbrief die 
onder de kop “Solidariteit” meldde dat de gebeurtenissen in Rotterdam “hun uitstraling 
naar Amsterdam” konden hebben.141

Tegen deze achtergrond van onrust en verontrusting verscheen in Amsterdam ruim een 
week later “Pamflet nr. 1”, waarin Heilig en Koningh hun zorgen uitten over de positie van 
de Arbeidspool. De toon was er één van verontwaardiging. Ze kregen volstrekt onverwacht 
van de delegatie van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) te horen 
dat de bodem van de kas van de Arbeidspool in zicht was. “Hoe precies moeten wij nog 
uitzoeken, maar veel vertrouwen hebben wij er niet in.” 142

Kort daarna vond de eerste ondernemingsraadsvergadering van 1997 plaats. De uitge-
nodigde Koningh deed verslag van een tweede gesprek met de AWVN en sprak het ver-
moeden uit dat de financiële problemen van de Arbeidspool het gevolg waren van te lage 
tarieven en een verkeerde calculatie.143 Heilig had van president-commissaris Haks verno-
men dat het startgeld van Melkert vrijwel op was.144 Fraude sloot hij niet uit. “Er is iets zeer 
fundamenteels mis bij de SHB.” Een onderzoek moest de bond meer informatie verschaf-
fen. Heilig: “De uitkomst daarvan zou wel eens schokkend kunnen zijn.”145

De verbazing over de ontstane situatie was even groot als de verwarring. Zo sugge-
reerde Heilig de ene dag dat fraude mogelijk en de andere dag dat het onmogelijk was.146 
Koningh ergerde zich aan dit “gedraai”. “Heilig moet maar voor zijn woorden gaan staan”, 

138 SHB Personeelsplanning BV, Ondernemingsplan SHB. Periode 1997 t/m 2000, 16 januari 1997.
139 De Volkskrant, 17 januari 1997.
140 Rotterdams Dagblad, 18 januari 1997.
141 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, Aan alle werknemers in het Noordzeekanaalgebied, 21 januari 1997.
142 Vervoersbond FNV, Pamflet nr. 1, 29 januari 1997.
143 Verslag ondernemingsraadsvergadering Arbeidspool, 3 februari 1997.
144 Rinus Haks was in maart 1996 benoemd als president-commissaris en fungeerde vanaf oktober 1996 als 
gedelegeerd commissaris - Directie Arbeidspool, Aan alle medewerkers, 24 oktober 1996. Jarenlang prominent 
partijbestuurder van de CPN, was hij onder meer lijsttrekker bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 
1979 en in de jaren tachtig gedeputeerde van de Provinciale Staten van Noord-Holland. De Wildt hield aan een 
kennismakingsgesprek een “positief gevoel” over - Interne notitie ondernemingsraad, 15 april 1996.
145 Nieuws van de Dag, 4 februari 1997.
146 de Volkskrant, 5 februari 1997.
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waarop Heilig reageerde met het vermoeden dat Koningh “gestresst” was.147 Kennelijk een 
niet erg collegiale verhouding die later in het jaar uitgroeide tot een openlijk conflict.

Begin februari beperkten de strubbelingen zich nog tot de vraag wat er met de Melkert 
gelden gebeurd was. Een telefoontje van een journalist naar het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid gaf enige duidelijkheid. Een woordvoerder: “Van de 24,1 mil-
joen die in 1995 is toegezegd, is inmiddels zestien miljoen overgemaakt.” Een bericht van 
de controlerende instantie, het bureau Tica, maakte de informatie was preciezer: “De SHB 
[bedoeld is Arbeidspool] had vorig jaar [1996] recht op 7,7 miljoen gulden. Dat bedrag was 
al in de eerste zes maanden ‘opgedeclareerd’. Dan is er dus de rest van het jaar niets meer 
in rekening te brengen.” Volgens het Tica lag er voor 1997 nog eens 7,7 miljoen te wachten 
en 964 duizend gulden voor 1998. 148

Het onderzoek waarover Heilig sprak, bevestigde de veronderstelling van onjuiste kost-
prijsberekeningen waaruit te lage tarieven volgden. Voordeeltjes voor de inlenende onder-
nemers waren dus verantwoordelijk voor de vrijwel lege kas van de Arbeidspool. Over de 
Melkert gelden zei deze conclusie echter niets.149

De bij de bondsbestuurders gerezen verwarring gaf te denken. In de eerste plaats bood 
de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging die de Havenbijdrageregeling beëindigde, 
informatie over de gespreide betaling van de totale som van 24,1 miljoen gulden over de 
periode 1995-2000.150 De door het ministerie verstrekte gegevens waren daaraan ont-
leend en zouden geen nieuws mogen bevatten.151 In de tweede plaats was de ontvangende 
rechtspersoon paritair samengesteld en belast met controlerende taken over de besteding 
van de gelden. Evenals bij de bewaking van het aprilakkoord functioneerde dit paritaire 
orgaan niet zo dat bondsbestuurders over financiële kennis van zaken beschikten. Een 
uitspraak van Heilig illustreerde deze tekortkoming: “Qua werkgelegenheid gaat het goed, 
maar financieel gaat het blijkbaar slecht.”152 De genoemde cijfers van het Tica waren dus 
bij de Vervoersbond FNV onbekend. Van controle op de toewijzing van de gelden was dus 
geen sprake.

Hetzelfde gold de besteding. Het gebruik in 1996 van de Melkert gelden voor de aflos-
sing van een lening die in 1995 was aangegaan, vond zonder bondscommentaar plaats.153 
Weliswaar waren de doelen die de tijdelijke bijdrage moesten dienen ruim geformuleerd 
(kosten in verband met de omvorming van de organisatie), controle bleef uit. Ook waar de 
wettelijke regeling specifiek sprak over scholing, waarvoor de Arbeidspool in 1995 boven-
dien meer dan een half miljoen gulden Europese subsidie ontving.154

147 Het Parool 5 februari 1997.
148 Idem. Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming viel onder het College van Toezicht Sociale 
Verzekeringen en verleende de Melkert gelden - Regeling van tijdelijke bijdrage aan havenbedrijven voor herstruc-
turering van de arbeidsvoorziening in havens ter vervanging van de Werkloosheidswet (Wet tijdelijke bijdrage 
herstructurering arbeidsvoorziening havens), ‘s-Gravenhage, 20 september 1995.
149 de Volkskrant, 14 februari 1997. Het Parool, 14 februari 1997, Nieuwsblad Transport 15 februari 1997.
150 Memorie van Toelichting bij Regeling van tijdelijke bijdrage (…), ‘s-Gravenhage, 20 september 1995.
151 Ze verschilden enigszins van de cijfers in de jaarrekening een paar maanden later - zie p. 13.
152 NRC Handelsblad, 5 februari 1997.
153 Jaarrekening Arbeidspool 1995, p. 7. Idem 1996, p. 8.
154 Jaarrekening Arbeidspool 1996, p. 8.
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En dan de kwestie van fraude. In april 1998 – de Arbeidspool was al failliet – kwam uit een 
onderzoek van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen dat bij de declaratie van de 
subsidies geen fraude was gepleegd. “Wel was heel soepel met de regels omgesprongen.”155 
Een maand of negen later liet Heilig in een interview eerdere twijfels achter zich: “De tarie-
ven waren volledig naar z’n mallemoer geholpen. Met het geld van Melkert is Sinterklaas 
gespeeld, het is overgeheveld naar de werkgevers. (...) Duidelijk een geval van fraude.” Op 
de vraag waarom geen juridische stappen waren genomen, antwoordde hij: “Dat was niet 
meer interessant, de toko was failliet.”156

Door de combinatie van de invoering van klantvriendelijke tarieven en kortingen en de 
integratie van de Melkert gelden in de bedrijfsvoering van de Arbeidspool, profiteerden 
de inlenende ondernemers in de Amsterdamse haven van de marktconforme 
omvorming van de SHB.
Dat strookte niet met de wettelijk vastgelegde overheidssteun die immers ten dienste 
stond van de herstructurering van de arbeidsvoorziening. Vertrouwen in de uitvoering 
van de wet was geschonden en onbedoeld materieel voordeel gehaald. Zonder in een 
juridische discussie over fraude te treden, droeg het oneigenlijk gebruik van de Melkert 
gelden bij aan de financiële crisis van de Arbeidspool.
Op het ontstaan van die crisis waren ook in 1997 de al besproken ontwikkelingen 
van invloed, zoals het cacaotransport in bulk, de derdebedrijven, de stagnerende 
acquisitie en de stapeling van niet opgenomen vrije dagen. Daar kwam de afnemende 
containeroverslag van Ceres bij.

155 OR Info, 16 april 1998.
156 H. Boot, “Pool blijft speerpunt voor de bond”, in: Solidariteit, januari 1999 (hierna:.Pool blijft speerpunt).
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hoofdstuk 13

Arbeidspool in het rood

De eerste maanden van 1997 was de financiële crisis allesbeheersend. Terwijl de 
tegenstellingen tussen de directie en de ondernemingsraad verscherpten, duurde het 
nog tot april eer de acties begonnen. Ze waren veelal ‘wild’ en soms in samenwerking 
met de collega’s van de Rotterdamse SHB die zich tegen een ingrijpende reorganisatie 
verzetten. Spectaculaire acties, op de voet gevolgd door de media en de politie. De 
Vervoersbond FNV hield op afstand van de leden in beide pools ontslagen tegen. 
Hetzelfde gold de poging de Arbeidspool te laten overnemen door een uitzendbedrijf.

Oorzaken financiële crisis
De financiële nood en teruglopende werkgelegenheid bij de Arbeidspool kenden, 

naast nieuwe problemen in de containersector, oorzaken die al langere tijd hun invloed 
uitoefenden.

Allereerst Ceres. Het vertrek van de consortiums Eurosal en New Caribbean Services, 
een combinatie van zeven rederijen, hing al vanaf september 1996 in de lucht. Maar rond 
de eerste publiciteit over de financiële problemen bij de Arbeidspool1, raakte de beslissing 
in een versnelling.2 Zes weken later (21 maart) was het zo ver en volgde de aankondiging dat 
half april het laatste schip van de twee consortia in Amsterdam zou afmeren. De nieuwe 
directeur van Ceres, T. Meerman reageerde nuchter: “Het betekent dat de SHB (…) er nog 
eens een probleem bij krijgt.” Bondsbestuurder Heilig maakte zich zorgen over de “nega-
tieve uitstraling op de haven als geheel”, maar verwachtte geen onrust.3 Dat klopte. Bij 
Ceres en de Nederlandse kantoren van de rederijen bleven acties uit. Zijn collega Koningh 
liet een tegendraads geluid horen, volgens hem vielen de effecten op de werkgelegenheid 
wel mee: “Peanuts, in vergelijking met de aangekondigde investeringen in het Westelijk 
Havengebied met 30.000 nieuwe banen.”4 De Wildt zag het wegvallen van de inleen van 
Ceres “als een tijdelijke dip, er is genoeg werk in de haven, ook voor de pool”.5 Wentink 
was aanzienlijk minder optimistisch. “Het scheelt al gauw zo’n 15 procent [47 arbeids-
plaatsen], een hele aderlating.”6

Deze commentaren boden een vertrouwd beeld. Wentink zag een automatisme van 
minder werk en grotere problemen, waarbij Heilig zich aansloot. Koningh en De Wildt 

1 de Volkskrant, 5 februari 1997 - “Reserve havenpool Amsterdam na twee jaar op”. NRC Handelsblad,  
5 februari 1997 - “Mistige crisis rond havenpool”.
2 Nieuws van de Dag, 6 februari 1997 - “Vertrek rederijen zware klap voor overslagbedrijf CTA”. Noordhollands 
Dagblad, 6 februari 1997 - “Strop voor haven van Amsterdam”.
3 Nieuwsblad Transport, 22 maart 1997.
4 FNV Kader, april 1997.
5 Nieuwsblad Transport, 12 april 1997.
6 Nieuws van de Dag, 12 april 1997.
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bestreden dat en stelden impliciet de vraag hoe de Arbeidspool toegang kon krijgen tot de 
voorspelde en bestaande werkgelegenheid. Daar naar gevraagd, lichtte De Wildt later zijn 
standpunt toe. “Ik stelde twee kwesties aan de orde. Eén, de oorzaak van onze problemen 
lag niet bij Ceres, maar in de voorgaande periode van financiële chaos. Twee, de werkge-
legenheid in het algemeen verminderde niet, maar er werd steeds meer buiten de Haven 
CAO om gewerkt en dat betekende minder gebruik van ons.”7

Een tweede, negatieve invloed vormde het stijgende bulktransport van cacaobonen. Steeds 
minder vervoerd in balen, lagen de bonen als bulk in het ruim of de container. Directeur 
R. ter Haak van stuwadoorsbedrijf Ter Haak illustreerde de afnemende arbeidsintensi-
teit. “Nu halen we 200 ton per uur uit het schip, terwijl we bij de zakken niet meer dan 
200 ton per dienst losten.”8 Pikant was dat Ter Haak op 4 februari 1997 – de dag voor 
het eerste openbare nieuws over de crisis bij de Arbeidspool – de eerste paal liet slaan 
voor een bulkloods die in tegenstelling tot de oude opslagloodsen direct aan de kade lag; 
Suezhaven Westelijk Havengebied. Dat maakte het mogelijk, na lossing van de schepen 
met een kraan, de bulk via de lopende band direct in de loods op te slaan. Het Gemeentelijk 
Havenbedrijf (GHB) zorgde voor de financiering van 7,7 miljoen gulden, waarbij Ter Haak 
een contract van huurkoop sloot over een periode van tien jaar.9

De directeur van het GHB, Van den Heuvel, rechtvaardigde de gemeentelijke bemoeie-
nis laconiek: “Bulk levert inderdaad minder werk op. Maar je gaat een kanaal ook niet meer 
met een lepel graven.”10

De nieuwe loods was aanleiding voor een serie artikelen in de dagbladen over de ‘ver-
bulking’.11 Het toonaangevende Nieuwsblad Transport wijdde er een dossier aan en ver-
wachtte dat na de proeven met bulkcacao in 1995, spoedig de helft van de bonen in bulk 
arriveerde.12 Directeur D. de Bruin van Westport Terminals, ging er zelfs van uit dat in 
1997 van de ruim 550.000 ton bonen meer dan 60 procent in bulkschepen vervoerd werd, 
in 1995 was dat 25 procent.13 “Voor de stuwadoor is dat goed, voor de mensen is het een 
ramp.” Hij doelde daarbij op de Arbeidspool. Later bleek deze ontwikkeling ook zijn bedrijf 
te treffen dat zich beperkte tot de traditionele overslag in balen. Hij ontsloeg ruim een jaar 
later, april 1998, 49 mensen.14

Het tempo van de verbulking verraste velen. Commercieel directeur van Ceres, D. 
Dalmeijer: “Als iemand ons twee jaar geleden over los gestorte cacaobonen had gehoord, 
dan was zeker de dokter erbij gehaald.”15 Ook de Vervoersbond FNV had deze ontwikkeling 
niet voorzien. De bond onderschreef, evenals de ondernemingsraad van de Arbeidspool, 

7 Gesprek met A. de Wildt, 30 maart 1999.
8 Noordhollands Dagblad, 15 februari 1997.
9 Nieuwsblad Transport, 10 december 1996.
10 Noordhollands Dagblad, 15 februari, 1997.
11 Het Parool, 22 februari 1997 - “Moderne aanvoer cacao speelt havenpool parten”. Nieuws van de Dag, 12 april 
1997 - “Bulkvervoer bedreigt spierballen”.
12 Nieuwsblad Transport, 15 februari 1997.
13 De Cacao Nieuwsbrief, 8 juli 1998, een uitgave van Food World Research & Consultancy, Amsterdam, ver-
wachtte over 1997 een aandeel van het transport in bulk van 65 procent - IISG-AHBd.
14 de Volkskrant, 22 april 1998.
15 Noordhollands Dagblad, 15 februari 1997.



arbeidspool in het rood 329

de verwachting van Wentink dat de inleen in de cacaosector met ongeveer de helft zou 
dalen. Diens conclusie van een aanzienlijk kleiner personeelsbestand, kreeg echter geen 
steun. Ook Wentinks weigering een relatie te leggen tussen de financiële zorgen en de 
tariefstelling riep veel kritiek op.16 Ze voedde de felheid van de nog komende acties die hun 
inspiratie ook vonden in de door het GHB met veel trots bekendgemaakte “opmerkelijke 
groei” die de Amsterdamse haven in 1996 doormaakte. Terwijl havens als Antwerpen en 
Hamburg een daling of stagnatie lieten zien, was in vergelijking met 1995 de overslag in 
Amsterdam met 19 procent gestegen, van 31,2 naar 37,0 miljoen ton. Bovendien lag de 
overslag van cacao met 600.000 ton 20 procent hoger dan het jaarlijks gemiddelde.17

Een derde ‘ondermijner’ van de werkgelegenheid was klassiek in de geschiedenis van de 
havenpool. “Oneigenlijke inhuur is aan de orde van de dag”, luidde de conclusie van de 
ondernemingsraad na een week bedrijfsbezoeken in januari 1997.18 In maart kwam de raad 
met een beknopt rapport met nieuwe cijfers. Deze keer met naam en toenaam. Gemiddeld 
werkten per dag 26 arbeiders van derdebedrijven voor de Arbeidspool, terwijl voldoende 
mensen op de bank zaten.19 In april volgden nieuwe voorbeelden.20 In alle gevallen wees de 
directie de betreffende bedrijven op de navolging van de afspraken.

“Vast werk, jazeker!21

De collega’s bij de OBA proberen op dit moment de inhuur buiten de Arbeidspool om tegen 
te houden. Daarvoor hebben ze zelfs het werk enige tijd onderbroken. De afspraken zijn niet 
voor niets gemaakt dat de arbeidspool het inleeninstrument in en van de haven is. Wij zijn 
blij met de steun van onze collega’s. We staan er dus niet alleen voor. Gezamenlijk zijn we tot 
veel in staat.”

Uitzendbureau22

“Voor toekomstige projecten bij diverse havenbedrijven zoeken wij: allround havenwerkers! 
Voor informatie belt u: Uitzendbureau De Watertoren.”

In juli pakte de ondernemingsraad de draad op met een kwade brief aan de directie over 
de tewerkstelling buiten de pool om van een aantal Rotterdamse havenarbeiders bij het 
machinale bedrijf OBA.23 In oktober gebeurde hetzelfde. De stemming was roerig op dat 
moment. Vlak daarvoor hadden tachtig poolarbeiders een ploeg van 25 arbeiders van OBA 
tot een staking bewogen, “nadat we merkten dat achter onze rug illegaal personeel was 

16 Nieuws van de Dag, 12 april 1997.
17 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Persbericht, februari 1997 - IISG-AHBd.
18 Verslag ondernemingsraadsvergadering Arbeidspool, 3 februari 1997 - idem.
19 Ondernemingsraad Arbeidspool, Rapport Oneigenlijke Inhuur, 4 maart 1997 - idem.
20 Ondernemingsraad Arbeidspool, Aan de directie, 15, 21 en 23 april 1997 - idem.
21 Pamflet verspreid bij de besteking van de Arbeidspool, eind januari 1997  idem.
22 Advertentie in streekbladen Noord-Holland, februari 1997 - idem.
23 Het betrof oud-arbeiders van European Bulk Services (EBS). Via een sociaal plan van februari 1997 waren 276 
van de 650 arbeiders voor een periode van vijf jaar in een stichting ondergebracht om binnen of buiten de haven 
aan een baan geholpen te worden - Nieuwsblad Transport, 15 februari 1997.
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ingezet”.24 De Rotterdamse werkgever ontving een brief die zo mogelijk nog kwader was 
dan de eerste: “U provoceert de zaak door op dit moment mensen in te zetten bij een 
arbeidsconflict.25 Uit het antwoord bleek dat het verzoek was uitgegaan van de directies 
van de Arbeidspool en OBA; de besteking bevestigde dit.26

De boosheid van de ondernemingsraad kwam naast de eindeloze terugkomst van de 
sjoemelpraktijken ook voort uit de herhaalde stelling van de directie dat mensen van de 
Arbeidspool thuis zaten, omdat er onvoldoende werk was. De ondernemingsraad plaatste 
daar tegenover dat een effectief controlesysteem ontbrak.27 De na het aprilakkoord inge-
voerde havenpasjes bleken nauwelijks een controlerende werking te hebben, omdat de 
inlenende bedrijven met het toezicht belast waren.

Een vierde factor die bijdroeg aan het ontstaan van de financiële crisis, was de stagnatie van 
de acquisitie, dus van werkgelegenheid en inkomsten. Hier trad hier een cumulatief effect 
op, omdat de publiciteit over de financiën nadelig uitwerkte op de wervingskracht van de 
Arbeidspool. Des te opvallender, ook gezien de voorgeschiedenis, was de gezamenlijke 
aankondiging van de Vervoersbond FNV en de directie van een onderzoek naar werk in de 
havens van IJmuiden en Harlingen en op Schiphol.28 De directie herinnerde zich kennelijk 
de eerdere mislukkingen en haakte af, de bond beperkte zich tot bedrijven op Schiphol. 
Koningh: “De vaste werknemers van de afhandelingbedrijven klagen steeds meer over de 
grote aantallen uitzendkrachten die steeds maar weer ingewerkt en gecontroleerd worden. 
(…). Daar hebben we precies de goede mensen voor.”29

Hoewel deze argumentatie de vraag opriep wat de gevolgen waren voor de uitzend-
krachten, herhaalde de betreffende ondernemers echter hun oude bezwaren. “SHB’ers zijn 
gewoon te duur voor aanverwante bedrijfstakken als Hoogovens en Schiphol.”30

Een latere enquête van de Vervoersbond FNV onder 102 bedrijven op en rond Schiphol 
bracht geen verandering. Gezamenlijk boden ze werk aan 30.000 mensen, waarvan gemid-
deld 25 procent in flexibele contracten. De bond wilde de bestaande “pulpcontracten” door 
tewerkstelling via de Arbeidspool omzetten in vaste dienstverbanden. Pogingen om tot 
overleg te komen met de gezamenlijke ondernemers liepen op niets uit en vervolgens kwa-
men er geen nieuwe contracten voor de Arbeidspool.31

Een vijfde en laatste voor de werkgelegenheid fnuikende factor was het onbenut laten van 
rooster- en snipperdagen. In april 1997 beschikten ongeveer 180 poolarbeiders over ver-
lofrechten in het jaar 1996, soms oplopend tot meer dan dertig dagen.32 Zowel de aanwij-
zing als de vrije opname van deze dagen stuitten op bezwaren van de besteking. In februari 

24 Het Parool, 15 oktober 1997.
25 OR Arbeidspool, Aan de Stichting Herplaatsing Medewerkers EBS, 27 oktober 1997 - IISG-AHBd.
26 Stichting Herplaatsing Medewerkers EBS, Aan de ondernemingsraad Arbeidspool, 30 oktober 1997 - idem.
27 FNV Magazine, april 1997.
28 Het Parool, 16 april 1997.
29 Het Parool, 6 mei 1997.
30 Nieuwsblad Transport, 26 juli 1997.
31 Het Parool, 14 oktober 1997.
32 Directie Arbeidspool, Aan het personeel, 3 april 1997 - IISG-AHBd.
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schreef de ondernemingsraad aan de directie: “Er staan nog heel wat snipperdagen cq. 
roosterdagen open van 1995 en 1996.”33 Het antwoord van Wentink – “verplicht opnemen 
voor 1 mei 1997”, waar het de snipperdagen over 1996 betrof – wees de ondernemingsraad 
af.34 Na een beroep op het instemmingrecht volgde voor het jaar 1996 een akkoord.35 Dat 
kende naast een ruime maar in data vastgelegde spreiding in de tijd, twee beperkingen:  
1) overleg met de besteking in verband met de werkdrukte, 2) behoud van het recht dagen 
aan te wijzen.36 Zo hield de directie dus nog heel wat in eigen hand.

Alleen al de hardnekkigheid van ook dit probleem maakte de mededeling dat de werk-
druk elke regeling in de weg stond ongeloofwaardig.37 Aan de andere kant was het toch 
aannemelijk dat het gebruik van verlofrechten een uitkomst bood bij een schaars werkaan-
bod. Dat dit niet geval was, had meer te maken met de indeling en de verdeling van het 
werk, dus met de besteking, dan met het teruglopend werkaanbod. Detacheringen op 
naam en functie en het systeem van vaste voorkeur werkten selectief. Bedrijven leenden 
het ene deel van het personeel vaker dan het andere. Bij de eerste groep trad vervolgens 
de stapeling van dagen op.38 Bovendien, zo meende de ondernemingsraad, geschiedde “de 

33 Ondernemingsraad Arbeidspool, Aan de directie, 27 februari 1997 - idem.
34 Directie Arbeidspool, Aan de ondernemingsraad, 28 februari.1997 - idem.
35 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 1 april 1997 - idem.
36 Verslag extra overlegvergadering Arbeidspool, 14 april 1997 - idem.
37 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 1 april 1997 - idem.
38 Het doorstaan dat ook in 1997 hardnekkig plaatsvond, versterkte deze scheve verhouding. Een succesvolle 
actie op een cacaoboot bij Westport Terminals illustreerde dat. “Deze boot is ‘plat’ gegaan, totdat de doorstaanders 
verdwenen en het gevolg daarvan was dat een extra ploeg tewerk kon worden gesteld” - Perspectief (uitgave van 
het op 20 februari 1997 gevormde actiecomité), 29 mei 1997 - idem.

Bijeenkomst in het hok, alarmerende berichten over het einde van de Arbeidspool, 7 april 1997 - foto Chris Pennarts
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indeling nog steeds door de bedrijven en niet door onze besteking”.39 De aanleiding voor 
deze conclusie was de indeling – en betaling – van gediplomeerde allrounders als stuwer.40

De besproken oorzaken van de financiële crisis bij de Arbeidspool boden een blik op de 
positie van de betrokken partijen. Zo bleek noch de Vervoersbond FNV, noch de onderne-
mingsraad over de macht te beschikken de uitholling van de pool tegen te houden. Hun 
herhaalde pleidooi voor compenserende werkgelegenheid buiten de haven was een even 
logisch als machteloos antwoord op de teruglopende containeroverslag bij Ceres en de 
verbulking van het cacaotransport. Gegeven de steun aan de arbeidsextensieve cacao-
overslag droeg de Amsterdamse overheid een bijzondere verantwoordelijkheid. De bond 
en de havenarbeiders spraken het gemeentebestuur daarop regelmatig – tevergeefs – aan 
en bleven dat doen.

De directie schreef de crisis toe aan voldongen feiten die over de Arbeidspool heen 
kwamen en zij niet kon beïnvloeden. Het vervolg van deze redenering lag dan voor de 
hand: ‘er is te weinig werk, er is een overschot aan arbeiders en een ingrijpende inkrimping 
van het personeelsbestand is noodzakelijk’. “Het mes had veel eerder en rigoureus gehan-
teerd moeten worden”, zei Wentink in een terugblik.41 Een chirurgische visie die leefde bij 
de gezamenlijke havenondernemers en het gemeentebestuur van Amsterdam.42

Ook terugblikkend, bleken de maanden februari/april de aanloop te zijn naar een 
actievolle periode. Naast de Vervoersbond FNV en de ondernemingsraad, zetten een 
actiecomité en een groep Amsterdamse havenvrouwen de eerste stappen in het strijdperk.

Aanloop naar acties
Kort na het financiële alarm organiseerden de ondernemingsraad en de Vervoersbond 

FNV op 20 februari 1997 een drukbezochte personeelsvergadering. De aanwezige 230 
mensen – bij een personeelsbestand van 315: 75 procent – meenden “het heft in eigen 
hand te moeten gaan nemen. Alleen het opgraven van de strijdbijl kan een oplossing ( …) 
bieden!”.43 Behalve tot de oprichting van een actiecomité besloot de vergadering een brief 
op te stellen voor minister Melkert. Te versturen door individuele, verontruste havenwer-
kers met als kern de zorgen over het ronselen van vreemde inhuur. Melkert kreeg de raad 
“Geef nooit aan de vrije markt zomaar geld, want je ziet de hebbers weten er wel raad 
mee.”44

39 Ondernemingsraad Arbeidspool, Aan de directie, 11 maart 1997 - idem.
40 Idem, 24 april 1997.
41 Noordhollands Dagblad, 25 oktober 1997.
42 Wethouder Peer: “Amsterdam kan niet zonder arbeidspool. Alleen over het voortbestaan in de huidige situatie 
ben ik somber” - Nieuws van de Dag, 12 april 1997.
43 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, Verslag bijeenkomst in De Meervaart op 20 februari jl., 25 februari 1997.
44 Brief aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 21 februari 1997 (concept). In de definitieve ver-
sie, 22 april 1997, stond de passage: “Door diverse uitzendbureaus worden mensen geronseld om tegen afbraak-
salarissen te komen werken, waarbij als het stil is, zij 70% WW krijgen van het laatstverdiende loon. U begrijpt 
dat zij, gedwongen door de situatie en om een zo hoog mogelijke uitkering te krijgen, lange dagen maken. Ook 
zult u begrijpen dat de havenwerkgevers dit niet tegengaan. Integendeel, zij maken hier dankbaar gebruik van” 
- IISG-AHBd.
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In diezelfde februarimaand nam Koningh poolshoogte bij een aantal bedrijven en hoorde 
van de ondernemers dat de Arbeidspool mocht blijven bij halvering van het personeels-
bestand.45 Misschien geen verrassende, wel bedreigende informatie. Het eerste pamflet 
van het actiecomité sloot daar op aan en zette de toon voor de komende periode door de 
verschillende verlangens van ondernemers en arbeiders tegenover elkaar te stellen.46

“Wat willen de werkgevers?
— oproepkrachten (dagloners, lijfeigenen), niet zeiken, ingebouwde pieper,
— arbeiders tegen zo min mogelijk geld, liefst zonder een CAO; moet er dan toch een CAO 

komen, dan wel één waarin zij kunnen uitmaken onder welke arbeidsomstandigheden 
wij gaan werken.”

“Wat willen wij?
— de werkgevers moeten zich houden aan gedane afspraken, zich centraliseren, zodat we 

niet diverse onderhandelingspartners hebben, zodat we één havenbrede CAO kunnen 
afspreken,

— een controlesysteem op oneigenlijke inhuur, maar ook op naleving van de CAO.”

Van een andere toon was de Nieuwsbrief die de bond verspreidde. Tegenover het “werk-
gelegenheidsdrama” bij beide pools stond een plan gericht op de herverdeling van het 
werk over meer mensen. Belangrijkste onderdelen: de vierdaagse werkweek (“daar waar 
het kan”), de algemene invoering van ‘tijd voor tijd’ en een verplichte vacaturemelding.47

Deze ‘oude’ eisen gingen echter voorbij aan de acute problemen van de Arbeidspool 
en de actiesfeer die daar naar boven kwam. Die sfeer vond een uitdrukking in de oprich-
ting van de Vrouwen Havengroep Amsterdam die de oproep beantwoordde van een aan-
tal vrouwen in Rotterdam die in februari onder het motto “Havenvrouwen in opstand, 
ech wel!” naar buiten traden. De Amsterdamse vrouwen legden zowel de relatie met de 
Rotterdamse pool: “daar staan nu al 200 banen op de tocht”, als met de andere haven-
bedrijven in het Noordzeekanaalgebied: “als de SHB [Arbeidspool] omvalt, staat ook de 
zekerheid in andere bedrijven op losse schroeven.” De vrouwengroep noemde de vol-
gende activiteiten. “Posters maken, affiches verspreiden, de mannen steunen bij de acties. 
Protestbrieven en open brieven schrijven aan pers en politiek. Publiciteit zoeken. Maar 
voor alles kunnen we de buitenwacht laten zien, dat de havenarbeiders niet alleen staan, 
dat ze een sterke achterban hebben.”48

Zowel de vervoersbond als het actiecomité en de vrouwengroep legden in deze aan-
loopperiode de nadruk op de handhaving van de afspraken in de CAO. Die regelden 
immers de kwesties die voortdurend tot conflicten leidden, zoals overwerk, inhuur van 
derden en arbeidstijdverkorting. Ondernemers tot naleving dwingen was dus een logisch 
reactie, de CAO als verdedigingslinie mocht niet verlaten worden. Daar stonden tegenover 

45 Verslag vergadering ondernemingsraad Arbeidspool, 3 maart 1997 - idem.
46 Perspectief, 6 maart 1997 - idem.
47 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, Aan allen in dienst van havenbedrijven in Amsterdam en Rotterdam, 4 maart 
1997 - idem.
48 Havenvrouwen eisen vast werk voor alle havenarbeiders!, maart 1997 - idem.
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de hardnekkigheid van de oude problemen en het geringe succes bij de bestrijding ervan. 
Bovendien bood de CAO geen antwoord op directe bedreigingen als de drastische inkrim-
ping van het personeelsbestand of het wankele voortbestaan van de Arbeidspool.

Dat de CAO zo centraal stond, had nog een andere aanleiding. Eind 1996 was op cen-
traal niveau met de Algemene Werkgeversvereniging een overeenkomst afgesloten.49 De 
uitwerking op het niveau van de Amsterdamse haven en afzonderlijke bedrijven liep echter 
vast op het ontbreken van een lokale onderhandelingspartner na de afstoting van deze 
taak door de SVN.50 De poolarbeiders hechtten veel belang aan zo’n havenbrede over-
eenkomst, omdat deze hen verbond met de vaste collega’s. Vandaar dat het actiecomité, 
gesteund door de ondernemingsraad, bij de directie van de Arbeidspool aandrong op een 
Amsterdamse ondertekening.51

Toch maakte ondernemingsraad zich los van deze algemene lijn van ‘afspraken nakomen’. 
In de maand maart bestookte de raad de directie met een bombardement van schrifte-
lijke klachten over de besteking, verlofdagen, opleiding, tewerkstelling in Rotterdam, het 
uitstel van een vergadering en de bedrijfsvoering in het algemeen.52 De laatste brief in 
de reeks bracht veel ongenoegen bij elkaar. Na het verwijt kleine meningsverschillen met 
personeelsleden op te blazen en met “schorsingen zonder loon” af te wikkelen, wenste de 
ondernemingsraad paal en perk te stellen aan het “onvermogen en mismanagement” die 
de positie van de poolarbeiders in gevaar brachten.53

Wentink reageerde de volgende dag in een brief, mede ondertekend door gedelegeerd 
commissaris Haks, waarin hij meedeelde dat de liquiditeit “zwaar onder druk” stond. Een 
tussenzin van de ondernemingsraad over de onjuiste tarieven was voor Wentink aanlei-
ding het falen van de paritaire begeleidingscommissie te bevestigen. De aannames waarop 
de tarieven rustten, waren vanwege de gunstige leegloopcijfers “nooit onderzocht”, terwijl 
het lager aantal diensten en het hogere ziekteverzuim in 1996 voorspeld waren. De pro-
blemen zouden de commissie dus bekend moeten zijn. Met het verzoek om “een positieve 
instelling”, keek Wentink uit naar de eerstvolgende overlegvergadering.54

Die vond binnen een week plaats. Aan het zakelijke verslag was van de recente con-
frontatie niets te merken. Of het zou het ijzige zwijgen van de gekozen leden moeten zijn 
bij een lange rij mededelingen van Wentink onder voorzitterschap van De Wildt. De infor-
matie was niet mis. De omzet was met een kwart gedaald, de problemen bij Ceres kost-
ten vijf miljoen gulden, een eigen CAO had zijn voorkeur en voortzetting van de pool was 
onmogelijk bij het bestaande beloningspeil.55

49 Resultaat van het Gemeenschappelijk overleg van de vervoersbonden FNV en CNV met de werkgevers in de 
overslagsector van de Rotterdamse en Amsterdamse haven, 9 december 1996 - idem.
50 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 13 januari 1997. Perspectief, 6 maart 1997 - idem.
51 Actiecomité Arbeidspool, Ten aanzien van de directie, 20 maart 1997 - idem.
52 Ondernemingsraad Arbeidspool, Aan de directie, 11 maart, 13 maart, 18 maart (3x) en 25 maart 1997 - idem.
53 De directie had 11 maart 1997 naar aanleiding van klachten van klanten een brief gestuurd aan een aantal 
poolarbeiders over hun “attitude”; het werk was niet volgens de eisen van de klant verricht. Daarin sprak de direc-
tie over een sanctie die ze kort daarna uitvoerde - idem.
54 Directie Arbeidspool, Aan de ondernemingsraad, 26 maart 1997 - idem.
55 Verslag ondernemingsraadsvergadering Arbeidspool, 1 april 1997 - idem.
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Drie dagen na de overlegvergadering, 4 april 1997, was de eerste werkonderbreking. Deze 
volgde direct op een ‘s morgens vroeg belegde bijeenkomst in het hok. Koningh deed ver-
slag van een overleg met de directie en commissaris Haks op 2 april. De mededeling van de 
laatste “dat op zeer korte termijn de stekker eruit kan gaan”, werkte als een rode lap op een 
stier. De spanning liep verder op, toen op een aantal bedrijven arbeiders van de Arbeidspool 
na de werkonderbreking niet welkom waren en dus hun loon uitbleef. Vervolgens eiste 
de bond “dat de werkgevers alle interrupties en werkonderbrekingen doorbetaalden” en 
kwam een traditioneel proces op gang: werkonderbreking – loon inhouden door onderne-
mers – eis tot uitbetalen door arbeiders.56

Daarna regen de acties zich aaneen, zeker toen het einde van de Arbeidspool een realiteit 
leek. 57 De Vervoersbond FNV hield zich afzijdig en trad in overleg met de directies om 
minimaal ontslagen tegen te houden.

Wegblokkades
Haks, de man van de stekker, leek haast te hebben en noemde 1 mei 1997 als eindda-

tum van de Arbeidspool.58 Zijn summiere toelichtingen wezen op twee typen redenering. 
1) Blijft een ingrijpende reorganisatie uit, dan is het afgelopen met de pool.59 2) Komt er 
geen extra geld op tafel, dan volgt opheffing.60 In beide gevallen wilde hij druk uitoefenen 
op alle betrokkenen, inclusief het gemeentebestuur. Volgens De Wildt stond Haks een 
sociaal plan voor ogen om zo het conflict te beslechten. “Daarmee maakte hij duidelijk dat 
het behoud van onze werkgelegenheid een gepasseerd station was.”61

Op 11 april was het zo ver.62 Het hok was stampvol, ongeveer 300 mannen en vijftien 
vrouwen stonden, zaten, liepen rond, dronken koffie en lazen pamfletten. Bij het zien van 
de vier televisiecamera’s volgde een grimas of “de groeten uit Amsterdam”. Ton Zwart, 
lid van de ondernemingsraad van de SHB, voerde in herkenbaar Rotterdams het woord. 
Zijn opening “Ik kom uit Rotterdam” kon dan ook rekenen op gejoel en gejuich. “Wij heb-
ben een snipperdag opgenomen om jullie te steunen. In Amsterdam en Rotterdam zijn 
gedwongen ontslagen en deeltijdbanen onaanvaardbaar. Ik hoop dat jullie vrouwencomité 
net zo’n verschrikkelijke steun wordt als het onze. Zij vormen het thuisfront, onze achter-
ban, maar dan wel één die actief is.”

Michel van de Bos, voorzitter van het actiecomité in Amsterdam, was de tweede spreker: 
“Vandaag gaan we een grote publiciteitsactie voeren. De ogen van heel Nederland zijn op 
ons gericht, we zijn absoluut geweldloos en zullen laten zien dat wij het land opbouwen, in 
tegenstelling tot de heren die ons op straat willen zetten (…). Wij eisen gewoon ons werk op.”

56 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief 9 april 1997 - idem.
57 In deze periode besteedden nieuwsrubrieken van de televisiezenders regelmatig aandacht aan bijeenkomsten 
en acties van de poolarbeiders. Een videoverzameling van deze uitzendingen is gebruikt als bron - idem.
58 Nieuws van de Dag, 9 april 1997.
59 FNV Kader, april 1997 - Haks: “Het is duidelijk dat we een enorm werkgelegenheidsprobleem hebben en dat 
het niet lukt om nieuwe markten aan te boren. Als je naar het huishoudboekje kijkt, kun je er niet omheen dat nog 
een drastische sanering nodig is.” Deze uitspraak deed Haks voor de wegblokkade van 11 april.1997.
60 Nieuwsblad Transport, 12 april 1997.
61 Gesprek met A. de Wildt, 30 maart 1999.
62 AT5, 11 april 1997 - IISG-AHBd.
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Om acht uur ‘s morgens ging een stoet busjes en auto’s naar de ringweg van de A10 en 
blokkeerden de Coentunnel in noordelijke richting. Veel donkerblauwe werkjasjes met 
witte strepen, oranje hesjes, ook met CTA op de rug, sommige mannen droegen een helm. 
Verder fluitjes, een alarmhoorn, megafoons, pamfletten en spandoeken. “De plannen 
van de top kosten ons de kop”, “3 miljard investering, 300 man aan de tering”, “Ruigoord 
moet wijken voor een haven. Maar wij hoeven niet meer op te draven”.63 Er ontstond een 
file van tien kilometer en tot ver in de ochtend kende Amsterdam verkeersopstoppingen. 
Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs kregen pamfletten uitgedeeld. “Wij worden 
ontslagen, mogen naar het arbeidsbureau en kunnen dan weer in de haven aan de slag. 
Maar dan als Melkert baan. Of als uitzendkracht. Je ziet die jongens nu al uit Brabant en 
Friesland komen. Die staan de hele dag te beulen voor 75 piek. Wil jij dat? Doen zij dat 
niet, is er geen werk, dus geen geld. Asociaal is het. De jaren negentig, volgens de politiek 
moet het allemaal kunnen, (…) maar niet in de haven.”64

De blokkade, waaraan Koningh deelnam, wilde de gemeente onder druk zetten en een 
breed publiek informeren.65 Via de toegestroomde politie die na indringende gesprekken – 
“sleep ons maar weg” – besloot toe te kijken, eiste Van de Bos de komst van de wethouder 

63 Het dorp Ruigoord moest wijken voor de aanleg van de Afrikahaven die deel uitmaakte van het Masterplan. 
Vanaf de jaren zestig zette de aanleg van het Westelijk Havengebied het voortbestaan van Ruigoord op losse 
schroeven. In de loop der jaren had het vroegere eiland, ingepolderd bij de aanleg van het Noordzeekanaal, zich 
ontwikkeld tot een vrijstaat in een natuurlandschap waar een kunstenaarskolonie vele activiteiten ontplooide.
64 Noordhollands Dagblad, 12 april 1997.
65 Het Parool, 12 april 1997.

Blokkade ringweg A10, Tom Koningh schat wethouder Peer in bij overhandiging petitie poolarbeiders, 11 april 1997 

– foto Xander Remkes
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havenzaken, Pauline Krikke (VVD).66 Zij bevond zich in het buitenland en Peer (inmiddels 
wethouder Financiën) verving haar in zijn hoedanigheid van locoburgemeester. Pas als 
hij een petitie in ontvangst zou nemen, kwam de weg vrij.67 Peer kwam om kwart voor 
tien. Op het moment dat de auto’s weer gingen rijden, klonk het gezang “File bedankt. File 
bedankt”.68 De petitie omvatte een aantal eisen: waarvan één geadresseerd was aan de ver-
voersbond (“moet vertegenwoordiger worden van onze eisen”). In de andere ging het om 
het voortbestaan van de Arbeidspool en de besteding van 10 procent van de gemeentelijk 
investeringssteun aan werkgelegenheid.69

Koningh had geen moeite met de inwilliging van de eis aan de bond. Staande op de 
vangrail zei hij via de megafoon nieuwe acties te verwachten. Peer arriveerde in een Volvo 
Stationwagen met zwaailichten en was onder protest gekomen. Na luide aansporingen 
beloofde hij de eisen in het college van Burgemeester en Wethouders te bespreken. Maar 
“van de presidentcommissaris heb ik begrepen dat het er financieel slecht voorstaat”.70 
Later, terug in het stadhuis, voegde hij daaraan toe: “De Arbeidspool is een zelfstandig 
bedrijf. Als een uitzendbureau slecht draait, springt de gemeente ook niet zo maar even in.”71

Het actiecomité was tevreden over het verloop van de blokkade en stak de collega’s in 
een pamflet een hart onder de riem. “We hebben laten zien wat actievoeren betekent. Onze 
actie is prima verlopen, geen ongeregeldheden, goede discipline, goede argumenten.”72 
Trots wees het comité op de ondervonden steun van de collega’s uit de vaste bedrijven, uit 
Rotterdam en via internet uit Liverpool en opnieuw uit het Braziliaanse Vila Velha ES.73

De middag na de blokkade trad er als gevolg van een al eerder gepland gesprek tussen 
de bonden en werkgevers een wending op in de standpunten van Wentink en Haks. Dat 
werd maandag 14 april bekend. Het plan de Arbeidspool “sterk afgeslankt” voort te zetten, 
bleek ingetrokken. Over wat er dan wel ging gebeuren, volgde een paar algemene voorne-
mens. Naast doorlichting van de liquiditeit, onderzocht de directie de mogelijkheid het 
aantal diensten binnen en buiten de havenregio uit te breiden en klopte ze bij de gemeente 
Amsterdam aan om hulp.74

Het actiecomité was niet onder de indruk van dit overlegresultaat. Weliswaar waren 
directe maatregelen van de baan, maar de voornemens hielden slechts uitstel van executie 
in. Een scherp pamflet dat verscheen voor de ledenvergadering van de Vervoersbond FNV, 
15 april in De Meervaart te Osdorp, riep op tot voortzetting van de acties.75 Vrijwel elke zin 
was van een uitroepteken voorzien: “Als we het niet alleen af kunnen, gaan we de stad in! 

66 P. Krikke werd na twee jaar lidmaatschap van de Amsterdamse gemeenteraad voor de VVD op 21 augustus 
1996 als wethouder geïnstalleerd. Tot 1994 was zij gedurende tien jaar eigenaar van een ‘evenementenbureau’. In 
september 2001 werd Krikke benoemd als burgemeester van Arnhem.
67 Het Parool, 11 april 1997.
68 Noordhollands Dagblad, 12 april 1997.
69 Pamflet “Namens Amsterdamse havenwerkers”, 11 april 1997  IISGAHBd.
70 Nieuws van de Dag, 11 april 1997 - idem.
71 SBS 6, 11 april 1997 - idem.
72 Perspectief, 11 april 1997 - idem.
73 Met de Dockers in Liverpool was contact ontstaan tijdens hun staking in 1995/1996.
74 Verslag extra overlegvergadering Arbeidspool, 14 april 1997 - idem.
75 Perspectief, 15 april 1997 - idem.
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Solidariteit zullen we zoeken en krijgen! Want alle andere steuntrekkers en oproepkrach-
ten zullen zich aansluiten. Het wordt weer ouderwets in Amsterdam! Er zijn al eerder 
rookpluimen geweest! Er zijn al eerder straatstenen gebruikt! Er zijn al eerder barricades 
opgeworpen! Wij zullen laten zien dat we het nog steeds kunnen! We zullen blijven vech-
ten voor onze rechten!”76

De ledenvergadering nam deze scherpe lijn over en besloot elke gelegenheid tot actie 
aan te grijpen. Dweilploegen zouden de bedrijven langsgaan en controles uitoefenen om 
de directie opnieuw duidelijk te maken dat de inkomsten tegenvielen door regelmatige 
tewerkstelling onder de functietarieven en door vreemde inhuur.77

De volgende morgen, 16 april, deed een aantal arbeiders van de Arbeidspool mee aan een 
verkeersactie van hun Rotterdamse collega’s bij de SHB. De ondernemingsraad eiste daar 
de intrekking van Schermers reorganisatieplannen; dus geen tweehonderd ontslagen en 
geen deeltijdbaan voor 330 mensen. De actievoerders verzamelden zich bij het SHB kan-
toor in Hoogvliet. Tientallen auto’s gingen stapvoets in colonne op weg, blokkeerden de 
Brienenoordbrug en reden via de A15 en A16 naar het kantoor van de Algemene Werkgevers 
Vereniging in het Brainpark. Daar waren de bonden in onderhandeling met de directie van 
de SHB. Het verkeer lag volledig stil.78

Onder luid gejoel interviewde een verslaggever van de lokale radio de woedende, wit 
weggetrokken directeur Schermer die naar buiten was geroepen. Gerrit IJzermans, lid van 
de ondernemingsraad van de SHB deelde mee dat de “Rotterdamse haven plat ging” als 
Schermer zijn plannen zou doorzetten. Hij voegde er aan toe: “En de Amsterdamse haven 
ook, want onze collega’s daar staan al klaar.” De kritiek op de vreemde inhuur was gemeen-
schappelijk. IJzermans: “Er is bij ons veel meer losse werkgelegenheid dan iedereen denkt. 
Maar de ondernemingen gaan liever met een koppelbaas of een obscuur personeelsbureau 
in zee. We spreken hier over minstens 150 manjaren werk. Als die banen naar ons gaan, 
hoeft er bij de SHB niemand de deur uit.”79

De Vervoersbond FNV steunde deze actie niet. Bestuurder Stam sprak van een idiote 
situatie, omdat “leden van mijn onderhandelingsdelegatie de gesprekken doorkruisen”.80 
“Zolang wij overleggen, kunnen wij de acties van het personeel niet overnemen”, deelde 
het districtshoofd in Rotterdam, Kees van Nimwegen, mee. En juist van dat overleg dat al 
maanden voortsleepte verwachtte IJzermans weinig. “Die zitten gezellig mee te kletsen 
over grafieken en tabelletjes. Dat schiet niet op. Wij zijn bang dat de bond ons vernachelt.”81

De onrust bleef, een dag later verzamelden ongeveer vijfhonderd SHB’ers op het 
Afrikaander plein, waar in 1979 de grote bijeenkomsten van de stakers plaatsvonden. 

76 Het pamflet verwees ook naar de op dat moment lopende acties tegen de ontslagen bij Renault: “Net als de 
Belgen en Fransen kunnen we oorlog voeren!”, en naar de twee maanden later volgende top van de Europese Unie 
in Amsterdam. “De NIEUWE Europese arbeider zal niet in de haven uitgevonden worden!” - idem.
77 Perspectief, 18 april 1997. Zie voor de resultaten van de dweilploegen de noten 19 en 23 - idem.
78 Algemeen Dagblad, 17 april 1997. Nieuwsblad Transport, 17 april 1997.
79 de Volkskrant, 19 april 1997.
80 Nieuwsblad Transport, 17 april 1997.
81 de Volkskrant, 19 april 1997.
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Schermer kreeg een ultimatum voorgelegd. Zou hij voor de avond van de 23ste april de 
ontslagen niet afblazen, volgden een mogelijke herhaling van de tocht door de Maastunnel 
van 1979 en blokkades bij de ECT. Ook nu was een groep mensen van de Arbeidspool aan-
wezig. De stemming was geladen, “gedoseerde rotzooi” zou er komen.82

De steun uit de vaste bedrijven viel tegen, alleen bij de ECT waren enkele korte werkon-
derbrekingen. Uit vrees voor een schadeclaim bleef de bond nog steeds buiten de actie. De 
voorzitter van de ondernemingsraad, Toussaint, keerde zich tegen deze opstelling. “Alleen 
met acties valt er wat te bereiken.” Directeur Schermer liet weten aan de ontslagen vast te 
houden: “Ik heb geen keus. Als ik het plan intrek, is het afgelopen met het bedrijf.”83

Het weekeinde brak aan en de datum van het ultimatum kwam dichterbij. Maandag 21 
april bracht de ondernemingsraad een “oorlogsverklaring” uit. IJzermans: “Ieder ontslag is 
voor ons onacceptabel. De acties zullen echt niet vredelievend zijn. Heel Nederland moet 
er last van hebben. De Amsterdammers doen mee en dan ontmoeten we elkaar wel op het 
Prins Clausplein bij Den Haag.” De Rotterdamse politie deelde mee voorbereid te zijn op 
“grote ordeverstoringen”.84

Voor de bonden was deze situatie van dreigende sociale onrust aanleiding opnieuw met 
Schermer in contact te treden. Het resultaat was vergelijkbaar met dat in Amsterdam. Vlak 
voor het ultimatum verstreek, kwam de verklaring dat zolang de onderhandelingen liepen 
ontslagen uitgesloten waren. Volgens bestuurder Stam hield dit in dat de gestelde dead-
line voor het reorganisatieplan van 1 juli 1997 onhaalbaar was. Schermer legde zich daar 
bij neer, maar gaf tevens aan dat in de situatie geen verandering was gekomen. Volgens 
hem was de verklaring bedoeld om “de FNV te helpen partij aan tafel te zijn. Die had geen 
achterban meer”. De ondernemingsraad zag wel een verandering, schortte de acties op en 
sprak van een wapenstilstand.85

De gezamenlijke acties en regelmatige contacten bij een vergelijkbare bedreiging van de 
werkgelegenheid van de twee havenpools waren vooral van invloed op de ontwikkelingen 
in Amsterdam. In Rotterdam werkten aanzienlijk meer mensen en was het reorganisatie-
plan concreet uitgewerkt. Mede door de invloedrijke positie van het Onafhankelijk Verbond 
van Bedrijfsorganisaties en De Rode Morgen (Groep Marxisten-Leninisten) waren de 
tegenstellingen tussen de ondernemingsraad en directie scherper. Ondanks de onderlinge 
verschillen was hun gezamenlijke grote meerderheid een reële machtsfactor die gepaard 
ging met een felle oppositie tegen het overlegbeleid van de Vervoersbond FNV. Beide orga-
nisaties hadden in Amsterdam nauwelijks of geen vertegenwoordiging en invloed. Ook de 
oprichting van de Amsterdamse vrouwengroep was een Rotterdams initiatief. Maar waar 
de Rotterdamse groep sprak van honderd actieve vrouwen, was half april in Amsterdam de 
deelname te beperkt om tot bijeenkomsten en activiteiten te komen.86

82 Nieuwsblad Transport, 19 april 1997.
83 Idem.
84 Noordhollands Dagblad, 22 april 1997.
85 Nieuwsblad Transport, 23 april 1997.
86 Havenvrouwen in opstand! Ech wel!. Nogmaals een dringende oproep, 14 april 1997 - IISG-AHBd.
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Naast de doorgaande samenwerking met de Rotterdamse collega’s breidden de acties zich 
in Amsterdam uit en kwam het gemeentebestuur in het vizier. De Vervoersbond zocht naar 
oplossingen via CAO-onderhandelingen.

Van petitie tot ‘wilde’ staking
Zoals besloten in de ledenvergadering van 15 april 1997, richtten de poolarbei-

ders hun aandacht op de gemeente Amsterdam. Dat liep om te beginnen via de 
Havenbeleidscommissie. Deze vertegenwoordiging van arbeiders in de havenbedrijven 
die met de betreffende wethouder overlegde, had al een tijd niets van zich laten horen. 
Wiechels was secretaris en herinnerde wethouder Krikke eraan dat de investeringen van 
de gemeente niet alleen economisch, maar ook sociaal van aard dienden te zijn; met de 
Arbeidspool als “arbeidsregulerende instantie”.87 Dezelfde wethouder kreeg op 18 april 
te maken met een protestactie van zo’n veertig arbeiders bij de opening van de nieuwe 
bulkloods van de Ter Haak Group. “Krikke liet Ter Haak niet stikke. Laat óók de SHB een 
boontje meepikke.” De wethouder verwachtte “dat over enkele weken duidelijk zal zijn 
welke richting het op gaat”.88

Van een andere aard was de medeondertekening door de havensector van de 
Vervoersbond FNV van een protest van het Milieucentrum en de Milieurechtswinkel 
Amsterdam tegen de aanleg van de Afrikahaven.89 Na een lange periode van bezwaar-
schriften door onder anderen de bewoners van Ruigoord, gaf de Raad van State een voor-
lopige goedkeuring aan de graafwerkzaamheden.90 Krikke toonde zich verheugd over de 
“belangrijke impuls voor de werkgelegenheid”. De bond daarentegen wees op de “boter-
zachte voorspellingen” van het Gemeentelijk Havenbedrijf (GHB) die geen reden konden 
zijn een “uniek natuurgebied” op te offeren.91

Eind april was dit GHB doelwit van een nieuwe actie. Ongeveer vijftig arbeiders van 
de Arbeidspool boden Van den Heuvel demonstratief een petitie aan in de hal van het 
Havengebouw. Ze eisten de veiligstelling van de toekomst van de pool. In aanwezigheid 
van de op enige afstand geposteerde politieagenten voerden De Wildt en Wiechels het 
woord. De Wildt: “Degenen die de haven hebben groot gemaakt, worden naar de gallemie-
zen geholpen.” Wiechels: “Alle huidige arbeidsplaatsen moeten behouden blijven.”92 Van 
den Heuvel weigerde elke toezegging.93

87 Havenbeleidscommissie, Aan wethouder P. Krikke, 16 april 1997 - idem.
88 Nieuwd van de Dag, 19 april 1997.
89 Gezamenlijk Persbericht van Milieucentrum Amsterdam, Milieurechtswinkel Amsterdam en Vervoersbond 
FNV, Amsterdamse Haven - Onherstelbaar verlies door graven van Afrikahaven, 23 april 1997 - IISG-AHBd.
90 Nieuwsblad Transport, 23 april 1997. Na enige maanden onder invloed van acties gestaakt te zijn, volgde 26 
november 1997 onder politiebegeleiding de hervatting van de werkzaamheden voor de Afrikahaven - Nieuwsblad 
Transport, 27 november 1997. Ruim twee maanden later wees het Amsterdams gemeentebestuur een verzoek van 
De Groenen af voor een referendum over de aanleg van de Afrikahaven - Het Parool, 4 februari 1998. Eind 2000 
verklaarde de Raad van State definitief alle ingediende beroepen ongegrond. De officiële opening was een half jaar 
eerder - Persbericht Milieucentrum, 29 december 2000.
91 Nieuws van de Dag, 24 april 1997.
92 Nieuwsblad Transport, 29 april 1997.
93 AT5, 28 april 1997 - IISG-AHBd.
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Tot directe resultaten leidden deze activiteiten niet. Krikke en Van den Heuvel zeiden achter 
het behoud van de Arbeidspool te staan. Voor 15 mei kwamen ze met een reddingsplan.94

Onder invloed van de aanstaande Afrikahaven trok de aangekondigde “forse banengroei” 
veel publiciteit. Dit bood de actievoerders nieuwe mogelijkheden op de tegenspraak te wij-
zen tussen de actuele afbraak van de werkgelegenheid en de juichverhalen over duizenden 
banen in de toekomst. Dat gebeurde bijvoorbeeld door Koningh en de ondernemingsraad 
in een persbericht over de eerder genoemde brief die verontruste poolarbeiders vanaf 22 
april naar minister Melkert stuurden.95

Het reddingsplan van Krikke en Van den Heuvel was er donderdag 15 mei, en ook 
later, niet. Het actiecomité wachtte de dinsdag na Pinksteren af en besloot direct daarna 
tot een staking op 22 mei die het werk bij vrijwel alle Amsterdamse overslagbedrijven voor 
24 uur stillegde: “300 Mensen de bons – Geen Afrikahaven zonder ons”. Vanaf zeven uur 
‘s morgens trokken groepjes poolarbeiders te voet door de haven om hun collega’s bij de 
vaste bedrijven te bewegen aan de staking deel te nemen. De stemming was even vrolijk 
als vastberaden. Na bij OBA eerst de weg geblokkeerd te hebben, volgde in de kantine 
met succes een oproep tot solidariteit. In de loop van de dag sloten arbeiders van Ceres en 
IGMA zich aan.96 Vanwege het lopend overleg steunde de Vervoersbond FNV de staking 
niet, maar Koningh was duidelijk aanwezig en vertelde de media te hopen dat deze alge-
mene staking de onderhandelingen en de daadkracht van zijn collega-bestuurders in een 
versnelling bracht.97

De ondernemers reageerden op een vertrouwde manier. Een woordvoerder van IGMA: 
“Ze doen zichzelf geen goed met dit soort acties.” Meerman van CTA sprak van een “slechte 
reclame voor de Amsterdamse haven” en volgens Wentink “schrokken wilde acties toe-
komstige klanten af die hoognodig zijn voor de werkgelegenheid”.98

In Rotterdam was inmiddels een maand voorbij na de wapenstilstand van 23 april. De 
onderhandelingen duurden voort. Wat ervan naar buitenkwam, duidde op afvloeiingen 
en de invoering van een flexibele, vierdaagse werkweek.99 Aan het einde van de 24-uurs 
staking in de Amsterdamse haven, besloten de arbeiders van de SHB, zonder bemoeienis 
van de bond, “de fakkel” over te nemen.100 Op de ochtend van de 23ste mei ontmoetten 
ongeveer 150 mannen, onder wie een groep arbeiders van de Arbeidspool, en leden van 
de vrouwengroep elkaar voor het SHB-kantoor. In slakkengang trok een rij auto’s op naar 
de ECT, waar een nachtploeg een solidariteitsactie achter de rug had. Het lukte niet de 
dagploeg de staking over te laten nemen. Wel vond een blokkade plaats van de poorten 
van ECT Home Terminal door de kruispunten van de Waalhaven te bezetten. De politie 

94 De Telegraaf, 29 april 1997.
95 Vervoersbond FNV en ondernemingsraad Arbeidspool, Persbericht, 2 mei 1997 - IISG-AHBd. Een grote meer-
derheid van de poolarbeiders ondertekende de individuele brief - Nieuwsblad Transport, 6 mei 1997.
96 AT5, 22 mei 1997 – IISG-AHBd.
97 Nieuws van de Dag, 23 mei 1997.
98 Idem.
99 Pamflet Actiecomité, 22 mei 1997  idem. Nieuwsblad Transport, 24 mei 1997.
100 Algemeen Dagblad, 23 mei 1997.
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maakte de kruispunten vrij, maar bij de ECT kon er geen vrachtwagen meer in of uit. Na 
enige gedoe met vrachtwagenchauffeurs kwam er na een uur een einde aan de blokkade; 
tot in de middag onderging het verkeer ernstige vertragingen.101

De zogenoemde wilde stakingen in Amsterdam en Rotterdam brachten het bestuur 
van de Vervoersbond FNV in een lastige positie, in het bijzonder de bestuurders van de 
sector havens. In Rotterdam bestond openlijk verzet tegen de lijn van onderhandelingen 
die na maanden slechts een voorlopige afspraak over de SHB opleverden. Hun oud-collega 
van de industriebond, Schermer, liet fijntjes weten met een opschorting van zijn plannen 
akkoord te zijn gegaan om de bond de kans te geven onderhandelingspartij te blijven. 
Anders gezegd, te vrijwaren van verder gezichtsverlies bij de leden, met name bij de SHB, 
waar de bij het OVB aangesloten Landelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer (LBV) naar buiten 
trad en liet merken invloed te hebben.102

In Amsterdam was er ook kritiek op het bondsbeleid, maar bestuurder Koningh ving 
die als het ware op door zich achter de eisen en activiteiten van de leden bij de Arbeidspool 
te scharen. Deze opstelling was een doorn in het oog van zijn collega-bestuurders, ook 
omdat hij in de media hun – in zijn ogen – afwachtende opstelling openlijk ter discussie 
stelde.

Tegen deze achtergrond kwam Dick ter Wisscha, de voor beide havens verantwoorde-
lijke bestuurder, met een werkgelegenheidsinitiatief dat hij inleidde door de stakingen als 
“ongecontroleerde acties” af te wijzen. Aan de leden verstuurd mede namens alle collega’s 
havenbestuurders, door de sectorraad Havens vastgesteld, met de handtekening van het 
bondsbestuur en bedoeld voor de CAO-onderhandelingen. Het plan had betrekking op alle 
bedrijven in beide havens, met naar verhouding veel aandacht aan de SHB en een paar zin-
nen voor de Arbeidspool, het was daar “vijf voor twaalf”. Ook voor de bond gold kennelijk 
dat bedwinging van een brand in Rotterdam een vuurtje in Amsterdam kon blussen. Veel 
nieuws bood het plan niet. Opnieuw de vierdaagse werkweek en de tijd voor tijd regeling. 
De aanvulling bestond uit een idee over een betere, meer flexibele afstemming tussen de 
brede vraag naar arbeiders en het overcomplete aanbod en een voorstel over de instroom 
van jongeren in “nieuwe aanloopschalen”. Na 2003 kon de mindere werkgelegenheid 
opgevangen worden door pensioenregelingen.103

Deze voorstellen waren overtuigend noch inspirerend. Het geboden perspectief was 
niet meer dan de algemene wens dat spoedig zicht moest komen op een tripartiete oplos-
sing. Het slot van een volgende Nieuwsbrief was meer een crisisbezwering dan een strijd-
baar alternatief. “Zoals gezegd, het rommelt in de haven en dat is te begrijpen. Hier en daar 
een werkonderbreking snappen we best. Maar … één ding moet helder zijn. De bond gaat 
eerst onderhandelen. Als de onderhandelingen vastlopen, dan stellen we een ultimatum 
en na afloop van het ultimatum gaan we actie voeren onder leiding van de bond. Dan gaan 
eventueel de stakingskassen open.”104

101 Nieuwsblad Transport, 24 mei 1997.
102 Idem. Datzelfde deed de VLD, Vakbeweging in Vervoer, Logistiek en Dienstverlening.
103 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief 4 maart 1997.
104 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, Aan de leden in de Rotterdamse en Amsterdamse haven, 27 mei 1997.
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In Rotterdam wezen de leden van de Vervoersbond FNV bij de SHB de voorstellen af. Deze 
bleken namelijk ook te betekenen dat honderd mensen wegens boventalligheid moesten 
vertrekken, terwijl de vierdaagse werkweek gepaard ging met een evenredig loonverlies.105

Het actiecomité van de Arbeidspool reageerde niet merkbaar op de plannen van de bond 
of het zou de aandacht voor de CAO in het bulletin “Perspectief” moeten zijn. De toonzet-
ting was positief en verschilde sterk van het bulletin dat anderhalve maand eerder ver-
scheen en over “rookpluimen” en “barricades” sprak. Het gebrek aan formele steun door 
de bond kon op begrip rekenen en de directie kreeg complimenten voor het mogelijke werk 
in Harlingen. Onder de kop “Het gaat goed” uitte het actiecomité zijn tevredenheid over 
de groeiende deelname aan “het praatje” dat het elke woensdagmorgen in ‘het hok’ orga-
niseerde en over de succesvolle actie bij Westport waarbij “doorstaanders” plaatsmaakten 
voor een ploeg van de Arbeidspool. “Je ziet dus dat actie loont.”106

Daarom gevraagd lichtte De Wildt de wisselende inhoud van de bulletins toe. 
“Verschillende mensen schreven de pamfletten, ze kwamen vaak direct voort uit een 
bepaalde stemming of situatie. In dit bulletin wilden wij bemoedigen en de stemming 
vasthouden van de prima actie die we net achter de rug hadden. Dat was nodig, omdat 
over de gesprekken tussen directie, werkgevers en gemeente niets naar buiten kwam.”107

105 Nieuwsblad Transport, 24 mei 1997. De Nieuwsbrief had 27 mei 1997 als datum, maar de inhoud was al 
eerder via de sectorraad bekend. Dat bleek uit een kritisch commentaar in het OR-bulletin van 22 mei 1997.
106 Perspectief, 29 mei 1997 - IISG-AHBd.
107 Gesprek met A. de Wildt, 30 maart 1999.

Ron Wiechels laat zich onder toezicht van een aantal SHB-collega’s niet overtuigen door G.C.G. van den Heuvel,  

directeur Gemeentelijk Havenbedrijf in hal van het Havengebouw, 28 april 1997 - Fotopersbureau Dijkstra
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Wekenlang leek niemand zich met de crisis van de Arbeidspool bezig te houden. De 
komst in mei 1997 van de Jaarrekening 1996 bracht daar geen verandering in. Achter de 
schermen was echter een doorbraak in voorbereiding, waarvan ook nu weer de basis in 
Rotterdam lag.

Stilte voor de storm
Voor een bemoedigende boodschap aan het personeel was veel te zeggen. De zomer 

naderde en sinds de terugtrekking van de afslankingsplannen van Wentink en Haks, half 
april, waren geen nieuwe voorstellen op tafel gekomen. Bovendien bestond er geen for-
meel contact meer tussen de directie en de ondernemingsraad na de extra overlegvergade-
ring van 14 april en de rij brieven, de laatste 24 april. Wel kwamen in deze tijd de zorgelijke 
cijfers van de Jaarrekening over 1996 naar buiten, de bespreking volgde in de derde week 
van juni.108

Kortom, vanaf half april tot juli leek niets te gebeuren. Of het zou de grote campagne 
van de gemeente Amsterdam moeten zijn rond de top van de Europese Unie half juni. Op 
de stedelijke billboards stond de aanprijzing van de havens in het Noordzeekanaalgebied. 
“De haven werkt” en bood werkgelegenheid aan 40.000 mensen bij een jaarlijkse omzet 
van zes miljard gulden. De premiers Blair, Kohl en Kok kregen het betreffende affiche op 
reuzenformaat thuis bezorgd en een beschilderde ‘haventram’ reed langs de plaatsen van 
de culturele evenementen.109

De kaars leek even uit, de vakanties braken aan en iedereen voelde dat er nog een slag 
te voeren was. De Nieuwsbrief waarmee de vervoersbond zich op 17 juli meldde, illus-
treerde de stilte voor de storm. “Er zijn op dit moment bemiddelaars bezig om een analyse 
te maken van de SHB voor een eventuele koper. (…), ook onze visie is gevraagd.” Veel infor-
matie bood dit niet, maar spoedig zou de verkoop in het brandpunt van de belangstelling 
staan.110

Ondanks hun cruciale rol, maakten de ondernemingsraad en vervoersbond geen bereke-
ningen van de financiële gevolgen van de als te laag aangemerkte tarieven, de grote boos-
doener. In de wetenschap dat de gebruikte tarieven 10 tot 25 gulden lager waren dan in de 
SHB-tijd en de voor het eerst ingevoerde kortingen gemiddeld 2,5 procent hoger dan in een 
conceptversie, volgt hier een poging zicht te krijgen op de misgelopen inkomsten.
— Omgezet naar het aantal diensten over het jaar 1996 van 50.918 en een gemiddeld 

lager tarief van twintig gulden betekenden de nieuwe tarieven een inkomstendaling 
van ruim één miljoen gulden.

— Uitgaande van een gemiddeld hogere korting van 2 procent (niet alle diensten vielen 
onder een kortingsregeling) bij een netto omzet van bijna 23 miljoen, liepen de inkom-
sten in 1996 ruim 450.000 gulden terug.111

108 Interne notitie OR Arbeidspool, 30 juni 1997. Zie hiervoor p. 310 - IISG-AHBd.
109 Nieuwsblad Transport, 12 juni 1997.
110 Nieuwsbrief, 17 juli 1997 - IISG-AHBd.
111 Zie hiervoor p. 299. Jaarrekening 1996, p. 14 - idem.
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— In 1995 golden de lagere tarieven en de hogere kortingen vanaf 1 juli. Bij het aantal 
diensten van 55.212 was een inkomstenverlies van ongeveer de helft van 1996 aanne-
melijk: 750.000 gulden.

— Voor 1997, tot 1 juli, bij minder diensten, viel de schatting lager uit: 650.000 gulden.
— Opgeteld bedroeg het inkomstenverlies over de periode juli 1995/juli 1997 bijna drie 

miljoen gulden.112

Evenzeer ontbraken berekeningen of schattingen van de uitgebleven inkomsten door de 
tewerkstelling van derden bij een niet uitverkochte pool en van koppelbazen. Opnieuw een 
poging, zij het ruwer.
— Controles die de ondernemingsraad uitvoerde, kwamen tot 26 personen per dag. Dat 
was in de piekperiode die meestal vier maanden duurde. Uitgaande van eenderde van de 
jaarlijks beschikbare werkdagen van 185 (netto, dus exclusief vrije dagen, ziekteverzuim en 
opleidingstijd), bedroeg het jaarlijkse aantal 1.603 dagen (1/3 x 185 x 26).
— Bij een aantal onbevoegden in de overige acht maanden van bijvoorbeeld zeven perso-
nen per dag, kwamen daar nog eens 863 dagen bij (2/3 x 185 x 7).
— Totaal: 2.466 dagen.
— Uitgaande van het laagste dagtarief van 395 gulden, miste de Arbeidspool jaarlijks aan 
inkomsten: 974.070 gulden. Uitgebreid met het halve jaar van 1996 en 1997 kwam daar, 
grof berekend, eenzelfde bedrag bij. Totaal: 1.948.140 gulden.113

— Opgeteld bij het inkomstenverlies door de lagere tarieven leidde dat tot het eindbedrag 
van ruim 4,8 miljoen gulden. Een som die in de buurt kwam van de officiële verliescijfers 
over 1995 en 1996 (samen 5,1 miljoen gulden).114

Hoe globaal deze berekeningen ook mogen zijn, ze bevestigden de stelling van de onder-
nemingsraad dat de Arbeidspool aanzienlijke inkomsten derfde door te lage tarieven en 
vreemde inhuur. Gelet op het gegeven dat “tijdelijke improductiviteitslasten” ruim de helft 
van de Melkert gelden opslokten, had de ondernemingsraad ook gelijk met zijn kritiek op 
het profijt dat de ondernemers van de Melkert gelden trokken.115 Door het wegvallen van 
de garantieregeling waren immers het risico en de kosten van de leegloop geheel bij de 
Arbeidspool terechtgekomen. Buiten beschouwing bleven dan nog de voordelen van de 
lagere tarieven en het niet betalen van sociale premies bij de inschakeling van koppelbazen.

Vanaf half mei 1995 wachtten de arbeiders van de Arbeidspool dus op een reddingsplan 
en/of voorstellen van de directie. Het enige maar vage bericht dat rondging, was de komst 
van een eventuele koper. Invloedrijk bondsbestuurder Joop Verroen had eerder in een 
interview bij zijn afscheid een tipje van de sluier opgelicht in de schets van een alterna-
tief voor de Rotterdamse SHB.116 Anderhalve maand later kwamen in Amsterdam de door 

112 Zie  hiervoor p. 311.
113 Sheets bij overlegvergadering Arbeidspool, 4 oktober 1995 - IISG-AHBd.
114 Jaarrekening 1996, p. 4. Dit verschil zou zeker verdwijnen, wanneer ook voor 1995 en 1997 het effect van de 
kortingen (variërend van 2 tot 12,5 procent) meegeteld was (door ontbrekende gegevens niet gebeurd)  idem.
115 Idem, p. 27.
116 Nieuwsblad Transport, 12 juni 1997. De redactie van dit blad vond de uitspraak van Verroen over de toekomst 
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Koningh genoemde bemiddelaars daarmee. Verroen was voor velen binnen en buiten de 
Vervoersbond FNV de man die lange tijd de touwtjes van het bondsbeleid in de havens 
in handen had en goede contacten onderhield met de ondernemers, zodat zijn alterna-
tief waarschijnlijk een goede indruk gaf van wat er in Amsterdam achter de schermen 
gebeurde. Verroen: “Ik zie (…) maar één oplossing en dat is aansluiting zoeken bij een 
grote commerciële uitzendorganisatie. De werknemers kunnen dan ook in andere secto-
ren, zoals de distributie en de veilingen, worden ingezet.”117

Midden in de zomer verraste een krantenbericht over de mogelijke inlijving van de 
Arbeidspool door een uitzendgigant. Informatie kwam nauwelijks naar buiten. Toen de 
overname niet doorging, bleken de financiële problemen onoverkomelijk.

Mislukte overname
Het Nieuwsblad Transport doorbrak de stilte rond de Arbeidspool. In de laatste week 

van juli verscheen op de voorpagina een artikel met de kop “Randstad kandidaat voor 
overname SHB” (bedoeld: Arbeidspool). In opdracht van de AWVN en op voorstel van de 
bonden was het onderzoeksbureau KPMG-BEA – in de persoon van hoogleraar bestuurs-
kunde W. Dercksen, lid van de Partij van de Arbeid en de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid – op zoek gegaan naar potentiële kopers.118 Daartoe benaderde hij grote 
uitzendbureaus als Vedior, Start en Randstad. Het Nieuwsblad Transport juichte deze 
ontwikkeling in een redactioneel commentaar toe. “Zonder zo’n reddende engel ziet de 
toekomst (…) er immers gitzwart uit.” Kans van slagen bestond echter alleen, wanneer het 
mes in de arbeidsvoorwaarden ging. Zo niet, ging de pool failliet.119

Wentink was niet erg gelukkig met deze primeur. De gesprekken waren in een verken-
nend stadium. “Nu wordt een broedende kip gestoord.” Een woordvoerder van Randstad 
liet zijn bemoeienis blijken: “We moeten een goede afweging maken, omdat gebleken is 
dat vraag en aanbod van werk in de haven blijkbaar niet goed bij elkaar passen.”120

In een paar dagen leek de situatie dus omgeslagen van ‘er gebeurt niets’ in ‘we worden 
verkocht’. Als eersten kwamen de leden van de kantoororganisatie in het geweer. In de 
twee voorgaande jaren was de bezetting van 23 personen al gehalveerd en de vrees bestond 
dat een overname tot een verdere inkrimping zou leiden. “Hevig verontwaardigd” schreven 
ze brieven met verzoeken om informatie aan de directie, Haks, de AWVN, Koningh en de 
ondernemingsraad.121 De laatste antwoordde “altijd de belangen van de werknemers te 
behartigen. Dus ook die van de kantoororganisatie!”.122 Hoe terecht het beroep van het 
kantoorpersoneel op de ondernemingsraad ook was, de twee groepen stonden op gespan-

van de SHB belangrijk genoeg om er een afzonderlijk artikel aan te wijden.
117 Nieuwsblad Transport, 12 juni 1997.
118 KPMG is een samenstelling van de eerste letters van de namen van de oprichters.
119 Nieuwsblad Transport, 26 juli 1997.
120 Het Parool, 28 juli 1997.
121 De kantoororganisatie van de Arbeidspool, Aan M.J. Haks, Aan AWVN, Aan T. Koningh, Aan de onderne-
mingsraad, 31 juli 1997 - IISG-AHBd.
122 Ondernemingsraad Arbeidspool, Aan de kantoororganisatie, 5 augustus 1997 - idem.
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nen voet met elkaar. Zeker waar het ging om de verhouding tussen het operationele per-
soneel en de mensen van de besteking. De negatieve ervaringen waren versterkt door de 
afzijdige opstelling van de ‘witte boorden’ tijdens de acties. Niettemin liet deze onrust zien 
hoe onzichtbaar voor het personeel de gesprekken over het al of niet voortbestaan van de 
Arbeidspool verliepen.

Koningh was door de berichten over een eventuele overname door Randstad in een 
moeilijke situatie gebracht, omdat het personeel, de ondernemingsraad en de bondsleden 
in het ongewisse waren gelaten. Met name de mededeling in het Nieuwsblad Transport 
dat hij met Dercksen zou praten over de toekomst van de Arbeidspool schoot hem in het 
verkeerde keelgat. “Ik ken die man niet.”123 Hij liet het daar niet bij en schreef de volgende 
dag een brief op poten aan de hoofdredacteur die hij verweet “sensatiejournalistiek” te 
bedrijven. Koningh eindigde met de mededeling “voor uw krant en voor uw journalisten 
niet meer beschikbaar te zijn voor enig commentaar”.124

Op dezelfde dag wendde hij zich tot de havenarbeiders in Amsterdam en sprak over een 
onderzoek dat “zoals jullie weten” de interesse van kopers voor overname peilde. Daar was 
het wachten op.125 De ondernemingsraad sloot zich in een open brief aan bij de breuk met 
het Nieuwsblad Transport. “Naar het zich laat aanzien heeft het Nieuwsblad Transport 
zich tot doel gesteld de Nederlandse Havens te hervormen en daarbij in het bijzonder de 
positie van de havenwerkers te bagatelliseren.”126

Uit de laatste zin, maar ook uit de brief van Koningh, bleek dat de drooglegging van 
het Nieuwsblad Transport meer behelsde dan de berichtgeving over de eventuele koop 
door een uitzendorganisatie. Tenslotte had Verroen in hetzelfde blad daar al een week of 
zes eerder over gesproken en noemde het bureau Coopers & Lybrand in maart 1995 een 
“commercieel uitzendbureau” een geschikt alternatief voor de SHB. Een verrassing kon 
het dus niet zijn. De boosheid betrof dan ook niet zozeer de overname, maar de voor-
keur voor Randstad. De FNV en haar bonden onderhielden immers banden met Stichting 
Uitzendbureau Arbeidsvoorziening (Start) sedert de oprichting in 1977.127 Overigens bleek 
al snel dat het Nieuwsblad Transport niets verzonnen had. Koningh: “Die interesse van 
uitzendorganisaties is er en degene met de meeste belangstelling is Randstad.”128

In de reactie van Koningh en de ondernemingsraad speelde ook de ergernis mee over 
de berichtgeving in het Nieuwsblad Transport die ze als “werknemersonvriendelijk” beti-
telden. De bij het redactioneel opgenomen “prikkelende” discussiestelling versterkte dat: 
“De dure Arbeidspools in de Amsterdamse en Rotterdamse haven dienen over te gaan naar 
reguliere, goedkoper werkende uitzendbureaus.” Of deze kritiek de informatiestilte recht-
vaardigde, was de vraag. Het blad zou zeker niet zwijgen en de werknemersvriendelijke 
concurrenten waren dun gezaaid.

123 Nieuwsblad Transport, 29 juli 1997.
124 T. Koningh, Aan de Hoofdredacteur van het Nieuwsblad Transport, 30 juli 1997 - IISG-AHBd.
125 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, Aan de werknemers in De Amsterdamse Havens, 30 juli 1997 - idem.
126 Open brief van de ondernemingsraad aan de redactie van het Nieuwsblad Transport, 5 augustus 1997 - idem.
127 T. Akkermans, H. Kool. Redelijk bewogen. De koers van de FNV 76-99. Van Maatschappijkritiek naar zaak-
waarneming, Utrecht 1999, pp. 160 en 211.
128 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 8 augustus 1997 - IISG-AHBd.
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Te midden van de gebrekkige en rommelige informatie over de toekomst van de Arbeidspool, 
bleek de financiële nood toe te nemen. Niet bepaald geruststellend berichtte Koningh dat 
de lonen voor augustus betaald konden worden.129 Zo kreeg Randstad inderdaad het imago 
van de reddende engel. Koningh bevestigde dat met een optimistisch verslag van een ori-
enterend gesprek. “Ik heb de indruk dat Randstad redelijk serieus bezig is om voet aan de 
grond te krijgen in de haven.”130 Een woordvoerder van Randstad temperde de verwach-
tingen: “Maar dat betekent allerminst dat we de pool nu wellicht zouden overnemen.”131

Door de uitgesproken boycot en de ruim in de haven verspreide krantenknipsels 
bloeide de geruchtenstroom, waarin de Arbeidspool ofwel in handen kwam van Randstad 
ofwel op het punt stond failliet te gaan. Voor de ondernemingsraad was dat reden zich tot 
de directie te wenden met een dringende vraag om informatie.132 Een voorzichtige brief 
die illustreerde dat de ondernemingsraad geen idee had van de stand van zaken. Een ver-
zoek van de ondernemingsraad aan de directie van het Arbeidsbureau om financieel bij 
te dragen aan de nodige opleidingen, getuigde daarvan. De raad beschouwde het als zijn 
belangenbehartigende plicht met elk toekomstscenario rekening te houden en stelde vast 
dat zowel bij een overname als een faillissement een deel van het operationele personeel 
aangewezen was op werk buiten de haven, zonder daar voldoende voor opgeleid te zijn.133

Daarna bleef het nog bijna twee weken stil, totdat op 21 augustus, vlak voor het 
weekeinde, het bericht kwam dat Randstad van de overname afzag. Te dure haven-
werkers, te weinig flexibiliteit in de bestaande afspraken over inlenen, te onzekere 
werkgelegenheid.134

Wentink hoopte op betere kansen bij andere uitzendbureaus en op werk buiten de 
haven. “Binnen een paar maanden moet er een reddingsplan liggen.”135 Koningh keek 
vooruit. “Op het moment dat er een plan is, kunnen we namelijk ook bij de gemeente 
en de overheid aankloppen voor geld. Zoals het er nu voorstaat, lukt het waarschijnlijk 
om de loonbetaling van september ook rond te krijgen, Een ding is echter zeker, voor 
jullie blijft de onzekerheid voortduren.”136

Terwijl de overslagcijfers in de Amsterdamse regio over de eerste zes maanden van 
1997 een nieuw jaarrecord aankondigden, vroeg het bestuur van de Arbeidspool  
25 augustus het faillissement aan. Vervolgens kwam al snel een ‘doorstart’ in beeld. 137

129 Idem, 30 juli 1997.
130 De Telegraaf, 8 augustus 1997.
131 Nieuwsblad Transport, 9 augustus 1997.
132 Ondernemingsraad Arbeidspool, Aan de directie, 11 augustus 1997 - IISG-AHBd.
133 Ondernemingsraad Arbeidspool, Aan de directie Arbeidsbureau, 19 augustus 1997 - idem.
134 Nieuws van de Dag, 22 augustus 1997.
135 Nieuwsblad Transport, 25 augustus 1997.
136 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 21 augustus 1997 - IISG-AHBd.
137 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Persbericht, 27 augustus 1997. Groei overslag: 6,3 procent - idem.
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hoofdstuk 14

Einde Arbeidspool

Na de aanvraag van het faillissement van de Arbeidspool, eind augustus 1997, en 
de aanzegging van het collectief ontslag, volgde een convenant ten dienste van een 
eventuele koper. Een arbeidsvoorziening met een kleine vaste kern en een flexibele 
schil diende zich aan. De maand oktober verliep heftig. Ook in Rotterdam leken 
ontslagen onvermijdelijk, bovendien keurde de rechter ontslag van een aansprekend 
vakbondslid goed. Een reeks van acties vond plaats: wegblokkades, een algemene 
havenstaking, de bezetting van de Noordersluis in IJmuiden. Begin november viel 
de onderhandelingsdelegatie van de Vervoersbond FNV uiteen, tot de twistpunten 
behoorde de samenvoeging van de twee pools.

Faillissement
Op de 27ste augustus vond een extra overlegvergadering plaats, voorgezeten en geno-

tuleerd door directeur Wentink. Haks legde uit dat na het afhaken van Randstad op 21 
augustus de aandeelhouders de keuze hadden tussen surseance van betaling of faillis-
sement. Door het wegvallen van het bankkrediet vroegen ze het faillissement aan. Een 
curator kon “meteen aan de slag voor een doorstart”. De ondernemingsraad hoorde het 
relaas aan en wilde, na een schorsing, weten wat op de korte termijn het personeel te 
wachten stond. Dat leverde niet veel op. De directie verwees naar de nog door de rechtbank 
te benoemen curator, benadrukte dat “doorwerken was geboden om inkomsten te verwer-
ven” en wenste “een ieder sterkte en wijsheid toe”.1

De volgende dag bracht de ondernemingsraad een persbericht uit: “We zijn woedend 
over het feit dat de directie op deze wijze kiest voor het ‘klaren van hun kloten’.”2 De acute 
bedrijfsbeëindiging was ingeslagen als een bom. “Deze tot niets leidende weg zal door ons 
opengebroken worden, als het moet met shovels en bulldozers, tenslotte kunnen we daar 
goed mee over weg.”3

Dezelfde dag verspreidden vertegenwoordigers van ondernemingsraden een verkla-
ring. De werkgevers, gemeente en Rijksoverheid kregen de waarschuwing niet “door mid-
del van een faillissement 315 man brodeloos te maken en te vervangen door oproepkrach-
ten!”. Wentink bracht ook een persbericht uit. Hij streefde naar een voortzetting van de 
Arbeidspool met een kleiner personeelsbestand.4

1 Verslag extra overlegvergadering Arbeidspool, 27 augustus 1997 - IISG-AHBd.
2 OR Arbeidspool, Persbericht “Havenpoolers laten zich niet opzij zetten”, 28 augustus 1997 - idem.
3 Volgens De Wildt had Verroen dit beeld eerder gebruikt. “De ondernemingsraad wilde de Vervoersbond FNV 
daaraan herinneren” - Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
4 Persbericht directie, “Arbeidspool Amsterdam BV vraagt faillissement aan”, 28 augustus 1997 - IISG-AHBd.
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Uitgerekend deze dagen, terwijl de haven in beroering was, vertegenwoordigden De Wildt 
en Koningh de Vervoersbond FNV op een internationale cacaoconferentie in Ghana. Op 
2 september keerden ze vervroegd terug. De Wildt: “Toen de faillissementsaanvraag ons 
bereikte, wilden we direct weg, maar dat lukte pas een kleine week later. Wentink heeft 
mij een keer in een persoonlijk gesprek gezegd dat onze afwezigheid hem goed uitkwam. 
Bij onze terugkomst was er een stemming van ‘en nu de beuk erin’, nou dat vonden wij 
ook.”5 Wentink had zich in de stemming vergist. Eerder zei hij nog: “Voor het eerst hebben 
niet de schreeuwers, maar de positieve mensen de overhand. Zij begrijpen dat stakingen 
andere bedrijven in moeilijkheden kunnen brengen.”6

Het verblijf van De Wildt en Koningh in Ghana verklaarde de solidariteitsbetuigingen 
uit dit land met de vele cacaoplantages, maar ook het woordvoerderschap van Ter Wisscha 
namens de Vervoersbond FNV.7 Hij deelde de mening van Wentink dat “stakingacties de 
kansen van het personeel alleen maar zouden schaden”.8 Samen zetten zij de eerste stap-
pen naar een nieuwe havenpool. Ter Wisscha: “De vaste bedrijven zijn voor meer dan de 
helft afhankelijk van deze havenarbeiders en komen in grote problemen als de pool wordt 
opgeheven.” Hij was van plan de curator een “doorstartplan” voor te leggen, waarbij de 
gemeente en de Amsterdamse havenbedrijven “met enige miljoenen over de brug moeten 
komen”.9

Wentink sprak van een “herstart” met honderd tot 150 mensen.10 Hij betwijfelde of de 
nieuwe pool te duur zou zijn. “Eenvoudig werk kan ook door andere mensen gedaan wor-
den. Iedereen wil goedkoper werken, maar er zijn grenzen. Het werken in de haven is erg 
zwaar. Nodig is een startkapitaal. Dat moet komen van de opdrachtgevers en de overheid, 
zoals via omscholingssubsidies. Voor de werknemers geldt een opzegtermijn, in die tijd 
moet de kassa blijven rinkelen.”11

Solidariteit Turkse collega’s12

“Wij zijn jullie Turkse collega’s, arbeiders bij Granuband BV. Onze werkgever laat ons sinds 
jaren onder zeer slechte omstandigheden werken. Dat vergalt ons leven. Onze gezondheid 
staat onder druk en we vergeten als het ware dat we mensen zijn. (…) Je als slaaf van de 
werkgever gedragen is de enige mogelijkheid om je baan veilig te stellen. Zo is de situatie bij 
ons op de werkvloer. Uiteindelijk hebben ook wij geweigerd om te zwijgen. (…)
Wij hebben met woede en verontwaardiging kennis genomen van het feit dat de bazen van 
de havenpool jullie (315 collega’s) door middel van faillissement willen ontslaan. Daarom 
zijn wij met jullie solidair. Jullie belang is ons belang.”

5 Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
6 Nieuwsblad Transport, 30 augustus 1997.
7 “It is very cynical that right now 300 dockworkers of the largest cocoa port of the world are dismissed. We 
urge the employers and the port authorities to look for a social and acceptable solution” - Kumasi Ghana, 28 
augustus 1997 - IISG-AHBd.
8 Nieuwsblad Transport, 30 augustus 1997.
9 De Telegraaf, 29 augustus 1997.
10 Nieuwsblad Transport, 29 augustus 1997.
11 Het Parool, 29 augustus 1997.
12 Jullie Turkse collega’s werkzaam bij Granuband BV, Amsterdam, 31 augustus 1997 - IISG-AHBd.
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Met deze commentaren op de faillissementsaanvraag waren voorlopig de stellingen 
betrokken. Het actiecomité trok zich van de oproep van Wentink niets aan en op de dag 
van de benoeming van de curator, 2 september, was de eerste actie een feit.13 Dat het vizier 
op de gemeente stond gericht, lag voor de hand na het beroep van Wentink en Ter Wisscha 
op de lokale overheid.

“Verzamelen bij de Coentunnel”, luidde de oproep aan het slot van een bijeenkomst in het 
hok. Stapvoets trok een stoet auto’s en busjes via de Ringweg en de IJtunnel naar het stad-
huis op het Waterlooplein. Zo’n 150 man eisten een gesprek met burgemeester Schelto 
Patijn en wethouder Krikke om hen te bewegen eindelijk een initiatief te nemen ten gunste 
van de poolarbeiders. Ze bleken niet bereid te komen en in een binnenstraat van het stad-
huis kregen de inmiddels neergelaten ijzeren rolluiken het zwaar te verduren. “Rustig jon-
gens, rustig”14 klonk het, “terwijl de actievoerders zingend en tierend in de hal bleven”.15

Na anderhalf uur volgde alsnog een gesprek tussen een delegatie en de twee gemeente-
bestuurders die daarvan in de hal verslag deden. Eén van de poolarbeiders, megafoon om 
de nek, duwde Patijn een microfoon in de hand.16 De burgemeester zei bezorgd te zijn over 
de situatie in de haven. “Het is een zaak die speelt tussen de directie en werknemers. Daar 
mengen wij ons niet in. Bovendien heeft de gemeente geen schip met geld voor handen.”17 
Krikke voegde er aan toe: “We zullen ons inspannen of er een oplossing te vinden zal 
zijn.”18 Daarna verlieten de poolarbeiders het stadhuis en gingen tot de volgende dag in 
staking.19

Bij deze actie en de daarop volgende 24-uurs staking was de Vervoersbond FNV niet 
betrokken. Ter Wisscha concentreerde zich op de doorstart en drukte de havenonderne-
mers op het hart via de Arbeidspool te blijven inlenen, want dan alleen had een afgeslankte 
pool kans van slagen. Het GHB moest “zijn verantwoordelijkheid nemen” door bijvoor-
beeld het kantoor op de Nieuwe Hemweg te kopen en daarna “terug te verhuren”.20

Het actiecomité dat steeds meer in de plaats kwam van de ondernemingsraad, nam een 
andere verantwoordelijkheid. Het stuurde een bulletin van Perspectief de haven in (“wij 
zijn misschien failliet, maar niet dood”) met de aankondiging van een discussieronde in de 
bedrijfskantines, waarin delegaties van de Arbeidspool de stand van zaken zouden toelich-
ten. “Wat vandaag onze strijd is, is morgen misschien die van jullie en je moet er niet aan 
denken dat wij er dan niet meer zijn om jullie te steunen.”21

De discussieronde vond 8 september 1997 om 07.30 uur plaats. Dit was tevens de 
wereldwijde actiedag van de International Transport Workers’ Federation (ITF) die in het 

13 Benoeming vond plaats door de Amsterdamse Arrondissementsrechtbank met het uitspreken van het faillis-
sement. Het betrof overigens twee curatoren, naast woordvoerder J.C. van Apeldoorn: A.S.K. Terng.
14 Het Parool, 4 september 1997.
15 Nieuwsblad Transport, 4 september 1997.
16 AT5, 2 september 1997 - IISG-AHBd.
17 Nieuws van de Dag, 3 september 1997.
18 AT5, 2 september 1997 - IISG-AHBd.
19 Het Parool, 4 september 1997.
20 Nieuwsblad Transport, 4 september 1997.
21 Actiecomité, Perspectief, 5 september 1997 - IISG-AHBd.



352 opstandig volk

teken stond van het protest tegen de “deregulering door bestaande rechten af te breken om 
plaats te maken voor oproepkrachten”.22

Op de dag dat Perspectief in de kantines lag, wendde Van de Vijver, directeur OBA, 
zich tot de voorzitter van de ondernemingsraad, De Wildt, met het verzoek de anonieme 
afzenders te berichten dat hij toestemming gaf aan het bezoek van “een delegatie van 
maximaal 3 personen (…) op maandag 8 september a.s. tijdens de schaft van 11.30-12.00 
uur”.23 De Wildt reageerde direct: “Helaas moet ik U mededelen dat aangezien er geen 
ondertekenaars onder het door U aangetroffen pamflet staan, ik machteloos ben om iets 
met uw verzoek te doen. Mijn glazen bol geeft mij hierover geen uitsluitsel.”24

Curator Van Apeldoorn was direct aan de slag gegaan, op zoek naar een koper die voor een 
doorstart kon zorgen. Terwijl de poolarbeiders actie na actie voerden, ontving de curator 
een advies van Wentink dat de ‘oude arbeidsvoorziening’ definitief om zeep hielp.

Bij leegloop 70 procent
Uit de gesprekken die Van Apeldoorn voerde, kwam nog geen kandidaat naar voren 

die een doorstart garandeerde. De kas van de Arbeidspool was leeg, de tijd drong. Om aan 
het einde van de maand de lonen te kunnen betalen, zou de curator een collectief ontslag 
moeten melden bij de Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening. Daarna nam de bedrijfs-
vereniging, in dit geval het GAK, de loonverplichting over. Dat moment wenste hij zo lang 
mogelijk uit te stellen om het onderzoek naar een doorstart meer kansen te geven, maar 
vrijdag 12 september beschouwde hij als een uiterste datum.25

Er circuleerden verschillende adviezen. Naast een overname door de SHB waren er 
ideeën over de uitbreiding van de pool om in samenwerking met een groot uitzendbedrijf 
de bouw en het goederentransport op Schiphol te bedienen. Uitgaande van een toege-
nomen flexibiliteit en productiviteit konden de lonen “ongeveer gehandhaafd blijven” en 
ontslagen voorkomen.26 Koningh was daar niet zeker van en herhaalde zijn weigering aan 
een ingrijpende afslanking mee te werken. Daarmee nam hij een ander standpunt in dan 
Ter Wisscha: “Wat mij betreft mag het een totale oorlog worden om de werkgevers ervan 
te overtuigen dat deze haven een arbeidspool nodig heeft.”27

Op de dag van de deadline van 12 september riep Koningh de kaderleden en het actie-
comité ‘s morgens om zeven uur in het hok bijeen om een ledenvergadering, later op de 
ochtend, voor te bereiden.28 Het bijna voltallige personeel nam het voorstel aan om elke 
dag ‘s morgens actie te voeren. Wiechels: “Wij gaan niet bij de brievenbus zitten wachten.  
 

22 ITF, Dockers around the world unite!!!, 8 september 1997 - idem.
23 D.L. van de Vijver, Aan de voorzitter ondernemingsraad Arbeidspool, A. de Wildt, 5 september 1997 - idem.
24 A. de Wildt, Aan de directeur van BV Overslagbedrijf Amsterdam de heer Drs. D.L. van de Vijver, 5 september 
1997 - idem.
25 Nieuwsbrief Vervoersbond FNV, 10 september 1997.
26 Nieuwsblad Transport 13 september 1997.
27 Idem, 13 september 1997.
28 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 10 september 1997 - IISG-AHBd.
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Wij beginnen een soort guerrillastrijd en duiken de komende tijd op verschillende plaatsen 
op.”29

Zo’n 150 man bracht dit besluit direct in praktijk. Om te voorkomen dat koppelbazen 
vrij baan kregen, ging een andere groep poolarbeiders bij verschillende bedrijven aan het 
werk. Vanaf de Nieuwe Hemweg reed een rij auto’s naar de A10 bij de Transformatorweg 
en blokkeerde de op- en afrit. Doelwit van de actie was het daar vlakbij liggende gebouw 
van het GAK in Sloterdijk. Na de bezetting van het kruispunt ging een grote groep naar 
binnen.

Het GAK zou in beeld komen na de ontslagaanvraag door de curator. “We liepen alvast 
op die situatie vooruit en probeerden ter plekke de nodige informatie te halen. Die kregen 
we min of meer. Koningh voerde daar nog het woord. En omdat we er toch waren, hebben 
we de klanten van het GAK die in de hal zaten te wachten onze problemen uitgelegd, zij 
konden daar tenslotte ook mee te maken krijgen.”30

Een aan automobilisten en bij het GAK verspreid pamflet hekelde het wangebruik 
van de Melkert gelden dat de betaling door het GAK nodig maakte. Uitgelegd werd dat 
het Algemeen Werkloosheidsfonds jaarlijks drie tot vijf miljoen gulden aan de leegloop 
betaalde. “Een beetje rekenmeester weet dat je langer kan doen met 24 miljoen dan drie 
jaar.”31

De Vervoersbond FNV steunde deze actie niet, maar Koningh was ter plekke. “Het zijn 
spontane en ludieke acties van de mensen. Ik kan ze niet meer tegenhouden. Wij zijn als 
bonden in overleg met de curator en de directie. In die tijd staken we niet.” Wentink zag 
in de groeiende onrust de hand van Koningh, de acties belemmerden een doorstart. “Hij is 
net terug van vakantie. Het effect van zijn retoriek is goed te merken.” 32

Op de dag dat de curator knopen zou doorhakken, voorzag Wentink hem van een nota die 
de grondslag vormde van de doorstart die hij voorstond.33 Tegen de achtergrond van een 
algemene bezuiniging van 20 procent, ging het hem om een pool met ongeveer honderd 
mensen in vaste dienst die bij leegloop 70 procent van hun basissalaris ontvingen. Buiten 
de haven gold een lager tarief (“dus geen Haven CAO”). In “partnership” met derdebe-
drijven kwam er voor de extra vraag een ‘stand by’ pool. De financiering bestond uit één 
miljoen gulden van de werkgevers, het restant van de Melkert gelden (1,2 miljoen) en toe-
zeggingen van de gemeente en het GHB.

In de toelichting noemde Wentink de SHB een “vuilnisvat” door het taboe op gedwon-
gen ontslagen. Ruim de helft van het personeelsbestand achtte hij vanwege leeftijd, fysieke 
slijtage en falende selectie ongeschikt voor de “topsport”, waartoe de nieuwe poolers in 
staat moesten zijn. Allrounders, zowel geschikt voor zware fysieke arbeid als voor de 
bediening van werktuigen en de uitvoering van controlewerkzaamheden.

 

29 Het Parool, 12 september 1997.
30 Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
31 Ondernemingsraad Arbeidspool, Info, 11 september 1997 - IISG-AHBd.
32 Het Parool, 12 september 1997.
33 P. Wentink, Arbeidspool Amsterdam, Doorstart na faillissement, ongedateerd. (waarschijnlijk 12 september). 
“Naar ons heden blijkt, worden via het actiecomité ‘verrassingsstakingen’ georganiseerd”- IISG-AHBd.
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Ook in deze nota gaf Wentink een rooskleurig beeld van de stemming in de Arbeidspool. 
“Normaal gesproken was deze calamiteit aanleiding voor grootscheepse havenstakingen. 
Door sinds een half jaar een gezamenlijk traject met vakbonden en OR te kiezen, is de hui-
dige directie nog steeds in staat de Arbeidspool draaiende te houden.” Met deze pluim op 
eigen hoed leek hij de curator te willen overtuigen van de algemene bereidheid tot ingrij-
pende wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden. De net begonnen acties kwamen hem slecht 
uit. Wentink hechtte veel waarde aan een dynamisch imago en vervanging van de weerbar-
stige, afgeschreven arbeidskracht door jonge, gezonde, flexibele en loyale medewerkers.

De acties gingen door. Een derde wegblokkade volgde. De sociale partners besloten onder 
leiding van de curator tot een convenant. Daaraan vooraf kwam een oud plan terug, de 
samenvoeging van de Arbeidspool met de Rotterdamse SHB.

Convenant
Curator Van Apeldoorn vond voortzetting van de Arbeidspool onder de vleugels van 

de SHB een aannemelijk perspectief. De twee pools kenden al een uitwisseling van per-
soneel en stonden beide voor zware reorganisaties. De twee ondernemingsraden bliezen 
dit oude idee nieuw leven in en kwamen 15 september tot de eis van samenvoeging. Ze 
wilden op weg naar “één SHB voor de Nederlandse zeehavens, met behoud van de ver-
schillende CAO’s, de geldende tewerkstellingsafspraken, met behoud van arbeidsplaatsen 
en inkomen”.34

Ook de Vervoersbond FNV zag mogelijkheden in de bundeling van de twee pools. Zij 
het onder de voorwaarde van de flexibele vierdaagse werkweek waarover in Rotterdam, 
zonder instemming van de leden bij de SHB, overeenstemming was bereikt.35

De ondernemingsraden besloten hun eis van geen ontslagen en behoud van alle 
arbeidsvoorwaarden, te bepleiten bij politieke partijen. Op landelijk niveau reageerde 
alleen de Socialistische Partij die minister Melkert dringend verzocht een initiatief te 
nemen de ontslagen in Amsterdam en Rotterdam te voorkomen.36 In Amsterdam, waar de 
ondernemingsraad contacten had opgebouwd met De Groenen, op grond van een gemeen-
schappelijke kritiek op de aanleg van de Afrikahaven, stelde het gemeenteraadslid van die 
partij, Roel van Duijn, schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. Hij verzocht 
onder meer te onderzoeken of het GHB de pool kon overnemen en de vreemde inhuur 
tegengaan.37

Inmiddels had de curator zijn deadline verschoven. Met instemming van het GAK was de 
aanzegging van het ontslag uitgesteld ten gunste van het overleg over een doorstart met 
de bonden, de AWVN en de gemeente Amsterdam.38 Terwijl het einde van de maand sep-

34 Ondernemingsraden Arbeidspool en SHB, Info, 17 september 1997 - IISG-AHBd.
35 Nieuwsblad Transport, 21 juni 1997.
36 de Volkskrant, 24 september 1997.
37 R.H.G. van Duijn, Aan College van Burgemeester en Wethouders, 22 september 1997. Het college wees in zijn 
antwoord van 27 oktober 1997 overname door het GHB af en verwees voor de controle op de vreemde inhuur naar 
de taak daarin van “verschillende rijksinstanties” - IISG-AHBd.
38 de Volkskrant, 20 september 1997.



einde arbeidspool 355

tember naderde en informatie over de vorderingen van dit overleg uitbleef, deden allerlei 
geruchten de ronde over de loonbetaling.

Dat was een belangrijke kwestie tijdens de dagelijkse vergadering in het hok. Op 23 
september viel daar het besluit tot een nieuwe blokkade van de Coentunnel, de derde. 
Deze keer gingen tweehonderd poolarbeiders voetstaps over de A10 door de tunnel. In 
beide rijrichtingen ontstonden kilometerslange files, op de snelweg schilderden actievoer-
ders de leuze “Werk en geen WW”, anderen schoten rookpotten af. Nadat busjes van 
de Mobiele Eenheid (ME) kwamen aangereden, wilde een politieofficier praten met twee 
actieleiders. Het antwoord luidde: “wij zijn allemaal actieleiders.”39 Daarna dreigde de ME 
de blokkade op te ruimen. De politieofficier sprak van een “onbeschrijfelijke chaos” en 
bood na veel heen en weer gepraat aan de actievoerders naar de Nieuwe Hemweg terug te 
rijden. Dezen wezen dit af, klommen over de vangrail en liepen met spandoeken opnieuw 
naar het GAK, hun uiteindelijke doel.

In de hal gearriveerd, eisten ze hun loon over de maand september en een gezamenlijke 
behandeling aan één loket. Na een half uur volgde een toezegging van de woordvoerder 
van het GAK: “Het geld wordt snel overgemaakt. Besloten is dat de betaling doorloopt tot 
29 september. Vanaf dat moment begint de wettelijke opzegtermijn te lopen.”40

Het bij deze actie uitgebrachte pamflet vergeleek de Amsterdamse haven met “een 
beauty farm, waar je echter alleen maar kunt afslanken, zonder er beter of mooier van 
te worden”. Evenals in eerdere pamfletten stonden de ontwikkelingen bij de Arbeidspool 
model voor de toename in andere sectoren van uitzend- en oproeparbeid ten koste van 
volwaardige werkgelegenheid. “De tijd van praten is voorbij.”41

De Vervoersbond FNV kwam tot dezelfde conclusie en stelde de werkgevers de volgende 
dag, 24 september, een ultimatum. De werkgevers die zich volstrekt afzijdig hielden, 
dienden zich voor vrijdag 26 september, 09.00 uur, te verbinden aan een doorstart van 
de Arbeidspool via de overname door de Rotterdamse SHB. Deden zij dat niet, kwam 
de oproep voor een staking in de gehele Amsterdamse haven, mogelijk gevolgd door 
Rotterdam.42 Het ultimatum werkte en op de bewuste vrijdag begon een nieuwe onder-
handelingsronde.43 Over de inzet liepen de meningen uiteen.

Wentink had al laten weten klaar te zijn voor de samensmelting van de pools. “Wat 
eerst moet gebeuren, is dat afspraken worden gemaakt over de bezetting van het vaste 
havenpersoneel bij de bedrijven. Daarna kan de nieuwe pool de leegloop in beide havens 
vullen.”44 Gezien zijn eerdere opvattingen kon dat niet anders betekenen dan dat slechts 
een deel van de poolarbeiders naar de nieuwe constructie overging. Schermer beves-
tigde dat door zijn aanbod honderd tot 140 mensen in vaste dienst te nemen en nog eens 
honderd als oproepkracht te kunnen gebruiken.45 Koningh handhaafde zijn mening dat 

39 SBS 6, 23 september 1997 - IISG-AHBd.
40 AT5, 23 september 1997 - idem.
41 Perspectief, 23 september 1997 - idem.
42 Nieuwsblad Transport, 25 september 1997.
43 Idem, 27 september 1997.
44 Het Parool, 23 september 1997.
45 Rotterdams Dagblad, 25 september 1997.
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noch de werkgelegenheid noch de arbeidsvoorwaarden aangetast mochten worden.46 De 
Rotterdamse bondsbestuurder Stam, eiste de garantie van de Amsterdamse werkgevers 
dat ze bleven inlenen van de pool en wel volgens de Rotterdamse tarieven die zo’n honderd 
gulden hoger waren dan in Amsterdam. Bij verdwijning van pool in Amsterdam, vreesde 
hij, namen uitzendbedrijven het werk met aanzienlijk lagere tarieven over, waarmee de 
positie van de SHB onder druk kwam te staan.47

Allen waren het er over eens dat de gemeente Amsterdam een financiële bijdrage 
moest leveren. Misschien was dat de reden dat op de als beslissend beschouwde vrijdag 
het GHB ontbrak. Erg vlot verliep de dag niet. De werkgevers waren onder druk van de 
dreigende staking verschenen (behalve Van de Vijver, hetgeen leidde tot een korte werk-
onderbreking bij OBA48), maar ze toonden volgens Koningh “geen enkele bereidheid een 
doorstart financieel te steunen”. De onderhandelingen liepen vast, een uitstel tot 1 oktober 
volgde. Die dag was gekozen, omdat de avond ervoor Ajax speelde en mogelijk supporters-
geweld samenviel met acties van havenarbeiders bij de eventuele bekendmaking van hun 
ontslag.49

Tijdens de onderbreking van de onderhandelingen gaf de curator een nuchtere beoorde-
ling van de situatie. Hij relativeerde de samenvoeging van de twee pools en verwachtte veel 
van een werkverdeling. Even nuchter was zijn mening over de acties. “Het is toch span-
nend voor de werknemers. Enkele bedrijven in de haven hadden wat laat gereageerd op 
het verzoek tot overleg. Het ultimatum en de stakingsdreiging hebben de boel een beetje 
opgepookt. Ik ben daar nooit zo voor, maar het resultaat was dat alle bedrijven vrijdag met 
ons om de tafel kwamen zitten.”

De tijd voor een nieuwe werkgever drong. “Er moet kapitaal komen, hetzij in de vorm 
van aandelen, hetzij als lening.” Van Apeldoorn bestreed dat de tarieven te hoog zouden 
zijn. “Sterker, ze zijn eerder te laag, waardoor niet voldoende geld wordt verdiend.” De 
oplossing die hem voor ogen stond, was een nieuwe pool met plaats voor honderd tot 150 
mensen in vaste dienst; in toptijden was een verdubbeling mogelijk. Verder dacht hij aan 
een vierdaagse werkweek, bij pieken opgevoerd tot vijf dagen.50

Deze tussentijdse beoordeling bood zicht op de stand van zaken. Gegeven de precaire 
fase waarin de onderhandelingen verkeerden, zal hij zijn woorden zorgvuldig gekozen 
hebben. Des te meer viel het op dat in zijn toekomstscenario niets terug te vinden was 
van de eisen van het actiecomité. Hij zocht een weg met wie hij om de tafel zat, en dat was 
niet het actiecomité of de ondernemingsraad. Dus honoreerde hij zowel de ‘stand by pool’ 
van Wentink als de flexibele arbeidsweek van de Vervoersbond FNV. Even opvallend was 
dat de gemeente Amsterdam ongenoemd bleef, als bemiddelaar en als (mede)financier. 

46 Nieuws van de Dag, 25 september 1997.
47 Nieuwsblad Transport, 25 september 1997.
48 Idem, 27 september 1997. Van de Vijver reageerde in een brief, 26 september 1997, aan de voorzitter van de 
Vervoersbond FNV. Hij deelde mee geen aandeelhouder te zijn van de Arbeidspool (OBA leende wel mensen). Na 
een opmerking dat in twee jaar tijd 24 miljoen “subsidie van de Nederlandse belastingbetaler als sneeuw voor de 
zon verdwenen” was, gaf hij te kennen niets te zien in een reddingsplan voor de acute crisis.
49 Nieuwsblad Transport, 30 september 1997.
50 Het Parool, 30 september 1997.
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Misschien wilde Van Apeldoorn niet het achterste van zijn tong laten zien en de druk op 
de gemeente liever aan anderen overlaten. Hoe dit ook zij, op dezelfde dag vond een actie 
plaats gericht op het GHB en wethouder Krikke.

Dat was dinsdag 30 september. Na de dagelijkse ochtendbijeenkomst reed tegen het mid-
daguur een lange rij auto’s naar het Havengebouw aan de rand van het IJ, waar het GHB 
zetelde. De actievoerders vroegen directeur Van den Heuvel te spreken. De hal was bar-
stensvol, toen deze vanaf de veertiende verdieping naar beneden kwam en de eisen aan-
hoorde: behoud van volledige werkgelegenheid en een actieve rol van het GHB. Hij wei-
gerde mee te gaan naar het stadhuis om de eisen aan Krikke over te brengen. “Dat heeft 
geen enkele zin, de verantwoordelijkheid ligt bij de werkgevers en werknemers en niet bij 
de wethouder.”51 Tijdens een felle woordenwisseling haalde één van de havenarbeiders, 
ondanks dat collega’s hem probeerden tegen te houden, met een vuistslag uit naar Van 
den Heuvel. De volgende dag was dit “handgemeen” op de voorpagina van twee kranten te 
zien en deelde het actiecomité mee het incident te betreuren.52

Tot enige toezegging kwam het niet. Ook niet van Krikke, toen de stoet haar op het 
stadhuis bezocht. Wel wilde ze met een delegatie praten. Staande op de trap, over haar 
woorden struikelend, herhaalde ze een eerdere uitspraak van Patijn. “We kunnen niets 
voor jullie doen, want ik heb nergens een zak met geld klaarliggen.”53 Onder veel rumoer, 
voegde zij daar aan toe: “Als de werkgevers en bonden niet tot een doorstart komen, ben 
ik bereid te bemiddelen.”54

Op 2 oktober zette Van Apeldoorn de besprekingen met de werkgevers en de bonden voort. 
Hij wilde tot een convenant komen dat een doorstart en de verkoop van de Arbeidspool 
voorbereidde. Twee dagen later was het klaar, ondertekend door de bonden en vertegen-
woordigers van twaalf bedrijven, waaronder Ceres en IGMA. De handtekening van Van 
de Vijver ontbrak.55 Het convenant kenmerkte een nieuwe arbeidspool met een “duidelijk 
Amsterdamse identiteit” die “alle inhuurarbeid” verzorgde en volgens de “vrije markt-
werking” zou functioneren. Het eigen personeelsbestand voorzag voor 90 procent in de 
bedrijfsbehoeften, een tweede pool zorgde voor de aanvulling. Een snel te sluiten samen-
werkingscontract met de Rotterdamse SHB moest de basis leggen voor een “integrale 
planning”. Een specifiek pakket arbeidsvoorwaarden diende uit te gaan van een basisroos-
ter van vier diensten (dagen), een tijd voor tijd regeling en een extra oproepbaarheid buiten 
de ingeroosterde dagen. Tot slot stonden de ondertekenaars garant voor de oplossing van 
sociale problemen ontstaan door het faillissement van de Arbeidspool, zoals de opvang 
van de overcomplete arbeiders van de Arbeidspool, bijvoorbeeld door voorrang bij vacatu-
res in de havenbedrijven.

 

51 RTL 5, 30 september 1997 - IISG-AHBd.
52 De Telegraaf, 1 oktober 1997. Nieuws van de Dag, 1 oktober 1997 - “Havenpooler deelt rake klappen uit”.
53 Nieuws van de Dag, 1 oktober 1997.
54 AT5, 30 september 1997 - IISG-AHBd.
55 Convenant, 3 oktober 1997 - idem.
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De nieuwe pool verloor dus de exclusieve positie als arbeidsvoorziening voor tijdelijke 
arbeid en moest de concurrentie aangaan met andere (uitzend)bedrijven. Dat was, even-
als de constructie van een aanvullende oproeppool en de zeer algemeen geformuleerde 
samenwerking met de SHB, tegen de zin van het actiecomité. Hoewel de omvang van de 
nieuwe pool ongenoemd bleef, leken krantenkoppen een reëel beeld te geven met “helft 
van de failliete Amsterdamse havenpool is gered”56 en “doorstart Havenpool kost 150 
mensen vaste baan”.57 Even ongenoemd waren van de tweede pool de omvang (ongeveer 
150 mensen?) en de arbeidsvoorwaarden (uitzend CAO?).

Het convenant heette al snel een ‘ontslagovereenkomst’ en riep een grimmige stemming 
op. Terwijl ook in Rotterdam bij de SHB ontslagen definitief leken, braken intensieve en 
onrustige oktoberdagen aan.

Collectief ontslag
Bijgewoond door driehonderd arbeiders zowel van de Arbeidspool als SHB vond 2 

oktober ‘s middags een protestbijeenkomst plaats in het Rotterdamse wijkcentrum ‘t 
Klooster op het Afrikaanderplein. De Amsterdammers verwachtten dat na het collectief 
ontslag ongeveer de helft van het operationele bestand van 315 mensen in een ‘oproep-
pool’ terechtkwam. Het deel dat daarna in vaste dienst zou terugkeren, kwam met een 
vierdaagse werkweek uit op een loon dat 80 procent van het bestaande bedroeg en bij 
pieken tot het oorspronkelijke niveau aangevuld kon worden.58

Het inmiddels ook in Rotterdam gevormde actiecomité voorzag op de korte termijn bij 
de SHB zeventig tot 140 ontslagen. Schermer zei dat over het aantal van vijftig met de bon-
den onderhandelingen aanstaande waren. Een flexibele arbeidsweek kon een faillissement 
voorkomen, een efficiëntere personeelsinzet zou leiden tot een aanzienlijke kostenbespa-
ring en een loonsvermindering die onder de 20 procent bleef.59

Na deze bijeenkomst volgden de gebeurtenissen – in beide havens – elkaar snel op. In de 
maand oktober was er vrijwel elke dag wat.

Om te beginnen vond op 3 oktober een unieke samenkomst plaats bij Ruigoord dat 
met het omliggende gebied de naam Groenoord had gekregen. Een delegatie van dertig 
poolarbeiders verklaarde zich solidair met de milieuactivisten die in verzet waren tegen de 
dreigende ontruiming van Groenoord. Twee zeer verschillende werelden – de traditionele 
arbeider en de eigentijdse activist – troffen en informeerden elkaar op een veld tussen 
tenten en bouwconstructies. Het Amsterdams gemeenteraadslid voor de Groenen Roel 
van Duijn had een openbare fractiezitting belegd en hield daarmee de politie op afstand.60

 

56 de Volkskrant, 4 oktober 1997.
57 Nieuws van de Dag, 6 oktober 1997.
58 NRC Handelsblad, 4 oktober 1997.
59 Nieuwsblad Transport, 4 oktober 1997.
60 Haarlems Dagblad, 3 oktober 1997. Ruim een week later demonstreerden havenarbeiders en Groenoorders 
tegen de aanleg van de Afrikahaven en de ontruiming van Ruigoord en voor gemeentelijke steun aan de havenpool. 
Het Parool - 13 oktober 1997 - sprak van een “bonte stoet” en een “merkwaardige alliantie”.
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De volgende dag, 4 oktober, verscheen een kandidaat-koper op het toneel. Stichting Nieuw 
Werk, een samenwerkingsverband waarin uitzendbedrijf Start betrokken was.61 Via de 
curator was de belangstelling gewekt door de opzet van twee pools met een vaste kern en 
daar omheen een flexibele schil van oproepkrachten.62 Hoewel nog veel uit te werken was, 
toonde Koningh zich teleurgesteld over de geringe bereidheid van Nieuw Werk om risico’s 
te dragen.63

Na het weekeinde, maandag 6 oktober, riepen de twee actiecomités de Vervoersbond 
FNV op elk ontslag tegen te houden. Was de bond daartoe niet in staat, zou de in Amsterdam 
door de curator uitgeschreven personeelsvergadering, twee dagen later, omgezet worden 
in een ledenvergadering. Negeerde de bond deze oproep, volgden in beide havens acties 
van “onbeperkte duur”.64

 
 

61 Nieuwsblad Transport, 2 oktober 1997. Het Parool, 2 oktober 1997.Betrokken ondernemers: B. Sjoukes, oud-
directeur van het Rotterdamse Swarttouw en M. Touwen, lid van de directie van het Breuer Institute in Zwolle dat 
zich onder meer bezighield met werkgelegenheidsprojecten en uitzendpools - de Volkskrant, 4 oktober 1997.
62 De Volkskrant, 4 oktober 1997. Aannemelijk was dat de interesse van Nieuw Werk als nieuwe ondernemer de 
totstandkoming van het convenant vergemakkelijkte.
63 Het Parool, 6 oktober 1997. Nieuws van de Dag, 6 oktober 1997.
64 Nieuws van de Dag, 7 oktober 1997.

Twee actiewerelden - Ruigoord en Havenpool - verenigd; met zonnebril: Henk Neijts, 3 oktober 1997.  

“Groenoord Ongehavend” – foto Poppe de Boer
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Die vergadering – in de Bonte Zwaan, gelegen bij de Houthaven – werd 8 oktober ‘s avonds 
massaal bezocht.65 De stemming was grimmig, mede door het actieverbod van zestig 
dagen dat de Rotterdamse rechtbank ‘s morgens had opgelegd aan de vijftien leden van 
de ondernemingsraad van de SHB in een door Schermer aangespannen kort geding.66 Hij 
voerde overleg met de bonden en door het wilde karakter van de acties waren maatregelen 
om de schade te beperken onmogelijk geworden.67

In de Bonte Zwaan zat de curator achter een grote tafel met een groen laken en gaf een 
overzicht van zijn activiteiten van de afgelopen vijf weken. Omdat Nieuw Werk zich had 
terugtrokken, restte hem niets anders dan de volgende dag het collectief ontslag te melden. 
De komende weken, waarin de opzegtermijn gold, zou hij gebruiken om alsnog een koper 
te vinden. Hoewel de curator waarderende woorden te horen kreeg over het eerder bereikte 
uitstel van het ontslag, werd zijn oproep gewoon aan het werk te blijven “weggehoond”.68

De bijeenkomst kreeg in die zin het karakter van een ledenvergadering dat de onvrede 
zich richtte op Ter Wisscha en Koningh die op verzoek van de curator ook achter de tafel 
zaten.69

Koningh wees op een spoedoverleg met de directies de volgende dag. Als dat niets ople-
verde, stelde de bond een ultimatum.70 Hij stuitte echter op een groot wantrouwen, de woede 
in de zaal en bij Koningh liep zo hoog op dat hij snauwde: “Met de vaste havenbedrijven gaat 
het ook niet zo florissant. Je moet je afvragen of jullie je positie kunt blijven claimen.”71 Later 
rustiger: “We moeten nu het convenant invullen. Daar staan geen getallen in.”72

Eén van de dertig tot veertig aanwezige SHB’ers, ondernemingsraadlid Zwart, zette 
vraagtekens bij een opmerking van Ter Wisscha over verhoging van de tarieven in 
Amsterdam: “Dat is een schijnoplossing. Bij ons zijn de tarieven hoger en gebeurt het-
zelfde. Door de voordeur word je eruit geschopt en door de achterdeur mag je terugko-
men als uitzendkracht.”73 Ter Wisscha sprak dreigende woorden: “als de werkgevers niet 
bewegen, roepen we een staking uit (…)”. Daarmee vloeide de boosheid in de zaal niet weg, 
mensen drongen op naar de bestuurstafel en in een veelheid van stemmen eindigde de 
bijeenkomst.

Na afloop blikte Cor Mantoua, werkzaam bij de Amsterdamse pool, terug: “Het enige 
dat we nu weten, is dat we ontslag hebben gekregen. En dan moet je ook nog blijven wer-
ken om je uitkering veilig te stellen. Als ik word opgeroepen, heb ik plotseling last van mijn 
rug en zo denken er velen over. Het gaat mij niet meer om geld of ontslag, maar om het 
principe of we voor onze eigen zaak mogen opkomen.”74

65 De Bonte Zwaan, een drijvend kantoorschip, was van 1980 tot 1998 centrum voor de binnenvaart met als kern 
de schippersbeurs. Sedert 2006 ‘broedplaats’ met atelierruimtes.
66 Nieuwsblad Transport, 9 oktober 1997.
67 Rotterdams Dagblad, 9 oktober 1997.
68 Nieuws van de Dag, 9 oktober 1997.
69 AT5, 9 oktober 1997 - IISG-AHBd.
70 Aanleiding voor het overleg was de terugtrekking van Nieuw Werk, aan de orde waren het collectief ontslag en 
de uitwerking van het convenant - Het Parool, 21 oktober 1997.
71 Manifest, 23 oktober 1997 - IISG-AHBd.
72 AT5, 9 oktober 1997 - idem.
73 Idem.
74 SBS 6, 9 oktober 1997 - idem.
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Het bleef de volgende morgen, 9 oktober, niet bij een principe. Zo’n honderd poolarbeiders 
trokken in groepjes de haven in om de vaste collega’s te bewegen het werk neer te leggen. 
Dat lukte ten dele. De discussies in de bedrijven en de onrust waren er niet minder om. De 
ME reed met een paar pelotons rond om te voorkomen dat de actievoerders de Coentunnel 
opnieuw blokkeerden; bij de ingangen van de tunnel stonden al een paar weken wachthuis-
jes van de ME opgesteld. “Het Amsterdamse stadhuis, waar de woedende werklui vorige 
week op de stoep stonden, werd hermetisch afgesloten.”75 Een groep was achtergebleven 
in het hok en wachtte op het resultaat van het spoedoverleg van bonden en werkgevers. 
“In het kantoortje (…) hangen groepjes stevig gebouwde kerels rond, types die gewend zijn 
zware lichamelijke arbeid te verrichten.”76 Later lichtte De Wildt de sfeer toe. “Het bleek 
die ochtend na de vergadering in de Bonte Zwaan weer een situatie vol tegenstrijdigheden. 
Aan de ene kant kwam een einde aan de onzekerheid, omdat het ontslag een feit was. Aan 
de andere kant was de doorstart zeer twijfelachtig. Terwijl we stonden te springen om 
actie te voeren, rekenden we op een stakingsoproep van de bond, omdat het spoedoverleg 
kansloos leek. Bij een oproep van de bond voelden de mensen zich sterker. Daar kwam nog 
eens bij dat eerdere acties veel geld hadden gekost, zodat een uitkering uit de stakingskas 
mooi meegenomen was.”77

Het overleg strandde inderdaad. Ter Wisscha stelde een ultimatum op – maandag 13 okto-
ber – met eisen over verhoging van de tarieven, beëindiging van de kortingen en een garan-
tie voor een inkomens- en werkzekerheid.78 Terwijl Koningh zei “Wij gaan de hele haven 
oproepen tot acties”, richtte Ter Wisscha zijn hoop toch weer op een nieuw overleg: “De 
werkgevers moeten op voorhand de bereidheid tonen tot hogere tarieven. Dan kunnen we 
snel besprekingen beginnen over een nieuw bedrijf.”79

Een nieuwe poging het convenant uit te werken liep vast, vervolgens riep de Vervoersbond 
FNV een staking uit. Na daar vaak om verzocht te zijn, bemoeide wethouder Krikke zich 
vanaf de stakingsdag met de toekomst van de Arbeidspool.

Algemene staking
Direct na het weekeinde, 13 oktober, hervatten in Amsterdam bonden en ondernemers 

de gesprekken. Werkgeversonderhandelaar A. van Idsinga berekende dat in de plannen 
van de bond de tarieven met ongeveer een kwart stegen. “Dat is niet reëel.”80 “Het zou 
wel erg bijzonder zijn als een vakorganisatie gaat bepalen hoe hoog een ondernemer zijn 
tarieven vaststelt.”81

Nadat de weigering van de werkgevers bekend was geworden, brak ‘s middags bij de 
Arbeidspool een massale staking uit. Het was een “opmaat” naar de extra ledenvergadering 

75 De Telegraaf, 10 oktober 1997.
76 de Volkskrant, 10 oktober 1997.
77 Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
78 Vervoersbond FNV, Aan de werkgevers in de Amsterdamse Haven, 9 oktober 1997 - IISG-AHBd.
79 NRC Handelsblad, 10 oktober 1997.
80 Nieuws van de Dag, 14 oktober 1997.
81 Het Parool, 15 oktober 1997.
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‘s avonds.82 De uitnodiging had Koningh al voor het weekeinde verstuurd. Meegezonden 
was een brief van de vrouwengroep die na een aarzelend begin uit een vaste kern van 
ongeveer tien vrouwen bestond. “De situatie is dusdanig dat het voortbestaan van de hele 
haven aan het wankelen is gebracht.” Deze verbreding vormde de rode draad door de ver-
gadering, waarin Koningh opriep de “hele haven plat te leggen”. Het kostte hem weinig 
moeite de drukbezochte vergadering daarvan te overtuigen.83

Vrijwel direct na de vergadering bezocht de avondploeg ‘s nachts verschillende bedrij-
ven om de vaste collega’s tot staken te bewegen. De vrouwengroep plakte in alle vroegte, 14 
oktober, de ramen van het gebouw van de Arbeidspool dat tot actiecentrum was gedoopt, 
vol met affiches: “Op gympies of op werkschoenen – geen ongeschoolde krachten in de 
Amsterdamse haven”.

Zoals de voorgaande tijd gebruikelijk, volgden verschillende televisiecamera’s de activi-
teiten in het hok en daarbuiten. Opvallend was hoe in vergelijking met een paar maanden 
eerder de poolarbeiders op de camera reageerden. Beter gezegd, ze maakten er gebruik 
van, gaven aanwijzingen en stonden klaar voor een toelichting op de gang van zaken. Van 
de Bos, voorzitter van het actiecomité: “Wat wij doen, is openbaar. We gaan zo dadelijk 
even rond kijken of hier en daar nog wat extra druk nodig is.”84

Een busje met luidsprekers doorkruiste het havengebied. Wiechels hield een praatje in 
de kantine bij Westport: “De haven is het laatste bolwerk dat de deuren voor de uitzend-
bureaus gesloten heeft weten te houden. De bazen willen oproepkrachten met een pieper 
in hun buik die elk moment komen aanhollen.”85 Om 10.00 uur ‘s morgens werd bij IGMA 
nog gewerkt. De portier sloot de poort, maar zo’n vijftig stakers gingen via een dekschuit 
het bedrijfsterrein op. Uit een megafoon klonk: “Gaan jullie lopen of willen jullie gedragen 
worden? (…) Niemand werkt door als de bond tot een staking oproept.”86 Vervolgens lag 
ook bij IGMA het werk stil. ‘s Middags gebeurde bij OBA hetzelfde, terwijl busjes de ingang 
blokkeerden.

Om 13.00 uur stonden 450 stakers ingeschreven, de avondploegen sloten zich aan, 
zodat het aantal stakers opliep tot ruim zeshonderd.87 Een door de zon gebruinde staker 
verraste zijn collega’s: “Sla ik in Griekenland de krant open, zie ik dat er gestaakt gaat 
worden. Ik ben direct teruggekomen.”88 De staking was vrijwel algemeen.89

Na een intensieve dag besloot een avondvergadering van stakers het werk de volgende 
dag te hervatten en over te gaan op verrassingsacties.90 Die begonnen al de volgende mor-
gen. Bij OBA bleken onbevoegden te werken. Een grote groep poolarbeiders verzocht hen  
 

82 de Volkskrant, 14 oktober 1997.
83 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 10 oktober 1997 - IISG-AHBd.
84 AT5, 14 oktober 1997 - idem.
85 Idem.
86 RTL 4, 14 oktober 1997 - idem.
87 Het Parool, 14 oktober 1997.
88 de Volkskrant, 15 oktober 1997.
89 Nieuws van de Dag, 15 oktober 1997.
90 AT5, 15 oktober 1997 - IISG-AHBd.
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“op te willen rotten”. Ondanks een staking van een ploeg van 25 vasten, negeerde Van de 
Vijver de eis het werk door poolarbeiders te laten overnemen.91

Aan weinigen was de Amsterdamse havenstaking voorbijgegaan.92 De lokale televisie 
volgde de ontwikkelingen wekenlang op de voet. Het NOS Journaal, RTL Nieuws enzo-
voort en achtergrondrubrieken zorgden voor een brede, landelijke publiciteit. De dagbla-
den beschreven hoe “robuuste havenwerkers” in een uur tijd vanaf een pallet 423 balen 
cacao van 63 kilo in een vrachtwagen laadden en daar tussendoor uiting gaven aan hun 
verontwaardiging. “Als je boven de veertig zit, wordt het al een probleem om een nieuwe 
baan te vinden.”93 “Ik wens niet na 32 jaar als een oude krant op zo’n asociale manier zon-
der enige regeling afgevloeid te worden.”94

De verontwaardiging richtte zich vaak op de gemeente Amsterdam. Wiechels: “Je kunt 
niet zeggen dat je als gemeente geen partij bent. Dat ben je altijd als je eraan verdient.”95 
Dat het gemeentebestuur zich zorgen maakte, liet zich raden. Toezeggingen over een red-
dingsplan waren niet nagekomen, de relatie tussen de problemen bij de pool en de aan-
leg van de Afrikahaven riepen veel vragen op en ‘ordeverstoringen’ brachten verschillende 
keren de Mobiele Eenheid in stelling.

Het was dan ook geen verrassing dat wethouder Krikke tijdens de staking bekend-
maakte een bemiddelingspoging te willen doen. Ook al had de gemeente geen directe 
invloed op het conflict, “belanghebbende” was ze wel, deelde de wethouder mee.96 Voor 
de staking leek Krikke begrip te hebben: “Ik kan me goed voorstellen, als je baan op het 
spel staat en je wilt zorgen voor mensen van wie je houdt, dat je verschrikkelijk ongerust 
wordt. Over de sportclubs van je kinderen, kunnen ze volgend jaar naar pianoles. Allemaal 
dat soort basisdingen.”97

Al op de stakingsdag belegde Krikke een bijeenkomst met de voorzitter en de direc-
teur van het RBA Zuidelijk Noord Holland, respectievelijk H. Kamps en R. Elshoff, en de 
directeur van het GHB, Van den Heuvel. Gevieren wilden ze bemiddelend optreden en 
nieuwe impulsen geven aan de “modernisering van de arbeidsverhoudingen” en zoeken 
naar “economisch en sociaal aanvaardbare oplossingen”. Een financiële bijdrage van de 
gemeente was mogelijk. Om ondernemers en bonden aan het resultaat te binden, achtte 
Krikke een onderzoeksopdracht nodig.98

91 Het Parool, 15 oktober 1997.
92 Dat bleek ook uit de vele solidariteitsverklaringen. Zoals van de Industriebond FNV bij Hoogovens IJmuiden, 
de vakbondsafdeling van de Vervoersbond FNV bij de NZH en de Federatie van Democratische Verenigingen van 
Turkse Arbeiders in Nederland, DIDF. Ook Het Kappie verklaarde zich solidair en leverde geen mensen - IISG-
AHBd. Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij Jan Marijnissen stuurde een brandbrief aan minister Melkert, 
waarin hij eiste de dreigende ontslagen in de pools van Rotterdam en Amsterdam tegen te houden (Nieuwsblad SP, 
17 oktober 1997).
93 de Volkskrant, 15 oktober 1997.
94 AT5, 15 oktober 1997 - IISG-AHBd.
95 de Volkskrant, 15 oktober 1997.
96 Het Parool, 14 oktober 1997.
97 AT5, 15 oktober 1997 - IISG-AHBd.
98 Verklaring van de gemeente Amsterdam, 15 oktober 1997 - idem.
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De opdracht kwam er en bestond uit een onderzoek naar de bestaande scenario’s, uit-
mondend in een advies aan de wethouder. Het GHB was de opdrachtgever en Coopers 
& Lybrand de uitvoerder.99 Van Idsinga herhaalde dat de tarieven in de eerste plaats een 
aangelegenheid van de ondernemers was.100 Ze konden best omhoog, “maar daar gaat de 
gemeente wat aan doen, begreep ik van mevrouw Krikke”.101 Van de Bos was niet erg onder 
de indruk van het onderzoek: “Er zijn mensen die snel denken en die heel langzaam den-
ken. En er zijn mensen die te langzaam denken. Die gaan nu een onderzoek doen. Wij 
hebben niet zo veel tijd meer voor studies, over een paar weken worden we in de WW 
getrapt.”102 Koningh was blij met de stap van de gemeente en waarschuwde: “Laat de werk-
gevers niet weer startkapitaal vernietigen.”103 In een Nieuwsbrief eiste hij van OBA het 
convenant te ondertekenen en het contract met de Arbeidspool te herstellen.104

Tijdens Krikkes bemiddeling bezetten arbeiders van de Arbeidspool en een groep vrouwen 
de Noordersluis in IJmuiden. In diezelfde tijd negeerde Toussaint het gerechtelijk 
actieverbod, hetgeen tot zijn ontslag leidde.

Ontslag Toussaint
Terwijl Koningh suggereerde dat de vonk naar de Rotterdamse haven kon overslaan, 

trad rond de SHB een verscherping op in de sociale verhoudingen. Toussaint riep zijn col-
lega’s bij de SHB op tot een staking over te gaan.105 Opnieuw gericht tegen de ontslagen was 
deze tevens bedoeld als een steunbetuiging aan de strijd in Amsterdam. De Vervoersbond 
FNV wees de oproep af. Stam gaf de volgende toelichting: “Wij hebben hier geen ruzie met 
de werkgevers en in Amsterdam zal niemand er van wakker liggen als er in Rotterdam niet 
gestaakt wordt.”106 Schermer was de verhalen van het actiecomité over ontslagen en sta-
kingen meer dan zat. “Dit is absoluut onacceptabel. Wij leven in een rechtstaat en de rech-
ter heeft gezegd dat staken mag in Nederland. (…). Maar wel als laatste middel dat in de 
strijd gegooid mag worden.”107 Met het gerechtelijk actieverbod van 8 oktober in de hand 
gelastte Schermer Toussaint in een aangetekende brief de voorbereidingen van de acties 
te beëindigen.108 Diens commentaar was: “Dat verbod lap ik aan mijn laars (…), geen mens 
kan accepteren dat zijn werk zo maar wordt afgenomen.”109 Hij had bewust als enig lid van 
de ondernemingsraad tot actie opgeroepen, zo vertelde de tweede secretaris, J. Bobeldijk: 
“Het is beter dat er maar één wordt veroordeeld dan iedereen.”110

 

99 Opdrachtformulering Studie Nieuwe Havenpool, 20 oktober 1997 - idem.
100 de Volkskrant, 16 oktober 1997.
101 Het Parool, 16 oktober 1997.
102 AT5, 16 oktober 1997 - IISG-AHBd.
103 Nieuws van de Dag, 16 oktober 1997.
104 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 16 oktober 1997 - IISG-AHBd.
105 NRC Handelsblad, 16 oktober 1997.
106 Nieuws van de Dag, 16 oktober 1997.
107 SBS 6, 16 oktober 1997 - IISG-AHBd.
108 Nieuws van de Dag, 16 oktober 1997.
109 NRC Handelsblad, 21 oktober 1997.
110 Nieuwsblad Transport, 16 oktober 1997.
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De staking bij de SHB vond op 17 oktober plaats, maar was niet algemeen. Toussaint gaf als 
verklaring dat slechts een klein deel van zijn collega’s die dag voor werk was opgeroepen. 
In de loop van de middag verzamelden zich 150 man bij het kantoor van de Vervoersbond 
FNV op het Zuidplein; een paar arbeiders liep naar binnen en raakte slaags met het perso-
neel. Buiten hield Toussaint een toespraak, waarin hij de bond een lakse houding verweet. 
De aanwezige bestuurder Stam vertelde met Schermer nog niet beland te zijn in de finale 
fase. “We hebben al een aantal keren aangegeven dat 15 procent salarisreductie onaccep-
tabel is. Maar als je gaat onderhandelen, kijk je naar wat wel mogelijk is.”111

Aan het eind van de middag, op een rustige plek aan de Maas, legde hij de relatie tus-
sen de problemen in beide havens: “Op het moment dat de tarieven in Amsterdam zodanig 
hoog zijn dat daaruit de kosten betaald kunnen worden, is het zelfs mogelijk om daarna 
– en dat zou de beste oplossing voor de collega’s in Amsterdam zijn – de pools in elkaar te 
schuiven. Dat is een beleid dat we al jaren voorstaan.”112

Op het moment van de staking in Rotterdam en de gesprekken in het Amsterdamse stad-
huis over de onderzoeksopdracht aan Coopers & Lybrand, voerden zo’n 140 arbeiders van 
de Arbeidspool een nieuwe verrassingsactie uit. Om 09.00 uur bezetten ze de Noordersluis 
in IJmuiden. “Voor ons geen boterham, geen boot voor Amsterdam”.113 Boven op de bin-
nenste sluisdeur aan de kant van het Noordzeekanaal was een twaalftal witte busjes aan 
elkaar geketend, waardoor de sluis niet kon functioneren en het scheepsverkeer volledig 
gestremd was. Rob van Zijl en een lid van de vrouwengroep, Lia Herman, hadden zich 
met een touw aan elkaar en met kettingen aan de leuning van de sluisdeur geklonken.  
Herman: “Ik sta hier als symbool van de vrouwen om de mannen te steunen hun strijd vol 
te houden. (…) Het gaat niet alleen ons aan, iedereen in de haven is straks aan de beurt. We 
moeten dit winnen, verliezen we, dan gaat Rotterdam er achter aan.”114

Het Panamese containerschip Atlantic Arrow, op ‘weg’ naar Ceres, werd net 
geschut toen de actie begon en lag vast. Twee schepen lagen buitengaats en drie in het 
Noordzeekanaal te wachten. Een verkeersbord gaf aan “Sluisroute gestremd”. Grappen – 
“Ik werk bij de Arbeidspool Amsterdam Noordzeekanaalgebied, zeg maar AAN, en straks 
voor het GAK en is het GAAN” – een uitvoerige catering door de vrouwengroep en klaver-
jassen in de busjes boden een tegenwicht aan de dreigende aanwezigheid van de politie. 
Onder het motto van de burgemeester van Velsen, A. Hertog, “Liever overleg dan mep-
pen” besloten de autoriteiten in het snel ingerichte crisiscentrum tot een koers van rustige 
onderhandelingen.115

In de wetenschap dat onder leiding van Krikke de AWVN en de bonden onderhandelden, 
eisten de actievoerders via burgemeester Hertog dat ook OBA het convenant moest teke-
nen.116 Krikke brak het overleg af en verzocht Koningh zijn invloed aan te wenden de bezet-

111 Idem.
112 SBS 6, 17 oktober 1997 - IISG-AHBd.
113 Het Parool, 17 oktober 1997.
114 SBS 6, 17 oktober 1997 - IISG-AHBd.
115 IJmuider Courant, 18 oktober 1997.
116 Haarlems Dagblad, 18 oktober 1997.
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ting te beëindigen.” Koningh in IJmuiden gearriveerd: “Volgens mij mis ik nog één hand-
tekening op het convenant en dat is de OBA. Maar we hebben geen tijd gehad daarover te 
praten. Jullie boodschap is mij duidelijk.” 117 Daarna ging Koningh terug naar Amsterdam. 
Na een uur was hij weer op het sluizencomplex: “Er is een toezegging dat het convenant 
besproken en ondertekend wordt. Maandagmorgen vroeg zitten we met meneer Van den 
Vijver weer om de tafel het convenant toe te lichten, door te lichten en uit te leggen om 
vervolgens over te gaan tot de ondertekening. Half Nederland kan dat nu horen.”118 In de 
verwachting dat Van den Vijver ‘om’ was, eindigde om 16.00 uur de blokkade.119

Zowel NRC Handelsblad als het Nieuwsblad Transport wijdden zaterdag 18 oktober een 
redactioneel commentaar aan de situatie in de twee havens.120 De eerste was niet onder 
de indruk van de acties in Rotterdam. “Dat heeft er in de jaren zeventig/tachtig wel eens 
anders uitgezien. Toen was de plaats van samenkomst het Afrikaanderplein en wisten de 
stakingsleiders radikaal-socialistische of communistische retoriek te paren aan effectieve 
‘actie’. De enige historische parallel in Rotterdam lijkt dat de FNV-bond ook nu weer aan 
de kant staat.” De redactie toonde begrip voor de acties bij de Arbeidspool vanwege een 
falend management en de ongeloofwaardigheid met aan de ene kant ontslagen en aan de 
andere kant de uitbreidingen in het Westelijk Havengebied. Conclusie: “Met hun hele of 
halve wilde stakingen geven de havenwerknemers in Amsterdam en Rotterdam aan dat 
ze geen slachtoffer willen worden van een groeiende economie. Hun eisen en methoden 
hebben een regressief karakter. (…) Maar wie ze weghoont als echo’s uit vervlogen tijden, 
zet bij de voordeur mensen op straat die wel eens via de achterdeur weer binnen moeten 
komen.”

Het Nieuwsblad Transport gebruikte de kop “Constructief nadenken” en bedoelde 
daarmee dat alle partijen “water bij de wijn” moesten doen. “Als de bonden en de SHB-
directie het eens worden, resteert nog de radicale ondernemingsraad. De voorzitter daar-
van is buiten de rechtsorde getreden door de manier waarop hij het rechterlijk verbod om 
tot actie op te roepen, aan zijn laars heeft gelapt.”

Al of niet geïnspireerd door het Nieuwsblad Transport had Schermer, zo maakte de 
ondernemingsraad op 20 oktober bekend, Toussaint op staande voet ontslagen.121 Door het 
rechterlijk verbod te negeren, luidde de toelichting van Schermer, “heeft hij onrechtmatig 
jegens zijn werkgever gehandeld”. Toussaint deelde mee dit ontslag aan te vechten. “Ik 
heb alleen te horen gekregen dat ik een wanprestatie heb geleverd. Maar ik was donder-
dag en vrijdag gewoon beschikbaar voor werk. De directie heeft iets gezocht om mij te 
ontslaan.”122

Na een protestactie bij de ECT tegen het ontslag van Toussaint, 22 oktober, vond bij de 
kantonrechter in Rotterdam, 27 oktober, op het Wilhelminaplein het beroep plaats dat 

117 AT5, 17 oktober 1997 - IISG-AHBd.
118 SBS 6, 17 oktober 1997 - idem.
119 Het Parool, 18 oktober 1997.
120 NRC Handelsblad, 18 oktober 1997. Nieuwsblad Transport, 18 oktober 1997.
121 Ondernemingsraad SHB, Persbericht, 20 oktober 1997 - IISG-AHBd.
122 ANP, 21 oktober 1997 - idem.
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Toussaint had aangetekend.123 In de rechtszaal lag Schermer onder vuur van de dertig toe-
gelaten collega’s van Toussaint en ‘havenvrouwen’ met een T-shirt “Solidariteit is sterker 
dan de wet”. Meer mensen konden er niet in. De overige tweehonderd, waaronder zo’n 
tachtig Amsterdamse havenpoolers, waren in de tussentijd naar de Erasmusbrug gegaan 
en legden het verkeer stil; een tram raakte bij het achteruitrijden uit de rails. Daarna trok-
ken zij naar het stadhuis op de Coolsingel en lag alle verkeer in het Rotterdamse cen-
trum stil. De naar buiten geroepen havenwethouder beloofde in overleg te treden met zijn 
Amsterdamse collega om de samenvoeging van de twee pools te bevorderen.124

Na afloop van deze actie deed de Amsterdamse groep het Haagse Binnenhof aan. Na 
het afsteken van rotjes en geroep om Melkert, bezetten ze via een zijdeur het gebouw van 
de Tweede Kamer. In de centrale hal hingen ze aan de twee balustrades spandoeken op 
(“De plannen van de top kosten ons de kop”). Melkert was er niet, zo vertelde de bode, het 
kamerlid van de Socialistische Partij, Remi Poppe, verklaarde zich solidair. Na een minuut 
of twintig vertrokken de bezetters.125

Een week later keurde de kantonrechter het ontslag van Toussaint goed. “Hij heeft het ver-
bod willens en wetens naast zich neergelegd.” Toussaint: “Ik deed het uit solidariteit, voor 
de havenwerkers in Amsterdam en Rotterdam. Helaas nemen rechters nog steeds de ver-
keerde beslissingen.”126 Daarna bleef Toussaint nog enige tijd lid van de sectorraad Havens 

123 Nieuws van de Dag, 23 oktober 1997.
124 Nieuwsblad Transport, 28 oktober 1997.
125 de Volkskrant, 28 oktober 1997.
126 Algemeen Dagblad, 4 november 1997.

Lia Herman en Rob van Zijl leggen scheepsverkeer bij Noordersluis IJmuiden stil, 17 oktober 1997 – foto Bert Verhoeff
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van de Vervoersbond FNV en actief betrokken bij de acties in Rotterdam, maar zijn rol bij 
de SHB was uitgespeeld. Hij keerde niet elders in de Rotterdamse haven terug. Formeel lie-
ten de bestuurders van de bond hem niet vallen. Stam: “We gaan met Jeroen Toussaint als 
sectorraadslid van de bond de onderhandelingen in. Als Schermer weigert te praten met 
Jeroen erbij, lopen wij weg.”127 Die situatie deed zich niet voor en de bond liet het daarbij.

Hoewel de onverzettelijke houding van Toussaint een brede erkenning en waardering 
van zijn collega’s kreeg, was het succes van Schermers aanval onmiskenbaar. Zo ook het 
relatieve isolement van Toussaint (en het actiecomité). Ter verklaring een vijftal samen-
hangende factoren.
1.  De radicale en principiële visie en houding van Toussaint strookten niet met de heer-
sende depolitisering van de maatschappelijke tegenstellingen, en daaruit voortkomende 
vraagstukken, die ook de vakbeweging en de havenarbeiders raakte.
Het sinds de jaren tachtig lopende proces van herstructurering kon in toenemende mate 
rekenen op een paritaire regulering van de gevolgen die kritiek, actie en verzet wegduwde. 
Bovendien tastte de afname van de traditionele werkgelegenheid de relatief gunstige 
arbeidsvoorwaarden van de blijvende arbeiders niet of nauwelijks aan, zeker in de vaste 
bedrijven. Zo versterkten de dalende strijdbaarheid en de opkomst van de nieuwe trans-
portmedewerker elkaar.
2.  De meegaande koers van de Vervoersbond FNV en de toenemende verdeeldheid van de 
ondernemingsraad, en daarmee onder het personeel van de SHB, verzwakten de mobilisa-
tiekracht van Toussaint en het actiecomité.
3.  De politieke stigmatisering die Toussaint regelmatig ten deel viel als lid van de GML 
(De Rode Morgen) bevorderde een afstand tussen hem en zijn collega’s.
Dat ging bijvoorbeeld zo: “De laatste communist in hart en nieren die op de barricaden 
staat, terwijl de collega’s in doorzonwoningen naar de Wallen op Stap van SBS 6 kijken.”128 
Op het moment dat Stam in een kantine pamfletten zag van De Rode Morgen, zei hij: “Kijk, 
daar heb je onze marxisten”.129

4.  De GML, een kleine, revolutionaire organisatie met een maoïstische oorsprong die 
‘voorhoedekrachten’ trachtte te vormen en verenigen, verwachtte van haar leden een 
gedrag dat hen gewild en ongewild onderscheidde van hun collega’s.
‘Gewild’, ze beschikten over kennis en intellectuele capaciteiten die hen in staat stelden 
initiatieven te nemen en leiding te geven. ‘Ongewild’, hun onverzoenlijkheid en opoffering 
zetten hen op een sociaal-culturele afstand van de mensen waarmee ze in bedrijf en bond 
samenwerkten.
5.  Een laatste factor lag in de persoon van Toussaint en hing samen met de twee 
voorgaande.
Hij was nadrukkelijk aanwezig en vertolkte ook naar de media de uitgesproken meningen 
van de ondernemingsraad, het Rotterdamse actiecomité of de gezamenlijke actiecomités. 
Tegelijkertijd maakte hij die rol en daarmee zijn persoon ondergeschikt aan ‘de organisa-
tie’. Toen acties losbraken om hem te steunen, wees hij die af. Ook weigerde hij het geld 

127 Het Parool, 22 oktober 1997.
128 Het Parool, 20 oktober 1997.
129 De Groene Amsterdammer, 22 oktober 1997.
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in ontvangst te nemen dat door Amsterdamse collega’s was verzameld om zijn juridische 
strijd te ondersteunen130 en reageerde hij op de uitspraak van de kantonrechter met: “Er 
zullen geen acties rond mijn persoontje komen, maar wel voor de andere havenwerkers.”131

Zijn ontslag betekende niet dat Schermer en de bondsbestuurders geruisloos zaken konden 
doen. Wel kwam het gezamenlijk optreden van de actiecomités op een laag pitje te staan. 
Het verzet ging echter door, zij het in steeds moeizamer verhouding met de Vervoersbond 
FNV.

Bond en leden
Het bericht van Koningh over de bereidheid van Van den Vijver het convenant te 

ondertekenen en daarmee de bezetting van de Noordersluis te beëindigen, bleek slechts 
de instemming tot een gesprek. “Ik ga toch geen blanco cheque uitschrijven. Met het con-
venant verplicht ik ons bedrijf mee te betalen aan de mensen die thuiszitten.”132 Van de 
Vijver vond het principe van de pool achterhaald en wilde zelf bepalen wie hij inleen-
de.133 Koningh zei door Van den Vijver “bedonderd” te zijn, “de pleuris zou wel eens kun-
nen uitbreken”.134 Krikke, namens de gemeente prioriteitsaandeelhouder bij OBA, stelde 
vast dat Van Den Vijver de uitgangspunten van het onderzoek en daarmee het convenant 
onderschreef.135

Wat Van den Vijver ook gezegd heeft, voor velen was hij de boosdoener (“komt er 
opeens een kolenboer de boel eventjes saboteren”136). Explicieter dan andere ondernemers 
schond hij de bepaling in de CAO die de pool een exclusieve positie toekende. Het voorval 
met Koningh heette in de kranten al snel een “escalerend conflict”137, waarbij geruchten 
de ronde deden over acties bij OBA138 en een blokkade bij Schiphol waar wekenlang twee 
pelotons van de Mobiele Eenheid paraat stonden.139

Noch OBA noch Schiphol waren echter doelwit van nieuwe acties. Op de maandag van 
de 20ste oktober was een nieuwe verrassingsactie gericht op het GAK. Honderden arbei-
ders van de pool meldden zich ‘s morgens vroeg voor de aanvraag van een WW-uitkering 
in zaal Aristo bij het GAK in Sloterdijk. Tien dagen eerder had ieder individueel een brief 
ontvangen met de mededeling dat de curator het loon over de maand oktober “omstreeks” 
de 23ste liet overmaken. Het ontslag was 8 oktober aangezegd, de dag van de bijeenkomst 
in de Bonte Zwaan. Afhankelijk van de leeftijd en het aantal dienstjaren gold een opzegter-
mijn van zes tot dertien weken.140 Met een gevoel dat er in ieder geval over één probleem 

130 Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
131 Algemeen Dagblad, 4 november 1997.
132 NRC Handelsblad, 21 oktober 1997.
133 Het Parool, 21 oktober 1997.
134 de Volkskrant, 20 oktober 1997.
135 Het Parool, 20 oktober 1997.
136 Niet gedateerd en niet ondertekend pamflet “Aan alle havenarbeiders”  IISGAHBd. 
137 Het Parool 20 oktober 1997. de Volkskrant, 20 oktober 1997  “Havenconflict in Amsterdam loopt hoog op”. 
Nieuws van de Dag, 20 oktober - “Keiharde acties in de haven op stapel”.
138 Het Parool, 20 oktober 1997.
139 Nieuws van de Dag, 20 oktober 1997.
140 J.C. Van Apeldoorn, A.S.K. Terng, Faillissement Arbeidspool Amsterdam, 9 oktober 1997. De brief eindigde 
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duidelijkheid was verschaft, verlieten de poolarbeiders Aristo. De volgende dag wachtte 
een ledenvergadering samen met de SHB’ers in het Groothandelsgebouw in Rotterdam. 
Daar stond de fusie van de twee pools op de agenda.

Het convenant sprak niet van een fusie, maar van samenwerking. De Rotterdamse bestuur-
der Stam stond inmiddels, mede onder druk van de twee actiecomités, op het standpunt 
van een fusie op termijn. Volgens de ledenvergadering moest dat centraal staan in de 
onderhandelingen met Schermer. Zou die dat afwijzen, zo luidde de redenering van een 
grote groep leden, had de bond de handen vrij om ook in Rotterdam de stakingskassen te 
openen en tot gezamenlijke acties te komen. Stam zag echter niets in deze koppeling van 
fusie en reorganisatie: “Dat zijn eisen tegen beter weten in. Ze zijn alleen bedoeld om de 
haven in brand te steken.”141

De vergadering dreigde uit de hand te lopen op het moment dat Stam ‘de bond’ boven 
de leden plaatste. “Wij doen onze stinkende best, maar hebben ons aan de spelregels te 
houden (…). Komt er geen succes, dan ga je een conflict met werkgevers aan en dat gaan we 
niet uit de weg. Als mensen dat proces onmogelijk maken, dienen we als bond onze eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. We kunnen niet 950 SHB’ers met hun gezinnen onthou-
den van een onderhandelingsresultaat.”142 De aanwezige bondsvoorzitter Wout Waleson 
schoot Stam te hulp en bracht enige rust: “Een onmiddellijk ultimatum maakt de bond 
vleugellam. (…) Je onderhandelt tot je elkaars nieren proeft. (…) Dan beslissen de leden 
over het resultaat wat er ligt.”143

Dat resultaat liet nog wel even op zich wachten, maar in de eerste onderhandelings-
ronde (22 oktober) deed Schermer de toezegging zich te willen buigen over een “nauwere 
samenwerking” tussen de twee pools.144 Maar “er bereikten ons alleen maar geluiden dat 
de Amsterdamse werkgevers en de gemeente Amsterdam niet onder het juk van Rotterdam 
wensen te werken”.145 Wentink die eerder in de fusie mogelijkheden zag, bevestigde dat en 
sprak daarnaast over een onoverbrugbaar verschil in opzet van de twee pools. “Rotterdam 
is sterk gesegmenteerd. Bij ons doen kraandrijvers ook gewoon sjouwwerk. Dat ligt in 
Rotterdam heel anders. Een fusie verandert ook niets aan de kern van het probleem.”146

Kortom, een fusie maakte weinig kans, voor de Amsterdamse ondernemers leek het 
convenant al een grote stap en de bondsbestuurders waren niet van plan een fusie tot de 
kern van de onderhandelingen te maken. De leden bij de pools hielden daar echter aan 
vast, het effect van Walesons interventie was dus tijdelijk geweest.

In het hok gingen de ochtendbijeenkomsten door. Voor en gedeeltelijk tijdens werktijd 
spraken honderd tot 150 havenpoolers de laatste ontwikkelingen door en maakten nieuwe 

met de zinsnede “voor de goede orde wijzen wij u er tevens op dat u gedurende de opzegtermijn - voorzover op u 
door ons een beroep wordt gedaan - nog gehouden bent de bedongen arbeid te verrichten” - IISG-AHBd.
141 NRC Handelsblad, 22 oktober 1997.
142 RTL 4, 21 oktober 1997 - IISG-AHBd.
143 Nieuws van de Dag, 22 oktober 1997.
144 NRC Handelsblad, 23 oktober 1997.
145 NRC Handelsblad, 22 oktober 1997.
146 Noordhollands Dagblad, 25 oktober 1997.
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actieplannen. De Wildt: “Deze sessies waren zeer belangrijk. Zeker tegen eind oktober 
dreigden de belangen van de mensen uiteen te gaan lopen. Wie zou blijven en wie niet? In 
ieder geval wilden we voorkomen dat dit in stilte bekokstoofd zou worden. Door acties te 
bedenken, probeerden we elke morgen ons gemeenschappelijk belang te benadrukken en 
het behoud van onze werkgelegenheid in een breder verband te zetten.”147

Zo ontwikkelde zich scherper dan voorheen een gespleten situatie. Op bestuursniveau 
lag er een convenant en moest een onderzoek uitsluitsel geven over de toekomst van de 
Arbeidspool. Op basisniveau vond een intensivering van de acties plaats. Koningh trachtte 
op beide niveaus te opereren. Bij zijn collega’s leidden zijn afwijkende standpunten regel-
matig tot meningsverschillen en soms tot conflicten. Op de vloer stuitte zijn overlegposi-
tie soms op wantrouwen bij zijn vroegere collega-havenarbeiders. Wat bijvoorbeeld het 
onderzoek van Coopers & Lybrand betrof, was hij medeopdrachtgever en tegelijkertijd op 
voorhand kritisch ten opzichte van de uitkomst. “(…) het zal wel uitdraaien op minder 
mensen, lagere lonen en schrappen van toeslagen. Dat hebben ze ons een paar maanden 
geleden ook door de strot willen duwen. Toen was het ‘nee’ en nu is het weer ‘nee’.”148

De spanning tussen de twee niveaus bleek ook uit een opmerking van commissaris M. 
Versteeg van Wesport. “Wij hebben begin dit jaar al gezegd dat er iets met die pool moet 
gebeuren, want toen zagen we het al aankomen. Maar de bonden konden het blijkbaar 
niet maken tegenover hun achterban.”149 Hoewel wat genuanceerder, uitte Wentink zich 
op een vergelijkbare manier. “Dat de bonden achter hun leden zijn blijven staan, daar heb 
ik begrip voor. Ik verwijt ze alleen gebrek aan realiteitszin en lef. Al realiseer ik me aan de 
andere kant dat dit misschien makkelijk praten is. Ga als bestuurder maar eens voor die 
mensen staan en vertel ze dat er honderd mensen uit moeten. Ik geef het je te doen! Met 
het instandhouden van deze geen-man-de-poort-uit traditie hebben de mensen wel hun 
eigen werk en dat van anderen, onder wie ik, om zeep geholpen.”150

Zowel Versteeg als Wentink spraken over ‘de bonden’. Los van het feit dat ze een onder-
scheid maakten tussen bonden en achterban of leden, en dus eigenlijk het bestuursappa-
raat op het oog hadden, spraken ze (formeel) ook over de Vervoersbond CNV. De confes-
sionele bond mengde zich in deze periode in de discussie en bood daarmee een aanleiding 
kort stil te staan bij diens positie en opvattingen.

De Vervoersbond CNV was met een klein aantal leden vrijwel onzichtbaar in de 
Amsterdamse haven, maar nam deel aan de totstandkoming van de CAO en was dien-
tengevolge betrokken in het overleg met Krikke. Dat gebeurde via bestuurder A.L.G. van 
Buchem die het “wrang” vond dat honderden al een ontslagbrief op zak hadden. “We 
hopen als bonden op het gezonde verstand van de havenarbeiders, maar het vertrouwen 
van het personeel heeft de afgelopen weken natuurlijk wel een flinke deuk opgelopen.”151

 

147 Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
148 IJmuider Courant, 18 oktober 1997.
149 de Volkskrant, 25 oktober 1997.
150 Idem. Ook Wentink betrof de ontslagaanvraag, op 8 oktober vertrok hij - IISG-AHBd.
151 de Volkskrant, 21 oktober 1997.



372 opstandig volk

Zoals dat meestal gebeurde, sloot de Vervoersbond CNV aan bij de standpunten van de 
Vervoersbond FNV, zij het met eigen accenten. Zo waren acties slechts in uitzonderlijke 
situaties van ernstig stagnerend overleg toegestaan. Dat illustreerde de steun aan de grote 
staking van 14 oktober. Toen de werkgevers zich niet inspanden om tot een doorstart te 
komen, “kon het CNV niets anders doen dan een ultimatum versturen. Het overleg dat 
volgde, leverde echter hoegenaamd niets op. Acties waren daarna niet meer te voorko-
men”. Op een vergelijkbare manier kregen concessies openlijker het karakter van onver-
mijdelijkheid. Over de toekomst van beide pools zei coördinator W. Rademakers dat deze 
slechts een “maximale werkgelegenheid” zouden omvatten “als de werknemers bereid zijn 
tot vergaande flexibiliteit en salarisoffers. Maatregelen waar vakorganisaties niet graag 
aan mee willen werken, maar onder de druk van de gegeven omstandigheden kunnen ze 
daar wel eens toe worden genoodzaakt”.152

Deze opstelling van de Vervoersbond CNV versterkte, zonder een machtsfactor in de 
Amsterdamse haven te zijn, de ontwikkelingen op het bestuursniveau en gaf daaraan een 
legitimering door zijn formele positie als sociale partner.

Wat al enige tijd sluimerde, gebeurde in november. In de havengelederen van de 
Vervoersbond FNV gingen de moeizame verhoudingen over in een ernstig conflict. Tussen 
de bezoldigde bestuurders, minus Koningh, en de leden bij de twee pools.

Intern conflict bond
Ten tijde van de onderhandelingen met Schermer besprak de sectorraad Havens van de 

Vervoersbond FNV – bestaande uit kaderleden van Nederlandse havenbedrijven – de reor-
ganisatie van de SHB en de opvolging van de Arbeidspool. Deze raad bepaalde de inbreng 
van de onderhandelingsdelegatie die bestond uit bondsbestuurders en bij de pools werk-
zame kaderleden.

Op tafel lag de uitwerking van een “sociaal aanvaardbare flexibiliteit”. Sterk toegesne-
den op de Rotterdamse situatie was de relatie met het convenant mager en ontbrak de 
samenvoeging of fusie van de twee pools. De kern bestond uit de combinatie van een werk-
week van vier en van vijf dagen, elk gedurende zes maanden. Het basismaandsalaris was 
over het gehele jaar gelijk aan een inkomensgarantie van 4,5 dag, hetgeen een achteruit-
gang van 5,5 tot 7,5 procent betekende. Naast de reguliere werkweek waren oproepdien-
sten vastgelegd. Bij een rooster van vijf dagen hield dat de vrijwillige beschikbaarheid op 
de zesde dag in, bij vier dagen was de beschikbaarheid op de vijfde dag verplicht en op de 
zesde dag vrijwillig.153 De vertegenwoordigers van de twee pools herhaalden hun bezwaren 
tegen het loonverlies en de verruimde beschikbaarheid en handhaafden hun voorkeur voor 
samengaan van de pools.154

152 Idem.
153 Vervoersbond FNV, Voorstellen inzake reorganisatie SHB Amsterdam en Rotterdam, 30 oktober 1997.
154 Ondernemingsraad Arbeidspool, Handgeschreven aantekeningen, 31 oktober 1997. Deze aantekeningen 
bevatten een verslag van de gevoerde besprekingen in de sectorraad - IISG-AHBd.



einde arbeidspool 373

Schermer bleef bij zijn standpunt van vier dagen werk en zes dagen oproepbaarheid. Dit 
betekende een beschikbaarheid gedurende zes dagen per week en een inkomensgarantie 
van vier dagen. Een meerderheid van de sectorraad gaf de onderhandelingsdelegatie de 
vrijheid zowel de inkomensgarantie van 4,5 dag (bond) als van vier dagen (Schermer) in te 
brengen – variant één. De poolvertegenwoordigers in de delegatie (kaderleden) verwierpen 
deze keuzevrijheid en de verplichting buiten de vijf ingeroosterde dagen (maandag tot en 
met zaterdag) oproepbaar te zijn. Als aanvullende voorwaarde brachten ze in dat elk van 
die vijf dagen als ‘atv dag’ aangewezen kon worden – variant twee.

De sectorraad schatte in dat de tweede variant slechts mogelijk was, wanneer een zeer 
groot aantal vrije dagen gekocht werd. Het grote inkomensverlies dat daarvan het gevolg 
was, kon alleen beperkt worden door een rooster met meer flexibiliteit. En dat kwam uit-
eindelijk neer op Schermers plan van de ruime, verplichte oproepbaarheid waar de sector-
raad tegen was. Na lang heen en weer vergaderen hielden de kaderleden van de onder-
handelingsdelegatie (dus werkzaam bij de pools) vast aan hun variant twee. De betrokken 
bestuurders trokken daaruit de conclusie dat die kaderleden zich buiten het beleid van de 
delegatie plaatsten. Met als consequentie dat zij vervangen dienden te worden; kandidaten 
konden zich melden.

Op het eerste gezicht betrof dit meningsverschil in de sectorraad slechts de ruimte in de 
onderhandelingen met Schermer. Daarbij leek het standpunt van de meerderheid alleszins 
redelijk, ze sloot immers de tweede variant niet uit. Wie die ruimte niet toestonden, de 
kaderleden van de twee pools, moesten dan wel onredelijk zijn. De dagbladen stelden hen 
dan ook verantwoordelijk voor het “uiteenspatten” van de delegatie155 of betitelden hen als 
“radicale poolwerknemers”.156 Beschuldigingen vast geïnspireerd door de deelname van 
Toussaint die kort daarvoor van de kantonrechter had gehoord dat zijn ontslag terecht 
was.157

Bij een nadere beschouwing was het echter niet een zaak van ‘good and bad guys’. Om 
te beginnen stelde de tweede variant grenzen aan wezenlijke onderdelen van de arbeids-
voorwaarden, namelijk aan de beschikbaarheid en aan de aantasting van het inkomen. 
Onderdelen die in Rotterdam maandenlang bestuurders en leden van de Vervoersbond 
FNV tegenover elkaar plaatsten. Minstens zo belangrijk was de kwestie van de samen-
voeging van de twee pools waarover eerder de gemoederen hoog opliepen en die tevens de 
reden was dat Amsterdamse kaderleden deel uitmaakten van de onderhandelingsdelegatie. 
Tot slot toonden de bestuurders zich wel erg laconiek in hun oproep tot vernieuwing van 
de delegatie. Het gevolg zou immers zijn dat de onderhandelingen over de toekomst van de 
SHB en Arbeidspool plaatsvonden, zonder dat de daar werkzame leden eraan deelnamen.

De nieuw ontstane situatie in de Vervoersbond FNV leidde tot verschillende commenta-
ren. Het Rotterdamse districtshoofd Van Nimwegen maakte via het ANP bekend dat de 
kaderleden van de twee pools uit de onderhandelingsdelegatie waren gestapt. Toussaint 

155 Nieuwsblad Transport, 6 november 1997.
156 de Volkskrant, 8 november 1997.
157 Algemeen Dagblad, 4 november 1997.
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ontkende dat: “Wij willen slechts vasthouden aan de afspraken die tijdens de ledenver-
gaderingen zijn gemaakt.”158 In tegenstelling tot Stam was Koningh met de delegatie van 
mening dat vanaf het begin van de onderhandelingen de fusie van de twee pools op de 
agenda moest staan. Ter Wisscha achtte het besluit van de sectorraad voor iedereen bin-
dend, dus ook voor Koningh.159

De laatste liet zijn verdere bemoeienis afhangen van het resultaat van de aangekon-
digde ledenvergaderingen. Eerder gaf hij geen commentaar meer en wees journalisten door 
naar de centrale afdeling voorlichting van de bond. Voorlichter B. Duym noemde dit geen 
spreekverbod. “Er waren tekortkomingen in de communicatie. Wij hebben oude afspra-
ken opgefrist (…).” Gevraagd naar de betekenis van de medeondertekening door Koningh 
van de Nieuwsbrief die het besluit van de sectorraad weergaf, deelde Duym mee dat dit 
niets anders dan de instemming van Koningh kon betekenen. Toen Wiechels, lid van de 
oorspronkelijke onderhandelingsdelegatie, dit hoorde, schoot hij in de lach. “Koningh wist 
van niks.160

Dat was ook de mening van 25 kaderleden van de Vervoersbond FNV die in Amsterdam 
direct na het weekeinde van deze turbulente week op 10 november een vergadering beleg-
den. Ze stelden een motie op, waarin Koningh het “volste vertrouwen” kreeg. Daarnaast 
eisten ze van het bondsbestuur dat hij woordvoerder bleef. Hetzelfde vertrouwen gaven zij 
aan de gekozen leden van de onderhandelingsdelegatie die, zo onderstreepten ze, even-
als Koningh, geheel in overeenstemming met de ledenvergaderingen hadden gehandeld.161 
Het bondsbestuur legde deze motie naast zich neer en eiste van Koningh dat hij zich con-
formeerde aan het door de sectorraad vastgelegde bondsbeleid.162 Na gezegd te hebben 
“als het zo doorgaat, word ik doodziek”, meldde de bond hem 11 november ziek.163 Zijn 
tegenstrever, het Amsterdams districtshoofd Heilig, nam zijn taak over.164

Terwijl in Rotterdam de onderhandelingen met Schermer uitgesteld werden, omdat er 
geen kaderleden bereid waren de delegatie aan te vullen, leek in Amsterdam een stilte 
ingetreden.165 Dat was schijn.
De verwikkelingen rond de sectorraad en onderhandelingsdelegatie kregen in het hok 
de volle aandacht. Algemeen heerste het besef dat het uur U was aangebroken. Het 
collectieve ontslag was immers op 8 oktober aangezegd en vijf weken later ging voor 
de eersten de werkloosheidsuitkering in. Een fusie met de SHB als bijdrage aan de 
oplossing en te bevechten in gezamenlijke onderhandelingen was in ieder geval op de 
korte termijn van de baan. Bovendien was Koningh al of niet tijdelijk van het toneel 

158 Nieuwsblad Transport, 6 november 1997.
159 de Volkskrant, 8 november 1997.
160 Leids Dagblad, 8 november 1997. Volgens Heilig was Koningh het woordvoerderschap niet ontnomen,  
volgens Koningh zelf wel - Boot, Pool blijft speerpunt.
161 Motie kadervergadering, Aan bondsbestuur Vervoersbond FNV, 10 november 1997 - IISG-AHBd.
162 Nieuwsblad Transport, 14 november 1997. Heilig sprak later in een interview van “een pittig collegiaal 
gesprek, waar ik overigens niet bij ben geweest” - Boot, Pool blijft speerpunt.
163 Gesprek met Tom Koningh, 1 maart 2001.
164 Nieuwsblad Transport, 15 november 1997. Commentaar van de redactie: “Koningh is binnen de bond zwaar 
onder vuur komen te liggen, omdat hij het miltante deel van zijn achterban te weinig weerwerk bood.”
165 Het Parool, 11 november 1997.
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verdwenen. Met het convenant dat de bonden op 3 oktober met twaalf ondernemers 
opstelden, was niets meer gebeurd. Dat gold ook voor de doorstart, waarop dat 
convenant vooruitliep. De constructie van een kern- en oproeppool daarentegen bleek 
hoge ogen te gooien, ondanks de kritiek en het ontbreken van financiële en sociale 
voorwaarden.
Over het onderzoek van Coopers & Lybrand – een snelle studie, volgens wethouder 
Krikke – kwam geen woord naar buiten. En ook de bemiddelingsgroep die zij op de 
stakingsdag van 14 oktober vormde, liet niets van zich horen.

Tegen deze achtergrond, en gezien de geringe interesse van Amsterdamse 
ondernemers in een samenvoeging met de SHB, was een specifiek Amsterdams 
initiatief tot nieuwe onderhandelingen te verwachten. De bemiddelingsgroep deed 
dat en organiseerde op 12 november een hervatting van de gesprekken tussen 
ondernemers en een onderhandelingsdelegatie van de Vervoersbond FNV.166 Daarna 
raakten de ontwikkelingen in een stroomversnelling.

166 Idem, 12 november 1997.
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hoofdstuk 15

“Goed stuk werkgelegen-
heidsperspectief”

De derde week van november 1997 leverde een akkoord op zonder een einde te 
maken aan de sociale onzekerheid van ruim driehonderd Amsterdamse poolarbeiders. 
Slechts één derde zou in een nieuwe pool terechtkomen, met als bijzonderheid dat 
bondsbestuurders de positie van werkgever innamen. Na laaiende bijeenkomsten en 
een ondoorzichtig referendum stemde uiteindelijk een kleine meerderheid in.  
Daarmee ging een traditionele havenarbeidsvoorziening ter ziele.
Tijd voor een beoordeling van het akkoord, de overlegstrategie, de bondsdemocratie  
en de door de ondernemingsraad en het actiecomité gevolgde koers.

Laatste onderhandelingsfase
Kort na de hervatting van de onderhandelingen vertrok De Wildt uit de delegatie van 

de Vervoersbond FNV die onder leiding stond van Ter Wisscha en de net geïnstalleerde 
Heilig als vervanger van Koningh. De Wildt beschreef later een lange dag vergaderen in het 
Rotterdamse kantoor van de AWVN.

“Van Gijlswijk, Wiechels en ik hadden 12 november om half acht ‘s morgens afgespro-
ken met Heilig en Ter Wisscha. Ze arriveerden om acht uur samen met Van Idsinga en 
Kamps en bleken onze afspraak vergeten. We probeerden alsnog tot een voorbereiding te 
komen. Wat is onze agenda, welke uitgangspunten brengen we in en wat kunnen we van 
Kamps en Van Idsinga verwachten? Ze noemden ons niet constructief. We kregen te horen 
dat de bond zijn eigen verantwoordelijkheden had en er zo snel mogelijk een akkoord 
moest komen. Een fikse ruzie volgde. Tegen elven kwam Kamps erbij.

Een doorstart zat er niet in, dus iedereen zou in de WW komen. Het plan was om 
vanuit die positie een nieuwe tewerkstelling binnen of buiten de haven te zoeken, tijdelijk 
en met een beperkt contract. Binnen de kortste keren kwamen allerlei details aan de orde, 
over een aanvulling op de WW, een begeleidingstraject, scholing, enzovoort. Alsof er al 
een akkoord was dat alleen nog maar enkele uitvoeringsproblemen kende. In de loop van 
de middag kwam Van Idsinga terug. Die kwam een akkoord afsluiten. Maar dan wel zo dat 
een pool van ongeveer honderd man over moest blijven en het Bureau Arbeidsvoorziening 
zorgde voor wat een sociale oplossing heette. ‘s Avonds had Van Idsinga een etentje bij een 
Chinees gereserveerd. Kamps was inmiddels vertrokken. Ik dacht: dat wordt niks, want we 
zijn het over niets eens geworden. Tot diep in de nacht ging het door. Volgens mij zat het 
helemaal vast. Heilig bracht me ‘s nachts met de auto naar huis en zei ‘we zijn er bijna uit’.  
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Daarmee was voor mij de grens bereikt, na een paar uur slaap besloot ik de onderhande-
lingsdelegatie te verlaten.”1

Heilig gaf ruim een jaar later zijn terugblik. “Ik ben er vrij plotseling ingestapt, kort 
voor het akkoord, en mij viel op dat er geen perspectief was bij al die acties. Er waren 
algemene verlangens als geen gedwongen ontslagen en samen met de Rotterdamse pool, 
maar het onderhandelingstraject was mij niet duidelijk. (...) In die patstelling, waarmee ik 
begon, kwam Kamps van Arbeidsvoorziening met een ideetje. Hij legde geen harde gul-
dens op tafel, maar wel een forse inspanningsverplichting – testen en scholing – voor een 
verantwoord sociaal plan.”2

Op 13 november lichtte De Wildt in het hok zijn vertrek toe. “Van alle kanten wordt aange-
stuurd op een zogenaamde WW-pool, waarbij als aanvulling op de uitkering bijverdiend 
kan worden.”3 Wiechels en Van Gijlswijk waren hem niet gevolgd, omdat zij hoopten de 
besluiten te kunnen bijsturen. “Zulke onderhandelingen hebben een eigen dynamiek. Ze 
duren uren, contact tussendoor met het personeel is onmogelijk, tijdens schorsingen zijn 
er bilateraaltjes tussen bondsbestuurders en ‘onze gesprekspartner’, waarmee we eten, 
enzovoort.”4

De volgende morgen deed Heilig, na een nieuwe dag en een nacht onderhandelen, 
verslag in het hok. Zonder dat er sprake was van een uitgeroepen staking, lag het werk al 
voor de tweede dag stil. Heilig stond geen warme ontvangst te wachten. Zijn opvolging van 
de ziek gemelde Koningh en het vertrek van De Wildt hadden een sfeer van wantrouwen 
opgeroepen. Daar kwam bij dat de oplossing die in de maak was, weinig vertrouwen kreeg. 
Heilig vertelde dat voor een “leerwerktraject” was gekozen. “Gemiddeld twee dagen wer-
ken voor 100 procent loon en drie dagen opleiding voor 70 procent. Voor de bond is dit het 
enige haalbare perspectief. Of er komt een pool met 99 van de 315 mensen die hun vaste 
baan behouden en de rest staat op straat”.5

Na deze mededeling bestookten de aanwezige poolarbeiders Heilig met kritiek. “Dit 
is stikken of slikken.” “Wat is dit voor flauwe kul, het gaat om 30 procent inleveren. Maar 
dat heb ik toch al gedaan, ik ben immers ontslagen. Ik heb vijftien of zestien diploma’s, 
moet ik nog meer studeren?” Het lokale televisiestation AT5 sprak van “het FNV-plan” dat  
 

1  Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
2  Boot, Pool blijft speerpunt.
3  Nieuws van de Dag, 14 november 1997.
4  AT5, 13 november 1997 - IISG-AHBd.
5  Zonder het te noemen, verwees Heilig naar het onderzoeksrapport dat Coopers & Lybrand in opdracht van 
het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam (inmiddels afgekort tot GHA) had opgesteld. In de stukken ont-
brak dit rapport. Direct betrokkenen als Koningh en De Wildt kenden het niet. Na een schriftelijk verzoek aan 
PricewaterhouseCoopers, waarin Coopers & Lybrand in 1998 was opgegaan, volgde een doorverwijzing naar het 
GHA dat meldde dat de studie “strikt vertrouwelijk” was en niet beschikbaar - brief GHA, 13 juni 2000. Een paar 
maanden later, tijdens een juridische procedure van een aantal ontslagen poolarbeiders, ontving hun advocaat 
het rapport als bijlage bij één van de stukken, titel: “Onderzoek nieuwe Havenpool Amsterdam”, 12 november 
1997. Belangrijkste conclusie: een tot 99 vaste arbeiders ingekrompen pool was levensvatbaar bij een wekelijkse 
beschikbaarheid van zes dagen, waarvan er gemiddeld vier gewerkt werden voor een loon dat ongeveer 15 procent 
lager was dan het reguliere basisloon - idem.
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Heilig voor de kijkers uitlegde: “Ik snap best dat ze dood- en doodziek zijn van dit soort 
oplossingen.”6

In de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 november liepen de onderhandelingen toch vast. 
De stand van zaken was dat de WW-pool, zoals De Wildt die voorzag, deel uitmaakte van 
de constructie van de twee pools in het convenant. Het leerwerktraject mondde na een jaar 
uit in een vaste pool van zeventig tot negentig mensen. De overigen hielden recht op een 
WW-uitkering en waren oproepbaar of vonden elders werk of kozen voor een vertrekpre-
mie. Het schoot niet op, omdat de ondernemers een inkomensgarantie van 100 procent 
weigerden, evenals een tariefsverhoging die het plan een financiële basis gaf.7

Direct daarna kondigde wethouder Krikke aan haar bemiddeling voort te zetten.8 Dat 
gebeurde maandag 17 november ‘s morgens en ‘s avonds. Inmiddels was het college van 
Burgemeester en Wethouders bereid “een achtergestelde renteloze lening te verstrekken 
van 1 miljoen gulden met een maximale looptijd van 1,5 jaar”.9

Maandagmorgen vroeg uitte Heilig in het hok felle kritiek op de ondernemers. Bleven 
de garanties uit, riep hij de leden op “er maar een rommeltje van te maken. Dan wordt 
het maar een grote klerezooi in de haven, dan hebben de werkgevers dat over zichzelf 
afgeroepen.”10 Op de ledenvergadering aan het begin van de avond in Marcanti Plaza lag 
hij echter zelf onder vuur. Op grote afstand van de volle zaal zat hij met Ter Wisscha op 
een hoog podium aan een tafel met een wit laken. In de zaal stonden microfoons waarmee 
de twee bestuurders herhaaldelijk onderbroken werden. “Jullie laten je veel te gemakkelijk 
van de onderhandelingstafel wegsturen.” Heilig herhaalde dat de ondernemers met geen 
cent over de brug kwamen. Degenen die het woord voerden, gingen niet mee in de redene-
ring dat het plan aanvaardbaar zou zijn, wanneer de ondernemers bereid waren te betalen. 
“Ik snap niks meer van de bond. Jullie zeggen dat de uitzendbureaus klaar staan om het 
werk op te pikken. En aan de andere kant blijven jullie maar beweren dat er geen werk is. 
(…). Aan wiens kant staan jullie eigenlijk?”11

Later op de avond van die drukke maandag leidde de hervatting van de onderhande-
lingen niet tot een doorbraak. En dat, terwijl de tijdsdruk toenam. Op 19 november was 
voor 214 mensen de opzegtermijn van het aangekondigde ontslag voorbij en zou de WW 
ingaan. Heilig wilde de druk op de onderhandelingen verhogen en nam contact op met 
De Wildt. “Hij vroeg me een actie te organiseren, een mars naar het stadhuis. Zo moch-
ten we meewerken aan een oplossing die we niet wilden. Daar had ik geen zin in. We 
organiseerden een bijeenkomst op 18 november ‘s morgens vroeg in Marcanti Plaza en 
eisten dat Heilig uitleg kwam geven. Als deadline voor een eventueel akkoord was 11.00 
uur genoemd. Misschien was er nog wat recht te zetten.”12

6  AT5, 14 november 1997 - idem.
7  NRC Handelsblad, 15 november 1997. Vervoersbond FNV, Persbericht, 16 november 1997 - IISG-AHBd.
8  Rotterdams Dagblad, 17 november 1997.
9  P. Krikke, Aan gemeenteraad, 18 november 1997 (besluit dateerde van 14 november 1997) - IISG-AHBd. Bij 
een achtergestelde lening kan de lener als laatste (faillissement) het geleende bedrag terugeisen.
10  Nieuwsblad Transport 18 november 1997.
11  AT5, 17 november 1997 - IISG-AHBd.
12  Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
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Ook de gesprekspartners van Heilig namen initiatieven. Het GHA schreef Kamps bereid 
te zijn met de nieuwe rechtspersoon een overeenkomst aan te gaan over de huur van “het 
terrein met opstal en inventaris” voor de som van één gulden per jaar tot 1 januari 2000.13 
Elshoff bevestigde bij Krikke dat Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord-Holland middelen 
en mensen beschikbaar stelde. Voorwaarde was een akkoord over een bedrijfseconomisch 
verantwoorde, nieuwe personeelsvoorziening.14

Heilig bleek tijdens de spoedbijeenkomst op de vroege ochtend van dinsdag 18 november 
op de hoogte te zijn van het aanbod van gemeentebestuur, GHA en Arbeidsvoorziening: 
“stappen in de goede richting”. Hij zat alleen tegenover een zaal van zo’n driehonderd 
mensen en vertelde dat er kans op overeenstemming was door de gemeentesteun van één 
miljoen gulden, gevolgd door de toezegging van de ondernemers voor een “kapitaalin-
jectie” van één miljoen. Daarnaast was er uit “allerlei potjes” twee miljoen gulden extra 
beschikbaar gekomen.

Met deze informatie kreeg Heilig de handen niet op elkaar. Op de drie miljoen die ken-
nelijk in de voorafgaande nacht op tafel was gekomen, kwamen reacties van ongeloof. “Je 
hebt helemaal niks bereikt en één of andere toezegging gekregen van misschien wel een 
gek die met zijn mobieltje gebeld heeft.” Af en toe klonk er iets van instemming: “Laten we 
pakken wat we pakken kunnen en zorgen dat de blijvende groep groter wordt.” 15

De bijeenkomst verliep chaotisch. Mensen schreeuwden door elkaar, anderen liepen 
weg of zaten er verslagen bij. Heilig kwam tot een afsluiting. “We kunnen nu wel kappen 
met de onderhandelingen, omdat we de deadline van elf uur niet hebben gehaald. Maar op 
dit moment zie ik dat er een redelijke hoeveelheid poen is bijgekomen (…). Dan moet je dat 
gewoon afmaken.” Tenslotte deelde hij mee dat in de loop van de dag de onderhandelingen 
een voortzetting kregen. Na afloop vroeg een journalist van AT5 naar de herkomst van de 
extra twee miljoen gulden. Heilig: “Het is een mondelinge toezegging van betrouwbare 
mensen. Dat zijn de meest onduidelijke constructies om ze naar zo’n stichting te loodsen. 
Meer kan ik eerlijk niet zeggen.”16

Een akkoord stond er aan te komen. Het beeld was als vanouds, op het laatste moment 
kwam er overeenstemming en op onderdelen schoof de besluitvorming naar de toekomst. 
Nieuw was dat de bonden in de positie van werkgever kwamen.

Akkoord op hoofdlijnen
In de nacht van 19 november sloten de onderhandelaars een akkoord af. Twee proble-

men vroegen, na de hervatting een week eerder, nog om een oplossing. Wie vormde de 
nieuwe rechtspersoon? Uit welke aantallen bestonden de twee pools na de splitsing?

 

13  C. Oudendijk (waarnemend directeur GHA), Aan: J. A. Kamps, 18 november 1997 - IISG-AHBd.
14  R.P.T. Elshoff (regionaal directeur Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord-Holland), Aan wethouder P. Krikke, 18 
november 1997 - idem.
15  AT5, 18 november 1997 - idem.
16  Idem.
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Voor de rechtspersoon, een stichting, wensten de ondernemers geen verantwoordelijkheid 
te dragen. “Dan zou je klant zijn en tegelijkertijd meebesturen”, luidde de toelichting van 
delegatievoorzitter Van Idsinga. Hun inbreng beperkte zich tot een “afnamegarantie en een 
kapitaalinjectie”.17 De oplossing die Heilig later “een noodgreep” noemde, dook op toen de 
twee functionarissen van Arbeidsvoorziening Elshoff en Kamps bereid waren gedurende 
een overgangsfase deel te nemen aan een stichtingsbestuur.18 Daarbij stelden ze als voor-
waarde dat ook de bonden zich daarin lieten vertegenwoordigen, hetgeen gebeurde.

De tweede kwestie lag ingewikkelder. Voor de Vervoersbond FNV was de langjarige 
afspraak van geen gedwongen ontslagen in de haven heilig. De gebruikte term luidde dan 
ook “vrijwillig vertrek”, voorzien van een premieregeling. De verwachting was dat vijftig 
mensen daarop een beroep deden. Over de aantallen van de te vormen twee pools was 
niets vastgelegd, maar over de uiteindelijk overblijvende pool kwam naar buiten dat daar 
plaats was voor zeventig tot negentig mensen.19

Over de financiering was Heilig positief, hoewel “nog wat Ubochten” genomen moes-
ten worden.20 Ruim een jaar later deed hij een verrassende mededeling over de herkomst 
van de beslissende gelden. “We hadden een paar dagen en nachten dooronderhandeld. (…) 
Tot het laatste moment was er geld tekort. Ik dacht echt: het is op, alle potjes waren omge-
keerd. Toen kwam het gebaar van de Rotterdamse werkgevers en lag er twee miljoen.”21

Het akkoord droeg een titel, “Hoofdlijnen voor het ontwerp (…)”, waarin de open einden tot 
uitdrukking kwamen.22 Het stuk bestond uit drie pagina’s en een bijlage. De inhoud was 
nauwelijks nog een verrassing. Uitgangspunt was dat, onder handhaving van de Haven 
CAO, twee stichtingen (A en B) voorzagen in de vraag naar flexibele arbeid van de havenbe-
drijven. De oprichting van stichting A volgde zo spoedig mogelijk. Ze was de werkgever van 
alle werknemers van de Arbeidspool en bood een dienstverband voor een bepaalde tijd.

De reorganisatie voltrok zich in twee fasen:
Fase 1 bestond naast werken uit testen, scholen en oriënteren en duurde een half jaar.
Fase 2 begon na een half jaar, het moment van de splitsing in twee pools, en duurde een 
jaar. Daarin functioneerden een Scholingspool die onder stichting A bleef vallen, en een 
Operationele pool, bestuurd door stichting B.23 Voor degenen die bij stichting B in dienst 
traden, ging het dienstverband over in een aanstelling van onbeperkte duur. Na een jaar 
eindigde de Scholingspool en bleef de Operationele pool als nieuwe havenpool over. De 

17  de Volkskrant, 20 november 1997.
18  Boot, Pool blijft speerpunt.
19  Nieuwsblad Transport, 15 november 1997. NRC Handelsblad, 15 en 18 november 1997.
20  Nieuwsblad Transport, 20 november 1997.
21  Boot, Pool blijft speerpunt. De uitspraak van Heilig verklaarde de zin in de bijlage van het akkoord onder 
het kopje “Aanvullende financiering”: “Partijen dragen kennis van een aanbod van derden voor het geven van een 
aanvullende financiering (...) voor een totaal bedrag van circa twee miljoen”  IISGAHBd.
22  Hoofdlijnen voor het ontwerp van een bedrijfseconomische en sociaal acceptabele personeelsvoorziening voor 
de Amsterdamse haven, 18 november 1997 (hierna: Hoofdlijnen) - idem.
23  Stichting A kreeg de naam: Stichting Personeelsvoorziening Amsterdam Noordzeekanaalgebied, Span - 
Statuten, 5 december 1997. Stichting B heette: Stichting Personeelsvoorziening Amsterdam Noordzeekanaalgebied 
Operationeel, Spano. Statuten, 23 juni 1998 - idem.
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benoeming van het bestuur van stichting A geschiedde door Arbeidsvoorziening en de 
beide vervoersbonden, dat van stichting B alleen door de bonden.

fase 1   fase 2

half jaar   één jaar

stichting A – iedereen  stichting A – Scholingspool, Span

tests, opleiding, oriëntatie  opleiding

drie dagen   drie dagen

uitstroom sociaal plan  uitstroom sociaal plan

 stichting B – Operationele pool Spano Spano

In de eerste fase ondergingen de werknemers met behoud van uitkering gedurende gemid-
deld drie dagen in de week tests, ontvingen een korte opleiding en maakten een oriënta-
tie op de arbeidsmarkt door. Een onafhankelijk instituut.was met de uitvoering belast en 
gaf na een half jaar “een objectieve beoordeling” van de kwaliteiten van de werknemers 
die uitmondde in één van de volgende mogelijkheden: deelname aan Scholingspool of 
Operationele pool of uitstroom via sociaal plan. In dat half jaar maakten de havenbedrijven 
gebruik van stichting A en garandeerden een afname van 14.000 diensten voor een inko-
men dat “minimaal 85 procent van het laatstverdiende schemamaandsalaris” bedroeg.
In de tweede fase liep de inleen via de Operationele pool, waarbij de havenbedrijven gedu-
rende twee jaar garant stonden voor de afname van 10.000 diensten per jaar. De inkomens 
van de werknemers werden, onder behoud van WW-rechten, bepaald door de omvang van 
de werkzaamheden en de in rekening gebrachte tarieven.

De werknemers van de Scholingspool volgden in deze periode een leerwerktraject dat 
hen kwalificeerde voor uitstroom naar arbeidsovereenkomsten binnen of buiten de haven 
of naar de Operationele pool. Het schema van dit traject bleef gemiddeld drie dagen oplei-
ding en twee dagen werk (vraag van havenbedrijven, wanneer Operationele pool geen men-
sen beschikbaar had). Garantie via stichting B van 10.000 diensten. Inkomensgarantie: 
minimaal 80 procent van het laatstverdiende schemamaandsalaris.

Om de financiële bijdrage van de werkgevers te bepalen, was allereerst een onderzoek 
nodig of de bestaande tarieven “dekkend” waren voor de afgesproken arbeidsvoorwaarden 
en andere kosten. Vervolgens werden aan het aantal gegarandeerde diensten – 17.500 in 
het eerste half jaar en 20.000 in het jaar daarop – voorwaarden verbonden.24 Kwam het 
aantal gedurende het eerste half jaar uit tussen 14.000 en 17.500, dan betaalden de haven-
bedrijven per minder afgenomen dienst 125 gulden. Bleef dat aantal onder de 14.000 dien-
sten en het daarop volgende jaar onder de 20.000, dan waren de bedrijven aansprakelijk 
voor een bedrag van één miljoen gulden.

 

24  De tekst bevatte voor het eerste half jaar (fase 1) een ondernemersgarantie van zowel 14.000 (p. 1) als van 
17.500 (p. 3) diensten. In het eerste geval zal een grens bedoeld zijn, waaronder een vergoeding van kracht was 
- IISG-AHBd.
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Gedurende de anderhalf jaar van het bestaan van stichting A gold een sociaal plan. Dit 
kende naast een vertrekpremieregeling gedurende één jaar een loonsuppletie tot 100 pro-
cent, waarvan de financiering echter nog niet rond was.25

Kort nadat in de nachtelijke uren overeenstemming was bereikt, vond 19 november ‘s 
morgens in een zaal van het stadhuis een druk bezochte persconferentie plaats. Gezeten 
onder een koninklijk portret toonden Heilig, Kamps, Krikke, Wiechels en Ter Wisscha hun 
tevredenheid aan verschillende televisiecamera’s en de schrijvende pers. De ondernemers 
waren afwezig. Krikke vond het “een heel goed voorstel”. Wiechels was voorzichtiger. “Dit 
is natuurlijk niet een akkoord dat er erg mooi uitziet. Maar aan de andere kant is het heel 
duidelijk dat er geen ander plan is.” Heilig antwoordde op een kritische vraag over de werk-
zekerheid na de Scholingspool: “Als je goed opgeleid een baan buiten de haven krijgt, dan 
(…) word je een goed stuk werkgelegenheidsperspectief geboden.”26

In de daarop volgende berichtgeving viel op hoe de open einden van het akkoord gedicht 
werden. AT5 voorzag de Operationele pool van het getal honderd en de Scholingspool van 
150.27 Elders liepen alleen bij de Operationele pool de getallen enigszins uiteen. De eerdere 
verwachtingen van zeventig tot negentig waren tijdens de onderhandelingen bijgesteld. De 
ondernemers gingen uit van negentig tot 12028 en Heilig rekende op 150 (het uiteindelijke 
aantal zou een half jaar later 110 bedragen).29

Behalve over de omvang verschenen ook berichten over de samenstelling van de twee 
pools. De strekking was vrijwel identiek, zodat aangenomen kon worden dat de informatie 
van de onderhandelaars kwam. Ten eerste, leek het geen geheim meer dat er op de korte 
termijn geen werk was voor vijftig mensen. Formeel zou dat niet leiden tot een gedwon-
gen ontslag, legde Wiechels uit: “Dat gebeurt volstrekt vrijwillig. En voor ons staan de 
aantallen niet vast.”30 Ten tweede, heetten de mensen die na het eerste half jaar in de 
Scholingspool terechtkwamen “overtollige havenwerkers”.31 Ten derde, waren de mensen 
die voor de Operationele pool in aanmerking kwamen in staat hoogwaardige arbeid te ver-
richten en behoorden ze tot de breed inzetbare allrounders die zwaar materieel konden 
besturen.32

De conclusie was dan ook gerechtvaardigd dat achter het globale karakter van het 
akkoord een toekomstscenario schuil ging, waarin voor verschillende groepen poolarbei-
ders de weg in de reorganisatie reeds uitgestippeld was.

25  Een slotparagraaf meldde dat in de onderhandelingen over de SHB een integratie van de twee pools aan de 
orde kwam - idem.
26  AT5, 19 november 1997. SBS 6, 19 november 1997 - idem.
27  Dit getal van 150 stond ook in: NRC Handelsblad, 19 november 1997; Het Parool, 19 november 1997; de 
Volkskrant, 20 november 1997 en Nieuwsblad Transport, 20 november 1997.
28  Het Parool, 19 november 1997.
29  NRC Handelsblad, 19 november 1997. de Volkskrant, 20 november 1997.
30  Het Parool, 19 november 1997.
31  Nieuwsblad Transport, 20 november 1997. de Volkskrant, 20 november 1997.
32  NRC Handelsblad, 19 november 1997.
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De commentaren van een paar hoofdrolspelers boden nog een andere blik achter de 
schermen van het akkoord. Wethouder Krikke toonde zich opgelucht dat het conflict was 
beslecht.33 Het gemeentebestuur had overigens consequent vastgehouden aan een sum-
miere financiële bijdrage en negeerde het beroep op steun dat de Vervoersbond FNV en de 
poolarbeiders regelmatig deden. Wiechels vatte dat kort voor de afsluiting van het akkoord 
nog eens samen: “De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen. Ze is havenbe-
heerder, eigenaar van het Gemeentelijk Havenbedrijf, het meest winstgevende bedrijf van 
de haven. En ze heeft prioriteitsaandelen in de OBA. Kortom, de gemeente kan niet doen 
alsof haar neus bloedt. Zeker niet, omdat ze miljarden in de haven investeert. Daarbij 
horen eisen op sociaal gebied. Op ons mag de gemeente graag de markt loslaten, maar de 
bedrijven legt ze in de watten.”34

Dat het anders liep en het gemeentebestuur niet veel meer deed dan bemiddelen, kreeg 
uiteindelijk de instemming van de onderhandelingsdelegatie. De Wildt daarover: “Tijdens 
de onderhandelingen zijn helaas mijn collega’s meegegaan. De elkaar snel opvolgende 
gesprekken gaan een eigen leven leiden en drukken de eerder ingenomen standpunten 
weg. Zeker als je weet dat we eerder in de onderhandelingen bij de gemeente een eis van 
vijftien miljoen hebben neergelegd. Krikke stond met de rug tegen de muur, in plaats van 
even doorduwen is ze een handje geholpen.”35

 

33  Idem.
34  H. Boot, A. van der Veen, Havenspecial Solidariteit, november 1997.
35  Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.

‘s Morgens in het ‘hok’, na extra overlegvergadering met bekendmaking faillissement Arbeidspool, 27 augustus 1997 

– foto Chris Pennarts
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Van Idsinga gaf een kort commentaar: “Wij hebben er vertrouwen in dat deze pool het 
product levert dat wij willen hebben.”36 Daarmee trof hij de kern van de opstelling van 
de ondernemers. Zij bepaalden de voorwaarden waaronder de inleen geschiedde. Om die 
reden stemden ze in met de verplichting in de eerste plaats gebruik te maken van de pool 
als uitzendbedrijf. Van de Vijver die tijdens de onderhandelingen op de achtergrond een 
belangrijke rol speelde, wilde eigenlijk geheel van die verplichting af en stond zeer scep-
tisch tegenover elke financiële ondersteuning van de nieuwe pool.37 Vandaar dat de één 
miljoen gulden die de ondernemers op tafel legden een voorwaarde meekreeg. Slechts 
wanneer ze het aantal gegarandeerde diensten niet haalden, stelden ze zich verantwoorde-
lijk voor een financiële compensatie. Bovendien bleven de tarieven voorlopig op het oude 
niveau.

Tekenend voor de opstelling van de Amsterdamse ondernemers was dat het akkoord pas 
mogelijk was, nadat derden voor een aanvullende financiering van twee miljoen zorgden. 
De herkomst van dit geld drukte het belang uit dat de gezamenlijke Rotterdamse havenon-
dernemers aan het akkoord toekenden. Overeenstemming en sociale rust in Amsterdam, 
zo zullen zij gedacht hebben, oefenen een verzwakkend effect uit op het verzet tegen de 
reorganisatie van de SHB.

Al met al pakte het akkoord gunstig uit voor de Amsterdamse ondernemers. Hun 
doelen waren gerealiseerd, want de pool onderging een drastische sanering, de flexibele 
beschikbaarheid was toegenomen, de kosten voor de leegloop kwamen bij de pool en de 
sociale fondsen te liggen en een fusie met de SHB was afgewend.

De bonden waren positief. Volgens de bestuurder van de Vervoersbond CNV, Van 
Buchem, bood het akkoord zijn leden “voldoende inkomenszekerheid om hun boterham te 
kunnen verdienen”.38 Heilig verdedigde het akkoord met verve. “Dit is een absolute breuk 
met het verleden. Het was voor de leden bijna onmogelijk om te accepteren dat ze in de 
WW terechtkomen en op hun veertigste nog eens naar school moeten. Maar langzaam is 
het besef doorgedrongen dat de absolute chaos en de nederlaag het enige alternatief was.”39 
Hij verwachtte dat de nieuwe pool winst zou maken en de tarieven deugden, “anders was 
ik niet in de nieuwe stichting gaan zitten”.40 Deze peptalk verschilde nogal van zijn beoor-
deling toen het akkoord in de maak was: “een waardeloze oplossing”.41 Bovendien stond 
de verdediging op gespannen voet met een eerdere mededeling het akkoord als een onder-
handelingsresultaat, dus met een neutraal advies, aan de leden voor te leggen.42

De woede die 19 november ‘s avonds losbarstte tijdens de ledenvergadering in Marcanti 
Plaza betrof niet alleen de inhoud van het akkoord. Ook een grote ontevredenheid over de 
bondsdemocratie kwam naar boven.

36  de Volkskrant, 20 november 1997.
37  Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
38  NRC Handelsblad, 19 november 1997.
39  Nieuwsblad Transport, 20 november 1997.
40  de Volkskrant, 20 november 1997.
41  Nieuwsblad Transport, 18 november 1997.
42  Het Parool, 19 november 1997.
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Bondsdemocratie
Op de ledenvergadering deden Heilig en Ter Wisscha verslag van de laatste fase van 

de onderhandelingen. Niet op het hoge podium, maar achter tafels aan de kop van de 
zaal gezeten, lichtten ze het akkoord toe. Maar zo eenvoudig ging dat niet. De zaal was 
“kokend” en “grimmig”.43 Tijdens de uitleg drongen mensen naar voren en kon fysiek 
geweld met moeite voorkomen worden.44 De aanwezigheid van Koningh achterin – “hij 
liep kerngezond rond” – ontging niemand. De zaal overstemde de pogingen van Heilig en 
Ter Wisscha om het sociaal plan te belichten dat iedereen na anderhalf jaar een baan zou 
garanderen. De oprichtster van de Havenvrouwen Amsterdam, Ria van Zijl: “Wat is nou 
ons lot? Op dit moment duiken de mannen onvrijwillig de WW in. In dit plan gaan wij zelfs 
akkoord met het voorstel dat de helft van de pool na wat cursussen werkloos wordt.” 45

De initiatiefneemster van de vrouwengroep, Ria van Zijl:46

“Er zijn verschillen in actievoeren tussen de mannen en de vrouwen. Je merkt dat de vrouwen 
fanatieker zijn. Daar mogen de mannen best een voorbeeld aan nemen. Ook zijn we meer 
bezig met de politiek. We hebben meer tijd de zaken op een rijtje te zetten en zijn minder dan 
de mannen van dag tot dag bezig. (…)
Wij zijn er niet om broodjes te smeren voor de mannen. We hebben onze eigen acties, maar 
als de rechter onze mannen zou verbieden actie te voeren, nemen wij het over. Het gaat ook 
om de toekomst van het gezin en de kinderen. En op je eigen werk sta je in precies dezelfde 
positie. Je kunt er beter nu wat aan doen.”

Veel kritiek trof de Operationele pool. “Er is werk zat. In IJmuiden, in Vlissingen en in 
Harlingen. Maar daar werken ze voor dertien gulden per uur. Daar moet de bond eens naar 
kijken. Alle havens moeten onder de Haven CAO vallen. Als jullie dat voor elkaar krijgen, 
zijn de problemen in Amsterdam zo voorbij.”47 Van de Bos vreesde dat mensen met een 
“opleidinkje” gedumpt zouden worden. “Misschien als loempiavouwer. Omdat ze in de 
haven niet terecht kunnen, wordt gezegd je was te stom of te lui, je kan opsodemieteren, 
het is je eigen schuld.”48

Hoewel de definitieve besluitvorming een week later via een schriftelijk referendum 
gepland was, vroegen Heilig en Ter Wisscha een voorlopige instemming om “een aan-
tal praktische zaken” uit te werken.49 Heilig: “Het akkoord zorgt ervoor dat mensen niet 
alleen maar gedumpt worden, maar begeleid en geschoold worden naar andere banen. En 
dat is waarover het referendum gaat. (…) Als jullie nee zeggen, treedt de chaos op.” Ter 
Wisscha probeerde tot een afronding te komen: “Het is natuurlijk een klotenplan. Sorry 
voor het woord, maar het is gewoon zo. We moeten erkennen dat er geen werk in de haven 

43  Het Parool, 20 november 1997.
44  AT5, 20 november 1997 - IISG-AHBd.
45  Rotterdams Dagblad, 20 november 1997.
46  H. Boot, A. van der Veen, Havenspecial Solidariteit, november 1997.
47  Het Parool, 20 november 1997.
48  AT5, 20 november 1997.
49  de Volkskrant, 20 november 1997.
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is. De leegloop is te groot. Dit is het best haalbare plan.”50

Na een paar uur liep de vergadering naar het einde. De bij veel bijeenkomsten en acties 
aanwezige journalist van Het Parool, Ton Damen, gaf de volgende schets van de sfeer en 
het tumultueuze slot. “Alle registers van de specifieke vakbondsdemocratie moeten wor-
den opengetrokken. Het plan werd dus helemaal niet ter beoordeling voorgelegd aan de 
havenpoolers. Eerst werd de inhoud besproken zonder dat conclusies werden getrokken. 
De havenpoolers mochten kritiek leveren. Hoofdstuk stoom afblazen moeten Heilig en 
Ter Wisscha hebben gedacht. Het resultaat was dat zinnige kritiek verloren ging temid-
den van geschreeuw van havenwerkers die hun woede afreageerden. (...) En aan het slot 
volgde onvermijdelijk het hogeschoolwerk van vakbondsdemocratie. Ter Wisscha nam de 
microfoon van Heilig over. Met rustgevende stem vertelde hij de zaal dat hier vanavond 
geen beslissing hoefde te vallen. Dat zou per referendum later gebeuren. Maar wel had hij 
groen licht nodig om een aantal zaken op gang te brengen. (…) ‘Daarom heb ik een peiling 
nodig. Wie is er voor dat we nu snel aan het werk gaan?’ Met een vluchtige blik zag hij dat 
zeker veertig procent van de handen omhoog was gegaan. Wijzend op een hoek met veel 
voorstemmers, trok hij de conclusie dat een kleine meerderheid akkoord was.”51

Eén van de praktische zaken waar de bestuurders van Vervoersbond FNV voor stonden, 
was de overbrugging van wat de curator een vacuümperiode noemde. Van een groei-
ende groep eindigde de arbeidsovereenkomst (vanaf 19 november: 214 mensen), terwijl 
de nieuwe stichting er nog niet was. Het werk moest doorgaan en de groep die nog een 
dienstverband had, kon te klein zijn om de vraag van de ondernemers te honoreren. Door 
te putten uit de groep zonder arbeidsovereenkomst, zou dit probleem opgelost kunnen 
worden. Degenen die vervolgens aan het werk gingen, zouden dan een volledig inkomen 
ontvangen en de overigen 70 procent, het niveau van de WW. 52

Tijdens de drukbezette ochtendbijeenkomst in het hok, 21 november, wezen de poolar-
beiders deze ongelijkheid af en eisten een volledige inkomensgarantie voor iedereen. Een 
paar dagen later verscheen een niet ondertekende brief op het papier van de Vervoersbond 
FNV met de mededeling dat het beoogd bestuur van de op te richten stichting besloten had 
“de inkomensgarantie van 100 % gedurende het eerste jaar met terugwerkende kracht in 
te laten gaan vanaf woensdag 19 november j.l., indien het referendum een positieve uitslag 
kent”.53 De inwilliging van de eis verliep dus soepel. Dat was opmerkelijk, want de bijlage 
van het akkoord sprak van een sociaal plan dat het eerste jaar een volledige loonsuppletie 
bood, indien de financiële middelen dat toelieten. Zonder enige aanwijzing dat er centen 
bij gekomen waren, achtte het aankomend bestuur de financiële middelen kennelijk toe-
reikend. Daarnaast bleek uit niets dat over deze aanpassing met de ondernemersdelegatie 
onderhandeld was. Dat de wijziging voorwaardelijk was – afhankelijk van de goedkeuring 
van het akkoord – deed vermoeden dat de snelle toegeving een poging was de uitslag van 
het referendum te beïnvloeden. De begeleidende brief bij het referendum was op zijn minst 

50  Het Parool, 20 november 1997.
51  Idem.
52  J.C. van Apeldoorn, Aan ex-werknemers Arbeidspool, 24 november 1997 - IISG-AHBd.
53  Vervoersbond FNV, Aan alle (ex)werknemers van de Arbeidspool, 24 november 1997 - idem.
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verwarrend. De samenvatting van het akkoord meldde de aanvulling tot 100 procent, maar 
in de als bijlage meegestuurde officiële tekst ontbrak deze aanpassing.54

Met het referendum werd haast gemaakt. De brief bij het stemformulier was 25 novem-
ber gedateerd, maar de betreffende papieren lagen pas vrijdag 28 november in de bus.55 
Het tijdstip van inleveren was “uiterlijk zondag 30 november voor de laatste buslichting”. 
De telling was dinsdag 2 december.56

De laatste week van november stond geheel in het teken van het referendum. Er waren 
discussies in het hok, verschenen pamfletten en de sectorraad kwam in een extra 
vergadering bijeen. In diezelfde tijd onderging de situatie in Rotterdam een bijzondere 
wending. 

Bevlekt referendum
In Rotterdam hervatten de bestuurders van de bonden direct na het Amsterdams 

akkoord de onderhandelingen met Schermer, terwijl zo’n 75 SHB’ers de havenbedrijven 
langsgingen om steun te zoeken voor hun kritiek op de Vervoersbond FNV. Met als gevolg 
dat op vier zeeschepen het werk stopte.57 De volgende dag, vrijdag, blokkeerden tweehon-
derd mensen de poorten van de Delta Terminal van de ECT op de Maasvlakte, de grootste 
aandeelhouder van de SHB. Honderden vrachtwagens stonden vast, drie schepen werden 
niet gelost, het spoorvervoer en de binnenvaart lagen bijna drie uur stil.

‘s Maandags, 24 november, spande de directie van de ECT een kort geding aan om alle 
acties te verbieden. De rechter ging daarin niet mee, maar sprak wel een vonnis uit, waarin 
hij aan nieuwe poortblokkades bij de ECT een dwangsom verbond van 10.000 gulden per 
dag per persoon.58 Deze uitspraak trof negentien SHB’ers die door “een identificatieteam” 
van de ECT aan de hand van foto’s waren ‘gespot’.59

Na deze tweede gerechtelijke beperking van de actiemogelijkheden – en het door de 
rechter goedgekeurde ontslag van Toussaint – kromp de groep actievoerders en strand-
den nieuwe initiatieven in een afnemende steun voor het actiecomité. Het Nieuwsblad 
Transport schreef een tevreden commentaar onder de kop “Werkgevers dwingen SHB’ers 
op de knieën”. Ook de woordvoerder van de Vervoersbond FNV toonde zich content. “Wij 
hebben toch de indruk dat het overgrote deel van de havenwerkers achter ons staat.”60

Zo leek in Rotterdam aan de vooravond van het Amsterdams referendum een situatie te 
bestaan van gedoofd verzet en naderend akkoord. De bondsbestuurders volgden deze ont-
wikkeling niet op een afstand, maar waren actief betrokken. In Amsterdam gaven ze het 
akkoord een aanvaardbaarder gezicht; in Rotterdam zetten ze de lichten op groen. Van een 

54  Bestuur Vervoersbond FNV, Aan leden werkzaam (geweest) bij de Arbeidspool, 25 november 1997 - idem.
55  De datum van de brief van het bondsbestuur - 25 november 1997 - klopte niet, omdat daarin een verslag 
stond van een extra vergadering van de sectorraad op 26 november 1997 - IISG-AHBd. Deze laatste datum kreeg 
een bevestiging in de Volkskrant en NRC Handelsblad, 27 november 1997.
56  Bestuur Vervoersbond FNV, Aan leden werkzaam (geweest) bij de Arbeidspool, 25 november 1997 - idem.
57  NRC Handelsblad, 20 november 1997.
58  Het Financieele Dagblad, 25 november 1997.
59  Nieuwsblad Transport, 25 november 1997.
60  Idem.
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gezamenlijke strijd in beide steden kon niet meer gesproken worden en de gerezen pro-
blemen waren in een proces van oplossing gebracht. Na Amsterdam zou Rotterdam spoe-
dig volgen, zo verwachtten de bondsbestuurders. Het ging echter anders, in Rotterdam 
duurde het tot mei 1998 eer er een akkoord kwam en in Amsterdam riep de definitieve 
beslissing via het referendum grote vraagtekens op.

In de pamfletten die in de week voorafgaande aan het referendum in Amsterdam rondgin-
gen, overheerste de kritiek op het akkoord. De algemene teneur was dat maanden acties 
waren doodgelopen in anderhalve week onderhandelingen. De financiële basis van de ver-
trekpremieregeling en de loonsuppletie tot 100 procent ontmoette veel wantrouwen. Hoe 
was in de Operationele pool een inkomensgarantie van 100 procent mogelijk, wanneer de 
lonen in deze pool afhankelijk waren van “de omvang van de werkzaamheden en de in 
rekening gebrachte tarieven”? Bovendien betekenden de 10.000 gegarandeerde diensten 
slechts werk voor 50 tot 60 arbeiders. Ook waarschuwden pamfletten tegen de splitsing 
in twee pools die groepen arbeiders tegenover elkaar plaatste. Door een “addertje” in het 
akkoord was het aantal gegadigden voor de Operationele pool groot. Want voor wie de 
bemiddeling naar ander werk niet slaagde – “de ouderen, de luien, de mensen met een te 
grote mond etc.”- volgde automatisch de overgang naar die pool.61

Inmiddels was de sectorraad Havens volgens de bondsregels vooraf aan de verzending 
van de stemformulieren bijeengekomen. De meerderheid bracht een negatief advies uit 
over het referendum: zeventien stemmen tegen, elf voor en zes onthoudingen. Volgens de 
woordvoerder van de bond ging het slechts om “een handjevol kaderleden”.62 Het bonds-
bestuur schreef in de begeleidende brief dat ondanks dit advies “de leden het recht hebben 
om zich over het onderhandelingsresultaat uit te spreken, omdat (…) geen betere alterna-
tieven voorhanden zijn”.63

Na afloop van de vergadering sloot het actiecomité zich aan bij de meerderheid van de 
sectorraad en publiceerde een pamflet met een overzicht van “pluspunten” en “kritiekpun-
ten”. De eerste rij was aanzienlijk korter dan de tweede; het comité noemde onder andere 
de bijdrage van Arbeidsvoorziening, de scholing en het eerste half jaar waarin “iedereen 
bij elkaar blijft en gelijk is”. In de kritiekpunten stond centraal dat het akkoord aan de tra-
ditionele verantwoordelijkheid van de ondernemers een einde maakte en de “navelstreng 
tussen pool en vasten” doorsneed. Dit had gevolgen voor de poolarbeiders, maar ook voor 
de vaste collega’s. De verwachting was dat de lage tarieven van de pool die van de vasten 
onder druk zetten en dat de goedkope inleen bij pieken vaste werkgelegenheid verdrong.64

Op 27 november, een donderdag, merkte het actiecomité dat de stemformulieren nog 
steeds niet bij de leden waren gearriveerd. Besloten werd tot een bijeenkomst in het hok 
op maandag 1 december, de uiterste dag van inlevering.

61  Waarschuwing 1 en 2, niet gedateerd - IISG-AHBd.
62  de Volkskrant, 27 november 1997.
63  Bestuur Vervoersbond FNV, Aan leden werkzaam (geweest) bij de Arbeidspool, 25 november 1997 
- IISG-AHBd.
64  Perspectief, 26 november 1997 - idem.
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De situatie was onoverzichtelijk. Voor het merendeel van het personeel was de arbeids-
overeenkomst beëindigd. Een deel daarvan kon opgeroepen worden voor werk, evenals de 
minderheid waarvoor de opzegtermijn nog niet verstreken was. Onduidelijkheid bestond 
over wie wel of niet werkte, bovendien was er formeel geen werkgever. Over het referendum 
waren over het algemeen kritische standpunten ingenomen, maar de kater over de gang 
van zaken was minstens zo groot als de onzekerheid over de toekomst. Het actiecomité 
riep tot een bijeenkomst op om nog eens de balans op te maken, daarna de stembriefjes 
in te vullen en deze demonstratief af te leveren op het hoofdkantoor van de Vervoersbond 
FNV in Utrecht. De Wildt: “De voorbereiding van het referendum was een rommeltje. De 
stembriefjes kwamen veel te laat, een aantal leden had helemaal niets ontvangen en er 
waren briefjes terechtgekomen bij mensen die niet bij de Arbeidspool werkten. Na een 
discussie haalden we een dikke tachtig briefjes op. Ieder had individueel het briefje in de 
enveloppe gedaan. Uit de commentaren kon gerust de conclusie getrokken worden dat 
bijna iedereen ‘nee’ had aangekruist.”65

Een busje met een delegatie van zeven man trok met de enveloppen naar het post-
kantoor in Utrecht. De stapel kon niet in één keer in de postbus en na opening door een 
beambte bleek deze geheel leeg te zijn.66 De volgende dag, 2 december ging de delegatie 
naar het bondsgebouw aan de Goeman Borgesiuslaan om bij de telling van de stemmen 
aanwezig te zijn. Op het bureau van voorlichter Duym lag een stapel briefjes met een elas-
tiek erom. Van hem hoorden ze dat de telling een dag was uitgesteld. “Er zijn pas 99 brief-
jes binnen. Wat wij doen is dat zo veel mogelijk stemmen van de leden gehoord worden. 
Als we daar een dag extra voor moeten nemen, is dat geen ramp.”

Woedend en zwaar teleurgesteld druppelden de mannen een kwartier later naar bui-
ten. “Ze kunnen beter een nieuw referendum uitschrijven, zodat mensen de gelegenheid 
krijgen alles rustig in te vullen.”67

De volgende dag bracht Duym een persbericht uit. “Het akkoord over de toekomst van de 
failliete pool in Amsterdam is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Van de 265 ver-
zonden stembriefjes kwamen er uiteindelijk 214 terug. Voor waren er 125, tegen 87. Twee 
stemmen waren ongeldig.”68 Opkomst 81 procent, meerderheid 58 procent.

Een nieuw referendum kwam er niet, pogingen daartoe bleven uit. De onvrede zat ech-
ter diep. De Wildt: “Tot op de dag van vandaag denken velen dat er gerommeld is. Niet 
alleen in de procedure, die klopte van geen kant, maar de uitslag was geheel anders dan de 
stemming tijdens de discussies. Plotseling was er de volgende dag een grote stapel voor-
stemmers. Omdat we onze komst op maandag via een persbericht hadden aangekondigd, 
wisten ze dat in Utrecht. Volgens mij zijn toen de bellen gaan rinkelen. We hebben nog 
gevraagd de stemformulieren openbaar te maken. Maar ook dat is nooit gebeurd.”69

 

65  Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
66  AT5, 1 december 1997 - IISG-AHBd.
67  AT5, 2 december 1997 - idem.
68  Vervoersbond FNV, Persbericht, 3 december 1997 - idem. De leden van de Vervoersbond CNV spraken zich 
kort daarna in een referendum unaniem voor het akkoord uit - Nieuwsblad Transport, 4 december 1997.
69  Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
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Ook al ontbraken feitelijke bewijzen voor een gemanipuleerde stemming, het wantrouwen 
over de gang van zaken bleef. Ook omdat de Vervoersbond FNV zich na de vermelding van 
de uitslag in zwijgen hulde. De bestuurders hadden veel belang bij de aanvaarding van het 
akkoord, beschikten over geen enkele onderhandelingsruimte meer, spraken meermalen 
over het beslist laatste bod en trachtten op verschillende manieren de stemming te beïn-
vloeden. Er waren dus voldoende redenen te twijfelen aan een correct verlopen procedure. 
Telefonische pogingen, een half jaar later, om alsnog inzage in de uitgebrachte stemmen 
te krijgen, liepen op niets uit.70 Na de vaststelling van de uitslag waren de betreffende 
briefjes, “zoals gebruikelijk”, vernietigd.

Daarmee eindigde de Arbeidspool definitief en trad het akkoord in werking. De over
eenkomst die later in Rotterdam totstandkwam, bracht de Vervoersbond FNV in een 
positie die in Amsterdam met grote moeite voorkomen was.

Moeizaam akkoord Rotterdam
Na het actieverbod leek op 8 december de verwachting bewaarheid te worden dat ook 

in Rotterdam een akkoord binnen handbereik lag. Schermer en de bonden bereikten over-
eenstemming over een overlevingsplan.71 Bij het referendum van de Vervoersbond FNV 
op 30 januari 1998 stuitte dit echter op de afwijzing door een grote meerderheid van de 
leden bij de SHB. Bij een opkomst van 82 procent stemden 500 leden tegen, 38 voor en 8 
ongeldig.72

In het akkoord keerden de eerder aangekondigde ontslagen niet terug. Dat was wel het 
geval met de werkweek van gemiddeld 4,5 dag bij een oproepbaarheid van zes dagen.73 
Kort voor het referendum verklaarde de ondernemingsraad de overeenkomst “onverteer-
baar”. Het kopen van de arbeidstijdverkorting en het verlies van twee vakantiedagen en een 
deel van de toeslag bij overwerk kwamen volgens de ondernemingsraad neer op “inleveren 
van gemiddeld 13 procent loon”. De toegenomen flexibiliteit betekende “meer weekend-
diensten en nachtdiensten, zodat je geen gezinsleven meer hebt”.74

Schermer sprak van “een heel bedreigende situatie” en wenste geen nieuwe gesprek-
ken te voeren “met bonden die geen achterban blijken te hebben.75 Er zit een vacuüm 
tussen de bond en de achterban, zoals dat in Nederland nog nooit is vertoond”. Stam: “Ik 
denk dat de leden door een klein groepje werknemers systematisch zijn geïndoctrineerd. 
(...) Het zou wel eens zo kunnen zijn dat wij de belangen van de leden niet meer kunnen 
behartigen.”76

 
 

70  In juni 1998 door mij ondernomen.
71  Nieuwsblad Transport, 9 december 1997.
72  FNV Bondgenoten, Nieuwsbrief, 2 februari 1998.
73  Nieuwsblad Transport, 9 december 1997.
74  Ondernemingsraad SHB, Persbericht, 26 januari 1998 - IISG-AHBd.
75  NRC Handelsblad, 31 januari 1998.
76  de Volkskrant, 5 februari 1998.
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Directeur Schermer koos een eigen weg en passeerde de bonden met een enquête onder 
het personeel. Op naam gesteld bestond de keuze uit voor of tegen het akkoord.77 De res-
ponse was met tachtig reacties mager en bevatte “geen eenduidige richting”.78 Daarna 
kondigde Schermer individuele arbeidsovereenkomsten aan. Voor wie niet tekende, zou 
een ontslagvergunning aangevraagd worden. Om van deze dreiging af te komen, besloot 
de ondernemingsraad op 16 februari 1998 tot oriënterende gesprekken met Schermer. “U 
weet wel hoe dat gaat, als egeltjes”, zo beschreef de voorzitter van de ondernemingsraad 
G. IJzermans de sfeer. Hij was de opvolger van Toussaint en secretaris van de bij het OVB 
aangesloten Landelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer (LBV).79

Na een maand lag er een “intentieverklaring”, een basis voor onderhandelingen over 
een (driejarige) CAO, inclusief de reorganisatie van de SHB.80 Afgesproken was dat naast 
FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond81 de LBV en de VLD – voor het eerst82- deelna-
men.83 Terwijl Schermer deze afspraak als voorwaarde had aanvaard, reageerden de bon-
den van FNV en CNV afwijzend. De beide ‘nieuwelingen’ zouden ongunstig zijn voor “de 
representativiteit van de onderhandelingsdelegaties” en ontbraken bij centrale onderhan-
delingen in de haven. “Werknemers zijn niet gebaat bij verdeeldheid en vliegen afvangen 
aan de onderhandelingstafel.”84

De positie van FNV Bondgenoten was er niet gemakkelijker op geworden. Voor de hand 
liggend was geweest na de afwijzing van het akkoord ledenvergaderingen te organiseren 
en na te gaan welke mogelijkheden nieuwe onderhandelingen over het oude eisenpak-
ket boden. Dit bleef uit. Stam: “Ik wil niet worden weggestuurd met onhaalbare eisen.”85 
Vervolgens besloot hij tot een enquête onder de leden, overigens nadat de ondernemings-
raad van de SHB met Schermer in conclaaf ging.86 Dat was geen succes. Van de 668 ver-
stuurde formulieren kwamen er 145 terug (22 procent), 79 waren geldig. De uitslag heette 
“niet representatief”.87

 

77  J.G. Schermer, Aan het personeel, 6 februari 1998 - IISG-AHBd.
78  Rotterdams Dagblad, 25 februari 1998.
79  Trouw, 26 februari 1998.
80  Intentieverklaring, resultaat overleg tussen OR en directie, “SHB de autoriteit”. Kaders voor de SHB 
Rotterdam CAO en het te voeren arbeidsvoorzieningsbeleid in haven Rotterdam, 20 maart 1998 - IISG-AHBd.
81  In januari 1998 ging de Vervoersbond FNV op in FNV Bondgenoten en de Vervoersbond CNV in CNV 
Bedrijvenbond.
82  Bij de LBV ging het om een koerswijziging. IJzermans: “Vijfenveertig jaar actievoeren heeft ons achteraf 
gezien minder opgeleverd dan vijf jaar constructief overleggen. (...) De FNV heeft zich van het midden- en klein-
bedrijf vervreemd. Daardoor vallen er gaten en daar springen wij op in” - NRC Handelsblad 3 maart 1998. De 
voorzitter van de FNV, Lodewijk de Waal, had in zijn nieuwjaarsrede “fel uitgehaald” naar het OVB: “Die club biedt 
nu schuilmogelijkheden voor werkgevers om zich te ontrekken aan een goede CAO “- Het Financieele Dagblad, 8 
januari 1998.
83  Het Financieele Dagblad, 18 maart 1998. IJzermans schatte het aantal leden van de LBV op 8.000 en van 
het OVB op 20.000 tot 25.000 - R. van Baden en A. van der Veen, Van boksring naar onderhandelingstafel, in: 
Solidariteit, juni 1998. Bij de SHB kwam hij op 300 leden - NRC Handelsblad, 3 maart 1998.
84  FNV Bondgenoten Goederenvervoer, Nieuwsbrief, 21 maart 1998.
85  Algemeen Dagblad, 3 februari 1998.
86  FNV Bondgenoten, Enquête, Aan de leden bij de SHB Rotterdam, 18 februari 1998 - IISG-AHBd.
87  FNV Bondgenoten Goederenvervoer, Nieuwsbrief, 21 maart 1998.
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De intentieverklaring van Schermer en ondernemingsraad was in die zin schokkend voor 
de bond dat zonder arbeidstijdverkorting noch sprake was van gedwongen ontslagen, noch 
van inkomensverlies. Dat was mogelijk door een zogenaamde slingerweek, waarin per zes 
weken steeds een groep arbeiders gedurende één week voor vijf diensten beschikbaar was, 
zeven dagen van 24 uur. Een betere service maakte, volgens de tevreden Schermer, een 
loonsvermindering overbodig.88 Stam stelde zuur vast dat eerder deze vorm van flexibili-
sering op groot verzet stuitte bij de ondernemingsraad en het actiecomité. “Blijkbaar heeft 
de OR nu gekozen voor werkgelegenheid en inkomen en zich losgemaakt van de parolen 
van het Actiecomité SHB.”89

Op 30 maart organiseerde de ondernemingsraad twee personeelsvergaderingen. Tijdens 
de ochtendvergadering leed de intentieverklaring schipbreuk, omdat de aanwezigen als 
voorwaarde stelden dat de ontslagen oud-voorzitter van de ondernemingsraad, Toussaint, 
terugkwam. In de avondvergadering bracht IJzermans een scheiding aan tussen de inten-
tieverklaring en de kwestie Toussaint, hetgeen ertoe leidde dat in totaal 293 mensen voor 
en 181 tegen het akkoord stemden.90 IJzermans: “We hebben nu een goed vertrekpunt voor 
de vakorganisaties.” Schermer: “We kunnen er gauw uit zijn.”91

Stam herhaalde dat de FNV geen CAO tekende die met categorale bonden was afge-
sloten.92 De sectorraad Havens bevestigde deze benadering in een extra vergadering op 
6 april, maar besloot tevens op basis van de intentieverklaring onderhandelingen aan te 
gaan over een nieuwe CAO. Van een leien dakje ging het niet. Er waren twee stemmingen, 
met veel onthoudingen, nodig.93

Schermer koos kort daarna eieren voor zijn geld. Even hield hij vast aan de afspraak 
met de ondernemingsraad, maar mede op aandringen van de AWVN sloot hij de “extreem 
linkse splintervakbond OVB” van de onderhandelingen uit; hetzelfde gebeurde met de 
VLD.94 Doorslaggevend was voor Schermer dat de bonden van FNV en CNV een stabiele 
factor vormden.95 Op 23 april lag er een nieuwe CAO.96 Drie weken later volgde de goed-
keuring in een referendum. Van de 643 verzonden formulieren kwamen er 362 (56 procent) 
terug, daarvan waren er 207 voor, 152 tegen en drie ongeldig.97

IJzermans voelde zich “in ‘t pak genaaid. Maar (…) na anderhalf jaar onrust zijn de 
mensen het beu”.98 Schermer rekende volgend jaar op “een negen tot tien miljoen beter 
bedrijfsresultaat”.99

88  Het Financieele Dagblad, 18 maart 1998.
89  FNV Bondgenoten Goederenvervoer, Nieuwsbrief, 21 maart 1998.
90  NRC Handelsblad, 31 maart 1998. Na deze scheiding kwam de kwestie Toussaint niet meer terug.
91  Rotterdams Dagblad, 31 maart 1998.
92  Algemeen Dagblad, 1 april 1998.
93  A. de Wildt, Nieuwe ronde, nieuwe kwartjes, in: Solidariteit, juni 1998. De Wildt was lid van de sectorraad.
94  Het Financieele Dagblad, 8 april 1998.
95  Algemeen Dagblad, 25 april 1998.
96  SHB Rotterdam CAO, 1 juni 1998 t/m 31 maart 2001, 23 april 1998 - IISG-AHBd.
97  FNV Bondgenoten Goederenvervoer, Nieuwsbrief 12 mei 1998.
98  Trouw, 13 mei 1998.
99  Het Financieele Dagblad, 14 mei 1998.
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De “ambitieuze, koele manager” zou dat volgend jaar bij de SHB niet meemaken.100 Met 
ingang van 1 september 1998 werkte Schermer als directeur Personeelszaken bij het 
Gemeentevervoerbedrijf in Amsterdam (GVB). Zijn vertrek maakte de indruk dat ‘de klus’ 
bij de SHB geklaard was en een nieuwe wachtte bij het GVB dat de naam had één van de 
laatste vakbondsbolwerken rond een radicale ondernemingsraad te zijn.101

Maar niet alleen Schermer riep het beeld op van ‘een klus klaren’, hetzelfde kon gezegd 
worden van de bestuurders van de Vervoersbond FNV. Niet de belangenbehartiging van de 
leden stelden ze centraal, maar de erkenning van de bond als exclusieve onderhandelaar 
die reguliere akkoorden afsloot. Dat het uiteindelijke akkoord slechts de steun kreeg van 
ruim 30 procent van de leden (207 van 643 leden brachten een voorstem uit), namen ze 
daarbij voor lief. Een dergelijk verzelfstandigd optreden toonden de bestuurders ook, toen 
zij de eisen van de leden niet volgden ondanks de hevige kritiek van het actiecomité en de 
acties tegen de koers van de bond. Integendeel, zij gaven de voorkeur aan een gezamen-
lijke weg met Schermer naar een bedrijfsvoering die de “structurele kosten en opbrengsten 
van de SHB” in evenwicht bracht.102

Door de falende bondsdemocratie liep ook nog een pokerspel over posities van vak-
bonden, waaraan Schermer en de ondernemingsraad een bijdrage leverden. Schermer 
brak met de erkende partners en ging met de ondernemingsraad en daarmee met de LBV 
en VLD in zee. Deze twee vakorganisaties hoopten zo een positie aan de CAO-tafel te 
verwerven en zetten FNV Bondgenoten buiten spel die vervolgens de LBV verketterde. 
Schermer liet de LBV en VLD vallen en keerde terug naar de erkende bonden. Daarna nam 
FNV Bondgenoten genoegen met een akkoord, waarvoor de eerder zo gehekelde onderne-
mingsraad de basis legde.

De felle kritiek op de LBV vanuit de FNV, zowel op Rotterdams als landelijk niveau, was een 
teken van zwakte. In Rotterdam had de FNV, en eerder het NVV, al vanaf 1948 te maken 
met deze vakorganisatie. Die halve eeuw liet zien dat de invloed van het OVB groeide op de 
momenten dat de moderne bonden zich meer bekenden tot samenwerking met de onder-
nemers. En juist dat illustreerde de beschreven reorganisatie van de SHB.103

In deze zwakte paste het verzoek van De Waal, kort na het referendum in Rotterdam, 
aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het OVB te verbieden CAO’s 
af te sluiten. Hij verdacht de bonden van het OVB geen leden te hebben en “volledig [te] 
draaien op geld dat ze van de werkgevers krijgen, wanneer ze een CAO afsluiten. (...) Dan 
moeten ze teveel tegemoet komen aan de wensen van werkgevers”.104 Dat mocht een opval-
lende stelling genoemd worden van de voorzitter van de FNV die kort daarvoor tijdens het 
oprichtingscongres van FNV Bondgenoten, 29 januari 1998, een wel heel bijzondere ver-
houding met de werkgevers bepleitte. Tegenover dertig buitenlandse collega’s verklaarde 
hij geen voorstander te zijn van een hoge organisatiegraad: “(...) ik zie een nieuw evenwicht 

100  Het Parool, 20 juni 1998.
101  de Volkskrant, 29 augustus 1998. De Groene Amsterdammer, 17 maart 1999.
102  FNV Bondgenoten Goederenvervoer, Nieuwsbrief, 21 maart 1998.
103  Te zien aan de samenstelling van de ondernemingsraad na de verkiezingen van april 1999. De LBV verwierf 
zeven zetels, FNV Bondgenoten zes en de VLD twee - IISG-AHBd.
104  Rotterdams Dagblad, 19 mei 1998.
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in de relaties met werkgevers en overheid liever ontstaan bij een organisatiegraad van 
hooguit zo’n 35 procent. Een machtspositie die veel sterker is, zo sterk dat een vakbond 
alle veranderingen tegen zou kunnen houden, is niet goed.”105

Het initiatief van De Waal en de eerdere bemoeienis van Waleson maakten duidelijk 
dat de verwikkelingen in Rotterdam proporties aannamen die het beleid en de positie van 
de vakbeweging in het algemeen raakten. De strategie van strijd ten opzichte van de onder-
nemers die de bondsleden in Rotterdam volgden, beschouwde de leiding van de FNV en 
van FNV Bondgenoten als een bedreiging van de gevolgde strategie van overleg. De con-
sequentie daarvan was tweeërlei. In het conflict tussen leden en bondsbestuurders was de 
opstelling van de eersten een hinderpaal die opgeruimd moest worden. In het conflict met 
Schermer maakten de bestuurders veel, zo niet alles, ondergeschikt aan het behoud van de 
onderhandelingspositie. Deze dubbele conflictbeheersing was in zoverre succesvol dat de 
leden het akkoord over de CAO in een referendum formeel goedkeurden.

Met die goedkeuring trad de SHB een nieuwe fase binnen, met nieuwe zorgen.106 In deze 
studie is dat het afscheid van de ontwikkelingen in Rotterdam. Wat Amsterdam betreft, 
een goed moment voor een beoordeling van het akkoord en de totstandkoming ervan.

Beoordeling totstandkoming akkoord
In een terugblik op het Amsterdamse akkoord benadrukten Heilig en Ter Wisscha dat 

uit de onderhandelingen een maximaal resultaat was gehaald. Desgevraagd gaf Heilig toe 
dat het akkoord “geen schoonheidsprijs” verdiende. Ter Wisscha wees op een “failliete 
boedel.” waar niets meer te halen viel. Ze voerden hierbij vier argumenten aan.
1. De hoeveelheid werk voor de pool was drastisch afgenomen. Heilig: “ (...) er is in 
Amsterdam simpelweg niet voldoende werk meer voor driehonderd SHB’ers.”
2. De ondernemers waren niet coöperatief. Heilig: “De tijd is voorbij dat we samen met de 
werkgevers eruit kwamen.”
3. De overheid, zowel landelijk als lokaal, was niet bereid geld beschikbaar te stellen. Ter 
Wisscha: “(...) de tijd dat de overheid met een zak geld over de brug kwam, is voorbij.”
4. De macht van de bond was verminderd. Ter Wisscha: We hebben “de vakbondsmacht 
niet meer die ons wordt toegedacht (...) , het wordt steeds moeilijker vaste krachten bij de 
andere bedrijven in actie te laten komen uit solidariteit met de havenpool”.107

105  Het Financieele Dagblad, 30 oktober 1998.
106  Na jaren van faillissementsdreiging, reddingsplannen, reorganisaties, personeelsinkrimping en vervroegde 
pensionnering kwam in januari 2009 een einde aan het bestaan van de SHB. Eerder (2006) overgenomen door 
het Vlissingse uitzendbedrijf Humares, ging de SHB verder als Rotterdam Port Services (RPS) met als eigenaar H. 
Vervat die reeds de erkende uitleenbedrijven Matrans en Unilash in zijn bezit had. Bij het faillissement waren nog 
440 mensen in dienst van de SHB, ruim driehonderd van hen konden zich na een selectie bij RPS inschrijven op 
basis van bij leegloop een WW-uitkering. Een principe dat in 2002 al gold voor de meerderheid van het toenmalige 
personeelsbestand van duizend.
107  FNV Magazine, 11 december 1997.
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Hier een commentaar op elk van deze argumenten.
1.  Werkgelegenheid. De bulkvorm van het cacaotransport en de groei van het container-
gebruik verminderden ontegenzeggelijk de hoeveelheid werk. Daar stonden tegenover de 
vreemde inhuur, de selectieve besteking, het overwerk en het systeem van klaar naar huis. 
De negatieve effecten hiervan waren even onweerlegbaar.
Hoewel in het akkoord maatregelen ontbraken om deze effecten tegen te gaan, zouden zij 
niet opgewassen zijn tegen de gevolgen van de verbulking en containerisering. De aange-
kondigde uitbreiding van de werkgelegenheid in het Westelijk Havengebied bood echter 
wel.de nodige compensatie. Heilig noemde dit “toekomstfietserij. (...) Nieuw havenwerk 
zal er niet van komen, wel een enorme infrastructuur voor distributie- en expeditiewerk. 
Dat betekent slecht betaald loodswerk, met hier en daar een CAO-tje. Met de arbeidsvoor-
waarden van de haven zijn we daar nooit binnengekomen en dat zie ik ook in de toekomst 
niet gebeuren”.108

 * Heilig verklaarde dus de bond onmachtig het ‘nieuwe’ werk onder de Haven CAO 
te brengen, maar daarmee onthulde hij ook de betrekkelijkheid van dit argument. Het 
werk was er of kwam nog, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden vormde het werkelijke 
strijdpunt.
2.  Ondernemers. De Amsterdamse ondernemers toonden inderdaad geen coöperatieve 
opstelling. Maar ook hier was de betekenis van het argument, als rechtvaardiging voor het 
resultaat, betrekkelijk. Het gold slechts de situatie, waarin de bereidheid van de onderne-
mers ‘paritair’ tot een oplossing te komen de uitkomst van vakbondsactiviteiten bepaalde. 
Het gebrek daaraan zou geen verrassing mogen zijn, noch een beslissend criterium voor 
vakbondssucces.
 * Zou het beleid van een bond rusten op een visie, waarin de confrontatie met de onder-
nemers als leidraad gold, dan deed zich een andere situatie voor. Of vervolgens werkgele-
genheid met de gewenste arbeidsvoorwaarden binnen bereik kwam, was dan primair een 
vakbondsvraagstuk.
3.  Overheid. De tegenstelling in het overheidsbeleid tussen de ruime steun aan infrastruc-
turele investeringen en de sobere sociale verantwoordelijkheid lag bondsbestuurders en 
actievoerders zwaar op de maag. Van die zorgen was in het akkoord weinig terug te vinden, 
terwijl het gemeentebestuur er toch veel aan gelegen was het sociale conflict tot een einde 
te brengen. En dat, terwijl via Arbeidsvoorziening wel degelijk gemeenschapsgelden aan-
gesproken werden. Deze steun hing samen met het type akkoord, namelijk aanpassingen 
in de arbeidsmarktpositie van de betrokken arbeiders om een drastisch ingekrompen en 
marktconforme pool mogelijk te maken.
Koningh stond een benadering voor ogen, waarin de leegloop inherent was aan het bestaan 
van de pool. Nu wentelde de beleden marktconformiteit de kosten af op de werknemers 
en de fondsen van de sociale uitkeringen. In plaats daarvan zou – gelet op de algemene 
economische en maatschappelijke functie van de pool – de leegloop een gedeelde verant-
woordelijkheid moeten zijn van ondernemers en overheid. Het gebruik van de pool was 
dan voor de ondernemers een verplichting in een algemeen verbindend verklaarde CAO.109

108  Boot, Pool blijft speerpunt.
109  H. Boot, A. van der Veen, Havenspecial Solidariteit, november 1997.
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 * Ook hier is de vraag niet te beantwoorden tot welk resultaat een alternatieve bena-
dering zou leiden. Vast staat wel dat de te maken analyse en de daaruit volgende strategie 
bepalend zijn. Prevaleert de economische logica van het faillissement van de Arbeidspool 
en wordt binnen de daaruit voortvloeiende grenzen overlegd? Of staat de sociale logica 
van de belangen van de poolarbeiders centraal en wordt gestreefd naar machtsvorming die 
deze grenzen tot het uiterste oprekt?
4. Vakbondsmacht. Dat in de Nederlandse havens de vakbondsmacht tanende was, 
stond buiten kijf. Als oorzaak noemde Ter Wisscha: “Verladers en reders kunnen met 
de moderne communicatiemogelijkheden zonder problemen hun planning aanpassen bij 
langdurige acties.”110 Daarmee deed Ter Wisscha ook een uitspraak over de macht van de 
internationale vakbeweging. Of echter een appèl op die macht in de jaren negentig wezen-
lijk verschilde van de tijd vóór deze vervoerstechnologie, viel te betwijfelen. Tenslotte 
beschikten ook de internationale vakbondsfederaties en organisaties van havenarbeiders 
over dergelijke nieuwe technieken. Bepalend was het gebruik en het doel.111

 * De toelichting van Ter Wisscha riep meer vragen op. Hij illustreerde de verhouding 
tussen de vakbeweging en de “veranderende samenleving” met het beeld van het mee-
buigend riet: “Als vakbond moet je (…) zorgen dat je niet breekt, maar meebuigen en weer 
terugveren.”112 Aangenomen dat hij bedoelde dat het bondsbeleid geen speelbal was van 
maatschappelijke veranderingen, maar een antwoord erop, dan bracht hij daarmee de 
kwaliteit van de bondsdemocratie in het geding. En zowel in Rotterdam en Amsterdam 
schortte daar veel aan. De door Ter Wisscha uitgesproken twijfels aan de solidariteit onder 
havenarbeiders verloor dan ook aan betekenis tegen de achtergrond van zijn weerstand, en 
die van collega’s, ten opzichte van ledenactiviteiten die deze solidariteit tot stand trachtten 
te brengen.

Heilig en Ter Wisscha legden de leden meerdere malen een keuze uit kwade alternatieven 
voor. Het plan zonder schoonheidsprijs tegenover de chaos, of het einde van de pool of de 
werkloosheid voor allen. Al klusklarend, voerden zij de taak waarvoor zij zich als onder-
handelaar gesteld zagen op een professionele manier uit.

Hun optreden behoort tot een oude kwaal van organisaties in de arbeidersbeweging, 
zoals de moderne vakbonden, en wordt veelal aangeduid met de term bureaucratisering. 
Een proces dat te omschrijven is als de verzelfstandiging van het bondsapparaat en zijn 
functionarissen die door hun bezoldiging uit de gelden van die organisatie een andere 
materiële positie innemen dan de massa van de leden en daardoor, en door de vrijstelling 
van het gewone werk, een zekere bevoorrechting kennen.113

110  FNV Magazine, 11 december 1997
111  Uitgerekend in de periode dat het akkoord in Amsterdam gesloten werd, zwierf de Neptun Jade over de oce-
anen, omdat onder andere in Oakland (Verenigde Staten) en Vancouver (Canada) havenarbeiders dit schip weiger-
den te lossen uit solidariteit met de strijd van de Liverpool dockers. De Neptun Jade was eigendom van het bedrijf 
dat de haven in Liverpool beheerde en waarmee die dockers reeds lange tijd in conflict waren. Deze internationale 
actie kwam via het internet tot stand en was langs die digitale weg op de voet te volgen. De International Transport 
Workers’ Federation speelde overigens in deze internationale actie geen hoofdrol. 
112  FNV Magazine, 11 december 1997.
113  Zie hoofdstuk 2 “Organization and the usurpation of power”, in: E. Mandel, Power and Money. A Marxist 
theory of Bureaucracy, London 1992.
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Met name vakorganisaties die zich concentreren op de samenwerking met ondernemers 
en/of overheid zijn gevoelig voor deze bureaucratisering die zowel in de voorbereiding als 
de uitvoering van het beleid optreedt. Met als gevolg dat binnen een raamwerk van for-
mele en informele overlegstructuren de definiëring van de belangen van leden plaatsvindt, 
strategieën worden ontwikkeld en compromissen gesloten. Dit is alleen mogelijk, wanneer 
deze verhoudingen van overleg en onderhandelen stabiel zijn.114 Dat betekent dat risico’s 
die verstorend of bedreigend zijn, worden vermeden en waar nodig bestreden. Zo ontstaat 
een scheiding tussen de realiteit van de bondsvertegenwoordigers en die van de leden die 
bepalend is voor de sociale patronen in een vakbond. Patronen die gevormd worden door 
een ongelijkheid in positie, kennis en ervaringen en uitmonden in een hiërarchie van onge-
lijke macht en dus in een verzwakking van de interne democratie.115

Hoewel de bureaucratisering zich primair uit in een hiërarchische verhouding tussen 
leden en bestuurders, vormt dit proces ook de overige sociale relaties binnen de bondsor-
ganisatie. Dat betekent dat het zich kan uitstrekken tot bijvoorbeeld de verhouding tussen 
kaderleden, die onbezoldigd een vertegenwoordigende positie innemen, en de ‘gewone’ 
leden.116 Gegeven het feit dat deze materiële aantasting van de democratie strijdig is met de 
formele structuren speelt het gevecht om de zeggenschap over het bondsbeleid zich voor 
een deel af in bijvoorbeeld een ledenvergadering, afdeling of sectorraad. Voor een ander 

114  R. Hyman, The political economy of industrial relations. Theory and Pratice in a Cold Climate, London 1989, 
p. 150.
115  Idem, pp. 181 en 182.
116  Idem, p. 246.

Niet elke arbeidsplaats biedt een kantine, soms is er niet meer dan een container met zakken strooizout, of de achterbak 

van een auto, 15 september 1998 – foto Chris Pennarts
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deel ligt het in de zelforganisatie van vakbondsleden, zoals een actiecomité, waarmee zij 
op basis van eigen eisen, strategieën en activiteiten hun belangen definiëren en naar voren 
brengen.

Bureaucratisering is geen autonoom en rechtlijnig proces. In het geval van de Arbeidspool 
hing het sterk samen met de mate van aanvaarding van de economische inzichten en 
belangen die de gesaneerde continuïteit van de pool mogelijk maakten. En daarin ging de 
bondsdelegatie ver. Ze diende rekening te houden met de opvattingen van de leden, zeker 
als dezen die niet onder stoelen of banken staken, terwijl ze zich tegelijkertijd beschouwde 
als belangenbehartiger van de leden, Deze verschillende aspecten drongen door in haar 
optreden en in het akkoord, en kreeg de vorm van een sociaal plan. Het resultaat kon ver-
wrongen zijn, dan werd niet van ontslag, maar van vrijwillig vertrek gesproken. Het kon 
een vaagheid zijn ter wille van ‘de zaak’ van de leden en kwam de financiering uit potjes of 
van niet nader genoemde derden. Het kon een standpunt betreffen dat de bond altijd met 
kracht huldigde, dan bleven gedwongen ontslagen uit en sprak Heilig van een “goed stuk 
werkgelegenheidsperspectief”.

Met name de kwestie van de ontslagen bleek de achilleshiel van het akkoord te zijn. Op 
papier was er geen sprake van, maar zowel in de uitleg door de media als in de beoorde-
ling en beleving van de leden waren ongeveer 215 havenarbeiders overtollig en kwamen ze 
voor ontslag in aanmerking. De conclusie van veel leden was dan ook dat de delegatie met 
hun opvattingen geen rekening hield en als hun belangenbehartiger faalde. Met andere 
woorden, er was sprake van een zo ver voortgeschreden verwijdering dat grote twijfels 
bestonden aan de sociale dimensie van het akkoord. De logica van het gemeentebestuur 
en de ondernemers had gezegevierd.

Beland aan de vooravond van de nieuwe poolconstructie kon niet gesproken worden van 
een succes na bijna twee jaar strijd. Gelet op de voortrekkende rol verdient ook de bijdrage 
van ondernemingsraad/actiecomité een kritische terugblik.

Beoordeling ondernemingsraad/actiecomité
De ondernemingsraad en het actiecomité waren op een breed terrein actief en voerden 

strijd tot het bittere einde. Binnen en buiten de mogelijkheden van het overleg van de 
ondernemingsraad, binnen en buiten de bond en de haven, zelfstandig en in samenwer-
king met de groep Havenvrouwen en de collega’s van de Rotterdamse SHB. Drie karakte-
ristieke en succesvolle activiteiten vielen daarbij op.

In de eerste plaats, de informatievoorziening en mobilisering van de collega’s.
Ze mondden uit in een verscheidenheid van acties die als bindmiddel functioneer-

den en zo mogelijk een relatie legden met de belangen van groepen lotgenoten buiten de 
haven. Zonder barrières verliep de vorming van de eenheid niet. Weliswaar kende de haven 
een op collectiviteit gebaseerde traditie, de lange periode van onzekerheid over de toe-
komst zette die eenheid onder druk door de verschillende posities die mensen innamen. 
Een voedingsbodem voor die verschillen vormden de selectieve besteking, het systeem van 
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vaste voorkeur en de constructie van twee pools met de uiteenlopende belangen van blij-
vers en niet blijvers. Daarnaast versterkte de onzekerheid de ‘oude’ individualisering van 
het arbeidersbelang in de vorm van ‘pakken wat je pakken kan’, zoals bij het doorstaan.

In de tweede plaats de activiteiten van de vrouwengroep.
Na een aarzelend begin steunden vrouwen met eigen middelen de acties in de haven 

en hun partners en echtgenoten. Deze bemoeienis heeft een lange traditie die teruggaat 
tot de tijd dat de gezinnen van bootwerkers bij elkaar in de buurt van de havens woonden. 
Tijdens de Rotterdamse havenstaking van 1979 werd deze traditie nieuw leven ingebla-
zen.117 In Amsterdam getuigden de ‘dames Jansen’ daarvan. De oprichting van de groep 
Havenvrouwen kwam voort uit de ervaring dat vrouwen tijdens, vooral lange, stakingen 
geïsoleerd raakten, mede door onvoldoende of onjuiste informatie. Om die reden bestond 
de eerste taak uit de benadering van het thuisfront via een bezoekje, de telefoon, een brief 
of pamflet.

De leden van de vrouwengroep lieten zich zien en horen en vroegen aandacht voor 
kwesties die het niveau van de pool overstegen. Zoals het toekomstige werk van jongeren, 
de veiligheid op het werk en de havenwerkgelegenheid in het algemeen. Bij acties als de 
bezetting van de Noordersluis hielden ze de gang erin.

Het optreden van de vrouwen toonde een onverstoorbare vasthoudendheid. Het feit dat 
acties regelmatig niet onder leiding van de bond stonden, bood ruimte aan hun activiteiten.

Een derde succes was de mobilisatie van de publieke opinie.
Bijeenkomsten en acties geschiedden bewust in de volle openbaarheid en de bepaling 

van de actie hield daarmee rekening. De kracht van de informatievoorziening was dat deze 
grotendeels onder regie stond van de ondernemingsraad en het actiecomité. Ze maakten 
gebruik van de bondsfaciliteiten, maar de zeggenschap over de inhoud en het moment 
waarop berichten verschenen, stond onder eigen beheer. Hierdoor was het mogelijk het 
gehele personeel van de pool en de collega’s van de andere bedrijven rechtstreeks te bena-
deren en aangepast aan de beoordeling van de situatie zelfstandig een toon te zetten. Door 
de ruimte die de opstellers van de pamfletten elkaar gaven, was die toon soms agiterend, 
dan weer bemoedigend of louter informerend.

Het gevolg van deze autonomie was dat een relatief kleine groep – het werk ging gewoon 
door – veel taken diende te verrichten. Voor een deel verklaarde dat waarom de organi-
satie van de solidariteit binnen en buiten de vakbeweging onvoldoende prioriteit kreeg. 
Minstens zo belemmerend echter was het beleid van de leiding van de Vervoersbond FNV 
om de strijd te beperken tot de havenpools, met als enkele uitzondering de uitgeroepen 
havenstaking in Amsterdam. Initiatieven tot verbreding van de strijd binnen de bond of de 
vakbeweging als geheel bleven uit. Zo’n verbreding was onder invloed van de algemene  
 

117  E. Nijhof, P. Schrage, Behind the picketline. The home front of the Rotterdam Dockers in times of social 
warfare, 19001980, in: L. Heerma van Voss, H. Diederiks (ed.), Industrial conflict. Papers presented to the fourth 
British-Dutch conference on Labour History, Amsterdam 1988.
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krachtsverhoudingen in Nederland niet gemakkelijk tot stand te brengen en stond boven-
dien haaks op de koers van het coöperatief overleg van de Nederlandse vakbeweging.

Uit de laatste belemmering vloeide een andere voort. Overleg over belangrijke ontwik-
kelingen rond de Arbeidspool vond veelal plaats in beslotenheid; compromissen kregen 
langzaam vorm en informatie kwam spaarzaam of laat vrij. Ondernemingsraad en actie-
comité stonden daar buiten en konden slechts een beperkte invloed uitoefenen. Zo waren 
bijvoorbeeld de contacten van de bondsbestuurders met de bemiddelingscommissie niet 
openbaar, bleef de financiering van het akkoord duister, hing mist rond de kandidaat 
kopers en faalde het toezicht op de besteding van de Melkert gelden.

Hoewel van invloed, was het niet deze beperking waardoor de ondernemingsraad en 
het actiecomité in de laatste fase de leiding over de gevoerde strijd kwijtraakten. De tegen-
draadse macht die ze met en via de poolarbeiders ontwikkelden, bleek niet opgewassen 
te zijn tegen de maatschappelijk erkende macht van samenwerkende bondsbestuurders, 
gemeentebestuur, arbeidsvoorziening en havenondernemers.118 De afzonderlijke situatie 
van de Arbeidspool bood de ondernemingsraad, het actiecomité en de poolarbeiders in dat 
stadium geen mogelijkheden de gerezen machtsverhouding te doorbreken.

De aankomende periode van Span en Spano kende geen gedwongen ontslagen. Toen 
vlak voor Kerstmis 1998, midden in fase 2, de manager van Span – E.D. Pront – het 
collectief ontslag aanvroeg van 96 arbeiders, was dat tegen de verwachtingen van de 
betrokken arbeiders.119 Voor een deel van deze groep was dat aanleiding het ontslag 
bij de rechter aan te vechten. Uitgroeiend tot 26 man en de deelname van een achttal 
vrouwen sloegen zij een lange en onoverzichtelijke weg in van juridische procedures.
Vrijwel aan het begin daarvan stond een ‘voorlopig getuigenverhoor’. Een rechtsmiddel 
dat ontbrekende informatie verzamelt en de procesmogelijkheden aftast. De getuigen 
staan onder ede, waarmee de verklaring dezelfde bewijskracht krijgt als die in de 
eigenlijke zitting. Mede omdat het bestuur van Span geen verslagen publiceerde, 
kwam uit die verhoren een schat aan informatie beschikbaar. Hierdoor ontstond de 
mogelijkheid een gedetailleerde reconstructie te maken van de gebeurtenissen. In die 
context komen de anderhalf jaar Span en de begintijd van Spano aan de orde. De groep 
van 26 zal daarin op de voet gevolgd worden.120

118  Van de aardbodem verdwenen leek het rapport van Coopers & Lybrand over een nieuwe havenpool (12 
november 1997, zie noot 5). Alle betrokkenen verbonden zich eraan, maar zwegen. Weliswaar ging in het rapport 
de voorkeur uit naar een aantal van 99 vaste arbeiders, ook de omvang van 111 werd winstgevend beschouwd, zij 
het met een hoger “omvalrisico”. Omdat de conclusies aansloten op het convenant en de opdrachtgever/wethouder 
belang had bij een geslaagde bemiddeling, bood het rapport aangrijpingspunten voor voortgezette acties. Maar 
zelfs zich daarover beraadden, was de poolarbeiders niet gegund - H. Boot, Nieuwe gegevens geven te denken, in: 
Solidariteit, oktober 2000.
119  E.D. Pront, manager SPAN, Aan Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord Holland, Melding 
collectief ontslag, 22 december 1998.
120  Een relatie met de ontwikkelingen in Rotterdam onderhield of organiseerde de groep niet. Ook andersom 
legde de laatste generatie SHB’ers geen contacten met hun Amsterdamse collega’s. Om die reden sloot in deze 
studie het CAO-akkoord van april 1998 de aandacht voor de SHB af.
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hoofdstuk 16

De bond als werkgever

De bijzondere omstandigheid van een gerechtelijk getuigenverhoor maakte het 
mogelijk de – chaotische – bedrijfsvoering van anderhalf jaar Span, december 
1997/ juni 1999, in kaart te brengen.1 De selectieve overgang van een deel van de 
arbeiders naar Spano riep veel vragen op, evenals de latere ontslagaanvraag van 96 
arbeiders en de bondsbestuurders als werkgever. Met de ondertekende verslagen 
van tien getuigen kreeg een groep procederende arbeiders een sociaal warnet te zien 
van functiecombinaties en belangenverstrengelingen. Voor een deel plaatsvindend 
in de periode van de verhoren leverde het contact met de Nationale Ombudsman 
aanvullende informatie op. Eind 1999 was het moment daar om het juridisch proces 
‘echt’ te beginnen.

Eerste fase Span
Op 5 december 1997, kort na de uitslag van het referendum, was de oprichting van 

Span een feit. Het bestuur bestond uit Ter Wisscha (voorzitter), Heilig (secretaris) en Van 
Buchem (lid) namens de bonden en Kamps (penningmeester) en Elshoff (lid) namens 
Arbeidsvoorziening.2 De dag dat de curator zijn werkzaamheden beëindigde, 17 decem-
ber, trad dit bestuur als werkgever op en was H.F. Bosschieter, eerder werkzaam bij uit-
zendbedrijf Vedior, directeur ad interim.3 De nieuwe arbeidsovereenkomsten gingen in4 en 
het bureau SCAN – onderdeel van Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord-Holland, waarvan 
Elshoff directeur was – voerde de eerste intakegesprekken voor Spano.5 Pas op 29 decem-
ber was Span operationeel en nog in 1997 berichtte Bosschieter dat niet iedereen bereid 
was “er de schouders onder te zetten”.6 “Vele tienduizenden guldens” waren misgelopen 
en de loonsuppletie kwam in gevaar.7

 

1 Eén van de procederende poolarbeiders, De Wildt, benaderde eind maart 1999 W.G. Fischer, advocaat in 
Haarlem. Hij kende Fischer van diens rubriek “Recht en Arbeid” in het blad Solidariteit, waar hij lid van de redac-
tieraad was. Door mijn (HB) redacteurschap en bijdrage aan de Havenspecial van Solidariteit, november 1997, wis-
ten Fischer en enkele arbeiders die hij zou gaan vertegenwoordigen van mijn betrokkenheid bij de Amsterdamse 
havenarbeiders en interesse in de havenpool. Op hun verzoek om assistentie ben ik ingegaan. Dat betekende onder 
meer dat ik Fischer van informatie voorzag, bij bijeenkomsten aanwezig was en waar mogelijk steun verleende. De 
resultaten van dit participerend onderzoek, plus de schriftelijke bronnen, vormden de basis van de hoofdstukken 
16, 17 en 18. Aantekeningen, interviews, verslagen en processtukken zijn opgenomen in: “Archief Hans Boot”, IISG. 
Omdat veel noten daar naar verwijzen, blijft de aanduiding IISG-AHBd achterwege.
2 Statuten Span, 5 december 1997.
3 Ondernemingsraad Span, 29 december 1997.
4 Arbeidsovereenkomst Span, december 1997.
5 Trouw, 18 december 1997.
6 Bestuur Span, Aan de (ex)werknemers van de Arbeidspool/beoogd werknemers van Span, 12 december 1997.
7 H.F. Bosschieter, Aan alle werkne(e)m(st)ers, 31 december 1997.
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Het overzicht ontbrak wie voor werk beschikbaar was. De werkweek was verkort en in het 
eerste half jaar vertrokken zeventig van de 320 mensen.8 Volgens manager Jasperse van 
IGMA was het in de beginperiode een chaos bij de besteking: “Wij kregen te vaak mensen 
die met ons werk niet bekend waren.”9 Daarnaast bleek de verkleinde kantoororganisatie 
niet tegen de nieuwe situatie opgewassen. Het kantoor kreeg te maken met verschillende 
opzegtermijnen en ingangsdata van de arbeidscontracten, met uitkeringen van het GAK en 
nieuwe pensioenregelingen. Daartoe uitgenodigd door de ondernemingsraad weigerde het 
bestuur deel te nemen aan een bijeenkomst op 15 december om de chaotische situatie te 
bespreken; de verstrekte informatie zou toereikend zijn.10

Twee maanden later meldde Koningh klachten over de loonsuppletie en vertrekpre-
mieregeling.11 Begin april verwachtte Bosschieter “binnenkort” de administratie op orde 
te hebben.12 Volgens de ondernemingsraad was dat twee weken later nog niet het geval. 
Weliswaar was de suppletie veiliggesteld13, maar ontbrak het geld voor de vorming van 
een beginkapitaal en de compensatie van het lagere inkomen bij de aanvaarding van een 
nieuwe baan.14 Koningh berichtte ook over de vreemde inhuur bij OBA en sneed daarmee 
een vraagstuk aan dat meer omvatte dan een falende besteking en administratie.15

In april stelde het bestuur van Span, bij monde van Kamps, OBA verantwoordelijk voor het 
tegenvallend aantal diensten; eerste half jaar: 12.329.16 Hoewel directeur Van de Vijver het 
hoofdlijnenakkoord niet ondertekend had, zou hij de hoofdschuldige zijn. Als verklaard 
tegenstander van de verplichte afname van tijdelijk personeel, sprak hij van een “gedwon-
gen winkelnering” die in strijd was met de (Europese) regelgeving over kartelvorming.17

Over die ondertekening was paniek ontstaan. Heilig: “Pas in mei 1998 ben ik er ach-
ter gekomen dat niet alle werkgevers het akkoord wilden ondertekenen.”18 Oorspronkelijk 
stond er slechts een handtekening van één bedrijf, na een contact met de werkgeversver-

8 H.F. Bosschieter, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor, 4 november 1999, p. 
1.
9 J.F.A. Jasperse, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor, 28 januari 2000, p. 2. 
Jasperse was vanaf 1985 werkzaam bij IGMA en goed geïnformeerd over de inleen via de havenpool.
10 Bestuur Span, Aan de (ex)werknemers van de Arbeidspool/beoogd werknemers van Span 12 december 1997.
11 FNV Bondgenoten, Goederenvervoer, Nieuwsbrief, 17 februari 1998.
12 H.F. Bosschieter, Nieuwsbrief, 2 april 1998.
13 Tot 1 augustus 1998 (100 procent regulier inkomen). Daarna voor Span een inkomensgarantie tot 80 en voor 
Spano 88 procent - Bestuur Span, Aan alle medewerkers, 26 juni 1998.
14 OR INFO, 16 april 1998. Op 2 februari 1998 was een nieuw gekozen ondernemingsraad geïnstalleerd, nadat 
Wiechels en Van Gijlswijk de pool verlaten hadden en De Wildt was afgetreden.
15 FNV Bondgenoten, Goederenvervoer, Nieuwsbrief, 17 februari 1998.
16 Het Parool, 16 april 1998. Kamps keek zijn ogen uit. “De laatste maanden ben ik erachter gekomen dat de 
haven heel anders werkt dan andere sectoren van de economie. Er is een veel grotere mate van werknemersbe-
scherming dan elders” - idem.
17 Het Parool, 21 oktober 1997. Het Rotterdams bedrijf Van Eck Havenservice diende eind 1998 een klacht in bij 
de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) over het voorkeursrecht van de SHB - ANP, 4 december 1998. De 
NMa oordeelde dat afspraken tussen sociale partners, zoals de CAO, buiten de Mededingingswet vielen en wees 
de klacht af - Persbericht NMa, 22 december 2000. Hetzelfde gebeurde met een klacht over de overtreding van het 
kartelverbod - Persbericht NMa, 13 juli 2001. Uitspraken die ook Spano golden.
18 J. Heilig, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam voorlopig getuigenverhoor, 5 november 1999, p. 3.
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eniging AWVN volgden nog twee andere.19 Maar daar bleef het bij. De datum van 17 juni, 
waarop de start van Spano gepland was (einde eerste fase), naderde, de ondernemingsraad 
twijfelde aan de geldigheid van het akkoord en vreesde een nieuw faillissement.20 Over 
de ondertekening zei Heilig een jaar later: “Ik voor mij acht wel alle werkgevers aan het 
akkoord gebonden.”21

Begin juni stelde het bestuur van Span de nieuwe wethouder Havens, H.H.M. Groen, 
op de hoogte van het gemiste aantal diensten en stuurde een berekening mee van het door 
de ondernemers verschuldigde bedrag. Groen bleek de ondernemers van de betaling niet te 
kunnen overtuigen. Vervolgens reageerden de havenbedrijven niet op het dringend verzoek 
van de door Span ingeschakelde advocaat om tot betaling over te gaan.22 De volgende stap 
van het bestuur, 15 juni, was een kort geding tegen de inlenende havenbedrijven en OBA. 
Eis: financiële compensatie volgens het hoofdlijnenakkoord voor de lagere afname dan 
het gegarandeerde aantal diensten. De rechter stelde OBA niet aansprakelijk23, terwijl de 
overige bedrijven – na onderzoek – het niet uitsloten een deel van het bedrag te betalen.24

Op de beslissende dag van de splitsing, 17 juni, organiseerde de ondernemingsraad een 
personeelsvergadering. De uitnodiging gaf in één zin de agenda aan: “Het bestuur van 
Span zal aanwezig zijn om tekst en uitleg over de toekomst te geven.”25 Acties waren 
mogelijk vanwege de hernieuwde financiële onzekerheid, mede als gevolg van het von-
nis.26 De avond ervoor was het bestuur bijeengekomen. Elshoff vertelde later dat over de 
financiële haalbaarheid van Spano een grote onduidelijkheid bestond.27 Deze verdween, 
nadat de ondernemers ‘s nachts de toezegging deden een bedrag van 437.500 gulden over 
te maken.28

 ‘s Morgens om 07.00 uur was het hok vol met mensen. Staand op een tafel deelde 
Elshoff opgelucht mee dat de tweede fase kon beginnen en dat er lijsten werden opgehan-
gen van de personen die naar Spano overgingen.29

Span overwon dus de eerste financiële barrières, maar de berekeningen die het bestuur 
maakte om van de ondernemers een compensatie te eisen, gaven te denken. De interpreta-

19 J. Heilig, bestuur Span, Aan H.H.M. Groen, wethouder Havens Amsterdam, 2 juni 1998.
20 OR INFO, 9 juni 1998.
21 Proces-verbaal Heilig, 5 november 1999, p. 1.
22 A. Joosten, Advokatenkollektief Utrecht, Aan de havenbedrijven, 8 juni 1998.
23 Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Vonnis, rolnummer KG 98/1698 TG, 16 juni 1998, pp. 5, 6. Wat 
OBA betrof, beriep Span zich op de mededeling van wethouder Krikke dat zij Van de Vijver na de bezetting van de 
Noordersluis had overgehaald alsnog het convenant van 3 oktober 1997 te onderschrijven - zie hiervoor p. 361. Dat 
convenant bevestigde dat havenbedrijven verplicht waren via de pool in tijdelijke arbeidskracht te voorzien - zie 
hiervoor p. 349. De rechtbankpresident achtte zich echter, vanwege de ontkenning door Van de Vijver, niet in staat 
een uitspraak te doen en wees de eis van Span af.
24 Vonnis, rolnummer KG 98/1698 TG, 16 juni 1998, p. 10.
25 Ondernemingsraad Span, 15 juni 1998.
26 De Telegraaf, 17 juni 1998.
27 R.P.T. Elshoff, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam voorlopig getuigenverhoor, 4 november 1999, p. 1.
28 FNV Magazine, 2 juli 1998.
29 AT5, 17 juni 1998. Proces-verbaal Elshoff, 4 november 1999, p. 1.
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tie van het hoofdlijnenakkoord was nogal vrij te noemen en betrof een tweetal onderdelen.30

a) De havenbedrijven vergoedden 125 gulden per dienst, wanneer zij gedurende het eerste 
half jaar minder dan 17.500 en meer dan 14.000 diensten afnamen. Dus maximaal een 
bedrag van 3.500 maal 125: 437.500 gulden (vergoedingsregeling).
b) De havenbedrijven stonden garant voor maximaal één miljoen gulden, wanneer zij in 
het eerste half jaar minder dan 14.000 diensten afnamen. Deze compensatie kende twee 
voorwaarden: in het volgende jaar moesten minder dan 20.000 diensten afgenomen zijn 
en er moest sprake zijn van onvoorziene omstandigheden (garantieregeling).

Hoe behandelde het bestuur deze regelingen?
Allereerst schreef Span kort na de oprichting de havenbedrijven een brief, waarin ze 

met een beroep op het akkoord verzocht één miljoen gulden over te maken. In januari 1998 
volgde inwilliging, doordat twaalf bedrijven dit bedrag betaalden uit het Fonds Stimulering 
Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied.31 Gezegd zou kunnen worden dat Span verwachtte 
het aantal gegarandeerde diensten bij lange na niet te halen en daarom op voorhand een 
beroep deed op onvoorziene omstandigheden. Volgens de garantieregeling zou dit beteke-
nen dat Span van de ondernemers geen dubbeltje meer tegoed had. Maar in de berekening 
die het bestuur aan wethouder Groen, de ondernemers en de rechter voorlegde, was de 
uitkomst – exclusief dat miljoen – een bedrag van bijna 1,3 miljoen gulden.

Vervolgens gooide Elshoff het bij de rechter over een andere boeg door de garantierege-
ling te laten rusten. Onder verwijzing naar de statuten, waarin stond dat de havenbedrijven 
een bijdrage zouden leveren aan het vermogen van Span, sprak hij van een startkapitaal.32 
Inderdaad hadden de ondernemers een kapitaalinjectie van één miljoen beloofd, maar deze 
toezegging maakte geen deel uit van het akkoord en in de statuten stond geen bedrag.33

Tenslotte lichtte het bestuur van Span toe hoe het bedrag van bijna 1,3 miljoen bereikt 
was. In de eerste plaats door de genoemde 437.500 gulden te claimen; maar volgens het 
akkoord kon dat niet. In de tweede plaats door een afzonderlijke compensatie te vragen 
voor het feit dat het aantal afgenomen diensten lager was dan 14.000. Dat aantal bedroeg 
1.671 (14.000 min 12.329). Een berekening per dienst van het gemiddelde tarief, met toe-
slag, van 504 gulden, resulteerde in een bedrag van bijna 845 duizend gulden.

Over een dergelijke calculatie bevatte het akkoord geen woord en voor zover rekening 
was gehouden met zo’n lager aantal diensten, was daar het maximale bedrag van één 
miljoen gulden voor bedoeld. Mogelijk was dat het bestuur van Span een aanvulling op 
het akkoord had bedacht en probeerde meer binnen te halen dan het maximale bedrag van 
één miljoen gulden in de garantieregeling. Daarom stelde het in juni 1998, anders dan in 
december 1997, dat er geen onvoorziene omstandigheden waren geweest.34 De onderne-
mers wilden daar niets van weten. Ze voerden aan dat Spano de eerste weken onvoldoende 
mensen kon leveren en de cacao minder in containers kwam. De rechter honoreerde hun 
pleidooi voor onvoorziene omstandigheden.

30 Zie hiervoor p. 373.
31 Vonnis, 16 juni 1998, pp. 4, 5.
32 Idem, p. 9.
33 Zie hiervoor p. 371.
34 J. Heilig, namens bestuur Span, Aan de wethouder Havens, H.H.M. Groen, 2 juni 1998.



de bond als werkgever 405

Konden de rammelende besteking en administratie nog gezien worden als kinderziektes 
van een bedrijfsvoering door een onervaren werkgever en een nieuwe directeur, de benade-
ring van het akkoord was slordig en opportunistisch en kostte bovendien geld. De inning 
van het door de ondernemers toegezegde miljoen had buiten het akkoord moeten plaats-
vinden. De compensatie voor het tegenvallend aantal diensten was één miljoen geweest, 
indien Span een beroep op onvoorziene omstandigheden had gedaan. Door dit na te laten, 
kwam de tweede fase van het hoofdlijnenakkoord in gevaar. Het bestuur van Span besloot 
tot een vlucht naar voren en stelde de ondernemers verantwoordelijk voor de financiële 
nood en het risico van nieuwe arbeidsonrust.35 Vervolgens ontvingen de arbeiders een brief 
met de verontrustende mededeling dat bij een ongunstige uitspraak in het kort geding 
het bestuur zijn opdracht zou teruggeven aan bonden en werkgevers. Alle beslissingen 
over Spano (omvang en selectie) waren genomen, maar zonder geld kon het bestuur niet 
verder.36

Met dit rampscenario op zak, nog onbekend met het nachtelijk gebaar van de onder-
nemers, kon het geen verrassing zijn dat op de vroege ochtend van 17 juni in het hok 
onder de arbeiders een geladen stemming heerste. Maar evenmin was het verrassend dat 
de ondernemers de nacht ervoor 437.500 gulden beschikbaar stelden; zo gaven zij uit-
drukking aan hun belang bij het voorbestaan van een pool. Terwijl een door Bosschieter 
opgesteld ondernemingsplan dit belang onderstreepte, maakte het bestuur van Span er 
geen strategisch gebruik van.37 In plaats van de ondernemers onder druk te zetten, toonde 
het bestuur zich verontwaardigd over het niet nakomen van afspraken. Deze moralise-
rende opstelling stak schril af tegen de economische druk op de werknemers die van het 
rampscenario uitging.

Aan de bijeenkomst in het hok van 17 juni 1998, waar het bestuur meedeelde wie de 
overstap naar Spano mocht maken, ging een proces van onder meer tests vooraf. Tijdens 
de getuigenverhoren bleek dit deel van de eerste fase van Span niet vlekkeloos verlopen te 
zijn.

Testprocedure Span
Het eerste half jaar van Span stond in het teken van de beslissing wie wel of niet naar 

de operationele pool Spano overging. Over de procedure gaf het hoofdlijnenakkoord een 
paar aanwijzingen: SCAN kwam tot een objectieve beoordeling van ieders mogelijkheden, 
stelde een advies op, waarna de werknemers in overleg met SCAN een keuze maakten.38 

35 A. Joosten (Advokatenkollektief in Utrecht), Aan de havenbedrijven, 8 juni 1998.
36 Bestuur Span, Aan de werknemers, 9 juni 1998.
37 H.F. Bosschieter, Marsroute voor een marktconform en levensvatbaar personeelsvoorzieningsbedrijf in de 
Amsterdamse haven, 29 mei 1998 (hierna: Marsroute). Buiten het bestuur van Span bleef deze nota onbekend. 
Dat veranderde in augustus 2000, toen de advocaat van Span de nota als bijlage bij één van zijn stukken voegde. 
Bosschieter verwachtte niets van een opleidingspool met twee dagen werk en drie dagen scholing. Hierdoor en 
door zijn begroting van vijftig allrounders en specialisten op de korte termijn met uitbreidingsmogelijkheden naar 
een personeelsbestand van 101, ontstond een meningsverschil met het bestuur dat tot zijn vertrek leidde.
38 Met Elshoff als directeur was de onafhankelijkheid van SCAN betrekkelijk te noemen. Bovendien kwamen de 
kosten van SCAN voor rekening van het RBA van Elshoff - R.P.T. Elshoff, Aan wethouder van economische zaken 
van Amsterdam, P. Krikke, 18 november 1997.
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Eenduidig waren deze aanwijzingen niet. Een akkoord op hoofdlijnen kon uiteraard geen 
handboek zijn, maar ook geen vrijbrief voor opportunistische interpretaties. En dat laatste 
gebeurde. Eerst de gang van zaken.
1)  In de periode half maart/half april 1998 testte SCAN zo’n 250 personen.39 Dat hield 
een oriëntatiegesprek in van een uur, een schriftelijke test van een dag (intellectuele capa-
citeiten en beroepenbelangstelling) en een adviesgesprek van anderhalf uur (loopbaan en 
opleiding).40

2)  De arbeidsconsulent en de geteste persoon ontvingen een vertrouwelijk schriftelijk ver-
slag met resultaten, conclusie en advies.41 Het eindverslag van 230 personen ging half mei 
1998 naar Bosschieter42 die concludeerde dat 218 daarvan geschikt waren voor Spano.43

Hoe zagen de bestuursleden de verhouding tussen de tests van SCAN en de selectie? 
Volgens Heilig was er niets te kiezen.44 Elshoff huldigde het standpunt dat de tests niet 
bedoeld waren als selectiemiddel, ze gaven slechts een algemeen beeld van de mogelijk-
heden op de arbeidsmarkt; de uiteindelijke selectie vereiste “nadere maatstaven”.45 Van 
Buchem was het daarmee eens.46 Kamps meende daarentegen dat de tests een selec-
tiemiddel waren om de geschiktheid voor havenwerk te bepalen; hij was verrast over de 
gebleken geschiktheid van de overgrote meerderheid.47 Pront die de logistieke coördinatie 
van het project voerde, stelde dat niet SCAN, maar de werkgever aangaf of het testresul-
taat bindend was.48 Bosschieter die met de selectie belast was, deed dat op grond van de 
testresultaten.49

De ruimste opvatting, die van Elshoff (geen selectiemiddel), stond het dichtst bij de 
aanwijzingen in het akkoord. Nader uitgewerkt, vormde ze ook de strekking van de brief 
aan de te testen arbeiders: “U wordt een advies gegeven met betrekking tot uw beroeps-
keuze en verdere loopbaan”.50 Bosschieter, met de meest strikte opvatting, beschouwde de 
test als een selectiemiddel bij uitstek. De praktijk was echter weerbarstig. De beroepskeu-
zeadviseurs deden geen uitspraak over Span of Spano en achtten bovendien vrijwel iedere 
deelnemer in staat tot werkzaamheden in de haven. Daarmee was door Span niet meer te 
ontkomen aan een tweeslachtige bedrijfsvoering. Het akkoord gaf aan dat de aanstelling 

39 E.D. Pront, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor, 22 november 1999, p. 1. Na 
projectleider van SCAN te zijn geweest, werkte Ellen Pront van juli 1998 tot juni 1999 bij zowel Arbeidsvoorziening 
als Span (op vijftig/vijftig basis).
40 Ongedateerde brief met informatie over het onderzoek van SCAN, afkomstig van het Arbeidsbureau.
41 Idem.
42 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 5.
43 Proces-verbaal Bosschieter, 4 november 1999, p. 1.
44 Proces-verbaal, Heilig, 5 november 1999, p. 1.
45 Proces-verbaal, Elshoff, 4 november 1999, p. 2.
46 A.L.G. van Buchem, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor, 21 februari 2000, 
p. 2.
47 J.A. Kamps, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor 4 november 1999, p. 1. 
Kamps was inmiddels, sedert juni 1999, voorzitter van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (vanaf 1 juli 
2004 kroonlid SER).
48 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 2.
49 Proces-verbaal Bosschieter, 4 november 1999, p. 1.
50 Ongedateerde brief met informatie over het onderzoek van SCAN, afkomstig van het Arbeidsbureau.
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bij Spano geschiedde op grond van “het advies van de onafhankelijke instantie”, in de brief 
over de opzet van de test stond misleidend: het is “uw keuze”.51

Het bleef niet bij deze misleiding, er gebeurde meer dat niet door de beugel kon. Om te 
beginnen, waren de arbeidsongeschikten, twintig personen, uitgesloten van deelname aan 
de tests. Voor zover in het eerste half jaar een volledige afkeuring uitbleef, kwamen ze het 
jaar daarop terecht bij Span 2 (= tweede fase, met name scholingspool).52 Nog een tweede 
groep kwam niet op de lijst geselecteerden voor Spano. Dat waren de mensen die volgens 
Bosschieter “te kennen hadden gegeven niet in de haven te willen werken”.53 Zij gaven een 
positief antwoord op de vraag of ze eventueel een baan elders zouden aanvaarden. Dat 
ze zich daarmee uitsloten van een dienstverband bij Spano, was nergens vastgelegd en 
onbekend.

Een volgende mankement deed zich voor bij de medische keuring die deel uitmaakte 
van het onderzoek. Daarover was niets bekend gemaakt. Ook Heilig wist het niet54 en de 
ondernemingsraad maakte tevergeefs bezwaren.55 Alleen al door het ontbreken van een 
schriftelijke opdracht en de vermelding van het doel, was deze keuring in strijd met de 
betreffende wetgeving.56

En dan was er de plotselinge introductie van een “absolute voorwaarde” waaraan iedereen 
moest voldoen om geselecteerd te kunnen worden. Namelijk deelname aan de tests en 
toestemming geven aan de werkgever de rapporten te mogen inzien.57 Half mei 1998, toen 
het gerucht ging dat afgifte van de testresultaten nodig was, gaven velen hun toestem-
ming. Degenen die weigerden, volgens Pront vijftien tot twintig, vielen zonder meer af. De 
gehoorde bestuursleden bleken zich van deze door het bestuur uitgevaardigde eis niets te 
herinneren.58 Bosschieter, de opsteller van de bestuursbrief, beperkte zich tot de medede-
ling dat algemeen bekend was dat alleen degene die inzage gaf in de testresultaten op de 
lijst zou worden geplaatst.59

De laatste misser op weg naar de selectie was dat SCAN het schriftelijk verslag van 
de test “wegens tijdgebrek” niet gelijktijdig stuurde naar de arbeidsconsulent en de 
geteste persoon; deze kreeg zijn exemplaar tijdens het gesprek met de functionaris van 
Arbeidsvoorziening.60 Vervolgens overhandigde Pront aan Bosschieter de testresultaten 
van degenen die daarvoor schriftelijke toestemming hadden gegeven. Het probleem voor 

51 Van de in het hoofdlijnenakkoord genoemde test, scholings en oriëntatiefase die gemiddeld drie dagen in de 
week in beslag zou nemen, kwam niet veel terecht. Gedurende deze eerste fase van Span is het voor de overgrote 
meerderheid van het personeel in totaal bij drie dagen gebleven.
52 Deze tweede fase liep van juni 1998 (einde eerste fase) tot juni 1999 (einde Span). Waar het voor het begrip 
nodig is, wordt van Span 1 (eerste fase) en Span 2 gesproken.
53 Proces-verbaal Bosschieter, 4 november 1999, p. 2.
54 Proces-verbaal Heilig, 5 november 1999, p. 2.
55 OR Info, 16 april 1998.
56 Wet op de Medische Keuringen, 1997. Bovendien ging informatie over het keuringsresultaat naar de werkge-
ver, voordat deze met de keurling besproken was.
57 Bestuur Span, Aan ondernemingsraad, 15 juni 1998.
58 Proces-verbaal Kamps, 4 november 1999, p. 1. Proces-verbaal Heilig, 5 november 1999, p. 2. Proces-verbaal 
Pront, 22 november 1999, p. 3.
59 Proces-verbaal Bosschieter, 4 november 1999, p. 3.
60 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 2.
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Bosschieter was dat van de 218 ‘geslaagden’ bij Spano slechts plaats was voor 110. “Daarom 
heeft een nadere selectie plaatsgevonden aan de hand van andere criteria.”61

De procedure verliep dus onzorgvuldig en in strijd met het akkoord. Elshoff was daar-
voor, als Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening Noord-Holland Zuid, formeel verant-
woordelijk. Bovendien had hij als bestuurslid van Span op de hoogte moeten zijn van de 
salamitactiek van Bosschieter; eerst vielen arbeidsongeschikten af, daarna de openhar-
tigen die best voor een baan buiten de haven te porren waren en ten slotte degenen die 
weigerden de testresultaten af te geven aan de werkgever.

Dat juist Elshoff bestreed dat de test een selectiemiddel voor Spano was, illustreerde 
de chaotische bedrijfsvoering bij Span. Bestuursleden verschilden van opvatting of kenden 
het bestaan van de eigen beleidsstukken niet. Het bestuur gaf SCAN geen (eenduidige) 
opdracht – Pront: “Een schriftelijke opdracht is er niet” – en oefende onvoldoende controle 
uit op het beleid van Bosschieter.62 Dat laatste zou ook blijken bij de definitieve selectie 
voor Spano. Op een papiertje, onder de kop “eerste keuze” was deze 17 juni ‘s morgens aan 
de muren van het hok bevestigd. Bosschieter had daarvoor aanvullende criteria ontwor-
pen. Tijdens de getuigenverhoren konden de bestuursleden over dit selectieproces weinig 
zeggen, wel had Heilig eerder de criteria van Bosschieter “klef” genoemd.63

Het was een merkwaardige bijeenkomst in het hok. Krap gepland, nodigde de onderne-
mingsraad met een globale agenda het personeel uit voor wat achteraf een uiterst belangrijke 
bestuursmededeling bleek te zijn. Nog tijdens het toespraakje van een opgeluchte Elshoff 
(“ik heb goed nieuws, we kunnen door”) hing de voorzitter van de ondernemingsraad, twee 
A-viertjes op, lijsten met namen. Achter de namen stonden het interne persoonsnummer, 
de woonplaats en de geboortedatum. De volgorde van de namen noch die van de nummers 
kende enige systematiek. Het was dus zoeken en dringen in een sfeer van spanning en 
berusting. Toen eenmaal de betekenis van de lijsten bekend was, wierpen sommige groepjes 
mannen er geen blik op. Ze verwachtten er niet op te staan, dus tweede keuze te zijn.64

Wie ziek, met vakantie of om een andere reden afwezig was, moest een dag of tien 
later uit het toegezonden arbeidscontract begrijpen of hij wel of niet tot de eerste keuze 
behoorde. Wie bij Span in dienst bleef, ontving in een begeleidende brief de opzet van de 
scholingspool; “met u, maar vooral door u”; gemakkelijk zou het niet zijn.65 Daarna was 
het ruim een maand stil tot Pront van haar komst als manager berichtte en bekende dat 
de manier waarop een contract voor Span of Spano tot stand was gekomen op geen enkele 
manier “de schoonheidsprijs” verdiende.66 Bemoedigend of verontschuldigend, in beide 
brieven ontbrak elke informatie over wat er stond te gebeuren, wanneer de bemiddeling 
naar een baan elders niet zou slagen. Over een mogelijk ontslag geen woord.

Er mankeerde meer aan de bekendmaking van de selectie. Ook nog tijdens het getui-
genverhoor bleek Elshoff zich te realiseren dat door het vertrek van Bosschieter Span 2 

61 Proces-verbaal Bosschieter, 4 november 1999, p. 1.
62 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 2.
63 Boot, Pool blijft speerpunt.
64 AT5, 17 juni 1998.
65 Bestuur Span, Aan alle Span-medewerkers, 26 juni 1998.
66 E.D. Pront, Aan alle Span-medewerkers, 3 augustus 1998.
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geen directie kende.67 Pront: “Mij is niet bekend wie van 17 juni tot 3 augustus 1998 de 
leiding van Span had.”68 Heilig bevestigde dat een bezwaarprocedure ontbrak.69

Dit soort gebreken overziend, kwam opnieuw het beeld naar voren van bestuurders 
die het op grond van hun functie en positie niet nodig vonden de uiterste zorgvuldigheid 
te betrachten. De bekwaamheid moest maar aangenomen worden van deze deskundige 
combinatie van functionarissen uit de wereld van Arbeidsvoorziening en vakbeweging.

Vanaf het moment dat twijfels ontstonden over de vanzelfsprekendheid dat ‘het wel goed 
zat’, bood de reconstructie via de getuigen een onthullende blik op de feitelijke gang 
van zaken. Met de totstandkoming en toepassing van de selectiecriteria als sprekende 
voorbeelden.

Selectie Spano
Twee dagen voor de bewuste ochtend van 17 juni kreeg de ondernemingsraad een brief 

over de selectiecriteria. Het bestuur sprak daarin van “gehanteerde niet limitatieve fac-
toren” om van 218 naar 110 mensen te komen en noemde er tien, waaronder: voorkeur 
klanten, opstelling (loyaal naar de onderneming) en instelling (gestaag willen aanpoten, 
geen schades veroorzaken, geen ruzie met derden tijdens het werk, voortijdig het werk 
verlaten).70

Relevant nieuws dat te laat binnenkwam om het personeel te informeren. Dit stak te 
meer, daar het bestuursbesluit 11 juni genomen was en drie dagen daarvoor de onderne-
mingsraad het adviesrecht claimde, omdat het om een afwijking van het akkoord ging.71

Het commentaar van Ter Wisscha tijdens het getuigenverhoor was niet overtuigend. 
“De OR is vervolgens op de zaak niet meer teruggekomen. Daaruit heb ik afgeleid dat (…) 
de OR geen behoefte had te adviseren.”72

In de bestuursvergaderingen was wél over de criteria gesproken, volgens Heilig zelfs 
“uitputtend”.73 Daaruit kwam algemene uitgangspunten – een levensvatbare en sociaal 
aanvaardbare pool – die Bosschieter diende uit te werken. Om de overlevingskans zo 
groot mogelijk te laten zijn, koos het bestuur niet voor het principe van de afspiegeling 
van het personeelsbestand. Daarvoor in de plaats kwam “een evenwichtige opbouw van 
de groep”.74 Dat betekende dat ouderen, Amsterdammers, pendelaars en mensen met 
arbeidsbeperkingen “goed” vertegenwoordigd moesten zijn.75

 

67 Proces-verbaal Elshoff, 4 november 1999, p. 1.
68 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 4.
69 Proces-verbaal Heilig, 5 november 1999, p. 3.
70 Bestuur Span, Aan ondernemingsraad, 15 juni 1998. Overige criteria: leeftijdsopbouw, verhouding aantal 
Amsterdammers en pendelaars, attitude, teamgeest, relatie met de collega’s, de wil vrijwillig te willen werken, 
medewerkers met een beperking op voorhand niet uitsluiten.
71 OR Info, 9 juni 1998.
72 D. ter Wisscha, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor, 5 november 1999, p. 1.
73 Proces-verbaal Heilig, 5 november 1999, p. 2.
74 Proces-verbaal Elshoff, 4 november 1999, p. 1.
75 Proces-verbaal Kamps, 4 november 1999, pp. 1, 2. Bij de pendelaars noemde ontwerper Bosschieter de enige 
niet vermelde factor. Namelijk een financiële overweging bij het vervoer  Procesverbaal Bosschieter, p. 2.
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Elshoff sprak in dit verband van “objectieve criteria”. Pas wanneer gekozen was voor een 
afspiegeling, zou van objectiviteit gesproken kunnen worden. Nu bleef subjectief hoeveel 
mensen bijvoorbeeld van een bepaalde leeftijd gewenst waren, hoeveel met een balenbe-
perking en hoeveel Amsterdammers.76

Bij de overige factoren ontbrak elke toelichting. Alleen bij de factor “instelling” stond 
een beknopte omschrijving met een aanzet tot operationalisering die een beoordeling 
mogelijk kon maken (“gestaag willen aanpoten”). Bij de overige was daar geen sprake van. 
Als voorbeeld het criterium “opstelling”; welke opstelling vertegenwoordigde een vol-
doende loyaliteit aan de onderneming? Omdat bovendien verslagen van de uitputtende 
discussies ontbraken, bleef de toepassing van deze factoren dus oncontroleerbaar en wil-
lekeurig. De verklaringen van de getuigen bevestigden dat. Hun opvattingen liepen uiteen 
en ze neigden ertoe de factoren onder één noemer te brengen.

Om te beginnen de toelichting van Bosschieter. “Bij het criterium ‘opstelling’ moet u den-
ken aan inzetbaarheid. Het gaat daarbij om werknemers op wie ook bij tij en ontij een 
beroep kon worden gedaan. (…) Ik kan niet zeggen, ook niet bij benadering, hoeveel er van 
de 218 op grond van dat criterium zijn afgevallen. (…) U toont mij een lijst met persoonlijke 
gegevens (…). Ik kan zeggen dat van de in deze lijst genoemde personen de heer De Wildt 
op grond van dit criterium is afgevallen. (…) Er is geen schriftelijk stuk waarin is opgeno-
men wie op grond van welke criteria zou kunnen doorgaan.”77

Elshoff voegde een aantal factoren samen. Bij hem ging het om de bereidheid er tegen-
aan te gaan, om mensen die de opdrachtgevers graag inschakelen, om enthousiasme “in 
de zin dat als men werd opgeroepen men ook wilde komen werken”.78 Heilig volgde een 
vergelijkbare benadering: “Zaken als opstelling, instelling, attitude en teamgeest zie ik als 
verschillende aspecten van één en dezelfde instelling die een heel gemotiveerde werkne-
mer heeft.”79

In ieder geval achteraf bleken de getuigen aan de factoren een bepaalde waardering 
te verbinden, samen te vatten als een hoge graad van beschikbaarheid (nacht en ontij) 
en een grote mate van bereidheid (alles aanpakken). In het jargon van de havenarbeiders 
heetten dat “pokers”: aanpoten en doen wat de baas zegt. En dat zou wel eens samen 
kunnen komen in de factor die tot nu toe buiten beschouwing bleef, de “voorkeur klan-
ten”. Bosschieter had daarbij de mensen op het oog – “met naam en toenaam besteld”- 
waarover de opdrachtgevers tevreden waren. “Het aantal personen waarnaar aldus werd 
gevraagd weet ik mij nu niet meer te herinneren. Er is geen lijst met de namen van de 
desbetreffende personen.”80

76 Het bestuur noemde aantallen, zij het zonder enige toelichting, bijvoorbeeld 65 Amsterdammers en 45 pende-
laars; resultaat van de toepassing van alle factoren - Bestuur Span, Aan ondernemingsraad, 15 juni 1998.
77 Proces-verbaal Bosschieter, 4 november 1999, pp. 1, 2. Niet opgenomen in dit verslag was de opmerking: “De 
Wildt wilde niet werken.” Nog als voorzitter van de ondernemingsraad had De Wildt begin 1998 een conflict met 
Bosschieter over de gebrekkige bescherming van de persoonsgegevens die het Arbeidsbureau van Span ontving - 
A. de Wildt, namens de ondernemingsraad, Aan de directie van Span, 13 januari 1998. Dat conflict liep hoog op, 
zodat Bosschieter waarschijnlijk om die reden zich de naam van De Wildt herinnerde.
78 Proces-verbaal Elshoff, 4 november 1999, p. 2.
79 Proces-verbaal Heilig, 4 november 1999, p. 3.
80 Proces-verbaal Bosschieter, 4 november 1999, p. 1.
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Deze voorkeursbenadering door Bosschieter deelde het bestuur niet. Van Buchem vertelde 
dat in het bestuur gesproken was over de commerciële gevolgen om een bestelling op 
naam niet te honoreren. De conclusie was het werk zoveel mogelijk te verdelen. “Dit is zo 
aan het management meegedeeld. Ik voor mij ben er vanuit gegaan dat hierop zou worden 
gelet.”81

Kamps legde ‘voorkeur klanten’ uit als de inzetbaarheid bij de werkgevers en zei dat 
het “uitdrukkelijk niet de bedoeling van het bestuur” was op persoonlijke bestellingen in 
te gaan. Bosschieter was dat meegedeeld.82

Uit deze verklaringen komen twee opvattingen over ‘voorkeur klanten’ te voorschijn. Ze 
zijn niet strijdig, maar leggen wel verschillende accenten. Bosschieter ging uit van de door 
ondernemers over individuen uitgesproken mate van tevredenheid. Het bestuur sprak van 
inzetbaarheid. Ter Wisscha lichtte toe dat het ging om de door de ondernemers gevraagde 
functies.83 Elshoff echter, betrok daarin ook de bereidheid van de opdrachtgever om men-
sen aan het werk te zetten en kwam zo in de buurt van het standpunt van Bosschieter. Over 
deze verschillen was niet alleen gediscussieerd, het bestuur gaf Bosschieter de opdracht 
zich in de samenstelling van de lijst niet te laten leiden door de voorkeuren van de onderne-
mers. In een dergelijke situatie mocht het toch wel verbazing oproepen dat Bosschieter de 
gelegenheid kreeg zijn gang te gaan. Tenminste, dat mag uit de woorden van Heilig begre- 
 

81 Proces-verbaal Van Buchem, 21 februari 2000, p. 3.
82 Proces-verbaal Kamps, 4 november 1999, p. 2.
83 Proces-verbaal Ter Wisscha, 4 november 1999, p. 1.

‘Opklampen’, stapels balen opbouwen vanaf de pallets die uit het zeeschip komen, 6 april 1997 - foto Chris Pennarts
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pen worden. “Ik voor mij achtte Bosschieter tot het uitvoeren van de noodzakelijke beoor-
deling in staat. De lijst is door Bosschieter opgesteld en door het bestuur geaccordeerd.”84

Volgens Van Buchem wist Bosschieter al direct “wie de eerste 60 personen zouden 
zijn die op de lijst zouden worden geplaatst”.85 Als dat zo was, waardoor had hij zich dan 
laten leiden? Gaf voor hem het criterium “voorkeur klanten” de doorslag of hanteerde hij 
een verborgen criterium? Maar hij kende de havenpool en de daar werkzame mensen nau-
welijks. Had hij lijstjes met namen van de inlenende havenbedrijven gekregen en vielen 
die samen met de vaste voorkeur? Bosschieter zelf noemde operationeel manager F.E.C. 
Schwarzwälder als informant. Deze ontkende dat, maar gaf wel aan geadviseerd te hebben. 
“Bosschieter heeft mij in een aantal gevallen gevraagd over de inzetbaarheid bij bepaalde 
bedrijven.”86 Gaf Schwarzwälder aan Bosschieter een lijst met namen volgens zijn per-
soonlijke voorkeur? Nee, zo zal het niet gegaan zijn. De twee volgden eenvoudigweg de 
eerder door ondernemers opgebouwde vaste voorkeur. En als er al sprake was van een 
persoonlijke voorkeur van Schwarzwälder, dan was deze reeds verwerkt in de samenstel-
ling van die voorkeur.

Maar wat hield die vaste voorkeur in? Bedrijfsfunctionarissen die goed thuis waren in 
het bestekingsproces, zouden daarover helderheid kunnen verschaffen. In een nieuwe 
getuigenronde kwamen ze aan het woord.

Vaste voorkeur
Om te beginnen manager Jasperse: “(…) een groep mensen is opgeleid om speciaal bij 

IGMA werkzaam te zijn en uit die groep putten wij”. Het bleek om ongeveer dertig men-
sen te gaan, zowel voor als na het faillissement.87 Ook W.C. Nagel van VCK gaf aan dat 
de besteking verliep via een vaste groep met specifieke functies. “Het was ons uiteraard 
bekend wie voor die functies geschikt waren.”88

In ieder geval bij IGMA en VCK bleek dus in het bestekingsproces het principe van 
de vaste voorkeur een belangrijke rol te spelen. Maar vormde de voorkeursmensen ook 
de grote meerderheid van de eerste keuze? Dat was te achterhalen door met de functio-
narissen de namenlijst door te nemen. Ze bleken allen die tot de vaste, ingeleende ploeg 
behoorden bij naam te kennen.89 Bij VCK bestond de vaste voorkeur uit twaalf arbeiders. 

84 Proces-verbaal Heilig, 4 november 1999, p. 3.
85 Proces-verbaal Van Buchem, 21 februari 2000, p. 2.
86 F.E.C. Schwarzwälder, Proces-verbaal Kantongercht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor, 5 november 1999, 
p. 1. Uit interviews met 22 procederende arbeiders kwam Schwarzwälder naar voren als de bepalende informant 
van Bosschieter. Hij werkte al ongeveer dertig jaar bij de havenpool, was in het verleden een prominent kaderlid 
van de Vervoersbond FNV, woordvoerend lid van de CPN, lid en voorzitter van de ondernemingsraad en via de 
buitendienst opgeklommen tot manager. Eén van geïnterviewden was zeer uitgesproken: “Schwarzwälder probeert 
een kliek bij elkaar te brengen en dat speelt al heel lang, van voor Span nog. Het idee dat bestond was, niet zeuren, 
niet zeiken, geen milieumannetjes. Van stofmaskertjes, daar houdt hij niet van” - H. Boot, Aantekeningen inter-
views, 30 oktober 1999.
87 Proces-verbaal Jasperse, 28 januari 2000, p. 1.
88 W.C. Nagel, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor p. 1. Nagel was sinds 1960 
werkzaam bij VCK, de laatste jaren als operation manager en belast met de inleen via de pool.
89 Proces-verbaal Jasperse, 28 januari 2000, p. 1.
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Nagel miste drie mensen. Wat bleek? Ze behoorden tot de groep arbeiders die het ontslag 
bestreden, twee waren gedeeltelijk arbeidsongeschikt en één had geen toestemming gege-
ven de testresultaten aan de werkgever te overhandigen. Bij IGMA ging het uiteindelijk 
om 32 personen, met de negen van VCK kon zo vastgesteld worden dat van de 110 ‘eerste 
keuze’ er 41 tot de vaste voorkeur behoorden. Logisch dat Jasperse en Nagel verklaarden 
met Bosschieter niet over bepaalde personen gesproken te hebben. Van een te overhandi-
gen lijstje met namen was geen sprake. Nagel: “Die namen had ik in mijn hoofd.”90

Verwacht mocht worden dat J.H.M. Groothuesheidkamp die al bij de SHB en 
Arbeidspool op de afdeling besteking werkte, aanvullende inzichten kon verschaffen. 
“Destijds kende ik het merendeel van de 300 personen die via ons in de haven werkten.” 
Aan de hand van de unit nummers op de lijst kon hij nog eens 43 mensen aanwijzen die in 
de voorkeur liepen. Dit betrof zes bedrijven waaronder Ceres. Daarmee kwam het totaal op 
84. De totale voorkeur stelde hij vast op 105, één daarvan was voor 17 juni vertrokken. Dit 
betekende dat 84 van de 104, dus 81 procent van de voorkeur voor de eerste keuze geselec-
teerd waren. De ontbrekende twintig behoorden dus tot de afvallers. En daarvan bleken er 
vijftien een medische beperking te hebben.91

Nader onderzoek naar de achtergronden van het kleine aantal mensen dat niet volgens 
dit criterium bij de eerste keuze terecht was gekomen, leverde nog een opmerkelijk feit 
op. Alle negen leden van de ondernemingsraad van Span bleken overgegaan te zijn naar 
Spano. Voor een aantal was dat bijzonder, omdat ze niet behoorden tot de vaste voorkeur. 
Ter Wisscha, die evenals Heilig de lijst van 110 aan een toetsing onderwierp, was dat pas 
bekend nadat daarover “enig rumoer was ontstaan”.92 De kans dat hier van toeval sprake 
was, mocht uiterst klein genoemd worden. Aannemelijk was dat het lidmaatschap van 
de ondernemingsraad als een positief criterium functioneerde bij de selectie voor Spano. 
Bosschieter leek dat bij zijn vertrek in een dankbrief te bevestigen door zijn tevredenheid 
te uiten over de samenwerking.93

De toetsing, waarover Ter Wisscha sprak, geschiedde op een voor het bestuur van Span 
karakteristieke manier. Noch de ondernemingsraad, noch een vertegenwoordiging van één 
van de bonden was erin betrokken. Schriftelijke stukken ontbraken. Het bestuur liet de 
toetsing door Heilig en Ter Wisscha verrichten. Zij waren “met de omstandigheden in 
de haven bekend”.94 Van Buchem zei de lijst niet echt bestudeerd te hebben. “Het enige 
waar ik naar gekeken heb, is of de twee CNV leden die ik kende op de lijst stonden. Er 
bleek er één op te staan.”95 Ter Wisscha toetste selectief en globaal. “Ik heb er alleen op 
gelet of was voldaan aan de criteria van leeftijdsopbouw, functies, verdeling pendelaars/
Amsterdammers.” Wat betreft de mensen met medische beperkingen had hij “voetstoots 

90 Proces-verbaal Nagel, 28 januari 2000, p. 1.
91 J.H.M. Groothuesheidkamp, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor, 28 januari 
2000, pp. 1, 2. Groothuesheidkamp was sinds 1980 werkzaam bij de havenpool, vanaf 1989 als planner.
92 Proces-verbaal Ter Wisscha, 4 november 1999, p. 1.
93 H.F. Bosschieter, Aan leden ondernemingsraad, 14 juni 1998.
94 Proces-verbaal Kamps, 4 november 1999, p. 2.
95 Proces-verbaal, Van Buchem, 21 februari 2000 p. 1.
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aangenomen” dat daarmee rekening was gehouden.96 Collega Heilig deed hetzelfde.97

Grondig was de toetsing dus niet, veranderingen in de lijst van 110 vonden niet plaats.98 
Gezien de verklaring van Van Buchem was de bemoeienis van het bestuur marginaal. “Ik 
heb de lijst gekregen van Ed Schwarzwälder (…) in een gesloten enveloppe (…) in het voor-
bijgaan.” Die bevestigde dat de eerste keus een juiste afspiegeling was van “de groep in zijn 
geheel, met zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikten en ook qua leeftijd oudere leden”.99 Van 
Buchem liet het daarbij. Ook het feit dat Bosschieter al vertrokken was, bleek geen reden 
tot nadere controle door de bestuursleden.

Terugkijkend op de tien factoren die Bosschieter opstelde, leek dus het criterium “voor-
keur klanten” bepalend. In die zin dat de groep van 110 grotendeels samenviel met de 
mensen die één van de havenbedrijven regelmatig en gedurende langere tijd inleende. Over 
die arbeiders waren de ondernemers tevreden en die kenden ze. Dat de bestuursleden van 
Span bij deze voorkeursbehandeling bezwaren aantekenden, had op de gang van zaken en 
de selectie geen invloed. Sterker nog, waarschijnlijk wisten ze niet van de handelswijze van 
Bosschieter en verkeerden ze in de veronderstelling dat hij de gegeven opdracht uitvoerde 
en door toepassing van de selectiecriteria tot 110 mensen was gekomen. Daarbij kreeg hij 
alle vrijheid. Van een mondelinge of schriftelijke rapportage aan het bestuur was niets 
gebleken.

Dan restte wel de vraag welke functie het pakket van de tien niet limitatieve factoren 
vervulde. In een brief aan het personeel, gedateerd 9 juni, deelde het bestuur mee dat de 
omvang en de samenstelling van de twee pools gereed was.100 Heilig verklaarde echter, 
evenals Bosschieter, dat het bestuur de selectiecriteria op 11 juni vaststelde.101 Betekende 
dit dat de criteria waren opgesteld, nadat de selectiebeslissing al had plaatsgevonden? Was 
het pakket criteria een poging tot een rechtvaardiging achteraf door zowel het bestuur als 
Bosschieter? Een overtuigende reden om een dergelijke manipulatie uit te sluiten, diende 
zich niet aan. Tenslotte hoefde niet elke onduidelijkheid of tegenstrijdigheid slechts het 
gevolg te zijn van een chaotisch bestuursbeleid.102

96 Proces-verbaal Ter Wisscha, 4 november 1999, p. 1.
97 Proces-verbaal Heilig, 4 november 1999, p. 2.
98 Overigens was niet nagegaan of leden van de groep allochtonen die in 1993 met een speciaal project aange-
trokken was tot de 110 behoorden. Een aantal van hen was in juni 1998 nog in dienst van Span. Niemand van de 
oorspronkelijke groep bleek voor Spano geselecteerd. Hoewel er geen aanwijzingen waren dat allochtone herkomst 
een negatief selectiecriterium was, zou bij een serieuze toetsing deze uitsluiting onmogelijk zijn.
99 Proces-verbaal Van Buchem, 21 februari 2000, pp. 1, 2.
100 Bestuur Span, Aan de werknemers, 9 juni 1998.
101 Proces-verbaal Heilig, p. 2. De brief van het bestuur aan de ondernemingsraad van 15 juni 1998 maakte ook 
melding van een bestuursbesluit van 11 juni 1998.
102 Aan het einde van het getuigenverhoor van Van Buchem, het tiende in de reeks, bestond nog steeds geen 
duidelijkheid over de relatie tussen de criteria en de selectie. In een nieuw getuigenverhoor kregen Heilig en Ter 
Wisscha nog een keer de vraag voorgelegd hoe de criteria tot 110 man hadden geleid. De twee hadden niets toe te 
voegen aan hun eerdere verklaringen. Bovendien bleken ze niets ondernomen te hebben de gevraagde informatie te 
achterhalen. “Wij zijn evenmin nagegaan of Bosschieter het selectieproces heeft uitgevoerd met behulp van schrif-
telijke bescheiden, en zo ja, waar deze bescheiden zich dan nu zouden bevinden.” - Proces-verbaal Ter Wisscha, 11 
mei 2000; in een apart verbaal door Heilig bevestigd.
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De getuigenverhoren boden een unieke blik achter de schermen van het bedrijfsbeleid bij 
Span 1. De reconstructie van de gebeurtenissen en overwegingen beperkten zich echter niet 
tot het eerste half jaar en strekte zicht uit tot het bestaansjaar van Span 2.

Tweede fase Span
Span 2 was in de eerste plaats een scholingspool. In de arbeidsovereenkomst stond dat 

de werknemer gemiddeld vier dagen per week actief medewerking diende te verlenen aan 
een programma van tests, scholing en arbeidsbemiddeling.103 Hoewel cijfers ontbraken, 
waren de resultaten mager.

Om met de arbeidsbemiddeling te beginnen. Waarschijnlijk leidde het project ongeveer 
dertig mensen naar een baan binnen of buiten de haven.104 Voor Pront moest dit aantal een 
tegenvaller zijn. In november 1998 verwachtte ze dat op 15 juni 1999 voor vijftien mensen 
niets meer gedaan kon worden.105 Een maand later schatte ze dat aantal al op 37.106 Bij 
Heilig was begin 1999 het optimisme nog volop aanwezig: Alles verliep volgens plan.107

En de scholing? Pront: “Ik ben onvoldoende voorbereid om nadere gegevens te 
noemen.”108 Later bleken Ter Wisscha en Heilig daartoe ook niet in staat. Ze konden 
slechts verwijzen naar de doelstellingen.109 Alles wees erop dat de deelname aan een pro-
gramma van scholing en bemiddeling zich tot een minderheid beperkte.110

De meerderheid van de tweede keuze was aan zijn lot overgelaten.111 In een sfeer van 
demoralisering meldde ruim 25 procent zich ziek en hield, volgens Pront, een waarschijn-
lijk even grote groep zich onbereikbaar.112 Ze lichtte dat toe aan de hand van de twee sys-
temen waarover de bestekers in hun computer beschikten. Eén voor Spano en één voor 
Span. Een aanvraag om inleen kwam eerst in het systeem van Spano terecht. Waren daarin 
te weinig mensen beschikbaar, raadpleegden de bestekers Span, waarvan slechts “een 
groep van twintig mensen benaderbaar was en zeer regelmatig een oproep ontving”. Dat 
was vaker en langer dan hun contract aangaf.113

Pront vond dat de werkverdeling “eerlijker” moest, over meer mensen gespreid. In een 
gecombineerde bestuursvergadering van Spano en Span kreeg directeur Schwarzwälder 

103 Arbeidsovereenkomst Span, 26 juni 1998.
104 Span 2 begon juni 1998 met 144 mensen, in september waren dat er 124, in november 106 - 
Overlegvergadering Spano, 28 september en 2 november 1998. Na de ontslagaanvraag voor 96 arbeiders in decem-
ber, volgde in maart 1999 de effectuering voor 90 mensen. Maximaal konden 54 (144 min 90) mensen bemiddeld 
zijn. In werkelijkheid was dat minder door het onbekende aantal dat op eigen gelegenheid werk vond.
105 Overlegvergadering Spano, 2 november 1998.
106 E.D. Pront, Aan Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord Holland, 22 december 1998.
107 Boot, Pool blijft speerpunt.
108 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 3.
109 Proces-verbaal tweede getuigenverhoor Ter Wisscha en Heilig, 11 mei 2000, p. 1. Kort na haar getuigenverhoor 
werd Pront gedurende lange tijd ziek. Volgens Ter Wisscha berustten de scholingsgegevens bij Pront persoonlijk 
en waren derhalve “bij Span niet voorhanden”.
110 Pront noemde in november een opleidingsdeelname van 42 personen, onduidelijk was of dat alleen Span 
betrof (dan was de deelname 40 procent) en over welke periode - Overlegvergadering Spano, 2 november 1998.
111 Boot, Aantekeningen interviews, 30 oktober 1999.
112 Overlegvergadering Spano, 2 november 1998.
113 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 3.



416 opstandig volk

het verzoek daar op te letten. “Ik kan niet zeggen dat hij dat heeft gedaan, maar ik kan wel 
zeggen dat, als hij dat heeft gedaan, dat tot niets heeft geleid.”114 Manager Jasperse van 
IGMA bevestigde de scheve verdeling. “Doorstaan kwam veel voor, zowel van eigen perso-
neel als van personeel van Spano.”115 Groothuesheidkamp had dezelfde ervaringen. “Het is 
wel gebeurd dat er langer dan wettelijk geoorloofd is gewerkt.”116

Een voor de hand liggende vraag was, waarom deze twintig mensen niet doorstroomden 
naar Spano.117 Vrijwel voltijds ingehuurd, konden ze de druk op Spano verlichten. CNV’er 
Van Buchem: “Het antwoord is dat dit niet kon, omdat er te weinig financieel vet op de 
botten zat.”118 Pront zei dat dit soort beslissingen buiten haar bevoegdheid lag.119 In de 
praktijk bleek het zelfs om meer mensen te gaan. “Af en toe”, zo legde Groothuesheidkamp 
uit, “kwam het voor dat we Rotterdam moesten bellen.”120 Jasperse voegde daaraan toe 
dat IGMA zich zo’n drie keer per maand wendde tot een derde bedrijf, wanneer Spano 
“uitverkocht” was.121

Gezien haar hoge verwachtingen en ambitieuze begin bij SCAN (“er is genoeg werk in ver-
gelijkbare branches”) en de dovemansoren van het bestuur en de directeur, was de onte-
vredenheid van Pront te begrijpen.122 Ze liet dat ook tijdens het getuigenverhoor blijken. 
Bovendien was vooraf aan deze zevende zitting al heel wat bekend en raakte de kanton-
rechter thuis in de materie. De druk op Pront was groot. Niet of half beantwoorde vragen 
kwamen bij haar terecht. Boos gaf ze in de pauze aan de advocaat van Span te kennen 
weinig van hem te verwachten. Na de hervatting vertelde ze dat, gezien de vaste groep van 
twintig, haar brief aan Arbeidsvoorziening niet geheel juist was.123 Ze had daarin geschre-
ven dat de ontslagvergunning gold voor werknemers “die feitelijk geen werkzaamheden 
verrichten in de Amsterdamse haven”.124

Betwijfeld kon worden of de Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening zijn goedkeuring 
had verleend aan het ontslag, wanneer hem deze informatie bekend was. Zeker, in com-
binatie met de suggestie van het uitgebreide overleg met de ondernemingsraad. Daarover 
verklaarde Pront: “Span had geen eigen OR. Voor mijn aanstelling was al besloten dat 
de belangen van Span werknemers mede door de OR van Spano zouden worden behar-

114 Idem, p. 4. Niet opgenomen in het proces-verbaal was de opmerking van de rechter die het getuigenverhoor 
leidde: “en toen dacht Schwarzwälder zeker, laat dat mens maar kletsen?”.
115 Proces-verbaal Jasperse, 28 januari 2000, p. 2.
116 Proces-verbaal, Groothuesheidkamp, 28 januari 2000, p. 2. In november 1999 wees de arbeidsinspectie in een 
schriftelijke waarschuwing op de regelmatige overschrijding van de wettelijke werktijden - Arbeidsinspectie regio 
Noordwest, Aan Spano, 24 november 1999.
117 Het principe van de doorstroming was niet onbekend, Pront sprak van drie personen - Overlegvergadering 
28 september 1999. Heilig van vier - Boot, Pool blijft speerpunt. Maar in beide gevallen gebeurde dat vanwege het 
vertrek van mensen bij Spano.
118 Proces-verbaal Van Buchem, 21 februari 2000, p. 3.
119 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 5.
120 Proces-verbaal Groothuesheidkamp, 28 januari 2000, p. 2.
121 Proces-verbaal Jasperse, 28 januari 2000, p. 1. Jasperse noemde het bedrijf Multiservice, waarvan Nagel zei 
dat VCK jaarlijks 150 tot 200 mensdagen bestelde - Proces-verbaal Nagel, 28 januari 2000.
122 Het Parool, 18 december 1997.
123 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 3.
124 E.D. Pront, Aan Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord Holland, 22 december 1998.
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tigd.” Een besluit, waarvan onbekend bleef wie daarvoor verantwoordelijk was. Ook over 
belangenbehartiging door de bonden van de mensen die onder contract van Span stonden, 
was niets bekend. Pront had om overleg verzocht. CNV Bedrijvenbond bleek daaraan geen 
behoefte te hebben en FNV Bondgenoten liet niets van zich horen.125

De gemiste kans van de doorstroming onttrok zich aan de beoordeling van de Regionaal 
Directeur. Daarom kende hij aan de werkzaamheden door werknemers van Span voor 
Spano geen structureel karakter toe en kwamen met het einde van Span de daar bestaande 
arbeidsplaatsen te vervallen.126 Maar juist in de structurele bijdrage van Span aan Spano 
lag een andere oplossing besloten, namelijk de doorstroming van minimaal twintig men-
sen. Het feit dat in november 1998 een hoeveelheid van 256 dagen was opgebouwd via de 
tijd voor tijd regeling wees in dezelfde richting.127

De verhouding Span/Spano hield ook de ondernemingsraad bezig. Grotendeels vernieuwd 
in februari 1998 begon de raad als vertegenwoordiging van het gehele personeel van Span. 
Maar al voor de splitsing van 17 juni leek Span als een ballast gezien te worden, “een anker 
uit het verleden” dat meegesleept werd. Bovendien gaf de raad de voorkeur aan een ‘echte’ 
scholingspool, dus zonder de ene werkdag per week.128 De ondernemingsraad van Span 1 
handelde dus reeds vanuit de positie en het belang van Spano, voordat deze gevormd was.

Na 17 juni veranderde de samenstelling niet, er was één ondernemingsraad voor Span 
en Spano. De verslagen verschenen echter onder de naam van Spano, waarbij de stand 
van zaken bij Span een agendapunt was. Veel te bespreken was er kennelijk niet, want het 
aantal overlegvergaderingen onderging vanaf september 1998 een halvering. Ingewikkeld 
was wel de situatie met de bondsbestuurders als werkgever, de raad vroeg zich af hoe de 
bond de belangen van Spano behartigde.129 In november was de identificatie met Spano 
compleet via de waarschuwing “dat wij als Spano het ons niet kunnen veroorloven (…) ons 
neus ophalen voor vuil, vies en zwaar werk. Zij die zich daar te goed voor voelen, kunnen 
beter wat anders gaan zoeken”.130

Bij het bestuur bestonden twijfels of Spano als zelfstandig bedrijf realiseerbaar was. 
In aansluiting op tijdelijk directeur Bosschieter gingen de gedachten eerst uit naar een 
bedrijfsovername131, later volgden gesprekken met de directie van de SHB over samen-
werking.132 “Er zijn andere gegadigden, maar iedereen schrikt van het probleem Span dat 
eraan hangt.”133

In december 1998 werden twee leden van een vrije lijst in de ondernemingsraad geko-
zen; één van hen kreeg de functie van secretaris. Beiden leefden al jaren in onmin met 
FNV Bondgenoten en behoorden tot de kleine groep die in de periode vóór het hoofd-

125 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 4.
126 Arbeidsvoorziening Noord-Holland Noord, Aan E.D. Pront, 25 maart 1999.
127 Overlegvergadering Spano, 2 november 1998.
128 OR-Info, 9 juni 1998.
129 Overlegvergadering Spano, 28 september 1998.
130 OR Info, 4 november 1998.
131 H.F. Bosschieter, Aan alle medewerkers, 2 april 1998.
132 Overlegvergadering Spano, 28 september 1998.
133 Boot, Pool blijft speerpunt. “Het is niet uit te sluiten (…) dat Spano wordt ondergebracht bij Randstad of 
Manpower.” - FNV Magazine, 16 december 1999.
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lijnenakkoord zich tegen de acties en stakingen keerde.134 De verkiezingen vielen in de 
tijd ongeveer samen met de ontslagaanvraag die het begin was van een reeks juridische 
procedures. In een positie van voortgaande onzekerheid over werk en werkgever nam de 
ondernemingsraad daar geleidelijk afstand van en sprak in oktober 1999 van “een drukke 
tegencampagne (…) om de actie van onze ex-collega’s te nuanceren en mogelijke gevolgen 
te ontkrachten”.135

De ontslagen en de juridische acties beheersten Span 2. Ruim voor de getuigenverhoren 
die in november 1999 begonnen, nam advocaat Fischer contact op met de FNV en de 
Nationale Ombudsman. Dat leverde informatie op die in het uiteindelijke rechtsgeding een 
rol speelde.

FNV Ledenservice
Parallel aan de “melding collectief ontslag” die manager Pront verzond, verzocht 

zij namens het bestuur van Span het bestuurslid Van Buchem, als bestuurder van CNV 
Bedrijvenbond, om een zo spoedig mogelijk overleg.136 De melding stuurde zij naar de 
Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening Noord-Holland Zuid.137 Drie maanden later ont-
ving zij de toestemming om de arbeidsverhouding van de inmiddels negentig werknemers 
te beëindigen, de afzender was echter Arbeidsvoorziening NoordHolland Noord 138 Deze 
wisseling was nodig, omdat SCAN met Elshoff als directeur, tevens bestuurslid Span, 
onder ‘Zuid’ viel. Twee illustraties van de belangenverstrengelende samenloop van func-
ties van bij Span betrokkenen.

Begin februari 1999 stelde Arbeidsvoorziening Noord-Holland Noord de arbeiders van 
Span individueel op de hoogte van het voorgenomen ontslag.139 Verschillende leden van 
FNV Bondgenoten benaderden de lokale Ledenservice voor juridische steun.140 De ver-
weren verschilden per vestiging. Samengevat richtte het protest zich tegen het ontbreken 
van de ontslagredenen en de schending van het anciënniteitprincipe (rangorde naar lengte 
diensttijd). Arbeidsvoorziening honoreerde de bezwaren niet. Ook niet nadat de ontsla-
genen zich baseerden op het unanieme, afwijzende advies van de paritair samengestelde 
Ontslagadviescommissie. Het was en bleef: “geen zaak”. Enkelen handhaafden hun pro-
test en werden verwezen naar de Amsterdamse FNV Ledenservice, waar ze geen willig oor 
vonden.

Eind maart 1999 nam de Haarlemse advocaat Fischer de zaak op van wat inmiddels een 
groep van dertien mensen was. Fischer kende een links activistische achtergrond en had 
zich in het arbeidsrecht gespecialiseerd om mensen die in de knoop kwamen met de soci-
ale wetgeving of meenden onterecht ontslagen te zijn juridisch bij te staan. Begin mei 1999 

134 Gesprek met A. de Wildt, 18 december 1999.
135 OR Info, 11 oktober 1999.
136 E.D. Pront, Aan CNV Bedrijvenbond, A.L.G. van Buchem, 22 december 1998.
137 E.D. Pront, Aan Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord-Holland, 22 december 1999.
138 Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening Noord-Holland Noord, Aan E.D. Pront, 25 maart 1999.
139 Arbeidsvoorziening Noord-Holland Noord, Ontslagaanvraag, 4 februari 1999.
140 De zelfstandige vereniging FNV Ledenservice volgde in 1998 de Rechtskundige Dienst op.
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stelde hij FNV Ledenservice op de hoogte van zijn bemoeienis.141 De contacten met Span 
liepen via haar advocaat R. van der Stege die eerder juridische bijstand verleende aan de 
ondernemingsraad van de Arbeidspool.

Samenstelling procederende groep oktober 1999142

—  Gemiddelde leeftijd: 54 jaar (oudste 57 en jongste 28 jaar).

—  Gemiddelde diensttijd bij Span en haar voorgangers: 25 jaar (langste 38 en kortste 7 jaar).

—  Kwalificatieniveau: één specialist, één mentor, 6 werkers en 14 allrounders.

—  Geheel (ziek) of gedeeltelijk arbeidsongeschikt: 15 (68 procent). Het betrof direct aan het werk 

gerelateerde arbeidsongeschiktheid, zoals: balenbeperking, stofbeperking, huidkanker, hernia, 

wervelfractuur en gebroken rug (bedrijfsongeval).

—  Van 19 man was het advies naar aanleiding van de SCAN-test bekend, in alle gevallen luidde 

dat: voortzetting huidige werkzaamheden. 

In de ogen van de poolarbeiders was de splitsing tussen Span en Spano een truc om bij een 
ontslagprocedure tijdens een reorganisatie de regel van anciënniteit te ontduiken. Ze zagen 
de twee stichtingen als één organisatie, waarin werknemers dezelfde werkzaamheden ver-
richten. Wezenlijk was niet dat één van de twee – Span – stopte, maar dat de activiteiten 
met minder personeel doorgingen. De leden van de Ontslagadviescommissie volgden een 
vergelijkbare redenering en spraken over een verwevenheid van beide stichtingen.143

Het standpunt van FNV Ledenservice stond hier diametraal tegenover. Het kwam erop 
neer dat na het faillissement van de Arbeidspool gekozen was voor een doorstart, hetgeen 
betekende dat de anciënniteitrechten van het gefailleerde bedrijf niet overgingen. Ieder 
trad in dienst van het nieuwe bedrijf Span, dus begon met een gelijke anciënniteit. Het 
verzoek van Fischer om een tegemoetkoming in de kosten werd dan ook afgewezen. Na dit 
bericht kreeg de correspondentie een ander karakter. De discussie over juridische aspecten 
van het ontslag maakte plaats voor een steekspel over de kosten en een mogelijk belan-
genconflict bij FNV Ledenservice door de positie van bestuurders van FNV Bondgenoten 
als (mede)werkgever. Hun betrokkenheid had volgens FNV Ledenservice de individuele 
belangenbehartiging niet in verlegenheid gebracht.144

Nadat Fischer zich verzekerd had van de steun van Koningh; leek in juni een kentering 
op te treden.145 Regiomanager R. Verburg van FNV Ledenservice opperde een regeling van 
de kosten. Koningh had hem op het vakbondsbelang gewezen, bovendien waren veel leden 
bij de zaak betrokken. Het leek Verburg het beste dat Fischer de procedures zou voeren.146

De kwestie van de kosten keerde eind juli terug. De Nationale Ombudsman was inmid-
dels benaderd (25 juni 1999) en het verzoek aan de kantonrechter acht getuigen te mogen 

141 W.G. Fischer, Aan FNV Ledenservice, 5 mei 1999.
142 Boot, Aantekeningen interviews, 30 oktober. De vier die zich later aansloten, bevestigden dit groepsprofiel.
143 Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening Noord-Holland Noord, Aan E.D. Pront, 25 maart 1999.
144 FNV Ledenservice, Aan W.G. Fischer, 20 mei 1999.
145 W.G. Fischer, Aan FNV Ledenservice, 26 mei 1999. “Tom Koningh is van mening dat de grond waarop de 
splitsing tussen scholingspool en operationele pool heeft plaatsgevonden ook niet ontslaggrond mag zijn.”
146 FNV Ledenservice, Aan W.G. Fischer, 2 juni 1999.
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horen verstuurd (12 juli 1999). Het dagblad Trouw besteedde er een halve pagina aan.147 
Verburg was alleen bereid tot een gesprek over de financiële afwikkeling, wanneer hij 
inzicht kreeg in de diverse procedures en de daaruit voortkomende kosten. Zolang dat niet 
het geval was, nam hij een afwachtende houding aan. Bovendien wist hij niet wie bondslid 
was en wie op basis daarvan voor rechtsbijstand in aanmerking kwam.148 Fischer stuurde 
een lijst met de namen van de leden van FNV Bondgenoten.149

Een regeling over de kosten leek nabij, maar onverwacht besloot Verburg een pauze in 
te lassen en de directie van FNV Ledenservice te raadplegen vanwege toch “strijdige 
belangen”.150 Aanleiding was een bericht van de ondernemingsraad van Spano die zijn zor-
gen uitsprak over de schadelijke effecten op de positie en betrouwbaarheid van Spano als 
gevolg van de juridische actie door de ontslagen collega’s.151

Ruim een maand later meldde FNV Ledenservice zich weer. Een “diepgaand” beraad 
had geleid naar de regel dat “geen rechtshulp wordt verleend aan leden in kwesties of 
zaken tegen een ander lid of een vakbond”. Deze “regeling tegenstrijdig belang” was van 
toepassing op Span en maakte het mogelijk Fischer als externe deskundige in te schake-
len. Als vergoeding bij een collectieve zaak stond een maximum van 3.500 gulden.152

Fischer vond het financiële voorstel niet serieus. “Aan kopieerkosten en porti ben ik 
dat bedrag al kwijt.” Bovendien breidden de werkzaamheden zich uit. Zo lag er een kwes-
tie over pensioenpremies en was een kort geding nodig om voor één van de procederende 
arbeiders het loon doorbetaald te krijgen over de opzegtermijn.153 Maar er speelde meer. 
Formeel was er geen reden om bij de genoemde regeling over tegenstrijdig belang te rade 
te gaan. “Het is niet de bond waartegen ik procedeer, maar het stichtingsbestuur Span en 
Spano.”

Dat FNV Ledenservice grote moeite had de schijn van belangenverstrengeling te ver-
mijden, was gebleken uit de behandeling van vragen over niet afgedragen pensioenpre-
mies. Een cliënt had Ledenservice hulp gevraagd. De betreffende kwestiebehandelaar 
benaderde echter Ter Wisscha met de vraag of een gesprek mogelijk was bij een al gepland 
bezoek aan het pensioenfonds.154 Ter Wisscha was echter in deze kwestie geen belan-
genbehartiger van een ontslagen arbeider, maar oud-werkgever en in die functie had hij 
– mogelijk – fouten gemaakt.155

147 Trouw 13 juli 1999 (“De havenarbeider vliegt eruit”).
148 FNV Ledenservice, Aan W.G. Fischer, 29 juli 1999 en 10 augustus 1999.
149 W.G. Fischer, Aan FNV Ledenservice, 13 augustus 1999 (alleen namen). Idem, 24 augustus 1999 (inclusief 
adressen). De groep bleef groeien, het aantal bondsleden was zeventien. Begin 2000 bedroeg het totale aantal 
26 (ook niet bondsleden). Voor het gemak heetten ze alvast ‘de 26’. Zo bleven ze zich noemen, nadat één van 
hen, Henk Duiveman, in februari 2001 een einde aan zijn leven maakte; “het ontslag en de langdurige, juridische 
nasleep waren hem te veel geworden”- Persbericht Bezettingsactie FNV Bondgenoten, 2 april 2001.
150 FNV Ledenservice, Aan W.G. Fischer, 13 augustus 1999.
151 Verburg maakte melding van een schrijven dat 13 augustus 1999 bij hem arriveerde, maar voelde zich pas 
gerechtigd de inhoud aan “derden” bekend te maken na schriftelijke toestemming van de ondernemingsraad. Die 
kwam echter niet - Ondernemingsraad Spano, Aan personeel, 11 oktober 1999.
152 FNV Ledenservice, Aan W.G. Fischer, 16 september 1999.
153 W.G. Fischer, Aan FNV Ledenservice, 4 oktober 1999.
154 FNV Ledenservice, Aan D. Ter Wisscha, 17 augustus 1999.
155 W.G. Fischer, Aan FNV Ledenservice, 21 december 1999.
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FNV Ledenservice liet niets meer van zich horen, totdat Fischer begin 2001 een heroverwe-
ging van het standpunt vroeg.156 De opvolger van Verburg reageerde binnen een week en 
maakte succesvolle afspraken over een afrekening.157

In de toelichting op de “regeling tegenstrijdig belang” vroeg FNV Ledenservice aan-
dacht voor de “vrijheid en onafhankelijkheid” van haar rechtshulp.158 Juist in het geval 
van de poolarbeiders was het de vraag of de beoordeling dat zij ‘geen zaak’ hadden die 
vrijheid en onafhankelijkheid garandeerde. De twijfels lagen immers voor de hand. Zo 
vaak kwamen vakbondsleden niet in een situatie het ontslag te moeten aanvechten bij 
een werkgever die bij andere gelegenheden de bepalingen van het arbeidsrecht zorgvul-
dig behoorde te bewaken. Toen vervolgens FNV Ledenservice de argumentatie van die 
werkgever en Arbeidsvoorziening volgde, niet verontrust was over het opzij zetten van 
de Ontslagadviescommissie en weigerde aan de advocaatkosten bij te dragen, verloor de 
onafhankelijkheid haar geloofwaardigheid.

Misschien verwachtte FNV Ledenservice niet dat na haar afwijzing toch een procedure 
op gang kwam. Zelf rechtsbijstand verlenen, kon niet meer. Bovendien stond de bond vol-
gens de media in het beklaagdenbankje.159 De secretaris van het bestuur van Span zei, als 
bestuurder van FNV Bondgenoten, van het gezeur af te willen: “Liever een procedure dan 
dat deze zaak blijft doormodderen.”160 Er moest dus iets gebeuren, zonder gezichtsverlies, 
maar niet zonder controle. De constructie tegenstrijdig belang bood hiervoor een uitkomst 
en rechtvaardigde de uitbesteding van de rechtshulp.

De 26 waren in een wirwar van functies en belangen wijzer geworden over de 
argumentatie van Arbeidsvoorziening en indirect van het bestuur van Span. Hetzelfde 
gebeurde na het contact met de Nationale Ombudsman, ook al moest dat vroegtijdig 
beëindigd worden.

Nationale Ombudsman
Juni 1999 wendden de 26 zich tot de Nationale Ombudsman, het instituut dat sinds 

1982 op basis van een klacht onderzoek doet naar de gedragingen van bestuursorganen 
van de overheid ten opzichte van burgers. De klacht betrof de verlening van de ontslagver-
gunning door Arbeidsvoorziening Noord-Holland Noord. Zou de ombudsman de klacht 
gegrond verklaren, dan kwam de mogelijkheid van een schadeloosstelling in zicht en stond 
de groep sterker in de rechtsgang. Bovendien kon het eventuele onderzoek nuttige gege-
vens opleveren. Dat gebeurde inderdaad in de antwoorden op de vragen van de ombuds-

156 Idem, 8 januari 2001. Aanleiding was een positief verlopen - nog te bespreken - kort geding tegen de gemeente 
Amsterdam en NV Werk dat veel publiciteit kreeg.
157 FNV Ledenservice, Aan W.G. Fischer, 15 januari 2001. W.G. Fischer, Aan FNV Ledenservice, 8 februari 2001. 
In maart 2002 volgde een afrondende regeling ter dekking van gemaakte en nog te maken kosten.
158 FNV Ledenservice, Aan W.G. Fischer, 16 september 1999.
159 De Telegraaf, 1 september 1999, “Ex-havenpoolers: ontslag door willekeur vakbonden” - Het Financieele 
Dagblad, 1 september 1999, “Proces van havenwerkers tegen vakbond en RBA”.
160 FNV Magazine, 9 september 1999, “Ex-havenwerkers klagen de bond aan”.
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man aan Arbeidsvoorziening die overigens afkomstig waren van de Algemene Directie.161

De 26 legden de ombudsman twee kwesties voor: het ontslag en de relatie Span/
Spano. In hun visie was het ontslag in strijd met het hoofdlijnenakkoord. Daarin stond 
namelijk dat de scholingspool – Span 2 – in principe een jaar zou bestaan, “waarna alle 
werknemers of uitgestroomd zijn naar een functie binnen of buiten de haven of doorstro-
men naar de Stichting B [Spano]”.162 Anders gezegd, wie van de oorspronkelijk 144 voor 
Span 2 geselecteerden na een jaar nog geen andere werkgever had, en dat waren er ruim 
negentig, ging alsnog naar Spano over. En dat was niet gebeurd. Hetgeen betekende dat 
de splitsing in twee pools geen betrekking had op wel of geen scholingstraject, maar op 
wel of geen aanwijzing voor ontslag. Achteraf bleken dus de selectiecriteria voor scholing 
ontslagcriteria te zijn.163

De Algemene Directie interpreteerde de aangehaalde passage cruciaal anders. Ze las: 
mochten de bij Span in dienst zijnde arbeiders geen werk elders hebben gevonden, dan 
resteerde bij gebrek aan een passende plaatsing “impliciet” de mogelijkheid van een defi-
nitieve beëindiging van het dienstverband. Bij de uitwerking van haar standpunt leek de 
directie wat voorzichtiger en gaf toe dat in het akkoord “niet met zoveel woorden” aan het 
einde van Span 2 de mogelijkheid van ontslag in beeld kwam. Maar vanaf het begin was 
toch duidelijk dat Span een tijdelijk en projectmatig karakter droeg.164

Na een verzoek van de ombudsman om verduidelijking kwam de Algemene Directie met 
een aanvullend argument door de introductie van het begrip “onvoorziene omstandigheden”. 
Sombere werkgelegenheidsprognoses rechtvaardigden een afwijking van het akkoord.165

Het weerwoord van Fischer achtte dit denkbaar, maar dan moest wel opnieuw gese-
lecteerd worden.166 Dus teruggaan naar het einde van Span 1 – dat was vóór de selectie van 
het personeelsbestand in twee pools – gevolgd door een nieuwe aanwijzing voor ontslag 
op basis van anciënniteit.

Het tweede element in de klacht betrof de al of niet verwevenheid van Span en Spano. Na 
raadpleging van de Algemene Directie had de Regionaal Directeur de conclusie van de 
Ontslagadviescommissie verworpen dat de twee stichtingen een geheel vormden. In haar 
antwoord trachtte de Algemene Directie aan te tonen dat Span en Spano afzonderlijke en 
verschillende ondernemingen waren. In dat geval gold immers het beginsel van anciënni-
teit niet.167 Het was inmiddels december 1999 en de getuigenverhoren waren aan de gang. 
De informatie daaruit gebruikten de 26 voor hun commentaar op de argumenten van de 
Algemene Directie.168 Een samenvatting.

161 Opvallend, omdat de klacht geen betrekking had op de Algemene Directie die bovendien niet beschikte over de 
bevoegdheid ontslagvergunningen te verlenen.
162 Hoofdlijnenakkoord, 18 november 1997, p. 2.
163 W.G. Fischer, Aan Nationale Ombudsman, 25 juni 1999.
164 Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening, Aan Nationale Ombudsman, 1 september 1999.
165 Idem, 9 december 1999.
166 W.G. Fischer, Aan Nationale Ombudsman, 21 december 1999.
167 Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening, Aan Nationale Ombudsman, 9 december 1999.
168 W.G.Fischer, Aan Nationale Ombudsman, 30 september 1999, 25 november 1999 en 21 december 1999.
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— Algemene Directie – De samenstelling van het bestuur van Span en Spano verschilde.
De 26 – De overlapping was opvallend, bovendien dreigde belangenverstrengeling.

— Algemene Directie – De taken waren verschillend. Span zorgde voor de afvloeiing van 
personeel en de begeleiding en ondersteuning bij het vinden van ander werk, Spano 
vormde een nieuwe personeelsvoorziening.

De 26 – Span en Spano kenden hetzelfde adres en logo, de administratie liep via Spano, 
er was één ondernemingsraad en de bestuursvergaderingen waren gezamenlijk.
— Algemene Directie – De financiën waren afzonderlijk georganiseerd; onderling bestond 
een zakelijke verrekening.

De 26 – De financiën waren verweven. Spano inde de afgenomen diensten, ook die van 
Span, en betaalde de loonsom van de werknemers van Span. Hetgeen overbleef, waren 
inkomsten.
— Algemene Directie – Van actieve en intensieve mobiliteit tussen arbeiders van de twee 
stichtingen onderling was geen sprake.

De 26 – Kon Spano geen mensen leveren, volgde de inschakeling van Span 2.

Tegenover elkaar stonden twee opvattingen over Span 2, Spano en hun onderlinge verhou-
ding die later in de pleidooien van de advocaten terugkeerden.
 Arbeidsvoorziening – Het hoofdlijnenakkoord impliceerde de mogelijkheid van een 
gedwongen ontslag. Span was een tijdelijk opvanghuis voor met werkloosheid bedreigde 
poolarbeiders. Spano vormde een zelfstandige, geheel nieuwe havenpool met arbeiders die 

Voor het gerechtsgebouw aan de Amsterdamse Parnassusweg, 4 november 1999, eerste dag getuigenverhoren 

– foto Vera Bakker
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na een selectieproces waren aangenomen. De selectie voor Span en Spano stond los van 
het ontslag. Na het faillissement van de Arbeidspool en het ontslag van alle toenmalige 
arbeiders volgde een doorstart die de rechten van anciënniteit ophief.

De 26 – Het hoofdlijnenakkoord sloot gedwongen ontslagen uit. Span was verworden 
tot een sterfhuis voor overbodig verklaarde poolarbeiders. Spano was, na een reorganisa-
tieproces, het overlevende restant van de havenpool. De selectie voor Span hield niet alleen 
de uitsluiting van Spano in, maar bleek ook de voorbode van ontslag te zijn. Omdat Span 
en Spano gezamenlijk de opvolger van de gefailleerde Arbeidspool waren, was het beginsel 
van anciënniteit op een eventueel ontslag van toepassing.

Fischer verzuchtte in één van zijn laatste brieven aan de ombudsman: “Kennelijk leefde 
iedereen in de veronderstelling dat nu vakbonden en Arbeidsvoorziening erbij betrokken 
waren, het allemaal wel goed zat.”169

Inderdaad raakten posities en belangen vermengd en telden mogelijke waarschuwin-
gen niet. Zo verdedigde de Algemene Directie het beleid van de Regionaal Directeur, ter-
wijl zij in de netelige kwestie van de Ontslagadviescommissie diezelfde directeur advi-
seerde. Evenzeer had de Regionaal Directeur al bij de behandeling van de ontslagaanvraag 
gewaarschuwd moeten zijn. Een collega was medeverantwoordelijk voor die aanvraag 
en er lag een afwijzing van de Ontslagadviescommissie. Bovendien was diezelfde collega 
nauw betrokken geweest bij de opstelling van het hoofdlijnenakkoord en belast met de 
organisatie van een wezenlijk onderdeel, de test- en opleidingsfase. In zo’n complexe situ-
atie zou een grondig onderzoek verwacht mogen worden, bijvoorbeeld naar de uitvoering 
van het hoofdlijnenakkoord.

Ook de Algemene Directie die gezien de klacht dubbel gewaarschuwd had kunnen zijn, 
vond dat niet nodig. Dat was des te opmerkelijker, omdat zij op de hoogte kwam van infor-
matie uit de getuigenverhoren die in de fase van de ontslagaanvraag nog niet openbaar 
was. De nieuwe gegevens bleven liggen en met de interpretatie van het hoofdlijnenak-
koord werd geschipperd. Impliciet zou het akkoord in ontslagen voorzien en mocht daar-
aan getwijfeld worden, dan bestond altijd nog de constructie van onvoorziene omstandig-
heden. Terwijl de Algemene Directie het bestaan van dergelijke omstandigheden trachtte 
aan te tonen – zonder dat de werkgever daarop een beroep deed – functioneerden ze als 
een reden van gemaakte afspraken af te wijken. En dus de ontslagvergunning te verlenen.

Het oordeel van de ombudsman over het optreden van Arbeidsvoorziening moest uitblij-
ven. Vanwege het ontstane verband tussen de klacht en de gerechtelijke procedure werd 
het onderzoek in februari 2000 beëindigd.170

Onbekend met de wereld van het recht ontwikkelden de 26 een intensieve samenwerking 
met hun advocaat. Elke stap volgde na gezamenlijke besluiten, ook de keuze voor het 
getuigenverhoor. Even terug in de tijd ten opzichte van de voorgaande reconstructie.

169 Idem, 21 december 1999.
170 Nationale Ombudsman, Aan W.G. Fischer, 11 februari 2000.
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Getuigenverhoor
In het recht schaken advocaten tegelijk op verschillende borden. Op zoek naar het juri-

disch gelijk kan in de ene redenering verworpen worden wat in de andere is aangenomen. 
In het voorgaande was te zien dat de 26 op het eerste bord de gevolgde interpretatie van 
het hoofdlijnenakkoord betwistten. Zouden ze daarin gelijk krijgen, dan zou het collec-
tief ontslag teruggedraaid moeten worden. Op het tweede bord gingen ze echter uit van 
een collectief ontslag en vielen ze de gevolgde aanwijsprocedure aan. Zou de rechter ook 
van mening zijn dat Spano de voortzetting was van Span en de Arbeidspool, dan zou een 
nieuwe procedure nodig zijn waarin de anciënniteit een relatieve ontslagbescherming 
bood. Op het derde bord vormde juist die aanwijsprocedure het uitgangspunt en richtte het 
onderzoek zich op de daarbij gebruikte (test)gegevens en selectiecriteria. Zou de selectie 
voor Span en Spano onzorgvuldig of op oneigenlijke gronden hebben plaatsgevonden, dan 
moest teruggegaan worden naar de situatie van Span in het eerste half jaar.

Voor de 26 was deze gelaagde benadering wennen, ze vatten het op als ‘wedden op 
meerdere paarden’, langs verschillende wegen de rechter van hun gelijk overtuigen. De 
veronderstelling was dat het ontslag niet strookte met goed werkgeverschap, maar voor 
het bewijs ontbraken de gegevens. Hoe was bijvoorbeeld de selectie gegaan en hoe stond 
de werkgelegenheid van Spano ervoor? Het getuigenverhoor zou op deze en andere vragen 
antwoord kunnen geven, maar kon achterwege blijven in het geval dat de bestuurders van 
Span en Spano buiten de rechtszaal volledig inzicht gaven in bijvoorbeeld de gebruikte 
beslissingscriteria.171 Van der Stege kreeg dat voorgelegd. Toen hij niet reageerde, ging een 
verzoekschrift voor de verhoren naar de kantonrechter.172

Daarop reageerde Van der Stege wel. Om precies te zijn een dag voor het kort geding 
om Span/Spano te dwingen de adressen te verstrekken van de acht getuigen die de 26 
wilden laten horen. Die gegevens behoorden tot het verzoekschrift, maar Span en Spano 
waren niet bereid gebleken ze te verstrekken. Van der Stege kwam daar van terug, “om de 
inhoudelijke discussie zoals u die kennelijk wenst te voeren (…) op de meest korte termijn 
tot een afronding te brengen”.173 Hij vond het aantal getuigen wat overdreven en hem leek 
één bestuurslid genoeg. De kantonrechter dacht daar anders over en stemde in met het 
verzoek.

Informatiegebrek was niet de enige reden voor een getuigenverhoor te kiezen. De Wildt: 
“Om ons werk terug te krijgen, was meer nodig dan een rechtszaak. In het getuigenverhoor 
zagen we een goed middel om in de publiciteit te komen en druk uit te oefenen, ook bin-
nen de bond.”174

De procederende groep zocht dus naar mogelijkheden de juridische actie te verbinden 
aan sociale actie. Samenwerking of in ieder geval in contact komen met de oud-collega’s 
die bij Spano werkten, zou mooi zijn. Dat bleek nauwelijks te gaan. Zij waren de blijvers 

171 W.G. Fischer, Aan R. van der Stege, 7 juni 1999.
172 W.G. Fischer, Aan de Kantonrechter Amsterdam, Verzoekschrift tot voorlopig getuigenverhoor, 12 juli 1999. 
Zes weken later volgde een aanvulling met 26 bijlagen.
173 R. van der Stege, Aan W.G. Fischer, 16 augustus 1999.
174 Gesprek met A. de Wildt, 18 december 1999.
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– ‘goudhaantjes’- die het selectieproces van de werkgever hadden doorstaan. En of ze nu 
wel of niet sympathie kenden voor de 26, een succesvolle juridische procedure stond op 
gespannen voet met hun positie. Zo zou een gewijzigde techniek van selectie en ontslag 
hen kunnen treffen en voerde een schadeclaim de toch al wankele financiële positie van 
Spano naar een nieuw faillissement.

Terecht of niet, dit soort verwachtingen deed de ronde. Evenals geruchten als “zak-
kenvullers die Spano kapot willen maken”. Om deze te ontzenuwen ging in augustus een 
pamflet de haven in dat met het gebruikte logo Perspectief de relatie legde met de gevoerde 
acties. “Met een faillissement van Span(o) is niemand gebaat. (…) Daarom is de eis ‘terug 
in de haven’ en wordt er niet gebedeld om een afkoopsom.”175

De spanningen liepen echter op. De ondernemingsraad zag in de aangespannen procedure 
een bedreiging voor het voortbestaan van Spano en keerde zich er in oktober 1999 openlijk 
tegen. Dat laatste was voor de 26 aanleiding in de kantines van alle havenbedrijven een 
Open Brief te verspreiden, waarvan de ondernemingsraad van Spano per fax een exem-
plaar ontving. In zeven punten volgde een toelichting op de juridische actie. Punt één 
luidde: “Het laatste dat wij willen, is het bestaan van Spano en jullie werkgelegenheid 
bedreigen. Jullie werk is ons net zo lief als het werk dat ons ontnomen is.” Bij de brief 
was de uitnodiging voor een bijeenkomst gevoegd die bedoeld was als opwarmer voor 
de eerste getuigenverhoren die een week later plaatsvonden.176 Dat lukte, want de onge-
veer vijftig mensen die naar het buurthuis De Vierhoek in de Amsterdamse Kinkerbuurt 
kwamen, zouden elkaar de komende maanden regelmatig ontmoeten in de zalen van het 
Gerechtsgebouw aan de Parnassusweg in Amsterdam.

De Wildt legde uit dat allen die bij Span of Spano gewerkt hadden of werkten de nade-
len ondervonden van het gevoerde wanbeleid. Fischer illustreerde dat aan de hand van een 
proces over achterstallig loon dat één van de 26 met succes had gevoerd. Bij die gelegen-
heid – 14 september 1999 – had Heilig verontschuldigend gesproken over de administra-
tieve bende bij Span/Spano. En die trof uiteindelijk de blijvers net zo hard als hun ont-
slagen collega’s. Aanwezige vakbondsleden, werkzaam bij Ceres en IGMA, spraken hun 
steun uit. Van Spano was slechts een enkeling aanwezig, de standpunten kwamen niet 
dichter bij elkaar en een gezamenlijke strijd is het nooit geworden.177

De eerste getuigenverhoren waren op 4 en 5 november. Hoewel de rechter een actieve 
rol speelde, de vragen stelde en voor een verslag zorgde, stonden de schijnwerpers op de 
bestuursleden en het management van Span gericht. En daarmee op de gehele uitvoering 
van het hoofdlijnenakkoord vanaf de inwerkingtreding op 17 december 1997. De bonds-
bestuurders stonden onder een extra lamp. En wel in drie, niet gemakkelijk te verenigen, 
posities: als ontwerpers, als uitvoerders en als controleurs van het akkoord.178

175 Perspectief, 10 augustus 1999.
176 Open Brief, Aan Amsterdamse havenwerkers, in het bijzonder van Spano, 22 oktober 1999.
177 H. Boot, Aantekeningen bijeenkomst “de Vierhoek”, 29 oktober 1999.
178 Heilig erkende, vlak na de oprichting van Span op 5 december 1997, het risico van verschillende petten: “Maar 
er was geen andere mogelijkheid. En ik ben ervan overtuigd dat het niet fout gaat. Anders hadden we geen zitting 
genomen in het bestuur” - FNV Magazine, 11 december 1997.
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Over die benadering van de bond had de groep uitvoerig gediscussieerd. Niet, omdat over 
de kritiek twijfels bestonden. Deze leefde sterk, ook bij de leden van FNV Bondgenoten die 
een ruime meerderheid vormden, maar daarbij moest het niet blijven. De discussie bin-
nen de bond diende in gang gezet te worden; wie wist van de onmogelijke positie van de 
bondsbestuurders en wie controleerde hen? Het congres van FNV Bondgenoten in januari 
2000 was daarvoor een geschikte gelegenheid.

Een “Aanklacht” met een korte terugblik, aangevuld met uitspraken uit de eerste ronde 
getuigenverhoren, eindigde met een oproep aan de congresgangers: “Eis een onderzoek. 
Eis verantwoording van de bestuurders die namens de bond tot het werkgeverdom zijn 
toegetreden.”179 In de hal van het Utrechtse Jaarbeursgebouw verspreidde een groep van 
twintig mannen en zeven vrouwen, geflankeerd door spandoeken, honderden exemplaren 
van de Aanklacht. “Daarna gingen ze zeer zichtbaar de zaal in en na enig overleg met de 
congresleiding interviewde de dagvoorzitter, tv-presentator Felix Meurders (VARA), één 
van hen. Bij een doodstille zaal gebeurde dat voor het front van een minister, de vorige 
en huidige voorzitter van de FNV en het voltallige bondsbestuur. Na een minuut of zeven 
volgde een klaterend applaus.”180

Weinigen van de aanwezigen in de rechtszaal hadden ervaring met een getuigenverhoor. 
In eerste instantie keken ze dan ook nieuwsgierig en gespannen toe. De kantonrechter 
hield zich nauwgezet aan de hem geleverde vragenlijsten. Geleidelijk raakte hij meer ver-
trouwd met de onderwerpen, stelde aanvullende vragen, gaf Fischer de ruimte voor nieuwe 
vragen en bood soms zelfs de gelegenheid tot opmerkingen uit de zaal. Toen bleek dat de 
meeste getuigen niet erg coöperatief waren en zich niet merkbaar hadden voorbereid, ver-
anderden de toeschouwers in deelnemers. De stemming die hierdoor ontstond, kreeg het 
karakter van ‘en nu zal de onderste steen boven komen’.181

Na de eerste twee zittingsdagen volgden er nog vier. Van Buchem zegde twee maal af 
vanwege zijn proeftijd bij een nieuwe werkgever. Eerder waren drie nieuwe getuigen, nauw 
betrokken bij de besteking, op 13 januari 2000 niet komen opdagen. Op die dag, ook Van 
Buchem stond op de lijst, zaten de kantonrechter, de griffier en Fischer klaar, de zaal was 
vol, maar de opgeroepen getuigen waren afwezig. De rechter vond dit hoogst ongepast 
en gaf toestemming tot een dagvaarding. Kwamen ze dan nog niet, zou hij het bevel tot 
“medebrenging” geven en haalde de politie hen op.182 Zo ver kwam het niet. Met de laatste 
zitting op 11 mei 2000 bestreek het voorlopig getuigenverhoor een periode van een half 
jaar.

179 Aanklacht, Aan het congres van FNV Bondgenoten, 26-28 januari 2000.
180 H. Boot, Hoe een bond volstrekt ongeloofwaardig wordt, in: Solidariteit, april 2000. Toen na het congres 
niets gebeurde, wendde de voorzitter van de Havenbeleidscommissie in Amsterdam - H. Kappelhof, kaderlid FNV 
Bondgenoten, werkzaam bij IGMA - zich tot de bondsraad. “Het lijkt wel of niemand zijn vingers eraan wil bran-
den. (…) Velen weten ervan, niemand doet er wat aan en ik vind dat een slechte zaak - Brief aan bondsraad FNV 
Bondgenoten, 18 februari 2000. Doorverwezen naar de sectorraad van de Bedrijfsgroep Vervoer volgde een gesprek 
met de bedrijfsgroepmanager; daarna bleef het stil.
181 Idem.
182 H. Boot, Tot de onderste steen boven komt, in: Solidariteit, februari 2000.
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De verhoren kregen onverwacht een extra betekenis. De getuigen konden namelijk geen 
schriftelijke stukken van bijvoorbeeld bestuursvergaderingen overleggen. Zonder dat de 
26 daarvan wisten, signaleerden accountants tijdens de controle van de jaarrekening van 
Span dit euvel al een jaar eerder.183 Deze administratieve tekortkoming maakte de speur-
tocht naar gebeurtenissen en overwegingen erg afhankelijk van de mondelinge verklarin-
gen van de getuigen. Geautoriseerd in de processenverbaal van de griffier vormden ze de 
basis van de reconstructie die hiervoor gemaakt is.

Al kort na de eerste getuigenverhoren besloten de 26 tegen Span een proces aan te 
spannen. De gevolgde strategie van ‘eerst bewijs dan procedure’ leverde voldoende 
informatie op. Erg gemakkelijk was dat niet gegaan. Dat Van der Stege zich niet 
coöperatief opstelde, hoorde waarschijnlijk bij de mores van de advocatuur, verrassend 
echter was de nonchalante opstelling van de drie bondsbestuurder. De verhoren 
verliepen moeizaam en via hun advocaat drongen ‘de 26 ‘ aan op een grondige 
voorbereiding en de beschikbaarstelling van schriftelijk materiaal. Van Buchem die als 
laatste aan de beurt was, ontving na de negatieve ervaringen met zijn collega’s een 
persoonlijk verzoek de nodige gegevens te achterhalen.184 Het mocht niet baten. Van 
Buchem: “Ik heb geen stukken bij mij, omdat ik geen toegang daartoe heb.”185

Ook Heilig en Ter Wisscha wisten niets over de individuele ontslaggronden te melden 
en de informatie over de scholing lag bij Pront thuis. De drie hadden er zichtbaar 
moeite mee in de rechtszaal als een ‘gewone burger’ benaderd te worden. Van overleg 
of onderhandelingen was geen sprake. Ze moesten antwoorden geven. En als zij dat 
niet konden, kwam dat keurig op schrift te staan. De kantonrechter bepaalde de loop 
en de duur van de zitting.

Terwijl dus nog de getuigenverhoren liepen, ging de dagvaarding de deur uit.186 Formeel 
was dit de inleidende, eerste stap in de juridische procedure met de 26 als eiser en 
Span als gedaagde in een civiel proces, dat wil zeggen spelend tussen particulieren: 
personen of instanties. Het betrof een korte tekst die de basis vormde voor de eisen en 
het begin markeerde van een uitwisseling van geschriften tussen de twee advocaten. 
Bijna een jaar later vond de zitting plaats met als hoofdmoot “het ontslag op kennelijk 
onredelijke gronden”.
De 26 beschouwden dit proces als een voortzetting van hun eerdere strijd om behoud 
van werk. Het ontslag verenigde hen in teleurstelling en woede na de acties, het 
problematische referendum en de vreemde werkgever.

183 PricewaterhouseCoopers NV Accountants in een brief aan SPAN, 30 november 1998.
184 W.G. Fischer aan A.L.G.van Buchem, 10 januari 2000.
185 Proces-verbaal Van Buchem, p. 1. In september 1999 verliet Van Buchem CNV Bedrijvenbond en daarmee 
het bestuur van Spano. Formeel bleef de CNV-bond tot 1 maart 2002 vertegenwoordigd, daarna werd dit bestuur 
geheel een aangelegenheid van FNV Bondgenoten.
186 W.G. Fischer, Aan Kantongerecht te Amsterdam, Dagvaarding Span, 15 december 1999.
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hoofdstuk 17

Juridische arbeidersstrijd

Bij de aarzelende stap naar een advocaat konden de eerstelingen van de groep van 26 
niet vermoeden dat dit het begin was van een reeks juridische procedures. En helemaal 
niet dat de laatste twaalf jaar later nog niet geëindigd was.
In de loop van de ‘hoofdzaak’ – ontslag – kregen de 26 te maken met een voor hun 
terugkeer in de haven concurrerend werkgelegenheidsproject. Dat verminderde de kans 
op een comeback aanzienlijk. Spano wenste geen voorkeur te geven aan de 26 of de 
werklozen onder hen, terwijl het bij Ceres Paragon dat moeizaam startte nauwelijks 
anders ging.

Op weg naar de zitting
Op 15 december 1999 zetten de 26 (eisers) met de dagvaarding de eerste officiële stap 

om Span (gedaagde) voor de rechter te laten verschijnen. Een korte tekst sneed een drietal 
kwesties aan: 1) ontslag op “valse grond”, 2) ingehouden, maar niet afgedragen premies 
en 3) onjuiste eindafrekeningen. De laatste twee kregen in de loop van het proces een op 
zichzelf staande afhandeling die zich voortsleepte tot in het jaar 2008. Om die reden en 
omdat de ontslagkwestie de hoofdmoot vormde – in de woorden van één van hen, Henk 
Neijts: “het gaat om het principe, we zijn als een zak cement op straat gezet” – worden ze 
later besproken.1

De bezwaren van de 26 betroffen de melding van het collectief ontslag (december 
1998) en de aanvraag van de ontslagvergunning (februari 1999). Beide door manager Pront 
verzonden. Tegenover de voorstelling van zaken door Span aan Arbeidsvoorziening stel-
den de 26 dat er voldoende werk was, inkomsten binnenkwamen, geen overleg met de 
ondernemingsraad en vakbonden plaatsvond en de ontslagprocedure onzorgvuldig was. 
In juridische termen heette het ontslag “kennelijk onredelijk”, hetgeen inhield dat Span 
“schadeplichtig” was.2

De toon van de reactie van de advocaat van Span/Spano was er één van: in een moeilijke 
situatie is helaas niet het beste, maar wel het onderste uit de kan gehaald.3 Wisselend 
spraken bond en werkgever. Met de stem van de bond voerde Van der Stege aan dat het 
akkoord voor de werknemers niet optimaal was, maar wel het maximaal haalbare en pas 
mogelijk nadat zijn cliënten bereid waren tot bestuursverantwoordelijkheid. De stem van 

1 H. Boot, Nee vriend, vrijwillig is dat je niet moet, in: Solidariteit, december 2000.
2 W.G. Fischer, Aan Kantonrechter te Amsterdam, 15 december 1999. De betekenis van “kennelijk” is hier 
“onderkenbaar”, “duidelijk”. De rechter kan bepalen dat de werknemer weer in dienst wordt genomen of dat de 
werkgever een schadevergoeding betaalt. Ook in de noten van dit hoofdstuk geen verwijzing “IISG-AHBd”.
3 R. van der Stege, Conclusie van antwoord, 24 februari 2000. Conclusie heeft in de rechtsgang de specifieke 
betekenis van een gedingstuk door gedaagde of eiser ingediend.
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de werkgever zei dat het vanaf het begin bekend was dat niet iedereen bij Span kon blijven 
werken. De bekendmaking van de lijst voor Spano geschiedde “in een hectische context”, 
omdat tot de avond ervoor de financiën nog niet rond waren. Van der Stege verbaasde zich 
er overigens over dat daarna niemand protesteerde of een (juridische) actie ondernam. De 
gronden waarop de 26 hun eisen baseerden, verwierp hij:
—  Voldoende werk? – onbegrijpelijk, Span volstond met een “een blote ontkenning”.
—  Span eigen inkomsten? – de havenbedrijven betaalden de door Span geleverde diensten 
aan Spano die het verschuldigde brutoloon naar Span overmaakte.
—  Geen overleg? – zeer regelmatig met de ondernemingsraad; niet met de vakbonden, die 
verzuimden, maar dat viel Span niet te verwijten.
—  Lijst onzorgvuldig? – het bestuur had opdracht gegeven zo zorgvuldig mogelijk de lijst 
van 110 mensen volgens een aantal criteria vast te stellen.4

Pagina voor pagina5

“Twintig mannen en drie vrouwen aan een grote tafel in een vrolijk zaaltje van een 
Amsterdams buurthuis. Af en toe een grap, verder een gedegen vergadering over een pak 
papier van vijftig bladzijden. Een sfeer die zowel serieus als ontspannen is. Het stuk wordt 
pagina voor pagina doorgenomen; stevige kost met verwijzingen naar wetsartikelen en 
bijlagen, vol citaten en nogal wat cijfers. Consequent wordt nagegaan of de feiten kloppen en 
niets over het hoofd wordt gezien. Na een kleine drie uur is de tekst goedgekeurd.”

Mei 2000 reageerde de 26; 54 pagina’s en meer dan zestig bijlagen.6 Van de inhoud kwam al 
veel ter sprake in de reconstructie van de gebeurtenissen na de getuigenverhoren. Hier een 
samenvatting van eerst het commentaar op Van der Stege (*), daarna diens weerwoord.7

 *  De ‘bondsargumenten’ waren inmiddels bekend, bij de ‘werkgeversargumenten’ was 
het van belang te weten wat niet in het akkoord stond. Er stond niet dat na het jaar scho-
lingspool ontslag zou volgen.8 Niet meer bij Span kunnen werken, was heel wat anders 
dan ontslag.
Van der Stege ontleende aan het hoofdlijnenakkoord dat slechts een aantal werknemers, 
dus niet alle, een dienstverband met Spano kon aangaan, de arbeidsovereenkomst met 
de beperkte duur van één jaar wees in dezelfde richting. Helaas, bleek de intentie van de 
betrokken partijen dat uiteindelijk niemand “buiten de boot zou vallen” niet te realiseren.9

 * De verwijzing naar de hectiek van 17 juni verbaasde de 26. De selectie stond al vanaf 
november 1997 op de agenda, de voorbereiding was laat en chaotisch.10

4 Idem, pp. 4, 5, 9-11.
5 H. Boot, Voorafgaande aan juridische strijd, in: Solidariteit, mei 2000. De bijeenkomst was 13 april 2000.
6 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, 24 mei 2000. Na de conclusie van antwoord door gedaagde als reactie 
op de dagvaarding van de eisers volgt de conclusie van repliek, het weerwoord van de eisers. Daarop antwoordt de 
gedaagde met de conclusie van dupliek.
7 R van der Stege, Conclusie van dupliek, 17 augustus 2000.
8 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, 24 mei 2000, p.32.
9 R van der Stege, Conclusie van dupliek, 17 augustus 2000, pp. 6 en 8.
10 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, p. 33. “Ook het hele scholings- en testtraject kwam maar niet op gang. 
Pas medio maart kwamen de eerste uitnodigingen. Toen niet meer om gedurende drie dagen in de week te worden 
begeleid en getest, maar drie keer in een half jaar.”
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Van der Stege meende dat het bestuur van Span voor “een welhaast onmogelijke opgave” 
stond, omdat een nieuw faillissement dreigde.11

 * Hoezo geen direct protest, hadden de 26 hun recht verspeeld? Directie en bezwaren-
procedure ontbraken, sommige mensen waren ziek, met vakantie of niet uitgenodigd, FNV 
Ledenservice adviseerde geen actie te ondernemen.12

Van der Stege vatte de ondertekening van het arbeidscontract bij Span 2 op als een instem-
ming met de gang van zaken.13 Wie er niet was, kreeg een standaardbrief thuis (hij zag ech-
ter de praktijk over het hoofd; tekenen was voorgesteld als een voorwaarde het inkomen 
zeker te stellen; van instemming was geen sprake).14

 * Tot slot bespraken de 26 de selectieprocedure. Een selectie voor scholing (scholings-
pool) kon volgens subjectieve, in de persoon gelegen, criteria zorgvuldig verlopen zijn. 
Heel anders lag het bij een selectie voor ontslag die pas volgens een objectief criterium als 
anciënniteit zorgvuldig kon plaatsvinden.15

 Van der Stege erkende dat het onderzoek door SCAN niet vlekkeloos was verlopen. 
Doorslaggevend waren de onvolkomenheden echter niet. Hij achtte het “niet onbegrijpe-
lijk en niet onredelijk” dat invloed uitging van de mededeling dat mensen een baan buiten 
de haven ambieerden of de testresultaten niet aan Span ter beschikking wilden stellen. Hij 
bestreed dat ten tijde van de splitsing sprake was van ontslag, er kwam een einde aan de 
dienstverbanden die in nieuwe omgezet werden.16

Alles overziend, nog vooraf aan de definitieve eisen en pleidooien, kon van drie menings-
verschillen tussen de 26 en het bestuur van Span de balans opgemaakt worden.

1.  De interpretatie van de beslissende passage in het hoofdlijnenakkoord. Was aan het 
einde van Span 2 sprake van doorstroming naar Spano, wanneer geen werk was gevonden 
binnen of buiten de haven?

De 26 gingen uit van een welbewust akkoord tussen bonden en werkgevers dat letterlijk 
geïnterpreteerd diende te worden. Dus was het ontslag een schending van het akkoord.17

Van der Stege benadrukte dat het ging om een akkoord met hoofdlijnen naar de toe-
komst volgens de bedoeling van de betrokken partijen. En die bedoeling hield in dat, na 
voor iedereen werk gezocht te hebben, slechts voor een deel plaats was in een nieuwe 
arbeidsvoorziening. Alsnog doorstroming van de 26 naar Spano, zou onvermijdelijk naar 
een nieuw faillissement leiden.18

2.  De splitsing in Span 2 en Spano die samenging met een selectieproces. Waarop rustte 
de keuze ten gunste van Spano?

11 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, pp. 10 en 16.
12 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, pp. 34-40.
13 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, p. 14.
14 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, pp. 34, 35.
15 Idem, pp. 18-23.
16 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, pp. 11-13.
17 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, pp.10, 11.
18 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, pp. 6-8.
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De 26 concludeerden uit de getuigenverhoren dat de wens van de opdrachtgevers (voor-
keur) bepalend was.19

Van der Stege volstond met een ontkenning. “Klanten hadden hiermee niets van doen.” 
Het positieve effect van het lidmaatschap van de ondernemingsraad als verborgen crite-
rium verwierp hij. De gedachte dat de afwezigheid van (de zes) allochtone havenwerkers in 
het bestand van Spano een gevolg was van een ongeleid selectieproces, wees Van der Stege 
met verontwaardiging van de hand. Over de veronderstelling dat toeval uitgesloten was, 
zei hij: “Deze suggestie misstaat eisers.”20 Een kwalificatie die echter niets afdeed aan het 
feit dat geen inspanning was gepleegd deze groep arbeiders te behouden.

3.  De ontslagbeslissing. Als de splitsing in Span 2 en Spano tevens een selectie voor ont-
slag inhield, was dat dan volgens de normen van goed werkgeverschap?21

De 26 antwoordden ‘nee’. Daarbij stelden zij voorlopig splitsing en selectie aan elkaar 
gelijk en betitelden die als ongeldig. De consequentie was dat teruggegaan moest worden 
naar de situatie vóór 17 juni 1998 (bekendmaking eerste keus). Later zou dan een proce-
dure denkbaar zijn die de splitsing als zodanig aanhangig maakte (hetgeen in juli 2001 
gebeurde).

Van der Stege betoogde dat de selectie op scholing en bemiddeling was gericht. Ontslag 
was niet aan de orde. Wel de keuze voor mensen die Spano levensvatbaarheid boden.22

Bijna een jaar na de dagvaarding van 21 november 2000 vond de zitting plaats. Twee tot 
dan toe onbekende stukken en een vers plan om werkloze Amsterdammers in de haven 
tewerk te stellen, beïnvloedden het pleidooi van de advocaat van de 26.

De zitting
De twee stukken, het onderzoeksrapport van Coopers & Lybrand (november 1997) en 

het ondernemingsplan van Bosschieter (mei 1998), kwamen al ter sprake in de reconstruc-
tie van de periode december 1997/juni 1999.23 Kenmerkend was dat ze geen twijfel lieten 
bestaan aan het belang van de Amsterdamse havenwerkgevers bij het voortbestaan van een 
havenpool. De door Van der Stege geclaimde exclusieve reddingsoperatie door de oprich-
ting van Span was daarmee onwaarachtig. Uit het rapport van Coopers & Lybrand bleek 
dat het werk er gewoon was en het beste door een havenpool kon worden opgevangen.24

Interessant was dat ook Bosschieter in zijn beoordeling van het hoofdlijnenakkoord 
sprak van “door- en uitstroom” naar Spano of elders.25 Juist de verwachting dat dit onrea-
listisch was, leidde tot zijn vertrek.26 Hij zag kansen voor een pool van zo’n honderd arbei-

19 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, p. 46.
20 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, pp. 15, 16.
21 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, p. 13.
22 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, pp. 9 en 15.
23 Zie respectievelijk hoofdstuk 15, noot 5 en 117 en hoofdstuk 16, noot 37.
24 W.G. Fischer, Pleitaantekeningen, 21 november 2000, pp 3, 4.
25 W.G. Fischer, Akte uitlating producties, 12 oktober 2000. Zo’n akte is een schriftelijk stuk met een tussen-
tijdse opinie over een door de tegenpartij ingebrachte tekst.
26 H.F. Bosschieter, Marsroute, pp. 3 en 22.
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ders, Coopers & Lybrand kwam tot scenario’s die daar tien personen boven of onder lagen. 
Beide stukken bereikten slechts een selectieve kring, de begrote personeelsomvang van 
Spano bleef dus onbekend. Terwijl de bonden medeopdrachtgever waren van en onder-
zoek door Coopers & Lybrand wisten de kaderleden in de onderhandelingsdelegatie en de 
leden ten tijde van het referendum van niets. Een onzorgvuldige handelswijze was dit in 
ieder geval, misschien zelfs een misleidende. Dat op de dag van de splitsing (17 juni 1998) 
nog niet vaststond dat er ontslagen aankwamen, was dan ook ongeloofwaardig.27

Het projectplan “Instroompool haven Amsterdam” kwam tot de verrassing van velen 
kort voor de zitting naar buiten.28 Terwijl arbeiders zich tegen hun ontslag verzetten, 
omdat bij Spano geen plaats was, verscheen met betrokkenheid van het bestuur van die-
zelfde Spano een werkgelegenheidsplan voor de haven. Ook Van der Stege bleek van niets 
te weten, hij reageerde pas nadat Fischer er tijdens de zitting op inging.

Nieuw in Van der Steges betoog was dat hij het hoofdlijnenakkoord zag als een resultaat, 
“waarvan voor zover mij bekend in Nederland geen andere voorbeelden zijn”.29 In het ver-
lengde daarvan voerde hij een felle verdediging van de bestuursdeelname door de bonds-
vertegenwoordigers. Zou dat niet gebeurd zijn, waren werknemers van de Arbeidspool 
werkloos “zonder enige sociale flankerende maatregel”.30 In dit pleidooi met een hem niet 
vriendelijk gezinde zaal en de aanwezigheid van radio en televisie opende Van der Stege de 
aanval op de toonzetting door of namens eisers. “De teneur is die van de laat-19e-eeuwse 
strijd tegen de ultieme verwezenlijking van het ‘kwade’, in deze vorm gegeven in Span.” 
Ook verweet hij de 26 de karikatuur op te roepen “van een vijftal heren met ‘dikke sigaren’, 
die als de eerste de beste op winst beluste ondernemer de onderneming in financiële zin 
leegzogen (…)”.31

In het betoog van Fischer domineerde de provocerende stelling “Werk genoeg”.32 Al eer-
der trok hij uit de getuigenverhoren (overwerk, overtredingen Arbeidstijdenwet, enzovoort) 
de conclusie dat Spano aan meer dan 110 mensen werk kon bieden.33 De Instroompool gaf 
daaraan een nieuwe grond. Voorbereid door de gemeente Amsterdam in samenwerking 
met NV Werk, zou dit plan in een korte tijd 80 tot 140 werkloze Amsterdammers tewerk-
stellen bij havenbedrijven, in het bijzonder containerbedrijf Ceres.34 Met Spano als werk-
gever die de mentoren leverde, bood de Instroompool tevens de gelegenheid het reservoir 
aan ervaren medewerkers uit te breiden. De contacten van Spano moesten zorgdragen voor 
een brede werving.35

27 W.G. Fischer, Akte uitlating producties, 12 oktober 2000, p. 6.
28 Projectplan Instroompool haven Amsterdam, 2 november 2000.
29 R. van der Stege, Pleitnotities, 21 november 2000, p. 4.
30 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, p. 15. Heilig: “We zouden geen knip voor ons neus waard geweest 
zijn, als we met die hoeveelheid geld van zes miljoen de zaak hadden laten mislukken” - in: Gekleurde waarheid. 
Weggezet, een 26 april 2002 door de NPS uitgezonden documentaire: regie Henriëtte Teunissen.
31 R. van der Stege, Pleitnoties, p. 2.
32 W.G. Fischer, Pleitaantekeningen, p. 3.
33 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, p. 49 en verder.
34 NV Werk was een zelfstandige onderneming die de regie voerde over de bestrijding van de langdurige werk-
loosheid in Amsterdam. In 1995 opgericht door, enig aandeelhouder, de gemeente Amsterdam.
35 Projectplan Instroompool haven Amsterdam, 2 november 2000, pp. 6 en 11.
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Dit initiatief stak schril af tegen de eerdere uitspraak van de bestuurssecretaris Heilig over 
een mogelijke terugkeer van ontslagen poolarbeiders. “Als er werk voor ze zou zijn, zou 
ik meteen in de telefoon klimmen.”36 Van der Stege beloofde dat “ex-Spanners” zouden 
worden aangezocht bij de werving van personeel voor Spano.37

Voor de hand lag dat de kantonrechter wilde weten hoe de relatie van Spano met de 
Instroompool was. Na overleg met Heilig ontkende Van der Stege elke formele verant-
woordelijkheid. Het zou om een concept gaan en geen plan van Spano zijn.38 Uiteraard 
betekende deze omtrekkende beweging niet dat er geen plan was en Spano van niets wist. 
Toen kort na de zitting de lokale televisiezender AT5 met promo’s een wervingscampagne 
voor de Instroompool aankondigde met volkszanger André Hazes in de hoofdrol, was voor 
de 26 de maat vol. Duidelijkheid over de verhouding tussen deze campagne en de toezeg-
gingen van Heilig en Van der Stege was nodig. In afwachting van het vonnis dat 16 januari 
2001 uitgesproken zou worden, besloten ze tot een kort geding, nadat NV Werk niet bereid 
was gebleken de wervingscampagne te beëindigen.

Onder andere omdat Van der Stege op het laatste moment nieuwe stukken inbracht, 
verschoof de vonnisdatum naar mei 2001. Het waren de jaarrekeningen van Spano over 
1998 en van Span over 1999, voorzien van een summiere toelichting.39 Eerder kondigde 
Van der Stege al aan ermee te willen aantonen dat Span en Spano over geen enkele finan-
ciële ruimte beschikten.40 Ook Fischer was in zijn reactie summier.41 Volgens hem sloeg 
het bestuur van Span de plank volledig mis. Het was niet de financiële situatie die het 
onmogelijk had gemaakt de 26 in dienst te houden of te nemen, maar de foutieve verde-
ling van het werk en de gebrekkige anticipatie op de uitbreiding van de werkgelegenheid 
bij Ceres. Die uitbreiding stond al enige jaren op stapel en het plan voor de Instroompool 
actualiseerde dat.

Tijdens de loop van het kort geding over de Instroompool raakten ook FNV Bondgenoten 
en verschillende havenbedrijven in dit plan betrokken. De 26 kregen daarmee een nieuwe 
mogelijkheid hun terugkeer in de haven aan de orde te stellen.

Kort geding, eerste ronde
De 26 eisten van NV Werk, de gemeente Amsterdam en Spano de wervingscam-

pagne voor havenwerkers te staken, dan wel bekend te maken dat die niet plaatsvond.42 

36 FNV Magazine, 16 december 1999.
37 R. van der Stege, Pleitnotities, p. 8.
38 Griffier van het Kanongerecht te Amsterdam, Procesverbaal van pleidooi, 21 november 2000 (340738 \ CV 
EXPL 99-20431).
39 Daarin stond dat de gelden uit externe fondsen alleen voor Span dienden en dat de lening van de gemeente 
Amsterdam door Span aan Spano was overgedragen - R. van der Stege, Begeleidende brief bij de jaarrekeningen, 16 
januari 2001.
40 R. van der Stege, Conclusie van antwoord, p. 9. Conclusie van dupliek, p. 18
41  W.G. Fischer, Akte uitlating producties, 13 februari 2001. De overdracht van de lening (noot 40) beschouwde 
Fischer als een bewijs dat Span en Spano arbeidsrechtelijk een geheel vormden; een kwestie die terug zou komen 
in de procedure over de verhouding tussen de twee stichtingen.
42 W.G. Fischer, Dagvaarding in kort geding, Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 28 december 2000, p. 7.
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De laatste zinsnede was nodig, omdat over de start van de campagne en daarmee van de 
Instroompool tegenstrijdige berichten verschenen. De officiële aankondiging sprak van 7 
januari 2001, maar de directeur van NV Werk, P. Verheij, berichtte dat er nog geen defi-
nitieve datum was.43 Een eerdere publicatie van NV Werk meldde dat de Instroompool al 
was opgericht.44 Op AT5 trad André Hazes december 2000 op met de mededeling dat het 
goed werken was in de haven.45 De verwachte uitbreiding van de werkgelegenheid betrof 
stuwers en geschoolde chauffeurs voor straddle carriers (containerlift) en heftrucks. De 26 
meenden voor deze functies geschikt te zijn en vreesden dat de komst van de Instroompool 
hun kansen op terugkeer in de haven zou minimaliseren.46

De aankondiging van het kort geding en de tegenstelling tussen de recente ontsla-
gen bij Span en de werving van havenarbeiders trokken veel aandacht. In de media en 
elektronisch via de website “Havenwerker” (later “Havenforum”), een initiatief van de bij 
Ceres werkzame Richard Hemminga.47 Mede door een discussie in de sectorraad Havens 
van FNV Bondgenoten ging die aandacht uit naar de Havenconventie van de International 
Labour Organization, “C137”. Deze gaf aan dat geregistreerde havenarbeiders voorrang 
hebben bij het aangaan van contracten voor havenwerk, wanneer zij als gevolg van tech-
nologische veranderingen problemen ondervinden.48 Fischer verwerkte deze bepaling in 
een dagvaarding die drie gronden kende.
1. Het plan voor de Instroompool was misleidend. De detachering zou geschieden volgens 
de CAO van de sector stukgoed.49 Maar diezelfde CAO legde vast dat de inleen van perso-
neel door havenbedrijven via Spano diende te verlopen.
2. De Instroompool was strijdig met de bepaling in het oktober 1999 afgesloten convenant 
“al het mogelijke” te doen overcomplete arbeiders van de oude pool te steunen en voorrang 
te geven bij vacatures in de havenbedrijven.50

3. Conventie 137 maakte het mogelijk dat de 26 vooraf aan enige werving van personeel 
moesten worden benaderd.51

In de week tussen de dagvaarding en de zitting – rond de jaarwisseling – gebeurde er heel 
wat. De advocaat van de gemeente Amsterdam, W.D.T.D. Wiarda, berichtte de 26 mede 
namens NV Werk dat nog niet bekend was, wanneer de wervingscampagne begon en 

43 P. Verheij, Aan W.G. Fischer, 21 december 2000. Verheij reageerde, mede namens de gemeente Amsterdam, 
op het verzoek van Fischer, 18 december 2000, binnen drie dagen de wervingscampagne te stoppen. Zo niet, zou 
dat in kort geding geëist worden.
44 NV Werk, Nu of Nooit, najaar 2000.
45 Een videoband die NV Werk in dezelfde periode verspreidde, kondigde de campagne in januari 2001 aan.
46 W.G. Fischer, Dagvaarding, 28 december 2000, p. 5.
47 Algemeen Dagblad, 23 december 2000. Het Parool 23 december 2000. NRC Handelsblad, 28 december 2000. 
http://www.havenforum.nl
48 International Labour Organization, C137 Dock Work Convention, Genève 1973. Artikel 3.2: “Registered 
dockworkers shall have priority of engagement for dock work”. In 1976 bekrachtigde Nederland dit verdrag. De ILO 
legt in conventies onder meer internationale arbeidsnormen vast. Sancties zijn pas mogelijk na verwerking in de 
nationale wetgeving of bijvoorbeeld in de collectieve arbeidsovereenkomst.
49 Projectplan Instroompool haven Amsterdams, 2 november 2000, p. 5.
50 Zie Hiervoor p. 349.
51 W.G. Fischer, Dagvaarding, 28 december 2000, p. 6.
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verzocht aanhouding van het kort geding.52 Volgens een woordvoerster van de gemeente 
volgde pas een beslissing na de uitspraak van de kantonrechter in de lopende proce-
dure. Het bestuur van Spano ontkende met NV Werk een contract te hebben gesloten; de 
financiële onderbouwing van de plannen was niet rondgekomen.53 Vervolgens schrapten 
de 26 Spano uit de dagvaarding.54 Wel was hun stelling dat het instroomproject onder 
Spano gebracht moest worden, zo konden de gemeente Amsterdam en NV Werk de CAO 
nakomen.

Tijdens de zitting verzocht Fischer de president van de rechtbank gesprekken tussen 
betrokkenen te willen bevorderen.55 Wiarda negeerde dat en bestreed de argumentatie van 
de 26. Er was nog geen definitief plan, van detachering was geen sprake, dus kon niet in 
strijd met de CAO gehandeld worden, de internationale havenconventie was niet opgeno-
men in de nationale wet of regelgeving. Aan de financiering van de Instroompool had de 
rijksoverheid voorwaarden verbonden die op een specifieke doelgroep wezen: woonachtig 
in Amsterdam, langer dan een jaar werkloos; indien jonger dan 23 jaar een half jaar werk-
loos. Wie van de 26 daaraan dacht te voldoen, kon zich melden. “Voorts staat het hen vrij 
rechtstreeks te solliciteren bij de Amsterdamse havenbedrijven.”56 

De president R. Gisolf zag wel wat in het voorstel van Fischer en toonde zich onder de 
indruk van de formulering “al het mogelijke” in het convenant. “Dat is heel wat”, merkte 
hij laconiek op. Het ging, dacht hij, de 26 niet zo zeer om de wervingscampagne als om 
een baan in de haven. Hij wilde hun een steuntje in de rug geven en zag in Spano en Ceres 
belangrijke gesprekspartners. Gisolf sprak de gemeente Amsterdam niet rechtstreeks aan. 
Ondanks de bemoeienis met Ceres trachtte Wiarda een afzijdige positie in te nemen. Hij 
stelde dat de gemeente slechts bemiddelaar bij het convenant was geweest en niet gebon-
den aan afspraken die andere partijen maakten.57

Door het advies van de president – stilleggen wervingscampagne en uitstel tot 31 januari 
2001 – kregen de 26 een nieuw wapen in handen om hun terugkeer in de haven te beslech-
ten. Bovendien kon FNV Bondgenoten, als partij bij het convenant en de CAO, op het 
toneel verschijnen. Mooi meegenomen was de publicitaire aantrekkingskracht van Hazes 
die geschrokken leek van de commotie die zijn door AT5 uitgezonden ‘making of’ opriep.58

Na de zitting namen de 26 het initiatief en stuurden een brief naar de directies van 
Ceres en Spano om te bespreken hoe zij en andere ontslagen arbeiders een baan aange-

52 W.D.T.D. Wiarda (Bureau NautaDutilh), Aan W.G. Fischer, 29 december 2000.
53 Het Financieele Dagblad, 30 december 2000. Nieuwsblad Transport, 6 januari 2001. Heilig meldde dat de 26 - 
voor zover nog werkloos - met voorrang voor de Instroompool in aanmerking behoorden te komen.
54 W.G. Fischer, Aan R. van der Stege, 4 januari 2001. Van der Stege verklaarde 2 januari 2001 schriftelijk dat 
tussen Spano en NV Werk/gemeente Amsterdam “geen sprake is van een samenwerkingsverband”. Dat bleek 
onmogelijk, omdat het bedrijfsrisico van de leegloop bij het nieuwe personeel voor rekening van Spano kwam. Met 
de wervingscampagne had Spano niets te maken - R. van der Stege, Aan W.G. Fischer, 11 januari 2001.
55 W.G. Fischer, Pleitaantekeningen kort geding, 5 januari 2001, pp. 4 en 6.
56 W.D.T.D. Wiarda, Pleitnotities, 5 januari 2001, p. 5.
57 Idem, p. 4.
58 Algemeen Dagblad, 23 december 2000 - “André Hazes valt verkeerd bij havenpool”. NRC Handelsblad, 28 
december 2000 - “Campagne met Hazes valt verkeerd”. Het Parool, 6 januari 2001 - “Hazes blijft nog werven”.
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boden kon worden.59 Ceres antwoordde geen partij te zijn.60 Van der Stege berichtte dat 
Spano bereid was tot een nadere gedachtewisseling. Om te proberen via Hazes nog meer 
publiciteit op te roepen en de druk op NV Werk te verhogen, vroegen de 26 of de zanger 
bereid was tot een gesprek.61 Hazes’ zaakwaarnemer reageerde per ommegaande. “Van 
alle problematieken in de haven wist en kon André absoluut niets weten.” Wel toonde hij 
vanaf zijn vakantieadres begrip voor de 26 en wenste hun heel veel succes, een standpunt 
kon hij echter niet innemen.62 Het Parool berichtte dat Hazes zich aan de kant van de 
werknemers schaarde.63

De volgende stap was er op gericht de gemeente Amsterdam op één of andere manier 
te binden aan het belang van de 26. Dat gebeurde door mondelinge vragen van Hansje Kalt 
en Ernst van Lohuizen, raadsleden voor de partij Amsterdam Anders/De Groenen.64 Ze 
wilden opheldering over de rol en verantwoordelijkheid van Burgemeester en Wethouders 
en vroegen om een overleg van de gemeente met alle betrokken partijen.65 Wethouder 
Dales was bereid met de directie van Ceres te praten, maar “de gemeente moet niet op de 
stoel van de werkgever gaan zitten”.66

Daarna vroegen de 26 zich af hoe Koningh meer naar de voorgrond gehaald kon wor-
den; tenslotte was FNV Bondgenoten ondertekenaar van het convenant en de CAO. Na een 
gesprek met een delegatie stuurde Koningh brieven naar Dales, de directies van Spano en 
de deelnemende bedrijven. Behalve de zaak van de 26 stelde Koningh de gehele arbeids-
voorziening in de Amsterdamse haven aan de orde. Daar was alle reden voor, vreemde 
inhuur dook weer overal op en het kort geding had betrekking op ontslagen havenarbei-
ders in het algemeen, waaronder de 26.67

Wiarda volhardde in zijn afzijdigheid. Fischer schreef hem dat er een impasse ontstond. 
Een tweede pool was van de baan en de detachering kon niet om Spano heen.68 Van der 
Stege kreeg hetzelfde te horen. Deze vertelde dat Spano alleen nieuwe mensen kon aan-
nemen, als de inleen toenam. Dus vroeg Fischer aan Van der Stege de havenbedrijven 
en de gemeente Amsterdam duidelijk te maken dat Spano hechtte aan de navolging van 
de CAO.69 Ceres ontving nogmaals een brief met de mededeling medeondertekenaar van 
het convenant te zijn en vanwege de aangekondigde honderden nieuwe arbeidsplaatsen 

59 W.G. Fischer, Aan directie Ceres Amsterdam Marine Terminals, Aan R. Van der Stege, 8 januari 2001.
60 Ceres Amsterdam Marine Terminals, Aan W.G. Fischer, 10 januari 2001.
61 W.G. Fischer, Aan Melvin Produkties BV, 8 januari 2001.
62 Melvin Produkties BV, Aan W.G. Fischer, 9 januari 2001.
63 Het Parool, 13 januari 2001 - “Havenlui: Hazes weer tof”. Het weekblad Story schreef 24 januari 2001 onder de 
kop “André Hazes woedend op Amsterdam” dat de zanger vond dat de gemeente hem “erin geluisd” had.
64 Los van dit initiatief had Fischer de gemeenteraad 22 december 2000 gevraagd een standpunt in te nemen in 
het conflict tussen de 26 en Spano. Het college bleek bereid bij Ceres en Spano aan te dringen “zich tot het uiterste 
in te spannen om tot een oplossing (…) te komen” en daarmee bij te dragen aan “het welslagen van het project 
Instroompool Haven” - College van Burgemeester en Wethouders, Aan W.G. Fischer, 26 januari 2001.
65 H. Kalt, E. van Lohuizen, Vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders, 9 januari 2001.
66 Verslag ‘vragenuurtje’ voorafgaande aan de raadsvergadering van de gemeente Amsterdam, 10 januari 2001.
67 T. Koningh, Aan wethouder van Economische Zaken, G.D. Dales, directie van Spano, VCK, IGMA enzovoort, 
17 januari 2001.
68 W.G. Fischer, Aan W.D.T.D. Wiarda, 17 januari 2001.
69 W.G. Fischer, Aan R. van der Stege, 17 januari 2001.
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gezien te worden als een hoofdrolspeler.70 Omdat IGMA personeel aantrok via het uitzend-
bureau De Watertoren, ontving ook dit bedrijf een herinnering aan het convenant.71

Nog meer dan voorheen bracht de Instroompool de zaak van de 26 in het brandpunt van de 
belangstelling van de Amsterdamse havenwereld. Dat bleek ook tijdens een drukbezocht 
forumdebat in buurthuis de Vierhoek op 19 januari 2001. Naast Koningh en De Wildt 
bestond het forum uit: Ab Cherribi, lid gemeenteraad Amsterdam Partij van de Arbeid en 
Kees Reerink, lid ondernemingsraad Ceres. Van Cherribi kon de verrassende opmerking 
genoteerd worden dat de Instroompool reeds functioneerde en twintig mensen opleidde. 
Koningh meldde dat de bond geheel buiten de voorbereiding van het project gehouden was. 
De Wildt had geen enkel bezwaar tegen een Instroompool om werkloze Amsterdammers 
voor havenwerk op te leiden, mits “de afspraken over voorrang nagekomen werden en 
de instroom onder Spano viel”. Reerink vertelde dat ook de ondernemingsraad van Ceres 
achter de voorrangsregeling stond. De grote baas, Kritikos, wilde echter zelf bepalen wie 
er binnenkwam. “Hij is niet erg gecharmeerd van de Instroompool, wel van het opleidings-
geld van NV Werk.” Eén van de 26 mengde zich in het debat. “Ik heb bij Ceres gesollici-
teerd. De opleidingscoördinator van de Instroompool zei tegen mij: ‘Je begrijpt natuurlijk 
dat we niet op mensen zitten te wachten van jouw leeftijd.’ Ik ben 54 jaar.”72

Het was dus zeer de vraag of de wervingscampagne stil lag. In ieder geval bleken, tegen 
de bedoeling van rechtbankpresident Gisolf in, de contacten tussen de 26, Spano en Ceres 
niet vruchtbaar. Terugkeer naar het kort geding was dan ook onvermijdelijk.

Kort geding, tweede ronde
De gemeenteadvocaat Wiarda opende naar Van der Stege en Fischer een nieuwe brief-

wisseling. Hij probeerde zijn houding van ‘wij staan er buiten’ om te zetten in ‘wij staan er 
boven’. De oplossing was er volgens hem al: “Werkgevers zoeken personeel, de Gemeente 
en NV Werk willen een bijdrage leveren aan de werving en opleiding van nieuwe arbeids-
krachten en de ex-werknemers van Span willen weer aan het werk.”73

Fischer wilde opheldering van Wiarda. Het foldermateriaal van NV Werk sprak over 
baangaranties, volgens gemeenteraadslid Cherribi zou de Instroompool al functioneren en 
er liep kennelijk een sollicitatieprocedure waarbij 54 jaar te oud was.74 Wiarda reageerde 
prompt. Er gebeurde niets meer dan dat gegadigden zich konden melden en op een lijst 
kwamen, ook degene die meende afgewezen te zijn op leeftijdsgronden. Het leek hem nog 

70 W.G. Fischer, Aan directie van Ceres, 17 januari 2001.
71 W.G. Fischer, Aan directie van IGMA, 17 januari 2001. In haar antwoord - 24 januari 2001 - verwees de directie 
voor de kwestie van de Watertoren naar Spano die regelmatig met derden samenwerkte. Opmerkelijk was dat de 
directie van IGMA begreep dat van de 26 al 24 over een vaste betrekking elders beschikten. Eerder spraken Wiarda 
en Dales over een groot deel dat aan het werk was. Het leek dus allemaal wel mee te vallen. In werkelijkheid had 
de helft een nieuwe baan.
72 H. Boot, Verslag forumdebat 19 januari 2001 - http://www.solidariteit.nl, 21 januari 2001. Meer dan zestig 
mensen waren aanwezig, waaronder de bijna voltallige groep van 26 en arbeiders van Ceres, IGMA en OBA.
73 W.D.T.D Wiarda, Aan W.G. Fischer. Aan R. van der Stege, 22 januari 2001.
74 W.G. Fischer, Aan W.D.T.D. Wiarda, 23 januari 2001.
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steeds het beste het kort geding aan te houden en buiten de rechtszaal overleg te voeren.75 
Van der Stege vond dat een goed idee.76

Terwijl de berichten heen en weer kaatsten, bleek de 26 dat van Wiarda en Van der 
Stege weinig te verwachten was. Spano onderschreef haar centrale positie in de CAO, maar 
meende machteloos te zijn zonder een verhoogde vraag naar personeel. Daar tegenover 
stond dat met instemming van Spano verschillende uitzendbedrijven in de haven actief 
waren.77 Tegelijkertijd hield Ceres zich van de domme en kwam ook Dales niet verder dan 
“druk uitoefenen op Ceres”.78

De 26 konden slechts vaststellen dat dankzij de interventie van de rechtbankpresident 
hun vizier verschoven was van ‘stop de wervingscampagne’ naar ‘neem ons met voorrang 
aan’. Tegen die achtergrond ging de dagvaarding de deur uit om op 31 januari het kort 
geding voort te zetten. Gedaagden waren naast de gemeente Amsterdam en NV Werk de 
drie grootste bedrijven: Ceres, IGMA en Spano. Voor de eerste twee luidde de eis: geen 
personeel werven of detacheren zolang ontslagen poolarbeiders beschikbaar waren. De 
drie bedrijven dienden met voorrang vacatures aan te bieden aan de door Span ontslagen 
arbeiders. Voor Ceres en IGMA gold dat zij geen gebruik mochten maken van personeel 
van derden zolang leden van de ontslagen groep beschikbaar waren.79

Behalve de uitbreiding van het aantal gedaagden, vormde de betrokkenheid van bonds-
bestuurder Koningh een belangrijke verandering. Weliswaar trad hij niet op als mede-
eiser, maar hij zat op uitnodiging van de 26 naast Fischer. Van der Stege en Heilig vonden 
dat zichtbaar onprettig. De stemming was toch al onvriendelijk, de gedaagden zeiden met 
tegenzin verschenen te zijn.80 Tegelijkertijd genoot de opnieuw volle rechtszaal hoorbaar 
van de ambiance waarin hun bazen ter verantwoording waren geroepen. Van der Stege 
droeg aan deze sfeer bij met een pleidooi, waarin hij de 26 beschuldigde de bestuurders 
van Span en Spano uit te maken voor “het grootste schorem wat op deze aardbol rond-
loopt. (…) Ook door de huidige werknemers van Spano wordt de wijze waarop eisers zich 
opstellen, met name buiten rechte, als zeer bedreigend ervaren”.81

Gisolf had nog wel de zitting geopend met de ontspannende opmerking: “We maken 
eerst een rondje en dan kijken we wel waar we uitkomen.”82 Vervolgens wilde hij weten of 
Koningh namens FNV Bondgenoten aanwezig was. Deze bevestigde dat. Van der Stege 
herhaalde de belofte bij vacatures de “ex-Spanners” te benaderen, maar dan wel op basis 

75 W.D.T.D. Wiarda, Aan W.G. Fischer en R. van der Stege, 25 januari 2001.
76 R. van der Stege, Aan W.G. Fischer, 26 januari 2001.
77 W.G. Fischer aan R. van der Stege, 29 januari 2001.
78 Het Parool, 25 januari 2001. In een artikel van een halve pagina stond onder de kop “Schaamte over ontslag 
Havenpool” dat langzamerhand sprake was van een “onprettige affaire voor FNV en stad Amsterdam”.
79 W.G. Fischer, Dagvaarding in kort geding, Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 25 januari 2001.
80 Ook na de zitting bleek dat bij een toevallige ontmoeting op de trap, waarin Wiarda met weinig gevoel van 
broederschap Fischer zeer hoorbaar uitschold.
81 R. van der Stege, Pleitnotities, 31 januari 2001, p. 5. Al de volgende dag vroeg Fischer Van der Stege deze aan-
tijging te concretiseren - W.G. Fischer, Aan R. van der Stege, 1 februari 2001. Een antwoord bleef uit. Hij herhaalde 
dit verzoek eind februari en augustus 2001; ook in deze gevallen kwam geen reactie.
82 H. Boot, Aantekeningen van de zitting in kort geding, 31 januari 2001.
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van de eerder bij de selectie voor Spano gebruikte criteria.83 Fischer sprak in zijn pleidooi 
de hoop uit dat de rechter opnieuw een uitweg bood.84

Wiarda was de volgende die aan het woord kwam. Hij volhardde in de houding dat NV 
Werk en de gemeente Amsterdam buiten de kwestie stonden die de eisers kennelijk in de 
eerste plaats met Spano en in de tweede plaats met Ceres en IGMA wilden uitvechten. Over 
de baangaranties in het plan voor de instroompool zei hij: “Deze tekst is mogelijk minder 
gelukkig.” Het betrof een concept dat niet voor publicatie bestemd was.85

De advocaat van IGMA, L.G. Verburg, was thuis in de voorgeschiedenis van Spano. 
In juni 1998 vertegenwoordigde hij twaalf bedrijven in het kort geding dat door Span was 
aangespannen over de uitleg van het financiële deel van het hoofdlijnenakkoord. Anders 
dan dit akkoord, meende hij, had het convenant een tijdelijke betekenis. Namelijk voor de 
overdracht aan een koper om de failliete boedel van de Arbeidspool over te nemen. Deze 
koop ging niet door en ruim een maand later kwam het hoofdlijnenakkoord dat in een 
oplossing voorzag voor de sociale gevolgen van het faillissement. Daarmee trad deze over-
eenkomst in de plaats van het convenant. Verburg achtte dan ook IGMA tot niets verplicht. 
De illegale inleen weerlegde hij. Kon Spano niet leveren, betrok IGMA geheel in overeen-
stemming met de bestaande afspraken personeel van andere erkende uitzendbureaus.86

De gemachtigde van Ceres schoof op het laatste moment aan en bleek geïnteresseerd 
in de plannen van NV Werk. Bij de werving van nieuw personeel zou zeker gezocht worden 
bij oud-havenwerkers, van voorrang was echter geen sprake.87

Het rondje was gemaakt en Gisolf begon met een vraag aan Spano. Het probleem was dat 
een parallel circuit als de Instroompool in strijd was met de in de CAO vastgelegde positie 
van de havenpool. Zag Spano er wat in onderdak te bieden aan de Instroompool? Van der 
Stege raadpleegde Heilig en Ter Wisscha. Het bestuur had geen bezwaar, maar vreesde 
een groot leeglooprisico, omdat vooruitzicht op nieuw werk ontbrak. Wiarda meende dat 
Ceres werk op termijn zou bieden, in de tussentijd kon NV Werk mensen opleiden. Gisolf 
vond dat Spano een normaal bedrijfsrisico liep.88

Na vastgesteld te hebben dat NV Werk in zee wenste te gaan met Spano, legde Gisolf 
de betrokken partijen een voorstel voor. “Kunt u zich vinden in een bevestiging van de 
afspraken in de CAO over de positie van Spano? Zo ja, dan is een parallelle pool uitgesloten 
en loopt een eventuele instroom via Spano.”89 Na een schorsing bleek niemand bezwaar 
te hebben. Fischer knikte tevreden, toen Gisolf hem vroeg: “Wat kan ik verder nog voor  
 

83 R. van der Stege, Pleitnotities, 31 januari 2001, p. 3. Eén van de 26 had gereageerd op een advertentie in de 
Telegraaf, 25 januari 2001, waarin het uitzendbureau De Watertoren “met spoed” havenwerkers zocht. Hij had te 
horen gekregen direct bij IGMA aan de slag te kunnen, omdat Spano geen mensen kon leveren.
84 W.G. Fischer, Pleitaantekeningen, 31 januari 2001, p. 2.
85 W.D.T.D.Wiarda, Pleitnotities, 31 januari 2001, p. 3.
86 L.G. Verburg, Pleitnota, 31 januari 2001, pp. 2-4.
87 H. Boot, Aantekeningen van de zitting in kort geding, 31 januari 2001.
88 Idem.
89 Idem. Een vergelijkbare formulering bood Het Parool, 31 januari 2001 (“Rechter geeft havenwerkers gelijk”).
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u doen?”. En daarmee was, zonder dat de president een uitspraak hoefde te doen, de weg 
aangegeven waarlangs de in het geding zijnde problemen opgelost konden worden.90

De tevredenheid van Fischer, zeker na zo’n minzame vraag, was begrijpelijk. Juridisch 
gezien had hij hoog spel gespeeld. Het argument dat het convenant ingehaald was door 
het hoofdlijnenakkoord, stond sterk. Evenals de ontbrekende uitwerking in de nationale 
wetgeving van de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie. Bovendien waren 
de 26 in het geval van het convenant en de CAO formeel geen partij. De aanwezigheid van 
Koningh als getuige ving dit laatste probleem enigszins op. De overige juridische obstakels 
konden slechts genomen worden door in de haven een brede belangstelling op te roepen 
(‘de hele havenfamilie voor de rechter’) en de betrokkenheid van de gemeente te benadruk-
ken (‘Ceres draait op gemeenschapsgeld’). Op deze manier raakten de eisen van de 26 een 
collectief belang van havenwerkers en kreeg het kort geding een politiek karakter.

Persoonlijk had Koningh de stap willen maken naar mede-eiser, maar dan riskeerde hij 
een ernstig conflict met het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten. Hij wist ook dat inmid-
dels de positie van de bond te zwak was om havenwerkers bij een bestuursconflict in bewe-
ging te brengen. Sinds 1997 heerste er immers arbeidsrust in de Amsterdamse haven.91

De bijdrage van Gisolf kon niet meer zijn dan een voorlopige bemiddeling. Een com-
binatie van opnieuw kracht geven aan afspraken (inleen via Spano) en nakomen van een 
belofte van Spano (voorrang voor bij Span ontslagen arbeiders). Of de door de 26 gewenste 
oplossing eruit zou komen, was onzeker. Zou de werkgelegenheid bij Ceres inderdaad 
spectaculair groeien? Wat zou daarbij de bemoeienis van NV Werk en dus de gemeente 
zijn? De uitvoering van de door Gisolf getroffen schikking zou wel eens heel moeizaam 
kunnen verlopen.

De directies van NV Werk, Spano en de betrokken havenbedrijven gingen niet in op de 
pogingen van de 26 in gesprek te komen over hun mogelijke terugkeer. Een onverwacht 
bezoek aan het bestuur van Spano bracht daarin verandering.

Bezettingsactie
Een dag na de zitting van 31 januari 2001 benaderden de 26 Van der Stege en Wiarda, 

ze verwachten snel een uitnodiging te ontvangen voor een gesprek over de instroom bij 
Spano.92 Een reactie bleef uit. Van der Stege ontving opnieuw een verzoek.93 Na drie weken 
volgde een herinnering.94

 

90 Rotterdams Dagblad, 1 februari 2001. Het Parool, 2 februari 2001.
91 Fischer terugblikkend: “Zouden de vakbonden de kracht hebben om te reageren, dan was de gemeente onder 
druk gezet door sociale onrust. Zou de solidariteit groter geweest zijn, dan was in ieder havenbedrijf voorkomen 
dat nieuw personeel binnenkwam alvorens de eerste ontslagen arbeiders een baan was aangeboden. Maar zo 
waren de krachtsverhoudingen niet en dus moest opnieuw het juridisch forum betreden worden. En wel met een 
politiek doel” - Recht, politiek en collectieve belangenbehartiging, in: Solidariteit, maart 2001.
92 W.G. Fischer, Aan W.D.T.D. Wiarda en R. van der Stege, 1 februari 2001.
93 W.G. Fischer, Aan R. van der Stege, 13 februari 2001.
94 Idem, 23 februari 2001.
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Koningh schreef een vervolg op zijn brief aan alle havenbedrijven van 17 januari 2001.95 Hij 
wilde de opleidingen die NV Werk op het oog had, plus het beschikbare geld, onderbren-
gen bij Spano en met de ondernemers afspraken maken over een gegarandeerde inleen van 
personeel. IGMA reageerde afwijzend, Ceres deed er het zwijgen toe, kleinere bedrijven 
als VCK waren voorzichtig positief, maar twijfelden aan de financiële positie van Spano 
(“lijken in de kast”). De directeur van Spano stond geen gesprek toe en was boos over de 
ultimatieve toon.96 Koningh had inderdaad om een snel antwoord gevraagd, daarnaast 
had hij aangegeven dat de bond betrokken wilde zijn in het overleg met NV Werk. Over 
de vervulling van de vacatures verwachtte hij “dat nu alle kruitdampen zijn opgetrokken, 
u als eerste de mensen zult benaderen die hun rechten via de rechter hebben geclaimd”.97

“Hoe nu verder?”, vroegen de 26 zich 5 maart af op een bijeenkomst in het vertrouwde 
buurthuis De Vierhoek. De hoofdrolspelers, Spano en NV Werk, gaven niet thuis en IGMA 
bleef bij zijn afwijzing, terwijl leden van de ondernemingsraden van Ceres en IGMA meen-
den dat NV Werk intensieve contacten onderhield met deze bedrijven en Spano.98 Ideeën 
over nieuwe juridische stappen kregen weinig steun, “met onwillige honden is het kwaad 

95 T. Koningh, Aan directies van Amsterdamse havenbedrijven, 7 februari 2001.
96 H. Boot, Verslag gesprek met T. Koningh, 1 maart 2001.
97 T. Koningh, Aan directie van Spano, 7 februari 2001.
98 H. Boot, Aantekeningen bij gesprek delegatie van de 26 en leden ondernemingsraden Ceres en IGMA, in 
aanwezigheid van Koningh en Fischer, 21 februari 2001.

Bezetting door ‘de 26’ van kantine FNV Bondgenoten in Amsterdam, een stroef debat met bondsbestuurder Jan Heilig,  

2 april 2001
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bazen vangen”. Besloten werd tot een directe actie bij het bestuur van Spano, wanneer een 
gesprek uitbleef.

Spano zweeg en 2 april 2001 eisten zo’n 25 ontslagen poolarbeiders en vijf vrouwen 
in het gebouw van FNV Bondgenoten aan de Slotermeerlaan een gesprek met Heilig en/
of Ter Wisscha. De actie was beneden in de hal van het gebouw begonnen. Aan de deur 
was grote belangstelling voor de verspreide pamfletten, tegen de muren stonden stokken 
met spandoeken. “De bond als baas is als brood zonder kaas.” De lokale televisie AT5 en 
een aantal fotografen maakten opnamen, ook later in de kantine. Het verhitte gesprek leek 
even uit de hand te lopen, toen één van de groep van 26 Heilig dreigde aan te vallen. Zijn 
collega’s verhinderden dat. De boosheid liep op, doordat Heilig zijn eerder ingenomen 
standpunt wijzigde. De 26 zouden niet met voorrang uitgenodigd worden, ook niet de 
werklozen onder hen. Alle in 1999 ontslagen arbeiders konden een sollicitatieformulier 
verwachten.

Heilig maakte in het afgedwongen vervolggesprek van 6 april bekend dat het plan van 
de Instroompool van de baan was en dat bij Spano een sollicitatieprocedure startte voor 
acht of negen vacatures. Kennelijk was dit besluit kort ervoor genomen, want in FNV 
Magazine dat een dag eerder was uitgekomen, deelde Heilig nog mee dat niets bekend 
was over klanten voor de nieuwe containerterminal. “Dan kunnen we bij de havenpool 
ook niemand extra aannemen.”99 Over de procedure wilde Heilig geen enkel misverstand 
laten bestaan, de selectie zou verlopen volgens de criteria van Bosschieter. Mede door 
zijn onvermurwbaarheid was van een gesprek geen sprake. De partijen snauwden elkaar 
mededelingen toe.

De begeleidende brief bij het sollicitatieformulier die de “ex-Spanners” een paar dagen 
later ontvingen, sprak zeer omzichtig over de vacatures, “wellicht (…) het personeelsbe-
stand iets uitbreiden”.100 Zonder veel vertrouwen in de sollicitatieprocedure besloten de 
26 uit tactische overwegingen het formulier ingevuld terug te sturen. Niet meedoen zou 
de weg naar Spano definitief kunnen afsluiten. Aarzelingen bleven. Spano vroeg naar de 
bereidheid buiten de haven en het Noordzeekanaalgebied te willen werken en het per-
centage arbeidsongeschiktheid aan te geven. Waren dat aanvullende selectiecriteria? 
Fischer bevestigde de sollicitaties met de aantekening dat tegen deze vragen bezwaren 
bestonden.101

Inmiddels waren zo’n drie maanden verstreken na de zitting van het kort geding. Het 
wachten was op een uitspraak in de grote ontslagkwestie. Na diverse keren uitgesteld te 
zijn, kwam het vonnis op 8 mei 2001. Het pakte voor de 26 negatief uit en riep veel vragen 
op.

99 FNV Magazine, 5 april 2001. De kop van het artikel getuigde van een groot optimisme over de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid in de Amsterdamse haven. “Gezocht: 30 duizend m/v.” Nog voor de zomer zouden drie- 
tot zeshonderd langdurig werklozen bij Ceres aan de slag gaan.
100 Bestuur Spano, Aan ex-Span-medewerkers, 9 april 2001.
101 W.G. Fischer, Aan R. van der Stege, 25 april 2001.
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Vonnis
Door de verwikkelingen rond de Instroompool en de brede aandacht in de media waren 

de 26 vol verwachting. Een week later dan aangekondigd kwam de negatieve uitslag. Door 
een snelle telefonade was iedereen een dag voor de bijeenkomst in de Vierhoek op de 
hoogte. Teleurgesteld aangekomen op de door bijna alle betrokkenen, inclusief de vrou-
wen, bezochte vergadering, groeide de boosheid over de moeilijk te doorgronden tekst van 
tien pagina’s.102 “Heeft de rechter de verslagen van de getuigenverhoren wel gelezen?” “De 
rechter loopt over van begrip voor de werkgever, maar heeft geen oog voor onze positie.”

Toch was er van moedeloosheid geen sprake. In de voorgaande bijeenkomsten waren 
de verwachtingen over een mogelijk succes bij de rechter altijd getemperd geweest door 
twijfel in een stemming van ‘eerst zien en dan geloven’. Bij niemand, ook niet bij degenen 
die nieuw werk vonden, was sprake van vrijblijvendheid. Het was een taai gevecht, maar 
de lange en onbekende, juridische weg zou tot het einde gevolgd worden. In de discussies 
heette dat “we gaan tot de laatste streep”.

Het betoog van de kantonrechter was terug te brengen tot drie overwegingen. Op elk een 
commentaar van de 26 en hun advocaat.
1.  Span 1 voerde met de splitsing in twee pools het hoofdlijnenakkoord uit, vervolgens 
sloot Spano, ook volgens het akkoord, arbeidsovereenkomsten af met de door haar uitge-
kozen groep werknemers. Formeel was Span 1 daar niet verantwoordelijk voor. En mocht 
op Spano wat aan te merken zijn, zij was niet gedaagd, dus geen partij in deze procedure.103

De 26 waren verbaasd over deze redenering. Op het moment van de selectie bestond 
Spano immers nog niet. Bovendien maakte de toenmalige directeur van Span, Bosschieter, 
de keuze. Volgens de rechter was Spano de opdrachtgever en kennelijk de nieuwe tegen-
partij in de procedure. Fischers commentaar was dat de 26 “al van meet af aan het stand-
punt huldigden dat Span en Spano één pot nat was”.104

2. Span had toegegeven dat de selectie, waarmee de splitsing gepaard ging, op punten 
onzorgvuldig was geweest. En inderdaad bevatten de daarbij gebruikte criteria subjectieve 
elementen. Maar de tijdsdruk en de omvang van deze operatie in aanmerking genomen, 
was de gang van zaken niet zo onzorgvuldig dat de ontslagen niet hadden mogen plaats-
vinden. En waren de criteria niet zo ondoelmatig dat het selectieproces onaanvaardbaar 
werd.105

De 26 vonden het merkwaardig dat de rechter het selectieproces voldoende zorgvuldig 
en doelmatig had bevonden. Was er ruimte tussen zorgvuldig en onzorgvuldig? Fischer. 
“Subjectiviteit mag dus. Als het maar doelmatig is. Maar de havenarbeiders vroegen (…) 
niet een ‘doelmatigheidoordeel’ te geven, maar een ‘rechtmatigheidoordeel’.”106

3. De Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening kon niet vals geïnformeerd zijn door Span, 
omdat hij ambtshalve voldoende op de hoogte was van de voorgeschiedenis.107

102 Kantongerecht Amsterdam, Vonnis, rolnummers 20431-99, 4425-00 en 5689-00, 8 mei 2001.
103 Idem, p. 7.
104 W.G. Fischer, Hoger beroep, in: Solidariteit, juli 2001.
105 Kantongerecht, 8 mei 2001, p. 9.
106 W.G. Fischer, Hoger beroep, in: Solidariteit, juli 2001.
107 Kantongerecht, 8 mei 2001, p. 9.
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De 26 stelden daar tegenover dat Span, die onjuiste informatie verstrekte, daarmee niet 
vrij gepleit was. Bovendien zou bij Arbeidsvoorziening extra oplettendheid geboden zijn, 
gezien de combinatie van bestuursdeelname aan Span en verantwoordelijkheid voor de 
organisatie van de selectie door Span.108

Misschien dat de rechter zijn interpretatie van de feiten liet leiden door een inschatting van 
de gevolgen van een voor de 26 positieve uitslag. Een aanwijzing hiervoor kon zijn dat hij 
sprak van een procedure “op het verkeerde moment (namelijk erg laat, als er al lang sprake 
is van allerlei voldongen feiten)”. Want, wat zou het gevolg zijn van een herstel van de situ-
atie voor de selectie van 17 juni 1998, zouden mensen van Spano dan ontslagen moeten 
worden? Wat zou alsnog doorstroming naar Spano betekenen van de mensen die geen 
baan vonden binnen of buiten de haven? En als (sommigen van) de 26 niet wilden terug-
keren naar de havenpool, maar een schadevergoeding eisten, kon Spano die dan betalen? 
Zou opnieuw onrust in de haven kunnen uitbreken?

Was het oordeel van de rechter een voorbeeld van ‘eerst het vonnis, dan het bewijs’? 
Dat kon ingegeven zijn door de overtuiging dat de samenwerkende vertegenwoordigers 
van Arbeidsvoorziening en vakbeweging per definitie garant stonden voor een goed werk-
geversschap. De eerste paragraaf van het vonnis – een opsomming van feiten die partijen 
“niet of niet voldoende” betwistten – bevatte in ieder geval meerdere voorbeelden van een 
voor de procederende arbeiders ongunstige vooringenomenheid.

108 W.G. Fischer, Hoger beroep, in: Solidariteit, juli 2001.

Ab de Wildt heeft net Jan Heilig de waarheid gezegd tijdens bezetting kantine FNV Bondgenoten, 2 april 2002
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Zo schreef de kantonrechter over de voorganger van de Arbeidspool, de SHB, dat “die 
tot 1995 met steun van havenwerkgevers en sociale verzekeringsgelden ‘overeind’ werd 
gehouden”.109 Deze conclusie miskende de historische bestaansgrond van de SHB volledig. 
De ondernemers betaalden immers via de pool het risico dat ze liepen bij een personeels-
bestand dat ontoereikend was om in alle voordoende werkzaamheden te voorzien, terwijl 
de overheid het risico dekte dat vastzat aan de instandhouding van een personeelsbuffer.

Een tweede voorbeeld betrof het ongenoemd blijven van de betwiste en beslissende 
passage in het hoofdlijnenakkoord over de doorstroming naar Spano. Zo bleef slechts één 
uitleg over: na Span 2 geen nieuw werk, dus ontslag. Even ongenoemd bleef de correctie 
door manager Pront van haar mededeling dat arbeiders van Span geen werkzaamheden 
voor Spano verrichtten. Een verzuim dat tekenend was, omdat de rechter uitvoerig citeerde 
uit de betreffende ontslagmelding.

Als laatste voorbeeld de stelling van de rechter dat bij het bestuur van Span en Spano 
geen sprake was van “een volledige personele unie”. Maar daarover maakten de 26 zich 
geen zorgen, ze hadden gewezen op een oncontroleerbare belangenverstrengeling. De 
kantonrechter ging daar niet op in. En dit had aan het eind van zijn betoog vreemde con-
clusies tot gevolg. “Tenslotte is voldoende komen vast te staan dat de vakbonden zijn 
uitgenodigd voor overleg over het voorgenomen collectief ontslag, doch dat die het overleg 
uit de weg zijn gegaan. Dit kan (…) Span niet verweten worden.”110 Zo bleef geheel buiten 
beschouwing dat de uitnodiging voor dat overleg mede afkomstig was van bondsfunctio-
narissen die dus uiteindelijk niet verschenen op hun eigen uitnodiging.

Een beeld dat in de bespreking van het vonnis door de 26 naar voren kwam, was: ‘in het 
recht gaat het om gelijk krijgen, gelijk hebben is wat anders’. Bij meerdere leden van de groep 
leefde de opvatting dat het recht wetten, regels enzovoort volgde en daardoor boven de par-
tijen kon staan en zo in staat zou zijn tot een rechtvaardig en waarheidsgetrouw oordeel. Die 
opvatting hield geen stand. Het begrip zorgvuldigheid bleek rekbaar en al gauw besmet door 
doelmatigheid en dat was nauw verwant aan ‘het kon niet anders’. Willekeur bij selectie was 
onaanvaardbaar, maar subjectiviteit toegestaan; zelfs als die oncontroleerbaar was en nega-
tief uitpakte voor oudere, minder gezonde arbeiders. Of een instantie als Arbeidsvoorziening 
over correcte informatie beschikte, maakte plaats voor ‘ze behoorde het te weten’.

Het minst overtuigend voor de 26 was dat een simpel ‘nee’ bij een voor Span ongun-
stige waarneming of conclusie volstond. Als het statistisch gezien buitengewoon aanne-
melijk was dat één criterium, namelijk “voorkeur klanten”, in de selectie de doorslag gaf, 
aanvaardde de kantonrechter de ontkenning daarvan. De overweging dat de allochtone 
herkomst feitelijk een negatief selectiecriterium bleek te zijn, trof hetzelfde lot, evenals 
de kwestie van de raadpleging van de ondernemingsraad. Uit de getuigenverhoren en de 
verslagen van de raad zelf bleek dat niet gebeurd te zijn. De mededeling “met de onder-
nemingsraad is regelmatig overleg gepleegd” overtuigde de rechter die bovendien geen 
aandacht gaf aan het onweerlegbare gegeven dat de leden van die ondernemingsraad zich 
identificeerden met Spano en Span als ballast beschouwden.

109 Kantongerecht, 8 mei 2001, p. 4.
110 Idem, p. 9.
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Zonder twijfel ging het de 26 om het in hun ogen onterechte ontslag. Opheffing betekende 
voor de één terugkeer naar het werk in de havenpool, voor de ander een schadeloosstelling, 
voor weer ander een combinatie van die twee. In de oorspronkelijke dagvaarding stond 
de schadeplichtigheid van Span in de eisen bovenaan. De redenering was: als de rechter 
dat vaststelde over het ontslag, dan was het “kennelijk onredelijk”, dus moest het terug-
gedraaid worden. Van der Stege bestreed de volgorde. Volgens hem ging aan de even-
tuele schade, een oordeel over het ontslag vooraf.111 In de discussie die de 26 hierover 
voerden, kreeg hij voor deze benadering steun. Het gevolg was een aanpassing van de 
eisen. Bovenaan kwam de splitsing in Span 2 en Spano te staan. Zou de rechter die afkeu-
ren, dan moest Span vanaf de splitsingsdatum alsnog loon uitbetalen. Zou hij de split-
sing handhaven, kwam als tweede eis het ‘foute ontslag’ in het geding, dus herstel van de 
arbeidsovereenkomst.112

Nu de kantonrechter min of meer suggereerde de splitsing via Spano aan te pakken, 
keerde de vraag over de verhouding tussen splitsing en ontslag terug. Zowel bij de opstel-
ling van de eisen in het hoger beroep, waartoe de 26 besloten, als bij een tweetal afzonder-
lijke procedures (Fischer: “puur juridische acties”), betraden de 26 meer dan bij voorgaande 
gelegenheden de gespecialiseerde wereld van het recht.113 Hierdoor nam de behoefte aan 
uitleg toe, ook omdat tegelijkertijd verschillende processen liepen. Vanwege de groei van 
de hoeveelheid werk en het nut van een frisse kijk stelde Fischer een samenwerking voor 
met Bert Voogt. Een kennismakingsgesprek bevestigde dat deze Rotterdamse collega goed 
thuis was in de wereld van de haven, hetgeen in ieder geval de vertaling van recht naar 
werkelijkheid ten goede zou komen.114

De beroepsprocedure nam veel tijd in beslag; na de dagvaarding van augustus 2001 volgde 
het vonnis pas in december 2003. Los van deze procedure besloten de 26 tot een nieuw kort 
geding, nadat Ceres geen werk te bieden had en Spano zweeg over de sollicitaties.

Kort geding, derde ronde
Drie maanden na het kort geding van 31 januari 2001 hulden de gedaagde partijen 

zich in zwijgen. Naast Spano lagen bij Ceres de beste kansen op werk. In augustus zou de 
opening plaatsvinden van de nieuwe containerterminal Ceres Paragon die gelegen aan de 
Amerikahaven in het Westelijk Havengebied dubbelzijdig lossen en laden mogelijk maakte. 
Spectaculair waren de negen in Sjanghai gebouwde kranen met een hoogte van 111,8 meter 
die van verre als – nog onbewogen – reuze kraanvogels zichtbaar waren. Weliswaar meld-
den zich voor Paragon nog geen reders, maar na de opening zou dat anders worden.

Voogt wendde zich, onder verwijzing naar het convenant van oktober 1997, tot de direc-
tie van Ceres met het verzoek de 26 voorrang te geven bij de vervulling van vacatures.115 

111 R. van der Stege, Conclusie van Antwoord, p. 11.
112 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, pp. 54-56. Deze twee eisen heetten respectievelijk “primair” (op te vatten 
als maximaal) en “subsidiair” (treedt in de plaats van de primaire eis, wanneer deze niet gehonoreerd wordt).
113 W.G. Fischer, Brief aan cliënten, 26 juni 2001.
114 Bert Voogt was voorheen werkzaam bij stukgoedbedrijf Multi-Terminals Waalhaven, waar hij voorzitter van de 
ondernemingsraad was. Als advocaat was hij in dienst bij Beker CS Advocaten in Rotterdam.
115 B. Voogt, mede namens W.G. Fischer, Aan directie van Ceres, 27 april 2001 (hierna zal alleen de eerste onder-
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Dit initiatief stond niet op zichzelf, parallel eraan blies de ondernemingsraad van Ceres de 
discussie over vreemde inhuur nieuw leven in. Deze keer onder de naam “flying dockers”.

In de haven ging het verhaal rond dat havenwerkers uit Hamburg naar Amsterdam 
gevlogen werden om een cacaoboot te lossen. In een kantinebijeenkomst besloten de 
arbeiders bij Ceres de directie geen ruimte meer te geven de CAO “soepel” na te leven. Het 
resultaat was de verwijdering van de vreemde inhuur (zeven personen), terwijl “mensen 
van Spano werden opgetrommeld die thuis zaten”.116

De herleefde Havenbeleidscommissie stelde in meer bedrijven fricties vast. 
Uitgangspunt was dat alle inhuur via Spano diende te verlopen en wel zo dat de derden 
volgens de CAO werkten.117 Dus ook als Spano niet kon leveren, wat nogal eens gebeurde. 
Om dat mogelijk te maken, was een alert beleid van Spano nodig. De commissie betwij-
felde of de directie, maar ook het personeel, daartoe bereid of in staat was.118

Het duurde enige tijd eer Ceres met een antwoord kwam. Inmiddels was bekend dat 
Paragon later in gebruik genomen zou worden. Eigenaar Kritikos noemde januari 2002 als 
datum.119 Ondanks zorgen over de beschikbaarheid van opgeleid personeel, wees Ceres het 
verzoek van Voogt af; het vonnis van 8 mei 2001 had het convenant gepasseerd.120

Opnieuw kwamen de 26 voor de vraag te staan: ‘hoe verder’. Vier maanden eerder waren 
de sollicitaties de deur uitgegaan en op de korte termijn viel van Ceres niets te verwachten. 
Toch verschilde de situatie van voorgaande gelegenheden. Niet alleen door de acties tegen 
vreemde inhuur, maar ook omdat de naleving van de Dock Work Convention (C137) op de 
actieagenda van de internationale vervoersvakbeweging stond. De Europese Commissie in 
Brussel bereidde een “portpackage” voor dat onder meer liberalisering van de inhuur van 
personeel tot gevolg zou hebben, zodat vreemde inhuur niet meer bestond.121 De bescher-
ming van de havenpool in de CAO zou daarmee onder druk komen te staan en dus het 
voortbestaan.

In een nieuwe bijeenkomst, 24 augustus 2001, besloten de 26 zowel deze acties te 
steunen als een kort geding tegen Spano voor te bereiden. Daaraan vooraf boden ze Van 

tekenaar van de twee advocaten van de 26 genoemd worden).
116 A. E. Olijslager (lid ondernemingsraad Ceres), 21 mei 2001.
117 R. Hemminga, 22 mei 2001.
118 A. E. Olijslager,, 3 juni 2001. De ernst van de situatie bleek uit een bericht van de arbeidsinspectie over buiten-
sporig overwerk en gebrek aan geschoolde havenarbeiders - P. de Leeuw, inspecteur bij arbeidsinspectie, haven en 
vervoer, 30 mei 2001.
119 Het Parool, 4 juli 2001. Kritikos was optimistisch. “De reders komen wel. (…). Ceres Paragon is een investering 
die jaren mee moet, dan kijk ik niet op een maand.” De directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf, H. Gerson, 
meldde geruststellend dat onderhandelingen in volle gang waren - Het Parool, 9 augustus 2001.
120 P.R.W. Schaink (advocaat Ceres, bureau Van Doorne Lawyers in Business in Amsterdam), Aan B.M. Voogt, 3 
augustus 2001.
121 In de laatste week van september 2001 voerde de International Transport Workers’ Federation, waarbij de sec-
tor Vervoer van FNV Bondgenoten aangesloten is, wereldwijd acties voor nakoming van de Dock Work Convention 
(zie noot 49). In Rotterdam en Amsterdam waren dat verlengde kantinebijeenkomsten. Aanleiding ter verdediging 
van C 137 was: 1) veranderingen in de havenarbeid en de kwalificatieeisen aan havenarbeiders door het contai-
nervervoer en de informatietechnologie, 2) liberalisering van de (arbeids)verhoudingen in de havens onder invloed 
van in voorbereiding zijnde wetgeving door de Europese Commissie, waardoor onder meer de bescherming van de 
havenarbeid zou wegvallen en het lossen en laden van schepen door de bemanning gedaan kon worden - N. Stam, 
Nieuwsbrief FNV Bondgenoten, 24 juli, 8 augustus en 20 september 2001.
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der Stege een laatste mogelijkheid per ommegaande te berichten over de sollicitatiepro-
cedure.122 Deze reageerde niet, dus kwam die informatieverschaffing in de dagvaarding 
terecht.123

Nieuwe gegevens noopten tot een aanvulling op de dagvaarding. De verschuiving 
van de zittingsdatum van 12 oktober naar 6 november 2001 maakte dat mogelijk. De 
eerste sporen werden zichtbaar op de ledenvergadering van FNV Bondgenoten Havens 
in Amsterdam. Daar sprak onder voorzitterschap van Koningh sectorcoördinator Stam 
over de acties ter naleving van C137 die twee weken later plaatsvonden. Kaderlid Harry 
Kappelhof, lid ondernemingsraad IGMA, vroeg zich af hoe die acties bij Spano te voeren 
“als twee bondsbestuurders daar als werkgever de boel belazeren en de conventie aan hun 
laars lappen”. Dat bracht een lid van de ondernemingsraad van Spano tot de onthulling 
dat er al sollicitanten waren aangenomen en met anderen gesprekken liepen.124 Stam en 
Koningh erkenden “dat er in Amsterdam een vuiltje op te ruimen was”, maar dat zij niet 
in de positie verkeerden het beleid van hun collega Heilig als werkgever te corrigeren. Wel 
zouden zij in de bond uitdragen dat de conventie bij vacatures voorrang gaf aan werkloze 
havenarbeiders.

Spano meende de conventie gevolgd te hebben door alle ex-Spanners schriftelijk de moge-
lijkheid van sollicitatie te bieden. Uit de 64 reacties was een groep van dertien personen 

122 W.G. Fischer, Aan R. van der Stege, 30 augustus 2001.
123 W.G. Fischer, Dagvaarding Spano in kort geding, Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 11 september 2001.
124 A. de Wildt, Verslag vergadering FNV Bondgenoten, 10 september 2001.

Eén van de vele, anoniem gebleven havenarbeiders; hij heeft zich goed beschermd, 18 mei 1998 - foto Chris Pennarts
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geselecteerd. Tien daarvan lieten weten niet bij Spano in dienst te willen treden. Voor de 
overige drie volgde aanname. Eén van de 26, Cor Mantoua, stond volgens Van der Stege 
ook op de nominatie. “Hij liet echter niets meer van zich horen.” Het bestuur was van plan 
nog tien personen voor een gesprek uit te nodigen. Het totaal kwam daarmee met de eerste 
groep van dertien op 23.125

In de nieuwe dagvaarding leidden deze kennis tot twee eisen.126

1. Spano handelde niet volgens C137. Aansluitend bij de opvatting van Koningh en Stam 
interpreteerden de 26 de conventie zo dat a) ontslagen en b) werkloze havenarbeiders in 
aanmerking kwamen voor vacatures.127 Nu Spano daarvan was afgeweken door allen uit 
te nodigen die door Span ontslagen waren, dienden de leden van de procederende groep 
“een eerlijke kans” te krijgen en bij afwijzing geïnformeerd te worden over de redenen. 
Eventueel gold deze eis alleen voor de werklozen in de groep.128

2. Vast stond dat van de 23 man die uit een voorraad van 64 sollicitanten – inclusief de 25 
procederende arbeiders – waren uitgenodigd voor een gesprek, er slechts één behoorde tot 
die laatste groep.129 Een ongeloofwaardige procedure. Voor die ene sollicitant, Mantoua, 
zo had de personeelsfunctionaris meegedeeld, was slechts een baan beschikbaar, wanneer 
hij zijn deelname aan de juridische procedures beëindigde (dat was hij niet van plan en dat 
zei hij). Bovendien was hem verteld dat buiten hem niemand van de procederende groep 
opgeroepen zou worden. “De enige conclusie die hieruit volgt, is dat eisers bewust niet zijn 
uitgenodigd.”130 Dus luidde de eis: recht op informatie over de sollicitatieprocedure en over 
de individuele toepassing van de selectiecriteria.

Op 6 november 2001 was er dus weer een zitting. Met Gisolf achter de tafel een vertrouwd 
beeld, evenals de televisiecamera’s. Van der Stege was vergezeld door Heilig en naast 
Fischer zat behalve Voogt ook Mantoua die graag zijn visie wilde geven. In een korte inlei-
ding maakte Gisolf gewag van een vervelende situatie waar toch een uitweg in te vinden 
moest zijn. Dat vond Fischer ook. Hij achtte de behandeling van de sollicitanten onrecht-
matig en te kwader trouw, aan de uitnodiging om te solliciteren lag immers een afspraak 
ten grondslag. Daarnaast veroordeelde hij de kwalijke druk op Mantoua.131

Van der Stege erkende dat de bonden en werkgevers een discussie voerden over de uit-
voerbaarheid en de uitleg van C137, maar dat het “alleen de werklozen zou betreffen, lijkt 
Spano tekort door de bocht”.132 Over de kwestie Mantoua gaf Van der Stege het woord aan 
Heilig. Deze had bij de personeelsfunctionaris geïnformeerd en hem was gebleken dat de 
betreffende voorwaarde niet gesteld was.133

 

125 R. aan der Stege, Aan W.G. Fischer, 19 september 2001.
126 W.G. Fischer, Gewijzigde dagvaarding in kort geding Spano, 1 november 2001.
127 Zie noot 38.
128 W.G. Fischer, 1 november 2001, p. 3.
129 Dat was de werkelijke grootte van de groep na de zelfdoding van één van hen. Zie hoofdstuk 16, noot 149.
130 W.G. Fischer, 1 november 2001, p. 5.
131 W.G. Fischer, Pleitaantekeningen, 6 november 2001, p. 2.
132 R. van der Stege, Pleitnotities, 6 november 2001, p. 5. Hij meende dat het moment van gehele of gedeeltelijke 
werkloosheid moeilijk te bepalen was en dat maakte de ruimere interpretatie van “alle ex-Spanners” mogelijk.
133 H. Boot, Aantekeningen bij zitting 6 november 2001.
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Maar hoe de feiten ook lagen of uitgelegd werden, er deed zich een geheel ander pro-
bleem voor. Heilig: “Een nieuw faillissement dreigt, er is te veel leegloop.”134 Mede door 
dit nieuws over Spano was het tijdens de zitting rumoerig en waren de sprekers slecht te 
verstaan. In deze wat chaotische sfeer vergat Fischer Mantoua het woord te geven en was 
een mogelijke troefkaart niet gespeeld.

In zijn uitspraak, 22 november 2001, hield Gisolf zich buiten de interpretatie van de 
conventie en de ervaringen van Mantoua. Volgens hem was aan de plicht van Spano vol-
daan om informatie over de procedure te verschaffen. De gehanteerde criteria waren al 
sinds 1998 bekend, anderen voldeden daar meer aan dan de 26. Als kern van het pro-
bleem zag hij “dat eisers niet geloven in de oprechte bedoelingen van Spano”. Maar van 
het ontbreken van goede trouw was hij niet overtuigd.135 Kortom, Gisolf stelde de 26 in het 
ongelijk.

Misschien moet ook zijn beknopte motivatie beoordeeld worden op wat er niet stond, 
dus buiten beschouwing bleef. En dat waren de op dat moment spelende perikelen van 
Spano die op omvallen stond en Ceres die nieuwe kansen op werk bood maar niet in het 
geding betrokken was. Zo bemiddelend Gisolf zich bij de twee eerdere gelegenheden had 
getoond, zo vermetel gaf hij deze keer Spano gelijk. Voor enige nuance was geen plaats, dat 
hoefde ook niet, want bij Spano was niets meer te halen. Zijn redenering zou kunnen zijn: 
als de 26 of enkelen daarvan een arbeidsplaats in de haven nastreefden, konden ze zich bij 
Ceres melden, daar lag het werk te wachten.

Het ongeloofwaardige gelijk van Spano en de werving van nieuw personeel door Ceres 
stimuleerden de 26 tot een nieuwe poging werk op te eisen. Dat gebeurde door in beroep te 
gaan tegen het vonnis in het kort geding. Tevergeefs.

Niet-juridische feiten
In het besluit van de 26, 1 december 2001, tegen dit vonnis beroep aan te tekenen, 

speelden de gebeurtenissen bij Spano en Ceres een belangrijke rol. Heilig maakte bekend 
dat Spano voor eind november 2001 een overbruggingskrediet van 300.000 gulden nodig 
had. Voor het tot ruim negentig teruggebrachte aantal mensen was er te weinig werk. Als 
belangrijkste oorzaak noemde hij de door slapte beëindigde bestellingen door de SHB en 
de lage tarieven.136

Een brief aan het personeel was zo mogelijk nog alarmerender. Daarin sprak de direc-
tie van “zwaar weer met teruglopende omzetten en oplopende financiële problemen”. De 
door Heilig genoemde oorzaken vulde ze aan met: toenemend ziekteverzuim, afnemende 
bereidheid buiten de Amsterdamse haven en op afwijkende tijden te werken en een onge-
lijke inzetbaarheid van het personeel. Een reorganisatie was nodig, waarbij de arbeids-
voorwaarden niet buiten schot konden blijven.137

 

134 Idem.
135 President Arrondissementsrechtbank Amsterdam, Vonnis, rolnummer KG 01/2008, 22 november 2001, p. 5.
136 Het Parool, 10 november 2001.
137 E. Schwarzwälder, Aan de werknemers (sters) van Spano, 15 november 2001.
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In deze dagen waarin Spano wankelde, berichtte NV Werk zestig cliënten van de sociale 
dienst in Amsterdam op te leiden die vanaf maart 2002 bij Ceres Paragon aan de slag kon-
den.138 Kort daarna volgden filmpjes voor de lokale televisie AT5 en de deelname van NV 
Werk aan de Megabanenmarkt.139 Opvallend waren de advertenties in de dagbladen. Onder 
andere in Het Parool met een kwart pagina tekst – “Werken in onze Amsterdamse haven is 
het mooiste dat er bestaat” – en een even grote foto van Hazes: “Als ik werkloos was, dook 
ik zo de haven in.” In samenwerking met NV Werk bood de gemeente Amsterdam na twee 
maanden opleiding een vaste baan als chauffeur van een straddle carrier en “meteen een 
prima salaris”. Op dezelfde dag verscheen in Het Parool een artikel over Ceres Paragon, 
ook in januari 2002 geen start. Wethouder Dales maakte zich geen zorgen over de door 
de gemeente verstrekte financiële injectie van 282 miljoen gulden. “We hebben een helder 
contract met Ceres en daar houden we ze aan.” 140

De hernieuwde wervingsactiviteit van NV Werk was voor gemeenteraadslid Van Lohuizen 
(Amsterdam Anders/De Groenen) aanleiding weer vragen te stellen aan wethouder Dales. 
Welke afspraken waren tussen NV Werk en Ceres gemaakt en hoe konden werkloze 
havenarbeiders met voorrang aan de werving deelnemen?141 Eerder dan Dales verstrekte 
Hemminga, lid van de ondernemingsraad van Ceres, de nodige informatie. Ceres had de 
verantwoordelijkheid overgenomen, nadat Spano niet in staat bleek de werving en oplei-
ding van NV Werk onder haar vleugels te nemen. NV Werk bleef voor de werving zorgen 
en Ceres nam de scholing voor zijn rekening. Hierbij wist de ondernemingsraad te bedin-
gen dat buiten de genoemde zestig mensen ook arbeidsplaatsen vrij bleven voor ongeveer 
twintig werkloze havenwerkers.142

Naar aanleiding van deze bemoeienis van Ceres, wendde Voogt zich opnieuw tot de 
directie met de vraag over de met voorrang te vervullen vacatures.143 Twee maanden later 
kwam er een antwoord. “Eventueel” ontvingen de door NV Werk geworven mensen een 
arbeidsovereenkomst voor één jaar. “Overigens begrijpen wij dat NV Werk in verband met 
dit project tevens ex-havenarbeiders selecteert.”144

 

138 ANP, 8 november 2001. Op een door de ondernemingsraad georganiseerde personeelsbijeenkomst op 
zondag 25 november was de aanwezigheid van Koningh niet gewenst. In een brief aan de bondsleden bij Spano, 
23 november 2001 bood hij zijn steun aan. Daarna werd het stil, zowel over de arbeidsvoorwaardelijke ingrepen 
als over het overbruggingskrediet. Het acute gebrek aan geld zou veroorzaakt zijn door zeer trage betalingen van 
inlenende werkgevers. Ruim een half jaar later sprak directeur Schwarzwälder opnieuw over een krediet. Er was 
slechts werk voor zestig van de 92 mensen die bij Spano op dat moment in dienst waren. De teruglopende vraag 
had voor een belangrijk deel zijn oorzaak in het jaarcontract dat Ceres met 36 langdurig werklozen gesloten had. 
Heilig: “Heel vervelend die verdringing van arbeid” - NRC Handelsblad, 5 juni 2002.
139 Een project van onder andere de Sociale Dienst Amsterdam, NV Werk en een groot aantal werkgevers dat 
beoogde Amsterdamse uitkeringsgerechtigden in contact te brengen met werkgevers die over vacatures beschik-
ten. Het ging 12 november 2001 van start en eindigde 31 juli 2002.
140 Het Parool, 17 november 2001.
141 E. van Lohuizen, Schriftelijke vragen aan wethouder G.D. Dales, 22 november 2001.
142 R. Hemminga, Over NV Werk, 26 november 2001.
143 B.M. Voogt, Aan directie Ceres, 27 november 2001.
144 P.A.M. Witteveen (advocaat Ceres, Van Doorne Lawyers in Business te Amsterdam), Aan B.M. Voogt, 28 
januari 2002.
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In zijn antwoorden aan Van Lohuizen gaf Dales aan dat er in februari 2002 zo’n 120 
arbeidsplaatsen te bezetten waren. Eerst een groep van tachtig, waartoe de zestig men-
sen behoorden die NV Werk had geworven. Daarna de overige twintig arbeidsplaatsen 
die bestemd waren voor oud-havenwerkers en voor werknemers die Ceres zelf aantrok.145

Op de zaterdagmorgen van 1 december 2001 kwamen de 26 bijeen om conclusies te trek-
ken uit het negatieve vonnis van Gisolf en de nieuwste ontwikkelingen bij Spano en Ceres. 
De discussie ontwikkelde zich tot een bezinning op zowel ‘wat willen we nog’ als ‘hoe 
pakken we dat aan’. Ook als Spano geen geld zou hebben en Ceres op de korte termijn geen 
werk bood, bleef de behoefte aan een rechtvaardige behandeling recht overeind staan. “Op 
z’n minst willen we een excuus van het bestuur van Spano.” Wat de aanpak betreft, kon 
de afwijzende argumentatie van Gisolf aangrijpingspunten bieden voor een hoger beroep. 
En dat was het geval.

“Kwade trouw” bij Spano achtte Gisolf niet bewezen.146 Fischer had de bewijslast bij 
Spano gelegd door de onwaarschijnlijkheid te benadrukken dat uitgerekend de 26 op één 
na waren afgevallen. Hij overtuigde Gisolf niet. Spano vond anderen meer geschikt. Of dat 
terecht was – en daarmee kwamen de 26 op de inzet van het hoger beroep (‘spoed appèl’) 
– zou moeten blijken uit de precieze informatie over de door Spano gebruikte selectie-
criteria. Daaraan verbonden eisten ze per individu (Mantoua uitgezonderd), aan te geven 
waarom er geen uitnodiging voor een sollicitatiegesprek uitgegaan was.147

Van der Stege volgde in zijn antwoord de redenering van Gisolf. De criteria waren 
bekend, terwijl voor de eis om individuele informatie geen rechtsregel bestond die Spano 
dat kon gebieden. Bovendien was de beslissing ‘wel of niet geschikt’ relatief, voor een 
beperkt aantal arbeidsplaatsen koos Spano de meest geschikte mensen. Daarbij waren cri-
teria als arbeidsbeperkingen of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid niet doorslaggevend, 
maar voor Spano wel van belang “nu zij immers personen dient aan te nemen die zij ook 
daadwerkelijk kan inzetten bij de havenbedrijven in Amsterdam”.148

Het vonnis (‘arrest’) van het Amsterdams Gerechtshof was kort, krachtig en afwijzend. 
Het volgde Van der Stege over de criteria en de individuele toepassing. Opnieuw was het 
gebrek aan goede trouw onvoldoende aannemelijk gemaakt. Tenslotte stond het Spano vrij 
de vraag naar arbeidsongeschiktheid te stellen en de inzetbaarheid van personen te laten 
meetellen.149 

Nieuwe argumenten bleven uit. Zoals de 26 eerder – individueel – niet te weten waren 
gekomen waarom ze ontslagen waren door het bestuur van Span, bleven ze nu in het 

145 G.D. Dales, Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Van Lohuizen inzake werving van personeel 
voor Ceres door de NV Werk Amsterdam op de Megabanenmarkt, 9 januari 2002. Ruim een half jaar later kon de 
puzzel gelegd worden. Directeur R. Sponselee van Ceres, vertelde dat de afspraak met NV Werk een uitwerking 
was van de “package deal” met de gemeente Amsterdam ten tijde van de investeringssteun; de één geld, de ander 
arbeidsplaatsen - NRC Handelsblad, 5 juni 2002.
146 President Arrondissementsrechtbank Amsterdam, Vonnis rolnummer KG 01/2008, 22 november 2001, p. 4.
147 W.G. Fischer, Dagvaarding Spoed Appèl, Gerechtshof Amsterdam, 5 december 2001, p. 6.
148 Van der Stege, Memorie van antwoord, 3 januari 2002, pp. 9-11. Memorie staat hier voor beschouwing of 
verhandeling.
149 Gerechtshof Amsterdam, Arrest, rolnummer 1364/01 SKG, 14 maart 2002, p. 6.
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ongewisse waarom ze niet waren uitgenodigd voor een gesprek en uiteindelijk niet aan-
genomen door het bestuur van Spano. Want dat wilden ze in dit hoger beroep weten: hoe 
waren de criteria voor ieder afzonderlijk toegepast? Dat ze gezamenlijk ongeschikt waren 
verklaard was één, waarom dat voor ieder afzonderlijk met zijn ervaringen en kwalificaties 
gold, was twee.Wat betreft een algemeen oordeel over de toepassing van de criteria – wel 
of niet te goeder trouw – volstond het hof met het droge bericht dat er niets oneerlijks was 
gebeurd. Hoewel de 26 van dit beroep geen hoge verwachtingen hadden, waren ze zon-
der meer teleurgesteld over de magere uitleg die het arrest niet boven het niveau van een 
mededeling uitbracht.

Zo stonden de 26 dus met lege handen. Bijna anderhalf jaar, nadat ze voor het eerst 
hoorden van de Instroompool en mogelijkheden zagen los van de ontslagprocedure 
hun comeback in de haven te maken. De Instroompool was verboden, maar Ceres 
adopteerde NV Werk en daarmee fondsen voor werving en opleiding zonder voorrang 
te geven aan ontslagen havenwerkers. Spano kon er niet omheen vacatures te laten 
vervullen door oud-arbeiders van Span, maar deed dat zonder de 26 als eersten een 
kans te bieden. Dat daarbij bondsvertegenwoordigers zonder merkbare moeite konden 
handelen als werkgever beschouwden met name de bondsleden in de groep van 26 
als een dieptepunt in hun arbeidersbestaan.150 Via Van der Stege gaven Heilig en Ter 
Wisscha hun goedkeuring aan interpretaties van de internationale havenconventie 
die nadelig waren voor ontslagen èn werkloze havenarbeiders en nuanceerden ze 
het beroep op die conventie, omdat deze “nimmer geïmplementeerd” was in de 
Nederlandse wetgeving.151

Toch zou voor de 26 en hun werkloze collega’s de situatie aanzienlijk gunstiger zijn 
geweest, wanneer de nieuwe containerterminal klanten had weten te werven en de 
verwachte honderden arbeidsplaatsen moest bezetten. Ceres zou onder de druk van de 
ondernemingsraad de 26 met voorrang moeten aannemen en/of opleiden. Spano zou 
een grotere inleenvraag hebben en op een gegeven moment bij de 26 uitkomen. Anders 
gezegd: niet-juridische feiten bepaalden mede het juridisch verlies.
En het juridisch debat?
Stel dat beide rechters Mantoua hadden geloofd; dus vonden dat hij onheus bejegend 
was en zijn collega’s op voorhand kansloos verklaard waren. Stel dat Mantoua het woord 
had gevoerd en/of de bewuste personeelsfunctionaris als getuige was opgeroepen. 
Dan hadden beide rechters waarschijnlijk geen genoegen genomen met de verklaring 
van Heilig.152 Stel dat de rechters niet tevreden waren geweest met de mededeling dat 

150 Jan Bakker, één van de 26: “Ze hebben zich laten verlokken om op de stoel van de werkgever te gaan zitten. En 
dat is natuurlijk het stomste wat je kan doen. De werkgevers zeggen dan: we hebben een akkoord en het is jullie 
pakkie-an om het uit te voeren, dus tweehonderd eruit. Zo zijn we besodemieterd” - Teunissen, Gekleurde waar-
heid. Weggezet (documentaire).
151 R. van der Stege, Pleitnotities Kort Geding, 6 november 2001, p. 4.
152 Mantoua: “Bij het sollicitatiegesprek zeiden ze dat ze me heel graag terug wilden hebben. Om je kwaliteiten 
en communicatievaardigheden, daarmee kun je jongeren begeleiden. Maar je moet je wel heel flexibel opstellen, 
veel ‘s nachts en in het weekend werken als je wordt opgeroepen. De personeelsfunctionaris zei erbij: je moet wel 
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de criteria bekend waren en eerlijk toegepast. Dan hadden ze Van der Stege en Heilig 
niet geloofd en getwijfeld aan de objectiviteit van de selectie. De stelling van kwade 
trouw kon dan beter onderzocht worden en was misschien wel aanvaard. Anders 
gezegd: de beoordeling door de rechters van wat de 26 beweerden en Span en Spano 
bestreden, kende keuzemogelijkheden en ruimte voor verschillende interpretaties. De 
beslissingen die daaruit voortvloeiden, kregen door de juridische context en legitimatie 
een bijzondere – rechtsgeldige – betekenis, terwijl ze veel weg hadden van persoonlijke 
meningen.

Ook de uitspraak in het spoed appèl deed een beroep op de volharding van de 26. De 
lange duur van de rechtsgang, waarvoor ze elkaar vanaf het begin in maart/april 1999 
waarschuwden, ontpopte zich als een nieuwe tegenstander. Gedurende de verstreken 
drie jaar pakten de meesten hun leven weer op. Achttien man werkten in een nieuwe 
baan en het gewraakte ontslag bij de havenpool stond niet meer in het brandpunt van 
hun bestaan. Wat hen bleef binden, was het gevoel in hun waardigheid en rechten 
aangetast te zijn. Erkenning en herstel, dat streefden ze na.153

Het zou overdreven zijn te denken dat zij over het negatieve vonnis van 14 maart 2002 
de schouders ophaalden. Wel overheerste de nuchterheid van ‘we hebben nog meer 
ijzers in het vuur’. Te weten: het beroep in de procedure tegen het ontslag en twee 
procedures over de verhouding tussen Span en Spano. En niet te vergeten de kwestie 
van de eindafrekeningen en pensioenpremies.

afzien van verdere deelname aan de procesgang. Heilig heeft de personeelsman gedekt, omdat hij over de schreef 
was gegaan” - Teunissen, Gekleurde waarheid. Weggezet (documentaire).
153 Bakker: “Ik rekende erop over een paar jaar met zestig jaar met prepensioen te gaan. Zo was dat in de haven 
geregeld. En goed geregeld na vanaf je veertiende jaar gewerkt te hebben. Dat ben ik kwijt. Nu kan ik in de land-
bouw tot mijn vijfenzestigste doorwerken - Teunissen, Gekleurde waarheid. Weggezet (documentaire).
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hoofdstuk 18

Finale

Parallel aan het beroep in de ontslagzaak startten de 26 meerdere juridische 
initiatieven. Deels om de verhouding tussen Span en Spano te bepalen, deels om de 
uitgestelde financiële afwikkeling van het ontslag te regelen. Een complicatie was dat 
Spano in 2003 failliet ging en de curator aan de 26 weinig prioriteit gaf. Pas in 2008 
hakte een nieuwe rechter de knoop door. Over deze lange duur besloten de 26 zich bij 
de Nederlandse staat te beklagen.
Afsluitend, met de finale in zicht, een afrondend commentaar en een terugblik door 
een paar direct betrokkenen.

Overgang onderneming
Na het afwijzende vonnis van mei 2001 besloten de 26 het gerecht twee nieuwe vragen 

voor te leggen: a) daartoe als het ware uitgenodigd door de rechter, was Spano een voort-
zetting van Span en b) was van Span vermogen afgesplitst en naar Spano overgegaan.1 In 
het Burgerlijk Wetboek heetten deze kwesties respectievelijk “overgang onderneming” en 
“afsplitsing vermogen”.2 Beide procedures dienden ter ondersteuning van de ontslagpro-
cedure om vast te stellen welk bestuur aangesproken kon worden ter vergoeding van de 
opgelopen schade.

Allereerst, de overgangskwestie.
Wanneer een onderneming – of een deel ervan – overgaat van de ene naar de andere 

eigenaar, gaan de rechten en plichten van de betrokken werknemers mee. Deze vloeien 
voort uit de arbeidsovereenkomst en gaan van de overdrager naar de overnemer. Van een 
‘overgang onderneming’ is sprake bij voortzetting van dezelfde of vergelijkbare activi-
teiten. Dat houdt in dat de identiteit van de onderneming bewaard blijft en bijvoorbeeld 
bezittingen, naam, klantenregister, administratie, enzovoort meegaan. De van toepas-
sing zijnde artikelen in het Burgerlijk Wetboek regelen voor de nationale wetgeving de 
Europese Richtlijn die de rechtspositie van werknemers beschermt bij verandering van 
ondernemer. Zo mag bijvoorbeeld als gevolg van de overgang geen ontslag plaatsvinden, 
ook niet van een deel van het personeel.3

1 Kantonrechter: “Een procedure gebaseerd op de overgang van onderneming had immers niet tegen Span maar 
tegen Spano gevoerd dienen te worden: een selectie als gewraakt is bij zo’n overgang niet toegestaan, maar moet 
in een procedure tegen Spano worden aangevochten” - Kantongerecht Amsterdam,Vonnis, 8 mei 2001, p. 7. Ook in 
dit hoofdstuk vermelden de noten de verwijzing “IISG-AHBd” niet.
2 Respectievelijk Burgerlijk Wetboek, artikel 2:334a/334u, Algemene Bepalingen omtrent splitsingen en artike-
len 7:662/666, Rechten van de werknemers bij overgang van onderneming.
3 Richtlijn 77/187/EEG, Richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten 
betreffende het behoud van rechten van de werknemers bij overgang van onderneming, vestiging of onderdelen 
daarvan, 14 februari 1977.
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Het betoog van de 26 kwam erop neer dat deze wetgeving van toepassing was. Volgens de 
statuten van de twee stichtingen waren de doelstellingen en het vermogen identiek, terwijl 
Spano feitelijk alle activiteiten van Span voortzette en contracten, goodwill, kantooradres, 
inventaris en logo overnam. Ook de achtergestelde lening van de gemeente Amsterdam 
aan Span was overgegaan naar Spano. Zo had het ook moeten gaan met de arbeidsover-
eenkomsten van de 26. Het tegengestelde was gebeurd. Span ontsloeg een deel van het 
personeel en Spano ging met het andere deel verder.

De eis luidde: stel de 26 tewerk bij Spano en betaal het ingehouden loondeel. Zou de kan-
tonrechter menen dat er geen sprake was van overgang onderneming, dan diende Spano 
de 26 alsnog een arbeidsovereenkomst aan te bieden, plus een schadevergoeding. Volgens 
het hoofdlijnenakkoord had dat al met ingang van 17 juni 1998 moeten gebeuren. Spano 
faalde echter, omdat in strijd met het akkoord èn de Europese Richtlijn de arbeidsovereen-
komsten beëindigd waren.4

Van der Stege stelde dat Span bij haar start eind 1997 met elke werknemer van de 
Arbeidspool een dienstverband van zes maanden was aangegaan dat in juni 1998 “van 
rechtswege” afliep. Daarna was Spano volgens het hoofdlijnenakkoord geheel vrij om te 
besluiten met wie ze een dienstverband van onbepaalde duur afsloot. Bovendien zette 
Spano de activiteiten van Span slechts gedeeltelijk voort. Wel de uitleen van personeel, 
niet de opleiding en bemiddeling naar ander werk. Van der Stege verwierp dat de construc-
tie Span/Spano bedoeld was om van overtollig personeel af te komen. Het oogmerk van de 
ontwerpers van het akkoord, daarin gesteund door de leden van de vakbonden, was in een 
situatie van faillissement juist gericht op continuering van werkgelegenheid voor zoveel 
mogelijk personen. Zijn slotconclusie was: op Spano rustte niet de verplichting allen een 
arbeidscontract aan te bieden, los van het feit dat ze daar op bedrijfseconomische gronden 
niet toe in staat was.5

Na de uitwisseling van de stukken volgde, zonder zitting, het – voor de 26 negatieve – von-
nis van de kantonrechter dat een uitgesproken niet-juridische passage kende.6 Eerst de 
kern van zijn juridische overwegingen. Spano verschilde van Span door haar exclusieve 
uitleentaak, haar doeleinde van continuïteit en de noodzaak zichzelf te bedruipen. Van 
uitsluiting van personeel bij de wisseling van de ene naar de andere onderneming was 
geen sprake. De voormalige werknemers van de Arbeidspool sloten geheel vrijwillig een 
arbeidsovereenkomst met Span 1 en onderwierpen zich daarmee aan de taken van deze 
onderneming. Allen waren in de gelegenheid gesteld met het akkoord in te stemmen en de 
meerderheid deed dat.

 

4 W.G. Fischer, Dagvaarding 10 juli 2001. B.M. Voogt, Conclusie van repliek, 4 januari 2002. De tweede eis 
leidde tot discussie. Tegenover elkaar stonden twee argumenten. 1) Spano was nog als enig instrument over om het 
hoofdlijnenakkoord verder uit te voeren, dus moest rechtstreeks aangesproken worden, 2) het hoofdlijnenakkoord 
diende het doelwit te zijn, want dat sprak immers niet over ontslag. In het latere hoger beroep maakte het eerste 
argument plaats voor het tweede.
5 R. van der Stege, Conclusie van antwoord, 7 september 2001. Conclusie van dupliek, 1 februari 2002.
6 Rechtbank Amsterdam, sector kanton, vonnis, rolnummer CV-12297, 14 juni 2002.
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In deze beoordeling bleef nogal wat buiten beschouwing. De rechter ging uit van de papie-
ren tekst en niet van de praktische uitvoering van het akkoord. Allereerst waren de acti-
viteiten van Span en Spano in de praktijk aanzienlijk minder verschillend. Van de bijzon-
dere begeleidingstaak van Span was voor ruim negentig mensen niets terechtgekomen, 
de beoogde opleiding bleek voor velen een dode letter en de selectie was onzorgvuldig 
verlopen. Daarbij kwam dat in de periode van Span 2 twintig mensen werkzaamheden voor 
Spano verrichtten. Wat het hoofdlijnenakkoord betrof, negeerde de rechter het door de 
ondertekenaars gestelde doel, en de mislukking daarvan, namelijk dat iedereen aan werk 
geholpen zou worden.

De niet-juridische overweging, bijna aan het slot van het vonnis, sprong eruit door de vol-
gende politieke ontboezeming:

“Kenners van de sociale geschiedenis van de havens, en dat waren de meeste zo niet 
alle bij de oprichting van Span betrokken instanties en organisaties, wisten wat onrust in de 
havens voor de sociale verhoudingen en ontwikkelingen in Nederland kon betekenen. Zij 
onderkenden de situatie zoals die door het faillissement van AAN BV [=Arbeidspool] was 
ontstaan als bron van onrust en er moet hen vanuit die langjarige ervaring veel aan gele-
gen zijn geweest, zoals ook uit de vastgestelde feiten blijkt, die bron te stoppen. Hoezeer 
alle bij de havens, de Amsterdamse zowel als de Rotterdamse, betrokkenen erop gespitst 

Met een bekertje koffie in de hand Jan Bakker, links, in de hal van het Amsterdams gerechtsgebouw aan de Parnassusweg  

na kort geding, 6 november 2001
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zijn arbeidsonrust in de havens te voorkomen wordt wel bewezen door de artikelen 69-71 
(oud) van de Werkloosheidswet 1987; deze toch gaven een wettelijke basis aan de privaat-
rechtelijke maatregelen gericht op de geruisloze afbouw van het werknemersbestand in de 
havens, wettelijke maatregelen die in een andere bedrijfstak niet zo snel denkbaar zijn.”7

De rechter voegde eraan toe dat de geëiste erkenning van één onderneming “op onaan-
vaardbare wijze afbreuk” deed aan de bedoelingen van de oprichters om Span te belasten 
met taken als scholing en bemiddeling. Zij waren slechts bereid deze verantwoordelijkheid 
te nemen na de instemming van de meerderheid van de werknemers en hun bereidheid 
tot deelname.8

Hij kende dus het hoofdlijnenakkoord en de betrokken partijen een bijzondere maat-
schappelijke functie toe, namelijk preventief toezicht en pacificerende controle in situa-
ties van (potentiële) arbeidsonrust en sociale conflicten in de Amsterdamse haven. In de 
zaak zelf steunde hij Spano, mede omdat zij en haar voorganger Span erin geslaagd waren 
de bron van onrust te stoppen en de werknemers te bewegen daarmee in te stemmen. 
Gegeven de bijzondere positie van de vakbonden als ontwerper, uitvoerder en controleur 
van het akkoord en als vertegenwoordiger van de werknemers, mag aangenomen worden 
dat de kantonrechter zijn waarderend oog met name op de bonden liet vallen. Maar dan 
wel in de maatschappelijke rol van ordehandhavers die het met het democratisch karakter 
van de instemming door de leden niet zo nauw namen.

Op 21 juni 2002 kwamen de 26 bij elkaar om dit vonnis te bespreken. Het belang van het 
contact nam toe door de traagheid waarin procedures verliepen en de uitblijvende werk-
gelegenheid bij Ceres. Meer dan in voorgaande gevallen kwam het vonnis hard aan. Niet 
door de negatieve uitslag, maar door de onverbloemde steun aan de betwiste werkgever. 
Aan de ene kant zagen de 26 hun argwaan bevestigd in de tot het establishment gerekende 
rechters, aan de andere kant vloeide de hoop op een eerlijke rechtspraak weg. Eén van 
hen sprak van een “loflied op de arbeidsrust”. Ondanks dat ze opzagen tegen weer een 
langdurige procedure, besloten de 26 in beroep te gaan. Dat gebeurde uit gevoelens van 
onverzettelijkheid (“tot de streep”) en uit de behoefte de redenering van de kantonrechter 
niet onbesproken te laten (“dit kan toch niet in een rechtsstaat”).9

Dat beroep nam inderdaad veel tijd in beslag, nog voor de uitspraak was de kwestie van 
de splitsing al achter de rug. Hoe was die verlopen?

Zoals een onderneming met een andere kan fuseren, is ook een splitsing in twee of 
meer ondernemingen mogelijk. De laatste kent sinds 1 februari 1998 een nieuwe wette-
lijke regeling die ook van toepassing is op stichtingen. Het Burgerlijk Wetboek onder-
scheidt een zuivere splitsing, waarbij de splitsende onderneming ophoudt te bestaan, en 
de afsplitsing, waarbij een deel van het vermogen overgaat en de splitsende onderneming 
voortduurt.10 Alleen bestuurslid Elshoff bleek zich in de weken vooraf aan het hoofdlijnen-

7 De kantonrechter verwees hier naar de (vervallen) havenbijdrageregeling en de latere overheidssteun aan de 
herstructurering van de arbeidsvoorziening in de havens via de Melkert gelden.
8 Rechtbank Amsterdam, sector kanton, vonnis, rolnummer CV-12297, 14 juni 2002, pp. 10, 11.
9 H. Boot, Verslag bijeenkomst 21 juni 2002.
10 Burgerlijk Wetboek, artikel 2: 334a, Algemene Bepalingen omtrent splitsingen.
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akkoord om de nieuwe wetgeving bekommerd te hebben. Tot discussies in het bestuur 
leidde dit niet. Tenminste niet in de periode tot 17 juni 1998, zo vertelde Elshoff, daarna 
was hij door ziekte niet meer actief.11 Terwijl vervolgens Van der Stege stelde dat van 
afsplitsing van vermogen geen sprake was, rakelde de kantonrechter de kwestie weer op in 
het vonnis van 8 mei 2001. Kort daarna besloten de 26 tot een procedure.

De dagvaarding stelde dat er sprake was van een afsplitsing van vermogen van Span naar 
Spano. Daartoe behoorden de contracten met de havenbedrijven, de arbeidsovereenkom-
sten, de goodwill, de inventaris, de liquide middelen en vorderingen en de achtergestelde 
lening van de gemeente Amsterdam.12 Al deze vermogensbestanddelen waren feitelijk 
van Span naar Spano gegaan, zonder te voldoen aan de wettelijk bepalingen.13 Dit bracht 
Fischer en Voogt tot het verzoek aan de rechter te verklaren dat geen vermogen was afge-
splitst en dat de genoemde contracten, enzovoort tot het vermogen van Span behoorden. 
Mocht de rechtbank deze eisen niet toewijsbaar vinden, was het verzoek de afsplitsing 
van het vermogen en genoemde vermogensbestanddelen – van Span naar Spano – te ver-
nietigen.14 Deed de rechter dat, dan was in beide gevallen het bestuur van Span de aan te 
spreken werkgever.

Van der Stege ontkende het bestaan van contracten met de havenbedrijven, afge-
sproken was slechts de gegarandeerde afname van een aantal diensten tijdens Span 1. 
Arbeidsovereenkomsten waren niet overgedragen, een deel van het personeel kreeg een 
verlengd en tijdelijk dienstverband bij Span 2 aangeboden en het andere deel een dienst-
verband van onbepaalde duur bij Spano. Tegen de overdracht van de achtergestelde lening, 
waarmee de gemeente Amsterdam instemde, verzette zich geen rechtsregels.15

Opnieuw zonder zitting volgde het vonnis, negen maanden na Van der Steges laatste bij-
drage. De uitspraak van één pagina luidde: a) er was geen sprake van afsplitsing, b) de 
oprichting van Spano en het tijdelijk karakter van Span vloeiden voort uit het hoofdlij-
nenakkoord, evenals de overdracht van vermogensbestanddelen van Span naar Spano. De 
rechter achtte het onbewezen dat die overdracht “niet rechtsgeldig” was geschied en de 
betreffende bestanddelen, inclusief de achtergestelde lening, nog tot het vermogen van 
Span behoorden. Daar moesten de 26 het mee doen. Alleen bij de lening gaf de rechter een 
korte toelichting. Deze maakte bij de oprichting van Spano geen deel uit van het vermogen 
en was pas in juli 2000 van Span naar Spano gegaan.16 Een wat mysterieuze overdracht, 
omdat het bestaan van Span in juni 1999 eindigde.

 

11 Proces-verbaal Elshof, 4 november 1999, p. 2.
12 W.G. Fischer, Dagvaarding Span en Spano, Rechtbank Amsterdam, 2 juli 2001.
13 Zo dienen de betrokken partijen dezelfde rechtsvorm te hebben en hun besturen een voorstel tot splitsing op 
te stellen dat, voorzien van een schriftelijke toelichting, gedeponeerd wordt bij het handelsregister. Ook is voorge-
schreven dat een algemene vergadering of een bestuur het splitsingsbesluit neemt dat vervolgens de goedkeuring 
van de rechtbank vereist. Verder dient de splitsing bij notariële akte te geschieden  Burgerlijk Wetboek, artikel 
2:334, Algemene Bepalingen omtrent splitsingen.
14 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, 6 maart 2002.
15 R.van der Stege, Conclusie van antwoord, 9 januari 2002.
16 Vonnis Rechtbank in het Arrondissement Amsterdam, rolnummer H 01.1854, 12 maart 2003, p. 6.
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De ontstane situatie kon toch al curieus genoemd worden. De drie partijen waren het er 
over eens dat geen vermogen van Span was afgesplitst, terwijl de 26 dat toeschreven aan 
de schending van de wettelijke bepalingen. Volgens hen was materieel (feitelijk) sprake 
van vermogensoverdracht, maar niet formeel. De kantonrechter en Van der Stege meenden 
dat materieel vermogen noch aan Span onttrokken was, noch bij Span achtergebleven. En 
daarmee bleef de vraag onbeantwoord bij wie de 26 moesten zijn om de schade te verha-
len, wanneer hun ontslag onterecht bleek te zijn.

Deze ontslagkwestie stond centraal in de lopende beroepsprocedure. Het faillissement van 
Span/Spano in augustus 2003 had daarop geen invloed. Maar eerst de afronding in hoger 
beroep van de vraag wel of geen ‘overgang onderneming’.

Hoger beroep
In een beroepsprocedure betwist de in het ongelijk gestelde partij de uitspraak van een 

rechter bij een hogere rechtsinstantie. Een hoger beroep is een zelfstandig en voor beide 
partijen nieuw proces, maar buiten nieuwe feiten en inzichten zal de inhoud van de uitge-
wisselde stukken een herhaling van zetten zijn.

Met Voogt als eindredacteur brachten de 26 hun bezwaren (‘grieven’) tegen het vonnis 
in en kwamen opnieuw uit op hun conclusie dat “feitelijk alle activiteiten van Span door 
Spano zijn voortgezet”.17 De kantonrechter had gesproken over de vrijwilligheid van de 
indiensttreding bij Span, hij zag dat als een bewijs dat de betrokken arbeiders niet gelokt 
waren in een constructie die hun ontslagbescherming ontdook. Bij die vrijwilligheid zetten 
de 26 grote vraagtekens. Een afwijzing van een arbeidsovereenkomst bij Span betekende 
immers blootstelling aan het risico van verwijtbare werkloosheid. Ze kozen voor werk en 
behoorden tot de grote minderheid die het akkoord verwierp.

Bij de formulering van de eisen kwam een eerder gevoerde discussie terug.18 In het 
geval de rechter de eenheid van Span en Spano verwierp, richtte de tweede eis zich bij de 
verkrijging van een arbeidsovereenkomst deze keer niet op Spano, maar op het hoofdlij-
nenakkoord.19 Deze wijziging sloot aan op de benadering die in de ontslagprocedure was 
gevolgd met de stelling dat het akkoord niet voorzag in een mogelijk ontslag.

Van der Stege sprak in zijn reactie, hoewel FNV Bondgenoten niet zijn opdrachtgever was, 
regelmatig over de positieve bijdrage van de bond. Na “indringende onderhandelingen” 
kon “werkloosheid zonder enige opvang van de gevolgen” voorkomen worden. Met de 
bond als reddende engel moesten de werkgevers Span en Spano wel gelijk hebben, was 
het beeld dat hij wilde oproepen. Wat de overgangskwestie zelf betrof, steunde Van der 
Stege de zienswijze van de kantonrechter of trachtte deze te versterken. Dat leidde soms 
tot moeilijk te volgen spitsvondigheden. Het kantooradres was niet overgenomen, “de 
kantooractiviteiten van Spano vonden echter wel plaats vanaf dezelfde locatie als die van 

17 B.M. Voogt, Memorie van Grieven, 7 november 2002, p. 7.
18 Zie noot 4.
19 B.M. Voogt, Memorie van Grieven, 7 november 2002, p. 11. In zijn afwijzende vonnis had de kantonrechter 
deze eis aan Spano geplaatst in het wettelijk kader van overgang onderneming en om die reden verworpen.
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Span”. En voor zover werknemers van Span werkzaamheden voor Spano verrichten, was 
dat “in geringe mate” en volgens het akkoord.20

Het Gerechtshof erkende in zijn vonnis de overeenkomsten tussen beide stichtingen, 
maar achtte die niet voldoende om van één onderneming te spreken. Bepalend was dat het 
niet de bedoeling was dat Spano bij haar oprichting Span zou overnemen”.21 Wel behoorde 
tot de bedoeling de vorming van een afgeslankte en levensvatbare havenpool, “welk doel 
niet verenigbaar” was met de overgang van alle arbeiders van Span naar Spano.22 Kortom, 
wat wel of niet de bedoeling was, bestond uit een interpretatie van de tekst van het 
akkoord. Zowel die bedoeling als de interpretatie kon anders luiden dan de letterlijke tekst 
die immers geen woord zei over een afslanking die gepaard ging met gedwongen ontslag. 
En daarmee was deze nevenprocedure op hetzelfde punt uitgekomen als de nog in hoger 
beroep verkerende ontslagzaak.

Dit vonnis van 4 september 2003 gaf dus geen uitsluitsel op de vraag bij welke onder-
neming de 26 de opgelopen schade konden verhalen. De werkelijkheid haalde deze vraag 
echter in. Na wekenlange geruchten verklaarde de rechtbank Spano begin augustus 2003 
failliet, kort daarna volgde Span.

Ook het beroep in de ontslagzaak was grotendeels een herhaling van zetten. Daarom 
slechts aandacht voor enkele nieuwe wendingen. Deze deden zich al direct voor, omdat 
de 26 tot een wijziging en uitbreiding van de eisen besloten.23 Van der Stege tekende daar-
tegen bezwaar aan24 dat de rechtbank verwierp.25 Aanleiding tot de verandering was het 
standpunt van de kantonrechter dat a) de splitsing in twee pools deel uitmaakte van de 
uitvoering van het hoofdlijnenakkoord en daarom niet teruggedraaid kon worden en b) 
Spano verantwoordelijk was voor de aanname van personeel, dus niet Span die de selectie 
verrichtte. Dat leidde tot twee koppels eisen, elk bestaande uit een eerste (primaire) eis en 
voor het geval de rechter daaraan niet tegemoetkwam een tweede (subsidiaire) eis.

Het eerste koppel richtte zich op de aanwijzing voor de scholingspool, dus niet op de 
splitsing. Het ging om het ongedaan maken van de selectie aan het begin van de tweede 
fase van Span. Als gevolg daarvan moesten de 26 behandeld worden alsof ze waren gese-
lecteerd voor de operationele pool. Dit hield een arbeidsovereenkomst in voor onbepaalde 
tijd en een garantie-inkomen ingaande 17 juni 1998, de dag van de splitsing. Mocht deze 
eis niet ingewilligd worden, dan zou de rechtbank de selectie in strijd met goed werkge-
verschap moeten verklaren en Span veroordelen tot vergoeding van de inkomensschade.

Het tweede koppel eisen betrof het einde van de tweede fase van Span: het ontslag. De 
rechtbank diende de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten als kennelijk onredelijk  
 

20 R. van der Stege, Memorie van Antwoord Gerechtshof Amsterdam, 13 maart 2003, pp. 3-8.
21 Arrest Gerechtshof te Amsterdam, rolnummer 1324/02, 4 september 2003, p. 9.
22 Idem, pp. 8, 9.
23 W.G. Fischer, Dagvaarding Span, 1 augustus 2001.
24 R. Van der Stege, Akte uitlating wijziging en vermeerdering eis in appèl, 9 januari 2002.
25 Rechtbank te Amsterdam, Rolbeschikking, H.01.2364, 23 januari 2002. Van der Stege vond de eisen te veel 
afwijken van die in eerste aanleg. De rechtbank stelde dat de eisende partij vrij is te wijzigen, tenzij dit leidt tot een 
onredelijke vertraging van het proces of bemoeilijking van de verdediging. Daarvan was geen sprake.
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te beoordelen en vervolgens Span veroordelen deze te herstellen of een afkoopsom te beta-
len.26 Werden herstel en betaling niet toegewezen, voorzag Span in een schadevergoeding.27

De eisen waren zo geformuleerd dat langs twee verschillende wegen, afgeleid van twee 
verschillende momenten, dezelfde terugkeer van de 26 naar de havenpool kon plaatsvin-
den. Aan die terugkeer waren financiële gevolgen verbonden. Mocht de rechter de pri-
maire eisen niet toewijsbaar achten, dan traden de subsidiaire in werking. Ook zij bevatten 
financiële voorwaarden. Het tweede koppel (ontslag) hield een laatste mogelijkheid open 
voor een beslissing ten gunste van de 26. Vond de rechter de terugkeer onmogelijk, maar 
het ontslag onredelijk, kon hij Span verplichten aan elk van de 26 een schadevergoeding 
te betalen.

In de bezwaren tegen het vonnis verweet Voogt die ook hier de eindredactie voerde, de 
rechter slechts in algemene zin te hebben gekeken of de selectiecriteria “niet ondoelmatig” 
waren. Maar criteria die in strijd zijn met goed werkgeverschap “kunnen voor de werkgever 
buitengewoon doelmatig zijn”.28 Aansluitend daarop was de kritiek dat het vonnis buiten 
de grenzen van het geding trad door een onterechte interpretatie van de rol van het crite-
rium “positieve instelling”.29 Span had zich daarover nooit uitgesproken, dus van niemand 
van de 26 was ooit gezegd niet over de juiste werkhouding te beschikken. Los daarvan gaf 
de kantonrechter door de aanvaarding van (ook andere) subjectieve criteria zijn goedkeu-
ring aan een oncontroleerbare selectie. Onduidelijk was immers wie bepaalde wie over de 
juiste houding beschikte en waarom.30

De 26 vonden de beoordeling van de ontslagaanvraag door Arbeidsvoorziening onbe-
grijpelijk. De Regionaal Directeur Noord-Holland Noord die de aanvraag behandelde, zou 
ambtshalve bekend zijn met de voorgeschiedenis en dus in staat Span te ontmaskeren 
wanneer die onjuiste informatie verschafte. De rechter had echter niet ingezien dat om 
belangenverstrengeling te voorkomen deze – niet betrokken – dienst voor de ontslagaan-
vraag was ingeschakeld en niet de goed geïnformeerde Noord-Holland Zuid waar Elshoff 
en Pront werkten.31

Ruim vijf maanden na de toelichting op het hoger beroep antwoordde Van der Stege. Naast 
de onderschatting door de 26 van de “voortdurend bedreigde continuïteit” van Span, mocht 
niet vergeten worden dat het ging om een akkoord op hoofdlijnen en niet om een “gedetail-
leerde invulling van een en ander”. Ook Van der Stege worstelde met het begrip bedoeling. 
Aan de ene kant wees hij op de goede bedoelingen van de ontwerpers van het akkoord. 
De intentie van de betrokken partijen, waaronder Span, was als bijna vanzelfsprekend dat 

26 Volgens artikel 7:682 van het Burgerlijk Wetboek, derde lid, kan de rechter bepalen dat de verplichting tot 
herstel van de arbeidsovereenkomst vervalt door betaling van een afkoopsom.
27 W.G. Fischer, Dagvaarding Span, 1 augustus 2001 Volgens artikel 7:681 van het Burgerlijk Wetboek, eerste lid, 
kan de rechter bij een kennelijk onredelijk ontslag een schadevergoeding toekennen.
28 B.M. Voogt, Memorie van Grieven tevens houdende akte van wijziging en vermeerdering van eis, 17 oktober 
2001, pp. 22, 28 en 29.
29 Zie hiervoor p. 423. De kantonrechter vond het “niet onbegrijpelijk” dat Spano koos voor mensen met een 
positieve instelling.
30 B.M. Voogt, Memorie van Grieven, 17 oktober 2001, p. 22.
31 Idem, p. 27.



464 opstandig volk

uiteindelijk geen enkele persoon buiten de boot zou vallen. Aan de andere kant betreurde 
hij de mislukking – ontslag van negentig mensen – met de opmerking: “dat was niet de 
bedoeling”. Zo bevestigde hij – onbedoeld – de verwachting dat Spano een opvang bood, 
wanneer de arbeidsbemiddeling naar elders niet zou slagen.32 

Voor het overige deelde Van der Stege de visie van de kantonrechter dat zorgvuldig-
heid betrekkelijk was (afhankelijk van omstandigheden) en doelmatigheid doorslaggevend 
(subjectiviteit als noodzakelijkheid). Over de valse informatie aan Arbeidsvoorziening 
merkte hij slechts op dat misleiding uitgesloten was door de kennis van de situatie van 
de havenpool bij de ene dienst en de behandeling van de ontslagaanvraag bij de andere.33

Het was Van der Steges taak de grieven van de 26 te ontkrachten en het eerdere vonnis 
van de kantonrechter te onderschrijven. Soms wrong dat kennelijk ook in zijn ogen en koos 
hij voor enige voorzichtigheid. Bijvoorbeeld in het geval van de activiteiten van het bureau 
SCAN dat het loopbaanonderzoek, de begeleiding en bemiddeling verzorgde. Van de laat-
ste twee was nauwelijks iets terechtgekomen. Van der Stege zei daarover dat het traject 
“niet in alle gevallen zo verliep als strikt genomen had gemoeten”. En wat betekende dat? 
“Een en ander was echter niet doorslaggevend voor de uiteindelijke selectie (…).”34

Het wachten was op het oordeel van de rechtbank. Gezien de nog lopende procedures, 
waaronder de taaie kwestie van de eindafrekening, betekende de relatief lange duur van 
anderhalf jaar geen stilte, ook niet voor de storm.

Oordeel rechtbank
In het vonnis van december 2003 speelde het begrip “rechtshandeling” een hoofdrol. 

Van der Stege gebruikte dat al in de eerste ronde door te betwijfelen of splitsing en selectie 
van het personeelsbestand van Span als een rechtshandeling te beschouwen waren.35 In 
zijn toelichting beperkte hij zich tot een zinsnede uit het Burgerlijk Wetboek: een hande-
ling met “een op een rechtsgevolg gerichte wil”.36 Dat is een handeling met een beoogd 
gevolg dat verwijst naar geldende rechtsregels, bijvoorbeeld de nakoming of schending 
van een arbeidscontract. Van der Stege meende dat voor de splitsing, als deel van het 
hoofdlijnenakkoord, geen specifieke wetgeving gold en dus vernietiging onmogelijk was.37 
Hij zag het ontslag niet als een gevolg van de splitsing, maar als een uitvloeisel van de 
arbeidsovereenkomst van Span 2 met de beperkte duur van één jaar.

Fischer vond dat een ongeloofwaardige redenering. De “wil” zou wel op scholing en 
bemiddeling en niet op ontslag gericht zijn? Voor directe en bestuur van Span vormden 
ze één geheel. Bovendien hielden zij rekening met ontslag, terwijl de betrokken arbeiders 

32 R. van der Stege, Memorie van Antwoord, Span, 6 maart 2002, pp.10, 12.
33 Idem, pp. 18, 19.
34 Idem, p. 14.
35 R. van der Stege, Conclusie van Dupliek, 17 augustus 2000, p. 9.
36 Artikel 3:33 Burgerlijk Wetboek. Volledig citaat: “een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een 
verklaring heeft geopenbaard”. Een handeling dus, waarin de wil van degene die handelt tot uitdrukking komt, 
bijvoorbeeld de ondertekening van een koopovereenkomst.
37 R. van der Stege, Conclusie van Dupliek, 17 augustus 2000, p. 9.
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doorstroming naar Spano verwachtten.38 In de beroepsprocedure zetten Fischer en Voogt 
deze benadering door en beschouwden de aanwijzing voor de scholingspool, en daarmee 
de selectie voor Span of Spano, als een rechtshandeling.39

In het vonnis deelde de rechtbank Van der Steges visie en noemde de selectie voor Spano 
een feitelijke handeling.40 Dat is een handeling zonder beoogd rechtsgevolg. Een verdere 
toelichting ontbrak, maar begrepen kon worden dat op de selectie geen rechtsregels van 
toepassing waren, dus dat de selectie niet fout kon zijn. Was de selectie dan wel in strijd 
met goed werkgeverschap? De rechtbank kon dat niet beoordelen, omdat onbekend was 
of een andere selectieprocedure de 26 een arbeidsovereenkomst zou opleveren. Een onbe-
vredigend antwoord, want een ander selectieproces had niet plaatsgevonden. Het tegen-
deel was dus onbewijsbaar, ook omdat elk schriftelijk materiaal over de selectie ontbrak. 
Niettemin was daarmee het eerste koppel eisen (selectie) van tafel.

Het tweede koppel (ontslag) trof hetzelfde lot. De rechtbank maakte een onderscheid 
tussen de selectie voor een arbeidsovereenkomst met Span en de opzegging daarvan door 
Span een jaar later. Op die selectie en eventuele onzorgvuldigheden daarin was het wets-
artikel over beëindiging van een arbeidsovereenkomst niet van toepassing.41 Een vergelijk-
bare redenering gold de verstrekking van informatie door Span aan Arbeidsvoorziening. 
Daar was mogelijk veel op aan te merken, maar ook hier kon geen beroep gedaan worden 
op het betreffende wetsartikel, omdat het om feitelijke mededelingen ging.42

Samengevat. Op de selectie was heel wat aan te merken, maar ze viel buiten de rechts-
regels, dus konden deze niet geschonden worden. Bij het ontslag, als een resultaat van die 
selectie, waren geen regels geschonden. Dus: over de selectie had de rechter niets te zeg-
gen en het ontslag was keurig verlopen.

Viereneenhalf jaar na de eerste stappen in de wereld van het recht was dit vonnis een bit-
tere teleurstelling. Toch was het geloof in de eigen zaak gebleven. Weliswaar waren de 
onderlinge contacten minder geworden, bij elke drie/viermaandelijkse bijeenkomst pakte 
de groep, waaraan een aantal vrouwen intensief bleef deelnemen, de draad weer op. De 
havengewoonte om een half uurtje eerder te komen, bood daartoe alle gelegenheid. Er 
gebeurde immers heel wat dat in directe relatie met hun geschiedenis stond. Kritikos, de 
spraakmakende grote baas van Ceres, waar de nieuwe terminal nog steeds op het eerste 
containerschip wachtte, trok zich uit Amsterdam terug.43 Spano bestond niet meer en was 

38 W.G. Fischer, Akte uitlating producties, 12 oktober 2000, p. 6.
39 W.G. Fischer, Dagvaarding, 1 augustus 2001, p. 3. B.M. Voogt, Memorie van Grieven, 17 oktober 2001, p. 28.
40 Vonnis Rechtbank Amsterdam, nummer 227415/HA ZA 01.2364, 3 december 2003, p. 4.
41 De betreffende wetgeving - artikel 7:681 Burgerlijk Wetboek - had bijvoorbeeld wel betrekking op de reden of 
de wijze van ontslag.
42 Burgerlijk Wetboek, artikel 7:681, lid 2a, “Opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever zal onder 
andere kennelijk onredelijk geacht worden, wanneer deze geschiedt zonder opgave van redenen of onder opgave 
van een voorgewende of valse reden.”
43 Nieuwsblad Transport, 7 november 2003. Kritikos bleef voor de helft eigenaar. De komst van het eerste schip 
zou een jaar duren, de eerste vaste klant kwam na een half jaar - NRC Handelsblad, 30 mei 2005. Inmiddels was 
Ceres eigendom van Nippon Yuson Kaisha, het Japanse concern dat in december 2008 80 procent van de aandelen 
verkocht aan Hutchison Port Holdings, onderdeel van Hutchison Whampoa Limited in Honkong. Nieuwe naam: 
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met zo’n vijftig arbeiders overgenomen door de uitzendgroep Stichting Werkgelegenheid 
Amsterdam (SWA).44 De overslagcijfers voor de Amsterdamse haven braken record na 
record. In 1995: 31,2 miljoen ton, 2000: 44,6, 2004: 51,9.45 Na stakingen en demonstraties 
door Europese havenarbeiders, verwierp eind november 2003 het Europees Parlement de 
Ontwerprichtlijn voor havens. Daarmee was een verdere liberalisering van de havens en 
het havenwerk tegengehouden.46 Wisselende berichten die weinig van doen hadden met 
een nieuwe kans op werk in de haven, maar de 26 wel bezighielden.

De teleurstelling had ook te maken met de ontoegankelijkheid van dit vonnis in hoger 
beroep, een zeer beknopte, schriftelijke aangelegenheid vol vaktermen. Tussen de regels 
door was te lezen dat de rechtbank over de bedrijfsvoering van Span niet enthousiast 
was, maar de kritiek van de 26 kreeg geen juridische vertaling. Tussen de logica van het 
gezonde verstand en van het recht lag een moeilijk te overbruggen kloof. Eind januari 2004 
kwamen daarover in een terugblikkende bijeenkomst de tongen los. Veel vragen bleven 
onbeantwoord.47

Stel dat de ontwerpers van het hoofdlijnenakkoord inderdaad verwachtten alle in 
dienst zijnde arbeiders in de anderhalf jaar van Span aan een betaalde baan te kunnen 
helpen. Stel dat zij inderdaad niet de bedoeling hadden mensen te ontslaan. Stel dat deze 
verwachting en bedoeling in het hoofdlijnenakkoord waren vastgelegd. Hoe verhouden 
deze aannames zich dan tot de veelvuldig uitgesproken stelling dat iedereen kon weten 
dat Spano met een kleiner aantal arbeiders Span zou opvolgen en dat ontslagen in laatste 
instantie geen verrassing mochten zijn? Was dat een gebrek aan logica, een voorbeeld van 
opportunisme of een valse voorstelling van zaken? Wat was in dit verband de feitelijke 
betekenis van het ontslag? Een vergissing, een tegenslag of toch een schending van het 
akkoord? En mocht dat laatste?

Ook de inhoud van het vonnis riep vragen op. Twee voorbeelden.
1.  De rechtbank plaatste onzorgvuldigheden in de selectie en onjuistheden in de toe-
lichting bij de ontslagaanvraag buiten de wettelijke kaders en bracht ze terug tot feitelijke 
handelingen of mededelingen. Maar daarmee waren de onzorgvuldigheid en onjuistheid 
toch niet opgeheven, welke status hadden deze dan?
 

Amsterdam Container Terminals (ACT), Haven Amsterdam Nieuws, 16 maart 2009. Begin 2010 was ACT alle  
containerlijnen kwijt, voor ongeveer vijftig mensen volgde ontslag. Vanaf juni 2010 konden vijftig van de ruim  
honderd arbeiders bij ECT, ook eigendom van Huchison, ingeleend worden - Nieuwsblad Transport, 31 mei 2010. 
Bijna een half jaar later kondigde Hutchison het ontslag aan van zeventig arbeiders en de verkoop van vier kranen  
- Nieuwsblad Transport, 15 oktober 2010.
44 Het Parool, 20 september 2003. De SWA kwam voort uit een initiatief van de Industriebond FNV dat in 1985 
met steun van de gemeente Amsterdam op paritaire basis ontslagen arbeiders (onder meer uit de scheepsbouw) 
detacheerde. Uitgegroeid tot een zelfstandige uitzendonderneming met meerdere vestigingen kent de organisatie 
drie takken: Personeelsdiensten, Techniek en SWA Havens.
45 Haven Amsterdam, statistieken - www.portofamsterdam.nl (overslag in de Amsterdamse haven 1980-2008).
46 De acties richtten zich met name tegen de ‘selfhandling’, een systeem waarin bemanningsleden zelf schepen 
lossen en laden. De richtlijn zou vrij baan aan koppelbazen geven en de rechten van havenarbeiders aantasten - 
Th. Bouwman, Unieke wending in Brussel, M. Chaffart, Een fiere arbeidersstem, in: Solidariteit februari 2004.
47 H. Boot, Aantekeningen bijeenkomst 29 januari 2004.
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2. De rechtbank ontkoppelde selectie en ontslag. De selectie kende geen rechtsgevolg en 
behoorde tot het akkoord, het ontslag vond volgens de daarvoor geldende wettelijke regels 
plaats. Die scheiding was gerechtvaardigd door het jaar dat er tussen lag. Maar zonder die 
selectie kon de groep die voor ontslag in aanmerking kwam, toch niet geïdentificeerd wor-
den? Voor de mensen die niet naar Spano gingen, was het ontslag zonder de eerdere selec-
tie toch onbestaanbaar? Daarmee was het uitgangspunt van de scheiding toch onterecht?

Openstaande vragen die samengebracht ongeloof, miskenning en wantrouwen uit-
drukten. Het recht en zijn dienaren overtuigden de 26 niet. De opmerkelijke omstandig-
heid dat de tegenpartij niet meer bestond, droeg daaraan bij. Het standpunt dat hun ont-
slag door Span onterecht was geweest, onderging door het faillissement en de opheffing 
van Spano geen verandering. De situatie kreeg echter wel een onwerkelijk karakter, ook 
omdat een gunstig uitgevallen vonnis noch tot terugkeer in de haven noch tot vergoe-
ding van het inkomstenverlies zou leiden. Of de rechtbank in zijn vonnis beïnvloed was 
door het vroegtijdig einde bleef een open vraag. Dat lag anders bij de invloed die uitging 
van de werkgeversverantwoordelijkheid die functionarissen van FNV Bondgenoten en 
Arbeidsvoorziening droegen. Zij zagen in andere situaties toe op het volgens de regels 
verlopen van werkbemiddeling en ontslag en gaven zo aan hun handelen als werkgever 
veel geloofwaardigheid.

Resteerde de kwesties van de premieafdracht en eindafrekeningen die meer dan negen jaar 
speelden. Oorspronkelijk opgenomen in de allereerste dagvaarding, maar door gebrek aan 
gegevens buiten het vonnis van 8 mei 2001 gehouden en vervolgens een eigen weg gegaan.

Premies en eindafrekeningen
De administratieve problemen die samenhingen met de scheiding tussen Span en 

Spano – loon, uitkering, pensioenen – leidden in de dagvaarding van december 1999 tot 
twee bevindingen.48 1) In de eindafrekeningen waren het vakantiegeld en de niet opgeno-
men vakantiedagen niet (correct) verwerkt; later kwamen daar overwerk en toeslagen bij. 
2) Het WAO-hiaat49 was onverzekerd en de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 
onderbroken; de premies waren wel van het loon af gegaan, maar de overmaking naar de 
verzekeraar bleef uit.50

Van der Stege zegde in zijn reactie toe op “de kortst mogelijke termijn” eventuele aan-
spraken te honoreren. Deze belofte betekende volgens hem dat de 26 hun eisen van cor-
rectie en schadeloosstelling konden intrekken. Over de premies zei hij dat Span de fouten 
zou herstellen. Het was hem onduidelijk welke schade daarna nog bestond, dus was het 

48 W.G. Fischer, Dagvaarding Span, 15 december 1999, p. 3.
49 Van een WAO-hiaat was sprake door een wetswijziging die augustus 1993 inging. Het betrof het verschil 
tussen de loondervinguitkering (70 procent van het laatst verdiende loon) enerzijds, waarvan de duur afhankelijk 
was van de leeftijd, en de lagere, daarna komende vervolguitkering anderzijds. Deze teruggang kon tot 50 procent 
oplopen. Meestal, ook bij de havenpool, was dit inkomstenverlies collectief verzekerd.
50 Wanneer iemand in de WAO kwam, dus de loondienst verliet, moest hij of zij dit melden bij het pensioen-
fonds om daarna premievrij tot de verdere opbouw van het pensioen te komen. Bij de meeste pensioenfondsen 
was deze premievrije opbouw geregeld, ook bij het verzekeringsbedrijf Optas Pensioenen NV waarbij de havenpool 
sinds juli 1998 aangesloten was.
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aan de eisers die individueel inzichtelijk te maken. Hij sloot af met de opmerking dat Span 
bij een eventuele veroordeling niet in staat was schadevergoedingen te betalen.51

Inmiddels was er een nieuwe nalatigheid in de loonadministratie van Span opgedo-
ken. Bij een aantal mensen klopte de opzegtermijn niet. Om nader individueel speurwerk 
mogelijk te maken, stemde de kantonrechter in met een uitstel van vier weken voor het 
commentaar op Van der Stege. Dat kwam in mei 2000.52 Daarin vroegen de 26 zich af 
waarom één en ander zo lang duurde. De problemen met de loonopgave waren voor het 
eerst door één van hen in augustus 1999 aangekaart en daarna door anderen bevestigd. En 
nog lag er in april 2000 slechts een inspanningsbelofte. Voor de intrekking van hun eisen 
voelden ze niets.”Beloven is één, zien is twee”, en tot dat “zien” behoorden ook de wet-
telijke verhoging en rente waarover Van der Stege zweeg. Aan de individualisering van de 
schade waren ze nog niet toe, eerst diende Span de nodige gegevens te verstrekken en uit 
te spreken alle schade te vergoeden.

Drie maanden later bracht Van der Stege zijn weerwoord uit. Hij herhaalde dat de beoor-
deling van de financiële eisen pas mogelijk was na een specificatie per persoon.53 Om te 
staven dat Span aan haar verplichtingen voldaan had, stuurde hij als bijlagen de in april 
en mei 2000 opgemaakte eindafrekeningen mee. In hun reactie stelden de 26 dat Span in 
twee opzichten faalde. De eindafrekeningen bevatten onjuiste gegevens, onder meer over 

51 R. van der Stege, Conclusie van antwoord, 24 februari 2000, p. 11.
52 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, 25 mei 2000.
53 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, 17 augustus 2000, p. 2.

Een etentje van ‘de 26’ na het zoveelste gedoe over eindafrekeningen, staand Pim Fischer, voor hem Gerrit en  

Ans Foekens, 4 maart 2002.
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de niet opgenomen vakantiedagen. Voorbijgegaan was aan de geëiste wettelijke rente en 
de opgelopen schade vanwege de aanzienlijke vertraging.54

In een eerdere poging fouten te herstellen, had Van der Stege bij sommigen van de 26 
een deel van de ingehouden premies op hun rekening teruggestort. Een schijnoplossing. 
De vermelding op de loonstrook dat de pensioenpremie was ingehouden, riep de verwach-
ting op dat daarmee de betrokkene pensioen opbouwde en het WAO-hiaat verzekerd was. 
En als dat dan niet het geval was, veranderde de terugstorting daarin niets.55

Maar er speelde meer. Het vermoeden ontstond dat de gerezen moeilijkheden te maken 
hadden met een overeenkomst tussen Span en de verzekeraar Optas. Dat kon opgemaakt 
worden uit een brief die het bestuur eind april 2000 aan de werknemers stuurde. Span had 
namelijk in eerste instantie voor het jaar 1998 de premies ingehouden over het volle loon 
van een vijfdaagse werkweek. In werkelijkheid bedroeg de werkweek, volgens het arbeids-
contract, twee dagen in het eerste half jaar en daarna één dag. Over het hoofd was gezien 
dat Optas voor zo’n korte werkweek niet verzekerde.56 Hieruit waren twee conclusies te 
trekken: a) zou de pensioenafdracht inderdaad niet mogelijk zijn, dan kwam de schade 
voor rekening van Span, b) zonder het te weten waren de 26 onverzekerd, dus troffen ze 
zelf geen voorzieningen.57

Van der Stege voerde de bestuursbrief op als bewijs dat Span juist handelde, de werk-
nemers behoorden de regels van Optas’ pensioenvoorziening als onderdeel van hun 
arbeidsovereenkomst te kennen. Span had een fout gemaakt, maar dat deed niets af aan 
de individuele verantwoordelijkheid van de werknemer.58

Op de dag dat de kantonrechter zijn vonnis had aangekondigd (16 januari 2001) bezorgde 
Van der Stege de al genoemde jaarrekeningen. Compleet waren de gegevens niet, ook ont-
brak een accountantscontrole op de cijfers. Wel stond erin dat voor de jaren 1998 en 1999 
een bedrag van ruim één miljoen gulden was gereserveerd voor de pensioenafdracht. Dat 
kon twee dingen betekenen. Als dit bedrag terecht opgenomen was, gold er ook een pensi-
oenrecht. Maar mocht het bedrag niet overgemaakt zijn, was het ten onrechte opgevoerd. 
Dus, wat beoogde Van der Stege met deze gegevens?59

Op 8 mei 2001 kwam het vonnis. Daarin bood de rechter de 26 de mogelijkheid de 
eisen over de eindafrekening en de premies individueel uit te werken.60 Ze maakten daar 
gebruik van en berekenden wat Span elk van hen schuldig was; rekening houdend met de 
opzegdatum, het basissalaris, de toeslagen, de dagen vakantie en arbeidstijdverkorting 
en de ingehouden premies. De bedragen liepen uiteen van tweeduizend tot zevenduizend 
gulden. Omdat vergelijkbare problemen van werknemers van Spano waren opgelost in 

54 W.G. Fischer, Akte uitlating producties, 12 oktober 2000.
55 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, 25 mei 2000, p. 5. Voor een ander onderdeel van de premies werd juist 
terugstorting geëist. Namelijk waar bij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte eisers een pensioenpremie was ingehou-
den. Dat was onterecht, hun pensioenopbouw was immers premievrij geworden.
56 Bestuur Span, Aan alle Span medewerkers, 28 april 2000.
57 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, 25 mei 2000, p. 5.
58 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, 17 augustus 2000, p. 3.
59 W.G. Fischer, Akte uitlating producties, 13 februari 2001, p. 2.
60 Kantongerecht Amsterdam, Vonnis, 8 mei 2001, p. 10.
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samenspraak met de pensioenverzekeraar, kon Span ofwel het tekort aanzuiveren ofwel 
alsnog de afdracht veiligstellen. Het risico lag dus bij Span.61

Daarna was het wachten op Van der Stege die correcties op de ingediende gegevens of 
nieuwe eindafrekeningen moest presenteren. Een dag voor de allerlaatste uitsteldatum – 
25 februari 2002 – meldde hij telefonisch aan Fischer dat er niet uit te komen was. In ieder 
geval klopte de door Span opgestelde afrekeningen niet.62 Hij wilde een afspraak maken 
voor een schikking buiten de procedure om. De kwestie van de premies bleef buiten dit 
voorstel, met uitzondering van de gevallen waarin eisers meer dan twee dagen gemiddeld 
per week hadden gewerkt, omdat Optas dan wel in een verzekering voorzag.

Bij de 26 bestond een grote aarzeling in te gaan op de schikking, dat bleek op de vergade-
ring van 4 maart 2002. De stemming kon na ruim tweeënhalf jaar procederen geprikkeld 
genoemd worden. Ook in dit financieel geschil bleek immers uit niets dat de betwiste werk-
gever iets te maken had met de bond die de meeste havenwerkers organiseerde. Weliswaar 
waren fouten toegegeven en gedeeltelijk hersteld, maar de definitieve afwikkeling verliep 
uiterst moeizaam. Dat een dergelijke opstelling begrepen moest worden als het gebruikelijke 
tegenspel in een juridische context, stuitte op steeds meer ongeloof. De herhaalde opmer-
king dat bij Span geen cent te halen was, leek op chantage. Uit niets bleek enig respect voor 
de belangen van de 26, ook elke individuele interesse voor bondsleden was verdwenen.

De conclusie was: laat de werkgever maar aantonen waar onze cijfers niet kloppen, “er 
valt niets te schikken”.63 Met deze boodschap vaardigden ze één van hen af om samen met 
Fischer te horen wat Van der Stege en Heilig te bieden hadden. Dit gesprek was 27 maart 
2002. Van onderhandelingen, laat staan schikking, was geen sprake. Wel van uitwisseling 
en toelichting van gegevens. Van der Stege beloofde spoedig met een voorstel te komen. 
Dat gebeurde niet. Twee maanden later liet hij Fischer telefonisch weten niet in staat te 
zijn tot correcte berekeningen. Fischer maakte daarna “een eind aan deze vertoning” en 
zette de zaak weer op de rol bij de kantonrechter.64

Een paar dagen later kwam Van der Stege met nieuwe, individuele overzichten, ook 
over de pensioenen en het WAO-hiaat. Meer dan de helft van de 26 zou te veel dagen 
uitbetaald zijn. Terugvordering volgde, wanneer een vonnis Span/Spano tot enige beta-
ling dwong.65 Dit dreigement en de nieuwe, plotseling opduikende, gegevens vielen slecht. 
Eenvoudige feitelijkheden als ontslagdatum en aantal via Span gewerkte dagen bleken bij 
verschillende leden van de groep onjuist. Daarnaast legde Van der Stege voor de proble-
men rond het WAO-hiaat de verantwoordelijkheid bij Optas die zich nu eenmaal aan de 
reglementen te houden had.

In een nieuwe bijeenkomst op 16 augustus 2002 besloten de 26 hun kruit droog te houden 
tot de stukken ter voorbereiding van de zitting verschenen. Van der Stege kwam daarmee 

61 W.G. Fischer, Akte na tussenvonnis d.d. 8 mei 2001, 25 september 2001, p. 9.
62 De bevestiging kwam in een brief van 25 februari 2002.
63 H. Boot, Aantekeningen bijeenkomst 4 maart 2002.
64 W.G. Fischer, Aan Griffie Kantongerecht Amsterdam, 19 juni 2002.
65 R. van der Stege, Aan Fischer, 24 juni 2002.
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in september, maar zonder nieuwe feiten. Hij betreurde de gang van zaken en vroeg begrip 
voor het gebrek aan middelen om deskundigen in te schakelen; bestuursleden moesten 
tijd vrij maken om een correcte eindafrekening op te stellen.66 Nu deze op tafel lagen, 
dienden de 26 te erkennen dat ook hun gegevens niet klopten.67

De 26 wezen de “compleet nieuwe” berekeningen af die drie jaar na de beëindiging van 
hun arbeidsovereenkomst geconstrueerd waren. De cijfers verschilden aanzienlijk van de 
officiële gegevens op de loonstroken die Span nog tijdens hun dienstverband verstrekte. 
Bovendien meenden ze buiten de kwestie tussen Span en Optas te staan, zij waren met 
“scholing en arbeid” volledig in dienst van Span en op grond daarvan verzekerd.68

Daarna lag de afwikkeling van de financiële kwesties stil. Een zittingsdatum verschoof 
verschillende keren. Bijna een jaar later verscheen de curator op het toneel. Deze had, 
evenals de rechter, geen haast. In juli 2007 volgde een zitting, in april 2008 het vonnis.

Afrekening
De komst van de curator betekende voor de 26 het einde van het contact met Van der 

Stege. Hij had zich een geduchte tegenstander getoond. Door zijn eerdere werkzaamheden 
voor de Vervoersbond FNV en de ondernemingsraad van de Arbeidspool was hij goed geïn-
formeerd over de positie van de pool in de Amsterdamse haven. Hoewel Span en Spano 
zijn formele opdrachtgevers waren, opereerde hij feitelijk namens FNV Bondgenoten. Hij 
deed dat met een grote loyaliteit, hoewel zijn verbazing over de bestuurlijke en administra-
tieve janboel af en toe zichtbaar was. Van der Stege liet zich kennen als een slim advocaat, 
hoffelijk naar de rechters, in staat tot schimpscheuten naar de wederpartij en bereid tot 
zowel bluf als verontschuldiging. Van enige affiniteit met de 26 was geen sprake, ook niet 
met de mensen waarmee hij eerder intensief samenwerkte.

In de loop van de procedures meldde Van der Stege regelmatig dat Spano de inwilliging 
van de door de 26 gestelde eisen niet zou overleven. Het faillissement van begin augustus 
2003 riep dan ook wrange reacties bij hen op; zonder hun toedoen was Spano op de fles 
gegaan. Het voorspel droeg aan hun bitterheid bij. Een paar maanden eerder was directeur 
Verheij van NV Werk, de grote animator van de Instroompool, “per direct geschorst” van-
wege een “managementcrisis”.69 Uit een daarop volgend onderzoek bleek dat de lening van 
de gemeente aan Spano – 450.000 euro – bij NV Werk ondergebracht was. Gevoegd bij de 
uitblijvende werkgelegenheid bij Ceres en de te laag gestelde tarieven, kon Spano de door 
de gemeente geëiste terugbetaling niet opbrengen.70

66 R. van der Stege, Aan Kantonrechtbank Amsterdam, Akte, 3 september 2002, p. 2.
67 Idem, p. 6. Dat gold ook voor het door De Wildt opgeëiste niet uitbetaalde salaris, omdat die “herhaaldelijk 
te kennen gaf geen werkzaamheden te willen verrichten”. De Wildt bestreed dat. Zou na een conflict met directeur 
Bosschieter sprake zijn geweest van werkweigering, dan had hij op die grond ontslagen moeten worden en dat was 
niet gebeurd - W.G. Fischer, Aan Kantonrechtbank Amsterdam, Akte, 1 oktober 2002.
68 W.G. Fischer, Aan Kantonrechtbank Amsterdam, Akte, 1 oktober 2002, pp. 2, 3.
69 NRC Handelsblad, 3 juni 2003. De crisis betrof onder meer een onvoldoende verantwoording van de uitgaven 
en de besteding van subsidies. Begin september 2003 volgde het ontslag van Verheij.
70 Het Parool, 2 september 2003.
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De kennismaking met curator R.G. Snouckaert van Schauburg was niet hoopgevend. 
Terwijl hij werkte aan een doorstart van Spano onder de vleugels van SWA, betrok hij Span 
vanwege de lopende procedures in het faillissement en stuurde de 26 een ontslagbrief.71 
Dat hij in zijn taak de belangen van de schuldeisers te dienen, de 26 niet hoog op de 
lijst had staan, was daarmee duidelijk geworden. Over veel mogelijkheden leek hij overi-
gens niet te beschikken, de boedel van Span en Spano was leeg. Van hem, zo vertelde hij 
Fischer, kon niets verwacht worden.72 Dus ook geen erkenning van een deel van de vorde-
ringen. Deed hij dat wel, dan konden de 26 de stap maken naar het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV) dat in het kader van de Werkloosheidswet de loonbeta-
lingsverplichting van een gefailleerde onderneming overnam.73 Het gevolg van deze afzij-
dige opstelling was dat de 26 aangewezen waren op de zitting die sinds juni 2002 op de rol 
van de rechtbank stond. Fischer ontving elke zes weken een bericht dat de kantonrechter 
over zes weken vonnis zou wijzen. Juni 2004 benaderde hij de rechter die zich in mei 2001 
onvoldoende geïnformeerd achtte, persoonlijk met de vraag een bijeenkomst met de cura-
tor te organiseren.74 Tevergeefs.

 

71 Idem, 3 september 2003.
72 W.G. Fischer, Aan cliënten Span, 19 december 2003.
73 Idem, 25 september 2003. Het betrof Werkloosheidswet Hoofdstuk IV, Overneming van uit de dienstbetrek-
king voortvloeiende verplichtingen bij onmacht van de werkgever te betalen.
74 W.G. Fischer, Aan Kantonrechter, 11 juni 2004.

Vrouwen nemen de kop bij een mars door de Maastunnel tijdens de staking in Rotterdamse haven in 1979 - 4 september 

1979, uit: Rotterdams Nieuwsblad, Dwalers en dweilers. Verslag van wilde staking 1979
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Wat nu? Op een bijeenkomst in mei 2005 bleek het geduld op te zijn. Nog steeds kwam 
een ruime meerderheid van de oorspronkelijke groep opdagen, inclusief de vrouwen. 
Verbazing en ongeloof bepaalden de stemming. Hoe konden een rechter en een curator 
een zaak zo op zijn beloop laten? Niet verdwenen was het gevoel weggeschopt te zijn. 
Afgedankt. Nu kennelijk hun gelijk niet bij de rechter gehaald kon worden, was een scha-
devergoeding in ieder geval een pleister op de wonde.

Ze besloten de curator in een kort geding te dagvaarden. Het spoedeisend belang lag 
in het om onbekende redenen uitblijven van de reguliere zitting. Voorzien van per indi-
vidu uitgewerkte berekeningen op basis van de door Span verstrekte loonstroken, richtten 
de eisen zich op a) de afdracht van de premies aan de verzekeraar en voor zover dat niet 
mogelijk was vergoeding van de ontstane schade, b) de betaling van achterstallig loon, 
aangevuld met de wettelijke rente.75

Het kort geding kwam er niet, het spoedeisende karakter werd niet erkend. Het gevolg 
was wel dat de curator te kennen gaf de zaak Span te willen afsluiten, dat wilde zeggen 
het verzoek om een vonnis van Fischer steunde. Maart 2007 kwam het antwoord van de 
rechter die de ontslagzaak – in eerste aanleg – behandelde. Voorzien van een voorzichtig 
excuus, meldde hij dat april 2007 een vonnis te verwachten was.76

Deze aankondiging bleek voorbarig. Eind mei kwam het bericht dat de betreffende rech-
ter de zaak aan een collega overdroeg.77 Deze concludeerde dat overleg tussen de curator 
en Fischer nodig was om de stand van zaken te kunnen vaststellen. Hij nodigde beiden 
uit.78 Na een nieuw uitstel was de uiteindelijke datum: 4 september 2007. De curator ver-
scheen niet. De rechter wilde weten of de ingediende berekeningen juist waren. Fischer 
antwoordde dat Span zijn bron was; een andere manier om de individuele vorderingen 
op te stellen, kon hij niet bedenken. Over de door Span ingebrachte cijfers zei hij dat deze 
oncontroleerbaar waren, omdat ze niet te herleiden waren tot enige tekst.79

Eind oktober 2007 kwam de kantonrechter met een nieuw vonnis. Allereerst besliste 
zij dat de 26 de ingehouden (maar niet afgedragen) pensioenpremies alsnog ontvingen. De 
berekeningen van Span èn van de 26 kon ze “cijfermatig” niet volgen, een nieuwe indivi-
duele specificatie was nodig, rekening houdend met de opgaven van Span. Omdat de 26 
die opgaven bestreden, hielden ze hun eigen gegevens van de loonstrook vast.80 De rechter 
wees deze benadering af en berekende zelf per individu bedragen op basis van wat Span 
erkende. Deze bestonden uit twee onderdelen: a) niet betaalde vakantiedagen, b) te veel 
ingehouden verzekering voor pensioen en WAO-hiaat over het jaar 1998. Gemiddeld was 
dat 560 euro, variërend tussen ruim 206 en 1.800 euro. Daar kwamen nog bij de wettelijke 
verhoging van 25 procent en de rente.81

75 W.G. Fischer, Gedagvaard in kort geding curator Span, R.G. Snouckaert van Schauburg, 14 augustus 2005.
76 Rechtbank Amsterdam, Aan W.G. Fischer, 19 maart 2007.
77 Idem, 31 mei 2007.
78 Rechtbank Amsterdam, Vonnis, rolnummer 02-9682 (voorheen 20431-99), 25 juni 2007.
79 W.G. Fischer, Aan cliënten Span, 10 september 2007. Fischer vatte in deze brief de ontstane situatie samen en 
deed verslag van het gesprek met de (nieuwe) kantonrechter.
80 W.G. Fischer, Akte, 11 februari 2008.
81 Vonnis rechtbank Amsterdam, rolnummer 02-9682, 14 april 2008. In afwijking van Span honoreerde de kan-
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Argumenten voor haar beslissingen gaf de rechter nauwelijks. Waarom zij bijvoorbeeld de 
opgaven van Span volgde en niet van de 26, bleef duister.82 Onbevredigend. Maar in een 
afsluitende bijeenkomst, 11 juni 2008, heerste geen verbazing. Het rechterlijk gelijk was 
immers Span steeds gunstig gezind geweest. Dat er toch sprake was van enige schadever-
goeding was een meevaller en uiteindelijk een genoegdoening.

De bijeenkomst had een bijzonder karakter, het was een afsluiting na bijna tien jaar 
en bovendien op een plaats die Museum “Het Schip” heette; midden in de Amsterdamse 
Spaarndammerbuurt, één van de parels van de Amsterdamse School. Zo leek de cirkel 
gesloten te worden, totdat de discussie toch weer terugvoerde naar de onbegrijpelijke ver-
traging en de vraag of die ergens aangekaart kon worden. Fischer ging met deze mogelijke 
aansprakelijkheid aan de slag en kwam uit bij een Europees verdrag dat voorzag in het 
recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn. Nadat in november 2008 het UWV 
de uitkeringen overmaakte, ging begin januari 2009 een verzoek om een “schadebesluit” 
naar de Staat der Nederlanden. Oftewel een vergoeding van de immateriële schade (span-
ning, frustratie, stress), opgelopen door de lange duur van de rechtsgang.83

Het einde van een lange weg kwam in zicht. Samenvattend een terugblikkend commentaar 
op tien jaar rechtsgang, gevolgd door enkele evaluerende opmerkingen van leden van de 
groep van 26 en een lid van de vrouwengroep.

Het trage ongelijk
Dat twee jaar later de Nederlandse staat nog niet tot een uitsprak was gekomen, paste 

in de voorafgaande geschiedenis; een trage behandeling van een bezwaar tegen een traag 
verlopende rechtsgang.84

Met het ontslag als het hart ging het om een ingewikkelde juridische kwestie. De 26 
richtten zich op de onrechtmatigheid van het ontslag, terwijl volgens het bestuur van Span 
van ontslag geen sprake was. Dat manager Pront toch bij Arbeidsvoorziening een ont-
slagvergunning aanvroeg, maakte het er niet eenvoudiger op. Ook niet, nadat zij later zelf 
de gronden van die aanvraag betwistte en de aanwijzing van de groep die voor ontslag in 
aanmerking kwam, afkeurde.

Het bestuur meende dat het ging om een door de leden van FNV Bondgenoten gesteund 
akkoord, waarvan de uitvoering door externe invloeden niet geheel aan het gestelde doel – 
geen ontslagen, maar bemiddeling – kon beantwoorden. Een extra complicatie was dat het 
bestuur bestond uit functionarissen van bond en Arbeidsvoorziening die in de totstandko-
ming van het akkoord een hoofdrol speelden. Een gespleten positie die de bondsbestuur-

tonrechter de eis van De Wildt om alsnog anderhalve maand loon te betalen.
82 Dat gold ook de voor De Wildt positief uitgevallen beslissing.
83 W.G. Fischer, Aan de Staat der Nederlanden, Ministerie van Justitie, 2 januari 2009. Het betrof artikel 6 van 
het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).
84 Na twee jaar ‘herinneringen’ en andere verzoeken om een uitspraak, kwam op 21 februari 2011 de erkenning 
door de landsadvocaat E.J. Daalder, namens de Raad voor de Rechtspraak, dat de in artikel 6 EVRM vastgelegde 
“redelijke termijn” was overschreden en een vergoeding op zijn plaats was. Hij stelde voor het volgens de gebruike-
lijke criteria uit te keren bedrag van 3.000 euro te halveren, omdat bij meerdere eisers sprake zou zijn van “minder 
immateriële schade”  Pels Rijcken & Droogleever Fortijn, Aan advocatenkantoor Fischer, Den Haag, 21 februari 
2011. Eind maart beraadden de 26 en Fischer zich nog over dit voorstel.
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ders tegenover de 26, inclusief de leden, bracht. Los daarvan – en dat was de professionals 
kwalijk te nemen – bleek de bedrijfsvoering allerbelabberdst: een administratieve chaos bij 
de financiële afwikkeling, de afwezigheid van gemeenschappelijke beleidsopvattingen en 
ontbrekende verslagen van vergaderingen en besluiten.

De trits aanwijzing/vergunningaanvraag/ontslag beheerste vanaf de getuigenverhoren 
de gang naar de rechters. De twee afzonderlijk gevoerde processen – splitsing en overgang 
onderneming – waren daarvan afgeleid, evenals de perikelen over de eindafrekening. De 
korte gedingen rond de Instroompool vielen van buiten een al lopend proces binnen. Die 
Instroompool was zowel een bedreiging voor de terugkeer van de 26 in de haven als een 
welkome aanleiding om die in een nieuwe actualiteit te bepleiten, daarin gesteund door de 
mistige betrokkenheid van Span en de bekendheid van volkszanger André Hazes. Slechts 
de uitblijvende werkgelegenheid bij Ceres stond een succes van de 26 in de weg, met name 
voor de mensen die terug wilden of konden naar werk in de haven.

Solidariteit in de Amsterdamse haven85

“Je zit op een bolder aan de waterkant en voelt heel langzaam iets in je groeien. (…) De 
trossen worden losgegooid en een groot zeeschip maakt zich tergend langzaam los van de 
kade. Van binnen voelt het aan of iets heel kleins uitgroeit tot iets geweldigs. Als je er over 
nadenkt, besef je dat je er deel van uit wil maken en je besluit in de haven te gaan werken. 
(…)
Dat werk is zwaar en je krijgt het niet cadeau, maar je bent nu eenmaal aangestoken en 
staat je mannetje. Al spoedig leer je alle collega’s kennen die hetzelfde gevoel hebben en 
gezamenlijk staan voor een klus die geklaard moet worden. Zoals overal waar gewerkt wordt, 
zijn er problemen. Omdat deze moeilijkheden ons allen aangaan, maken we ons er ook sterk 
voor. (…) Als er problemen rijzen, zal ik zorgen dat ik er ben. Eigenlijk twijfel ik er niet aan, 
maar toch hoop ik oprecht dat we er dan allemaal zijn.”

Tot welk oordeel de verschillende rechters ook zouden komen, zij kregen een gordi-
aanse knoop voorgelegd. Ze konden die doorhakken ten gunste van het bestuur van Span, 
bestaande uit kenners van het arbeidsrecht die getuigden van hun maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid. Ook al verdiende de bedrijfsvoering van Span geen schoonheidsprijs en 
was het gesloten akkoord niet eenduidig geformuleerd, het bestuur garandeerde stabiliteit 
in de arbeidsverhoudingen van de Amsterdamse haven. Hakten de rechters de knoop door 
ten gunste van de 26, dan was dat een ongewisse beslissing en een premie op sociale 
onrust. Span zou dat niet overleven, met alle gevolgen voor de Amsterdamse haven en 
betrokken partijen als de gemeente Amsterdam. Bovendien was niet te overzien wat dit 
betekende voor de bij Span vertrokken en bij Spano blijvende arbeiders.

De geheimen van de raadkamer zijn niet verklapt, dus onbekend bleef of de behan-
delende rechters zich door dergelijke gedachten lieten inspireren. De overwegingen bij 
hun beslissingen die zij wel openbaar maakten, illustreerden in ieder geval dat over juri-
dische smaak te twisten valt. Gezegd moet worden dat de argumentaties van de rechters 

85 Passages uit een in ‘het hok’ verspreid anoniem pamflet, januari 1996.
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niet overtuigden. Hun handelen leek vooral een kwestie van interpretatie en selectie van 
feiten. Waarom bepaalde gegevens buiten beschouwing bleven – bijvoorbeeld de twijfels 
van Pront, de gebrekkige uitvoering van het programma van scholing en bemiddeling, de 
oncontroleerbare toepassing van de selectiecriteria – was onduidelijk.

In de afwijzing van de gestelde eisen verplaatsten de rechters zich steeds in de positie 
van het gedaagde bestuur en gaven ze de sociaal-economische situatie van de 26 geen aan-
dacht. Het leek wel of ze voor de rechtbank geen rol zagen weggelegd, de belangrijkste par-
tijen waren het immers met elkaar eens en deze consensus volgden ze. Verbazingwekkend 
hoeft dat niet te zijn, ondanks alle pretenties van recht dat boven de partijen zou staan en 
slechts in objectiviteit sprak. Weliswaar heerst in de rechtszaal een formele gelijkheid, 
de realiteit daarbuiten is anders en deze kwam tot uitdrukking in de afstand tussen de 
leefwereld van de rechterlijke macht en de havenarbeiders. Tijdens de zittingen was dat 
merkbaar en zichtbaar. Rechters hebben reële sociale ongelijkheid zelden ervaren, vechten 
voor hun rechten is onbekend terrein, sociaal protest is hun vreemd en in het algemeen 
zijn ze sterk verbonden met de heersende maatschappelijke orde die ze bovendien geacht 
worden te bewaken.

De ingewikkelde materie en de onvoorspelbare gevolgen van de honorering van de eisen 
remden de eventuele pogingen van de rechters deze kloof te overbruggen. Aansluiting bij 
de coalitie van vakbonden, Arbeidsvoorziening, havenwerkgevers en gemeente Amsterdam 
kreeg de voorkeur.

Daarbij bleven ze niet altijd in het domein van het recht, waar hun kennis en opvattin-
gen een maatschappelijke betekenis hebben. Zo viel de introductie van het begrip ‘doelma-
tigheid’ bij de beoordeling van de selectiecriteria (niet “zodanig ondoelmatig dat van een 
onaanvaardbare gang van zaken gesproken kon worden”) buiten de orde van het recht.86 
De opvatting, goedkeuring van het bestuursgedrag op grond van het kennelijk gestelde 
doel, kon de betreffende rechter vanzelfsprekend huldigen als privé-persoon, maar in de 
rechtszaal diende hij zich te bekommeren om de rechtmatigheid van de criteria zowel naar 
interpretatie als toepassing.

In dit verband spande de overpeinzing van de kantonrechter in zijn vonnis bij de kwes-
tie ‘overgang onderneming’ de kroon.87 Het bestaan van Span en de handelingen van het 
bestuur vonden een rechtvaardiging in de demping en de preventie van sociale onrust. 
Daarnaast wenste de rechter geen afbreuk te doen aan de bedoelingen van de stichters 
van Span, waarmee de beleidsresultaten op voorhand zijn zege kregen. Die oprichters 
vormden immers een bijzondere werkgever. Eén waarvan aangenomen kon worden dat hij 
bestuurde ten gunste van de werknemers of minstens met oog voor hun belangen.

Verwant aan de affiniteit met deze werkgeverspositie was het getoonde begrip voor de 
onzorgvuldigheden in de selectie vanwege de tijdsdruk en omvang, en de keuze voor men-
sen met een positieve instelling. Dat dit criterium alleen achteraf tijdens de getuigenverho-
ren enige inhoud kreeg en tijdens het gebruik willekeur toeliet, sloot aan op de opvatting 

86 Kantongerecht Amsterdam, 20431-99, 8 mei 2001, p. 8. Zie hiervoor p. 436.
87 Rechtbank Amsterdam, sector kanton, CV-12297, 14 juni 2002, pp. 10, 11. Zie pp. 2, 3.
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van de rechter dat “enige subjectieve invloed” bij de selectie niet bezwaarlijk was. Het 
bestuur van Span had zich een handelingsruimte toegemeten die willekeur niet uitsloot en 
de rechter keurde dat goed.

Op een meer impliciete manier steunde dezelfde rechter in de toelichting op het vonnis 
het bestuur door een opmerking te maken over de financiering van de vroegere havenpool. 
De SHB leek een chronisch noodlijdend bedrijf dat van het ene naar het andere faillisse-
ment sukkelde en voorlopig gered was door de nieuwe werkgever. Tot 1995 zou de SHB 
overeind gehouden zijn door havenwerkgevers en sociale verzekeringsfondsen. Dat deze 
constructie inhield dat die fondsen een deel van het ondernemersrisico overnamen, paste 
niet in deze redenering en bleef dan ook onvermeld.

In de slepende voortgang werkte de tijd in het nadeel van de 26. In twee opzichten. De 
lange duur verkleinde de kansen op hervatting van het havenwerk, ze werkten elders of 
waren arbeidsongeschikt of ouder dan zestig jaar. Het bleef een erezaak, maar de bran-
dende urgentie sleet. Daarnaast maakte de Amsterdamse haven een periode door van 
sociale rust en leek in het algemeen de maatschappij zich zorgeloos te ontwikkelen. Deze 
omstandigheid verminderde de mogelijkheden de aandacht en steun van collega’s bin-
nen en buiten de haven vast te houden, acties te voeren en de publiciteit te zoeken. Beide 
tijdsaspecten droegen bij aan de nadruk op de juridische ten koste van de sociale strijd 
en ondergingen daarvan de invloed. Daar doorheen liep de verlenging van de totale duur, 
doordat de 26 zich niet bij de afwijzing van de eisen neerlegden en hun advocaten stimu-
leerden tot nieuwe initiatieven.

Een niet onbelangrijke factor in de trage gang van zaken was dat het bestuur van Span 
en zijn advocaat geen belang hadden bij snelheid, laat staan bij haast. Het nadeel van 
de 26 was hun voordeel. Voor de verschillende rechters gold dat na een flitsende start 
via de getuigenverhoren de voorgelegde kwesties niet gemakkelijk te doorgronden waren. 
Een dieptepunt vormde de financiële afwikkeling. Na een keer op keer falend bestuur, en 
vervolgens onder invloed van het faillissement van Spano en het vertragende optreden 
van de curator, verloor de zaak van de 26 elke prioriteit. Na excuses van de Amsterdamse 
rechtbank en vervanging van de verantwoordelijke rechter duurde het nog elf maanden 
tot de kantonrechter met individuele afrekeningen kwam. De door het bestuur van Span 
vertegenwoordigde consensus bleef de leidraad, terwijl de rechter zelf voor de benodigde 
berekeningen zorgde. De cijfers van de 26 negeerde zij.

Om het uiteindelijk binnengehaalde financiële resultaat was het de 26 niet te doen, ook in 
terugblikkende gesprekken herhaalden ze dat. “Wel heeft dit kleine gelijk mijn eergevoel 
goed gedaan, die paar centen ben je zo weer kwijt”, concludeerde Henk Neijts in het voor-
jaar van 2009.88 Zijn collega Gerrit Foekens die in september 1999 met succes via de rechter 
achterstallig loon incasseerde, vertelde dat wat hij toen vreesde, bewaarheid is. “Al snel  
 

88 Gesprek met H. Neijts, 26 maart 2009. Neijts (1945), wonend in Haarlem en met ervaring in de haven van 
IJmuiden, werkte vanaf 1980 als stuwer bij de SHB. Na “de volle WW periode uitgezeten te hebben” was hij vanaf 
eind 2002 werkzaam bij een beveiligingsbedrijf.
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zag ik een tegenstander die zijn recht wel wist te vinden. Wij wilden laten zien: tot hier en 
niet verder, zo gemakkelijk ben je niet van ons af.”89

Het zwijgen van FNV Bondgenoten in de jaren na Spano trof de 26. De betrokken bonds-
vertegenwoordigers die niet in staat waren correcte gegevens te leveren en daarvoor ver-
antwoordelijk waren, onderhielden met hen geen enkel contact. Geen uitleg, geen veront-
schuldiging. Een ervaring die de vakbondsleden van de groep persoonlijk raakte. Neijts 
zei daarover het volgende: “Ik was veertig jaar lid en na mijn ontslag viereneenhalf jaar 
werkloos. In een telefonisch contact met de bond legde ik uit over de periode van Span nog 
achterstallig loon te goed te hebben en vroeg om een tijdelijke vrijstelling van de contribu-
tie. Dat kon niet en ik was lid af.”90 Foekens: “Jaren geleden kon ik het me niet voorstellen, 
de bond die in plaats van medestander en belangenverdediger optrad als een pure werkge-
ver, met alle juridische trucs die daar bijhoren. Dit werkgeverschap zie ik als de finale van 
de jaren herstructurering.”91

In terugblikken overheerste de tevredenheid over de in 1999 genomen beslissing de 
rechter in te schakelen. Neijts: “Ik vond en vind het belangrijk tegengas te geven. Ontslag 
krijgen is één, dat overkomt je wel meer, maar in dit geval waren we gewoon weggebla-
zen. De elkaar volgende juridische stappen vielen goed, omdat ze meehielpen in een soort 
rouwproces. Alleen al voor het nageslacht is het goed te weten dat je je niet zonder slag 
of stoot aan de kant moet laten zetten.” Foekens: “Goed dat we het gedaan hebben. Ik zal 
nooit vergeten hoe de heren tijdens de getuigenverhoren zaten te bibberen. Ze spraken 
recht wat krom was. Eigenlijk pakten we via de rechtbank de draad op om ons sterk te 
maken voor ons recht op werk. Wel bleek de juridische actie ons laatste middel.”

Hoewel de vrouwengroep in Amsterdam een wisselend bestaan leidde en slechts een 
kleine kern wist op te bouwen, is de groep bij heel wat activiteiten betrokken geweest. Ans 
Foekens behoorde tot die kern. “We plakten de ruiten van het SHB gebouw vol met leuzen, 
maakten pamfletten en verspreidden die, onderhielden het contact met de Rotterdamse 
vrouwengroep, waar we ook een paar keer naartoe gingen. In de actie bij de sluis van 
IJmuiden waren we onmisbaar en liet één van ons zich vastketenen. Daar deden we aan de 
ene kant de klassieke dingen, koffie en broodjes klaarmaken, aan de andere kant waren we 
het vuur van de actie. Ik heb geen vergadering gemist en vaak gingen onze kinderen mee, 
ook naar de zittingen op de Parnassusweg. Ze hebben wat je noemt praktisch onderwijs 
gekregen. Ik ben blij dat we ons tot het laatste moment verzet hebben.”92

89 Gesprek met G. Foekens, 2 april 2009. Foekens (1957) begon in 1977 bij de SHB. Werkte als stuwer en woont 
in Amsterdam-Noord. Was vier jaar werkloos, volgde een opleiding tot lasser/monteur, een vak dat hij vanaf 2002 
uitoefende.
90 Gesprek met H. Neijts, 26 maart 2009.
91 Gesprek met G. Foekens, 2 april 2009.
92 Gesprek met A. Foekens, 2 april 2009.
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Als laatste het woord aan Ab de Wildt die na het ontslag het initiatief nam tot de 
juridische actie. Zijn terugblik eindigde met een stelling die een brug vormt naar de 
afsluiting van deze studie in de Samenvattende Slotbeschouwing. “De gang naar de 
rechter is zonder meer de moeite waard geweest. Weinigen van ons waren liefhebbers 
van de juridische weg, maar de verzwakte strijdpositie in de Amsterdamse haven liet 
ons geen andere keus. Toen eenmaal die weg was ingeslagen, vond ik dat we tot het 
bot moesten gaan. En dat is aardig gelukt, maar met een tweeslachtig gevoel.
Het Noordzeekanaalgebied lijkt de laatste jaren economisch te floreren, maar een ware 
opvolger van de pool is uitgebleven. En dat betekent de terugkeer van de losse arbeid, 
zij het gestoken in een moderne outfit.”93

93 Gesprek met A. de Wildt, 18 maart 2009. Wonend in Amsterdam, werkte hij vanaf 1977 in de havenpool als 
allrounder. Na zijn ontslag vond hij vrijwel direct werk in verschillende, uitvoerende leidinggevende functies.
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hoofdstuk 19

Samenvattende 
slotbeschouwing

De terugdringing of neergang van de losse arbeid vormde een hoofdlijn door de 
geschiedenis van de havenarbeid. Ter afronding volgt een samenvattende beoordeling 
van dit proces van decasualisatie, toegespitst op de Amsterdamse haven. Een indeling 
in tien fasen laat zien dat deze decasualisatie zelden volledig was, recasualisatie zich 
steeds opdrong en de losse arbeid – in nieuwe vormen – terugkeerde. Evaluerend wordt 
stilgestaan bij het door de Vervoersbond FNV gewenste medebestuur van de Stichting 
Samenwerkende Havenbedrijven (SHB) en de latere beslissing tot het werkgeversschap. 
Afsluitend gaat de aandacht uit naar de betekenis van de verdwijning van de SHB.

Scenario’s 2010
In november 1993 bracht het Platform Informatica en Technologie Rijnmond (PIT) een 

aantal sociale scenario’s uit over de havenarbeid in het jaar 2010, gericht op de overslagsec-
tor en de toekomst van de SHB.1 Het PIT, onder voorzitterschap van de latere directeur van 
de Arbeidspool De Boer, bestond uit vertegenwoordigers van de SVZ en het Gemeentelijk 
Havenbedrijf en de bondsbestuurders Verroen (FNV) en Rademakers (CNV).

De voorkeur van het PIT kwam uit op een scenario dat rustte op een tripartiete coör-
dinatie, een “grote mate van arbeidsrust” en een “marktgerichte, bedrijfsmatige arbeids-
pool” met vaste dienstverbanden. De latere werkelijkheid bleek echter het verworpen 
scenario van de ‘vrije markt’ te naderen. Dat verwachtte “enkele grootschalige arbeidscon-
flicten” en “sloop” – harde ingrepen in arbeidsplaatsen en arbeidsvoorwaarden – waarna 
“herbouw” door ondernemers mogelijk was. De SHB werd in dit marktscenario ten gunste 
van verlaagde arbeidskosten en verhoogde flexibiliteit “opgeblazen” en vervangen door 
een commercieel uitzendbureau voor de haven.2

In de feitelijke werkelijkheid was de marginalisering van de havenpool sterker dan de sce-
nario’s schetsten. Na reorganisaties en faillissementen bleef van de SHB een klein com-
mercieel uitzendbedrijf over met aangepaste arbeidsvoorwaarden, dat in Amsterdam nog 
enige verwantschap met het verleden kende. De inleenvoorrang bestond nog, hoewel 
vooral de nieuwe bedrijven zich er niet veel van aantrokken en gebruikmaakten van andere 
al of niet erkende uitzendbureaus. De arbeidsvoorwaarden waren ongunstiger dan bij de 
vaste bedrijven, maar gunstiger dan in Rotterdam waar tegenover de leegloop geen vol loon 

1 Platform Informatica en Technologie Rijnmond, Wat staat ons te doen. Sociale scenario’s in 2010, Rotterdam 
november 1993, pp. 19- 26 (hierna: Platform). Zie hoofdstuk 10, noot 108.
2 Idem, pp. 14-18.
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meer stond.3 De vraag is of met de komst van de nieuwe havenarbeidsvoorziening de losse 
arbeid ter vervanging van vaste arbeid terugkeerde. Was er sprake van ‘recasualisatie’?

Geheel verdwenen is de ongeregelde arbeid uit de Amsterdamse haven nooit. Gezien 
de algemene tendens van deregulering van de arbeidsverhoudingen, flexibilisering van de 
arbeid en verlaging van de arbeidskosten kan verwacht worden dat de huidige voorziening 
SWA Havens een verdere aanpassing van de arbeidsvoorwaarden ondergaat en moderne 
vormen van losse arbeid meer ruimte krijgen. Aan de andere kant is een beweging waar-
neembaar, waarin havenwerkgevers meer de voorkeur geven aan arbeiders in vaste dienst.4 
Met de voortgaande groei van de overslag via containers, de daarbij behorende apparatuur 
en overige mechanisering is het belang toegenomen van technische kennis en vaardig-
heden, van zorgvuldigheid, nauwgezetheid, zelfstandigheid en bedrijfsbinding. Aan deze 
veranderingen in het patroon van vereiste kwalificaties zouden vaste arbeiders meer vol-
doen dan de losse collega’s, bovendien is hun beschikbaarheid flexibeler geworden.

Om meer zicht te krijgen op deze relatieve uitbreiding van zowel vaste als losse arbeid  
volgt een samenvattend overzicht van de geschiedenis die de decasualisatie doormaakte.  
De eerste te onderscheiden periode bestrijkt ongeveer een halve eeuw.

De periode 1890-1945
De onregelmatige binnenkomst van zeeschepen doet zich tot op vandaag wereldwijd 

in havens voor. Daarop is de levende arbeid afgestemd. Dat kan via het toeval van de vrije 
arbeidsmarkt, met behulp van georganiseerde aanneemplaatsen of door een specifieke 
havenarbeidsvoorziening. In veel havens is een vergelijkbare ontwikkeling te zien.5 De 
uitwerking hier is gebaseerd op de Amsterdamse situatie en gaat terug tot de tijd van de 
staatsenquête van 1890 die onder meer de toestand van de havenarbeid onderzocht.

1. Kade/kroeg.6

Tot de doorbraak van de stoomschepen in de laatste dertig jaar van de negentiende eeuw 
kenden havens in Noordwest Europa zoals Amsterdam een arbeidsverdeling tussen in 

3 Stichting Werkgelegenheid Amsterdam (SWA) Havens telde eind 2008 een personeelsbestand van 52 mensen  
Ze waren in vaste dienst en tewerkgesteld in de havens van het Noordzeekanaalgebied. Van toepassing was de 
stukgoed CAO, met die verstande dat bij de start van SWA bepaald was dat niet meer in vaste cycli (avond, nacht, 
zaterdag, weekeinde) werd gewerkt. Dus gold het dagloon, ook bij leegloop, hetgeen ten opzichte van de vroegere 
situatie een achteruitgang was van ongeveer 10 procent. Bovendien vervielen dertien roostervrije dagen. Werk 
buiten de dagdienst was alleen mogelijk op vrijwillige basis, daarvoor golden de gebruikelijke toeslagen. Door 
deze regeling bestond leegloop buiten de dagdienst niet meer, het risico daarvoor was bij de arbeiders van de SWA 
gelegd. Was SWA ‘uitverkocht’, werden erkende uitzendbureaus ingeschakeld. Daarna kon een beroep gedaan 
worden op de collega’s in Rotterdam en vervolgens op de ‘vrije markt’ - Verslag gesprek T. Koningh, 5 november 
2009, IISG AHBd. Zie voor de Rotterdamse situatie: hoofdstuk 15, noot 105.
4 H. Barton, P. Turnbull, Labour regulation and economic performance in the European port transport industry. 
Full report of research activities and results, Cardiff Business School, Cardiff University, mei 1999, p. 26.
5 H. Barton, P. Turnbull, Labour regulation and competitive performance in the port transport industry: the 
changing fortunes of three major European Seaports, in: European Journal of Industrial Relations, 2002; 8 (2), p. 
139. Zie voor Antwerpen en Londen pp. 32, 33, voor Hamburg hoofdstuk 2, noot 15.
6 Zie hoofdstuk 1.
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groepen georganiseerde specialisten. Bijvoorbeeld scheepsoptuigers, schuitenvoerders, 
wegers, controleurs en dragers. Zolang het werk duurde, bedienden zij zich van sjouwers 
en kruiers; losvolk dat in grote getale beschikbaar was. Rond 1890 was het monopolie van 
de beroepsgroepen aan diggelen en verdween de onderlinge afbakening van werkzaam-
heden. Naast een kleine minderheid van vaste arbeiders (zonder contract) overheerste de 
losse arbeid. De enquêtecommissie zag losse arbeid als een sociaal probleem, een reden 
om van de eerste fase in de decasualisatie te spreken.

Door de mindere afhankelijkheid van de weersomstandigheden verminderde met de 
stoomvaart de onvoorspelbaarheid van de aankomst van de schepen. Daar tegenover stond 
dat de schepen groter waren en meer lading in één keer brachten of haalden en de hogere 
kapitaalinvestering meer tijdsdruk op de behandeling van de goederen legde. Het fysieke 
karakter van de arbeid en de herhaalde werkloosheid in onder meer de landbouw en bouw-
nijverheid garandeerden reders, scheepsaannemers en stouwersbazen een groot aanbod 
van arbeidskracht dat ze in wisselende aantallen inzetten.

De chaotische stroom, onderling inwisselbare, werkzoekenden leidde tot lage lonen. 
Het grote aantal aanneemplaatsen, waaronder de kroeg, droeg daaraan bij, evenals de 
machtspositie van de soms meewerkende baas en bij de grote rederijen de werkindeler. 
Deze laatste, de besteker, kon zijn voorkeur met een volgnummer vastleggen en wijzigen. 
Slechts de regelmatig geselecteerde arbeiders haalden door prestatieregelingen en lange 
arbeidstijden een enigszins leefbaar inkomen. Dat gold vooral voor een tussencategorie, 
de losvasten die al of niet met een ploeg in losse dienst bij een vaste baas waren (één baas, 
meerdere patroons). Naast de vasten, die over een werkboekje beschikten dat uitgegeven 
en ingenomen kon worden, vormden ze een gereguleerd deel van het havenbedrijf dat als 
geheel ongeregeld, onveilig en onrustig was. Dat laatste betrof de drukte vol concurrentie 
op een aanneemplaats die als een toevluchtsoord fungeerde voor wanhopige, losbandige, 
ongebonden of opstandige arbeiders. Dat oord kreeg wat comfort met een wachtlokaal 
dat beschutting tegen de weersomstandigheden bood of met een koffiehuis dat, soms op 
initiatief van een vereniging van geheelonthouders, een alternatief voor de kroeg was.

Dat de losse arbeid niet geheel vanzelfsprekend was, lieten enkele kleine scheeps-
aannemers zien door  met vasten (en losvasten) te werken, waarbij zelfs een garantieloon 
– ook bij een tijdelijk gebrek aan werk – was ingevoerd. De enquêtecommissie ging in 
haar conclusies verder. Ze pleitte voor een omzetting van losvolk in vastvolk en stelde zich 
een uitleenorganisatie voor waarop bedrijven een beroep deden. Verwezenlijking van deze 
ideeën achtte de commissie echter uitgesloten, onder meer vanwege de concurrentie bin-
nen en tussen de verschillende groepen ondernemers.

Lieten de commissie en kleine ondernemers zich inspireren door bezorgdheid over 
sociale wantoestanden en daaruit volgende onrust, de andere vormen van regulering waren 
ingegeven door economische en disciplinerende overwegingen. De als ruw en onbeschaafd 
beschouwde bootwerkers dienden goedkoop en kort gehouden te worden met financiële 
prikkels; daaraan waren arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden ondergeschikt.
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Hoofdstuk 19
* scenario’s 2010
* paritaire traditie

Conclusie. In deze fase van de aanstormende stoomvaart was van decasualisatie geen 
sprake, ook letterlijk niet, het begrip was onbekend. Maar ideeën over de beëindiging van 
de losse arbeid borrelden op en een incidentele praktijk deed zich voor.

2. Bond.7

De tweede fase duurde tot ongeveer 1910 en onderscheidde zich van de voorgaande door 
de aanwezigheid van vakorganisaties die, zoals de Amsterdamse bootwerkersvereniging 
Recht en Plicht, rond 1900 organisatorische continuïteit bereikten. Losse arbeiders zoch-
ten in eerste instantie geen onderdak bij de bonden. Aan een vak waren ze nauwelijks 
gebonden en hun bestaan was vaak even ongeregeld als hun werk en inkomen. Overleg 
met of toestemming van een bond verdroeg zich niet met wat nog het meeste succes gaf: 
een snelle en korte actie voor meer loon of een toeslag, vlak voor het begin van de werk-
zaamheden of juist wanneer ze al aan het werk waren. Een organisatie die ruimte bood aan 
deze directe actie, oefende – samen met de financiële steun bij een staking, werkloosheid 
of ziekte en het gevoel bij elkaar te horen – ook op bootwerkers aantrekkingskracht uit.

Zonder zich tegen het systeem van de losse arbeid te keren, streefden de bonden naar 
invloed op de aanneming van losse arbeiders. Onder meer in Zaandam was de scheeps- en 
bootwerkersvereniging Eensgezindheid erin geslaagd de besteking naar zich toe te trekken 
en het werk volgens een principe van roulatie over vakbondsleden te verdelen. Bestuurder 
Janus Wessels van Recht en Plicht pleitte tevergeefs voor navolging in de Amsterdamse 
haven. Wat er op leek, was de eis voor een verplicht vakbondslidmaatschap bij de aanneming 
van arbeiders. Dat raakte een teer punt bij de ondernemers die de toegang naar de arbeid tot 
hun exclusieve machtsterrein rekenden. Een loonsverbetering kon nog lijden, maar directe 
invloed op bijvoorbeeld de samenstelling of grootte van een ploeg was onaanvaardbaar. Dat 
gold helemaal voor de controle over wie waar werkte. Stevige confrontaties waren dan ook te 
verwachten. Zo besloot de directie van Blaauwhoedenveem, na een actie over onder meer het 
verplicht lidmaatschap de stakers uit te sluiten en een betrouwbaar geachte personeelskern 
op te bouwen, voor een vast loon, niet stakingsbereid, jong en geen vakbondslid.

Een andere reactie op de groeiende sociale onrust in de havens, waarvoor de arbeiders met 
hun ‘losse levensstijl’ verantwoordelijk werden gesteld, was de oprichting door reders en 
cargadoors van een ondernemersvereniging. Deze scheepvaartvereniging ijverde voor de 
beheersing van de tewerkstelling door werkboekjes, een centraal uitbetalinglokaal en de 
vorming van vaste kernen. De eveneens vastgelegde onderlinge steun bij stakingen kwam 
al snel aan de orde in de aanloop naar de eerste spoorwegstaking die begin 1903 ont-
brandde naar aanleiding van de kwestie van het verplicht lidmaatschap. In de praktijk ging 
het om de weigering door vakbondsleden samen te werken met ongeorganiseerden die 
oversloeg van het haventerrein naar het spoor.

De ‘closed shop’ werd niet binnengehaald, wel de erkenning van de bonden. Markant 
was het verzet tegen de werkboekjes als middel tot registratie, controle, discipline en 
sanctie. Juist de uitbreiding van het boekjesstelsel was één van de vergeldingsmaatregelen 

7 Zie hoofdstukken 1 en 2.
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van de havenondernemers na de verloren tweede spoorwegstaking drie maanden later. 
Een andere maatregel bestond uit de invoering van individuele arbeidscontracten voor de 
vaste arbeiders, waarin de samenwerking met niet-georganiseerde collega’s als plicht was 
opgenomen. Beide als straf gepresenteerde maatregelen gingen gepaard met de belofte van 
overleg en arbitrage en een uitkeringsrecht bij ziekte van een half jaar. Repressie kreeg dus 
gezelschap van integratie. Voor de grote meerderheid van de havenarbeiders veranderde er 
niets, ze bleven een arbeidsreserve zonder rechten.

Conclusie. In hun strijd om erkenning als vertegenwoordiger van de havenarbeiders tracht-
ten de bonden greep te krijgen op de verdeling van de havenarbeid. De opheffing van de 
losse arbeid stond niet op de agenda.

3. Overheid.8

In 1909 – de Nederlandse vakbeweging had de grote scheiding van 1906 (naast het 
bestaande NAS kwam het moderne NVV) achter de rug – vroeg Hendrik Spiekman 
nadrukkelijk aandacht voor de zwervende, in grote armoede levende, losse arbeider in de 
Rotterdamse haven. Spiekman was de onbetwiste leider van de sociaal-democratische 
beweging in de Maasstad en zijn woorden bleven hangen. Onder invloed van de economi-
sche crisis van 1907 was de werkloosheid groot en bleek de losse arbeider, levend tussen 
werk en werkloosheid, aangewezen op de Armenzorg die de grote vraag niet aan kon. 
Spiekman koos voor een centrale arbeidsbeurs die in de haven de werkverdeling verzorgde. 

8 Zie hoofdstukken 2 en 3.

Straddle carrier, containerlift, CTA, 17 mei 1982 - foto Piet den Blanken
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Hij sloot daarbij aan op een voorzichtige ontwikkeling naar staatsbemoeienis met werk-
loosheid en arbeidsbemiddeling.

Dat gold ook voor Wessels, inmiddels werkzaam bij de haveninspectie als controleur, 
die in 1910 met een uitgewerkt plan kwam voor een arbeidsbeurs ten behoeve van de 
Amsterdamse bootwerkers. Gevestigd op een centrale plaats in de haven, beheerd of 
financieel gesteund door de gemeentelijke overheid. De bonden, de onafhankelijke en de 
moderne, steunden deze plannen. Zowel Spiekman als Wessels benadrukte het principe 
van roulatie, waarbij de laatste meende dat genummerde penningen de selectie van de 
juiste mensen – flinke kerels, een kwaliteitskorps – garandeerden. Concentratie van de 
besteking achtte hij nodig om de toestroom naar de vele aannemingsplaatsen door een 
wisselend bestand van gelegenheidsarbeiders terug te dringen.

Onder invloed van de baanbrekende, sociaal vernieuwende haveninspecteur W.H.M. de 
Fremery die ter voorbereiding van de Stuwadoorswet onderzoek deed naar de positie van de 
losse arbeiders, bereikte de discussie over de verdeling van de arbeid de prille professionele 
wereld van de arbeidsbemiddeling. De Fremery noemde de decentrale aanneming een loterij 
en de werkboekjes een machtsmiddel van ondernemers. Hij pleitte voor uitbanning van de 
permanente, gedeeltelijke werkloosheid en wenste een einde te maken aan de chronische 
armoede. Zijn zorg was dat grote groepen arbeiders ongeschikt waren voor de geregelde 
arbeid. Een radicale beëindiging van de losse arbeid was beslist nodig, maar vanwege de 
grote financiële offers van de ondernemers stelde hij als overgangsvorm een havenarbeids-
beurs voor, paritair of door de overheid bestuurd. Daar zou zich een geregistreerde reserve 
van losse werklieden melden, voorzien van het recht op een vast minimumloon. Tegelijkertijd 
diende het havenbedrijf als geheel het aantal vaste arbeiders uit te breiden.

Om de in Amsterdam (en Rotterdam) levende plannen voor een gemeentelijke beurs 
te steunen, presenteerde De Fremery in 1915 een beleidsontwerp. Daarin kwam hij de 
ondernemers tegemoet. De vroege (eerste) besteking bleef in hun handen en ze behielden 
het recht aan de poort te selecteren via een ranglijst. Een proefneming, waarin vier grote 
rederijen samenwerkten met de plaatselijke vakorganisaties, liep eind 1916 echter vast 
door het vrijwel stilliggende scheepsverkeer.

Terwijl veel havenarbeiders aangewezen waren op een tekortschietende steun en de 
sociale onrust toenam, maakten de havenondernemers zich zorgen over het behoud van 
een geoefende kern. Met hulp van de gemeente Amsterdam en De Fremery richtten ze de 
Havenreserve op die ze voor de helft financierden, de andere helft kwam voor rekening van 
het plaatselijke en landelijke steuncomité. Bij een gegarandeerd minimumloon konden  
bedrijven arbeiders die zich twee maal per dag moesten te melden, aanvragen voor werk. 
Maar er was nauwelijks werk, waarna de Havenreserve functioneerde als een steunregeling 
(bijdrage ondernemers verlaagd tot een derde) voor een naar duizend arbeiders groeiende 
groep. Af en toe bemiddelde de Havenreserve naar de werkverschaffing.

Conclusie. In de derde fase raakten de ideeën over decasualisatie in een stroomversnelling. 
De oorlogsomstandigheden van de jaren 1917 en 1918 blokkeerden verdere stappen via een 
door ondernemers selectief toegekende uitkering.
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4. Ondernemers.9

Met de Havenreserve verdween de mogelijkheid van een havenarbeidsbeurs. De 
Scheepvaartvereniging Noord (SVN) beschouwde zo’n instelling als een inmenging in het 
ondernemersbeleid. Onaanvaardbaar vond ze dat de aanneming alleen via de beurs ver-
liep, geen bemiddeling bij een arbeidsconflict was toegestaan en algemene arbeidsvoor-
waarden zoals gelijktrekking van de lonen van kracht waren. De private Havenreserve met 
steun van de overheid was een tijdelijke voorziening om bij weinig werk een groep losse 
arbeiders voor de nabije toekomst aan het havenbedrijf te binden. Dat veranderde met de 
oprichting door de SVN van de Havenarbeidsreserve, de HAR. Een werkinstituut dat in 
april 1919 met Wessels als directeur van start ging. (Rotterdam volgde een maand later; 
in 1917 was massaal gestaakt voor een Havenreserve naar het voorbeeld van Amsterdam.)

Wessels prees de Havenreserve vanwege haar bijdrage aan de orde en rust in het roerige 
Amsterdam van de laatste oorlogsjaren. De HAR vervulde bij stakingen een soortgelijke 
functie door faciliteiten (vervoer) en bescherming aan werkwilligen (inschakelen politie) 
te bieden. Wessels stelde zich als eerste taak de HAR te vrijwaren van ongewenste en 
ongeschikte arbeiders. Hij selecteerde “louter mannen van zessenklaar”. Eenvoudig ging 
dat niet, gezien de indeling in twee groepen (eerste en tweede ban). De eerste ontving een 
garantieloon en een uitkering bij ziekte en pensioen, de tweede bleef verstoken van deze 
voorzieningen en was oproepbaar, nadat de eerste ban van werk voorzien was. De tweede 
ban meldde zich drie maal daags bij de besteking; bleef werk uit, dan volgde na stempeling 
bij het Arbeidsbureau een werkloosheidsuitkering. Al vrij snel onderging de tweede ban 
een splitsing naar ondernemersvoorkeur tussen houders van een blauwe en een gele kaart, 
in te leveren bij het begin en op te halen aan het einde van het werk.

Met deze beginsituatie – garantieloon voor ongeveer de helft van de losse arbeiders, cen-
tralisering van besteking en betaling en verplicht gebruik van de HAR voor de bij de SVN 
aangesloten ondernemers – waren maatregelen ten gunste van de decasualisatie geno-
men. Tegelijkertijd voerde Wessels een regiem van ‘resocialisatie’. Dat bestond uit straffen 
(ontslag, verlies van kaart of terugzetting naar blauw of geel, schorsing) en andere vormen 
van gedragscontrole, zoals een inlichtingenbureau. Dat verschafte informatie over het 
privé leven van de ‘reservisten’ aan instanties als de belastingdienst, armenzorg en politie 
om hen tot een ordelijk bestaan te brengen. De onderliggende visie dat losse arbeiders 
ongedisciplineerd en opstandig waren, heerste ook bij toonaangevende bestuurders van 
de moderne vakbeweging als Jan Oudegeest en Johan Brautigam. Ze zagen resocialisatie 
verbonden aan decasualisatie, beide processen beoogden een geregeld en stabiel bestaan. 
Toen de decasualisatie op de achtergrond raakte, stelden ze niet alleen de vraag of losse 
arbeiders georganiseerd konden worden, maar ook of de toetreding tot de moderne bond 
wel gewenst was.

De decasualisatie in de Havenarbeidsreserve viel snel terug, in tegenstelling tot het bewind 
van heropvoeding en beteugeling. Naast individuele waren er collectieve sancties. Al in 

9 Zie hoofdstuk 3.
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1920 verlaagde de SVN het garantieloon als antwoord op een staking, in 1923 volgde de 
afschaffing vanwege het ‘onverantwoord’ optreden van de arbeiders. Daar tussen lag een 
periode van vele stakingen, soms reikend tot de gehele haven en soms met de uitbreiding 
van het garantieloon als inzet.

Uiteindelijk keerde de hoofdindeling in groepen terug. De houders van een grijze kaart 
waren verplicht zich te melden bij de werkgever waar ze de voorkeur genoten. Was daar geen 
werk, dan moesten ze zich bij andere bedrijven aanbieden. Deze voorkeurgasten hadden 
slechts via de betaling met de HAR te maken. De groenen vormden de arbeidsreserve, ze 
moesten zich drie keer daags melden en rouleerden via een nummeringsysteem. Juist 
omdat de haven een trekpleister bleef voor werklozen, was er een derde categorie, de 
gelegenheidsarbeiders. Zij kregen een witte of, zonder enige voorkeur, een rode kaart. Ze 
stonden in weer en wind te wachten op een kans op werk. Doorstroming van bijvoorbeeld 
wit naar groen of grijs was zeldzaam.

In 1922 stelde Recht en Plicht vast: ‘we zijn weer terug naar de wilde tijd van 1900’. De 
sociale vernieuwers richtten hun kritiek op de ondernemers die geen verantwoordelijkheid 
namen voor de (gedeeltelijke) werkloosheid die het havenbedrijf kenmerkte. Het 
ondernemersrisico werd nu gefinancierd uit de steungelden van de overheid en de 
werkloosheidskassen van de bonden. Tot de Tweede Wereldoorlog kwam in deze situatie 
geen verandering.

Regelmatig flakkerde het verzet vooral onder de groene kaarthouders op. Tegenover de 
verplichting van melden en stempelen, stelden ze de eis van een garantieloon. Succes bleef 
echter uit. De regelloosheid van de losse arbeid was onwrikbaar, evenals het aandeel van 
de bij de HAR ingeschreven arbeiders in het totale bestand havenarbeiders. Dat bedroeg 
46,0 procent eind 1920 en 46,6 procent eind 1939. Het aandeel was het laagst in de jaren 
dat de economische crisis heerste. De losse arbeid die voor de houders van grijze kaarten 
nog het meest constant was, vormde een reservoir aan arbeidskracht dat de ondernemers, 
meebuigend met de conjunctuur, aanspraken.

Opnieuw onder oorlogsomstandigheden, ruim twintig jaar na de Havenreserve, 
trachtte een enkele grote rederij, na een staking voor een algemene uitkeringsregeling een 
band te behouden met beperkte groep vaste arbeiders. Met hulp van de lokale en landelijke 
overheid kwam een steunregeling tot stand.

Conclusie. Afgezien van de beginperiode kwam in de tijd van de Havenarbeidsreserve de 
decasualisatie geen stap verder. Maar ook in de jaren 1919-1923 ontving niet meer dan de 
helft van de ingeschreven arbeiders een garantieloon. Door het gebruik van gelegenheids-
arbeiders gold die garantie slechts een minderheid.

Voorbereid tijdens de Tweede Wereldoorlog zette de SVN in 1945 de decasualisatie in 
gang. Begonnen met 650 arbeiders, ruim 3.300 in 1957 en 850 in 1979, markeerden de 
jaren 1945-1979 de bloei en het beginnende verval van de SHB.
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De periode 1945-1979
Naast een vast arbeidscontract vormde een financiële regeling bij leegloop met een 

staatsbijdrage de grondslag van de SHB die op aanvraag arbeidskracht beschikbaar stelde. 
In 1962 leek met de volledige doorbetaling van het loon bij leegloop, na het begin in de 
luwte van de oorlogsjaren, de decasualisatie voltooid. Vanaf 1974 tekende zich, naast de 
vreemde arbeid, een formele vorm van ‘recasualisatie’ af.

5. Ondernemers en staat.10

De beraadslagingen die een commissie van de SVN in 1941 begon, openden de weg naar 
decasualisatie. Afschaffing van de losse arbeid was niet het doelwit, maar een gevolg van 
de aanpak van door haar gestelde problemen. Ten eerste, het stukloon dat door twisten 
over het aantal stuks een machtsinstrument in de handen van de bootwerkers was. Ten 
tweede, de groep gelegenheidsarbeiders die slecht presteerde en voor veel onrust zorgde. 
Aan deze ongebondenheid – de directe invloed op de loonhoogte en het werktempo, en de 
vrijheid wel of niet in de haven te werken – die samenging met een gebrek aan arbeidsdis-
cipline, diende een einde te komen. Dat kon door de vrijheid in te perken en een geregeld 
bestaan te bieden met een vast dienstverband en een minimumloon dat door werk aan te 
vullen was.

De volgende kwestie betrof de reorganisatie van de verdeling van het werk. Door 
samenwerking tussen de leden van de SVN die aan het nieuwe systeem deelnamen, was 
de opbouw van een vaste SHB-kern mogelijk; in staat tot een topprestatie maakte deze 
de gelegenheidsarbeiders overbodig. Bovendien kon een verhoogde doelmatigheid van de 
bestelling en tewerkstelling leiden tot een verkleining van het vaste bestand in de bedrijven. 
De commissie bedacht het volgende verdelingssysteem. De bedrijven garandeerden de 
jaarlijkse afname van een minimum aantal arbeiders. Wilden ze uitbreiding, was er een 
surplus van 20 procent, waarvan ook niet garanderende bedrijven zich konden bedienen.

Resteerde de vraag naar de leegloopfinanciering. Deze stond tegen de achtergrond van de 
gewenste verhouding tussen enerzijds de permanente beschikbaarheid van arbeidskracht 
en anderzijds de incidentele overbodigheid op minder drukke dagen. In eerste instantie 
sloot de SVN elke bemoeienis van de lokale of landelijke overheid uit. De zorgen over de 
kosten van de improductiviteit dreven echter naar overheidssteun. Eerst bestond deze uit 
een bijdrage van 75 procent aan het minimumloon van de niet-gegarandeerde arbeiders, 
later was dat 50 procent.

Conclusie. Met de stap van arbeidsbemiddeling van losse arbeiders door de HAR naar 
tewerkstelling van vaste arbeiders door de SHB beoogde de SVN een verhoging van de 
arbeidsprestatie en de ‘gewilligheid’.

6. Decasualisatie bereikt.11

Tijdens de voorbereiding van de SHB was van samenwerking met de vakbonden geen 
sprake. De SVN had daar geen behoefte aan. In het laatste oorlogsjaar volgde wel een aan-

10 Zie hoofdstuk 4.
11 Zie hoofdstukken 4 en 5.
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tal bijeenkomsten, waarin de bondsbestuurders met de SHB instemden. Kanttekeningen 
maakten ze bij de arbeidsvoorwaarden. Op het aanbod van een zetel in het stichtingsbe-
stuur gingen de bestuurders, vanwege het ontbrekend contact met de leden, niet in. Een 
aanbod dat overigens geen vervolg kreeg.

In de eerste – roerige – naoorlogse jaren, met naast de oude, moderne bonden de 
aanstormende EVC, stelde de transportbond van die nieuwe vakcentrale eisen aan de 
opzet van de SHB: twee bestekingen in plaats van drie en een verdeling van de arbeid 
op basis van roulatie in plaats van voorkeur. Later, in 1952, toen als aanpassing aan de 
werkloosheidswet de uitkering bij leegloop 80 procent van het garantieloon werd, eiste de 
EVC-bond de toepassing van dat percentage op het werkelijk verdiende loon.

Het vooroorlogse patroon, waarin bij stakingen arbeiders van de Havenarbeidsreserve 
een vitale rol speelden en de directie de werkwilligheid organiseerde, zette zich bij de SHB 
voort. Behalve de strategische positie van de SHB in de Amsterdamse haven was daarop de 
omvang van het personeelsbestand van invloed. De SHB was de spil in de werkgelegenheid 
en de sociaal-economische strijd.

Al snel bleek de praktijk sterker dan de leer. In de periode 1946-1954 schakelde de 
SHB op los-vaste basis werkloze arbeiders in. Uitgeleend door de Dienst Uitvoerende 
Werken (DUW; werkverschaffing) varieerde hun aantal van een kwart tot bijna de helft 
van het totaal. Soms kwamen daar nog gelegenheidsarbeiders bij. Even snel keerde het 
prestatieloon in de verkapte vorm van toeslagen terug.

Vanaf 1947 kwam de SHB in een stabiele fase. Dat kon echter niet verhinderen dat zich 
een ernstig personeelsprobleem aandiende dat jaren zou voortduren, namelijk een hoog 
verloop en een hardnekkig tekort. Een deel koos voor de vaste bedrijven, een deel vond 
elders werk en een deel kreeg ontslag wegen wangedrag en gebrek aan ‘arbeidslust’. De 
arbeidersbezwaren lagen in het onregelmatige inkomen dat meestal lager uitkwam dan in 
de vaste bedrijven en de zwaarte en onveiligheid van het werk.

De directie van de SHB nam een reeks maatregelen. Allereerst deed ze een extra 
beroep op de DUW, verbeterde de arbeidsvoorwaarden en keerde een bonus uit na een 
dienstverband van een jaar. Daarnaast voerde ze een stelsel in van vaste ploegen onder 
leiding van een reepgast dat gericht was op de versterking van zowel de onderlinge band 
als het toezicht. Het effect was nihil. Door de lage werkloosheid nam de druk op de werving 
en het behoud van arbeiders toe en sprak de SVN waarschuwende woorden over de hoge 
kosten die het voortbestaan van de SHB bedreigden.

Begin jaren vijftig kwam de directie met een tweede pakket maatregelen. Ze introduceerde 
een beleid van ‘Human Relations’. Dat koerste op een bindende bedrijfsgemeenschap, waarin 
sociale voorzieningen (maatschappelijk werk, vakantiehuisjes, enzovoort) de werelden van 
arbeid en privé trachtten te verenigen. Ondanks aanvullingen – de komst van pendelaars, 
ploegbesteking (alleen de reepgast meldde zich), toeslagen en opleidingsploegen – bleven de 
personeelsproblemen nijpend. Ze trokken ook de aandacht van de overheid die vragen stelde 
over de leegloopsubsidie bij een lage werkloosheid. Dat leidde in 1957 tot een regeling die de 
subsidie verbond aan de omvang van de leegloop. Voor de transportbond van de EVC was 
dat aanleiding een vol loon te eisen voor de dagen dat werk uitbleef.



490 opstandig volk

De druk op de SHB groeide. Aan de ene kant maakte ze topjaren mee binnen een opgaande 
economie en een gouden tijd voor de Amsterdamse haven, aan de andere kant kon ook 
een verbeterde werving niet opboksen tegen het vertrek van personeel. Een verminderde 
arbeidsintensiteit door technologische vernieuwingen en de relatieve daling van de fysieke 
arbeid door de beginnende verschuiving van stukgoed naar massagoed boden enige ver-
lichting. In diezelfde tijd, 1960-1961, namen SHB’ers deel aan de protestacties tegen de 
centraal geleide loonpolitiek en de achterstallige koopkracht. In een kokende situatie, die 
voorafging aan de loonexplosie van 1964, sloten de bonden in 1962 een CAO af, waarin 
onder voortzetting van de overheidsbijdrage bij leegloop het volle loon werd uitbetaald. De 
decasualisatie was voltooid.

Conclusie. De bijdrage van de overheid aan de financiering van de leegloop was specifiek 
voor de havens. Ze diende zowel een algemeen economisch belang als de sociale rust. Als 
bescherming tegen de gevolgen van tijdelijke werkloosheid maakte de havenbijdragerege-
ling deel uit van de sociale voorzieningen van de verzorgingsstaat.

7. Derden.12

Gedurende de periode 1962-1979, bleven bij de SHB de personeelsproblemen bestaan. 
Wervingscampagnes, uitbreiding van het aantal pendelaars (tot meer dan de helft van het 
bestand) en tewerkstelling en huisvesting van Spanjaarden boden weinig soelaas. Van 
meer invloed waren twee externe ontwikkelingen. Ten eerste, de doorzettende arbeids-
extensivering (apparatuur, massagoed, grootte schepen, containers). In combinatie met 
de omvangrijke investeringen, ook in de infrastructuur, ging daar een effect van uit om 
de kosten van de goederenbehandeling te verlagen en de snelheid te verhogen die op hun 
beurt de uitstoot van arbeid versterkten. Ten tweede, later in de tijd (vanaf 1972/1973), de 
terugval in de economie die met een stagnerende goederenstroom de vraag naar arbeids-
kracht verminderde.

Veranderingen in de bedrijfsvoering van de SHB sloten daarop aan. De invoering van 
de allround functie (verbreding takenpakket) en de aansluiting op de werkschema’s van de 
bedrijven (nachtdienst) verhoogden de inzetbaarheid van de SHB’ers. Beide verlaagden de 
behoefte aan arbeidskracht.

De omvangrijke tekorten van soms een paar honderd arbeiders per dag lokten 
koppelbazen naar de vaste bedrijven en prikkelden de directies meer aandacht te geven 
aan de opbouw van een vast bestand. Door deze ontwikkelingen daalde het contingent 
vaste arbeiders in de periode 1960-1972 aanzienlijk minder dan bij de SHB, respectievelijk 
ongeveer 500 (van 2.777 naar 2.267) en 1.800 (van 2.875 naar 1.085).

De drastische sanering van de SHB ging gedurende de tweede helft van de jaren zestig 
gepaard met afwisselende tekorten en overschotten. De SHB bleek niet in staat tot een 
stabiel bestand te komen dat zowel de pieken kon opvangen als de leegloop beheersen. De 
SVN concludeerde daar in 1969 uit dat alleen ernstige beleidsingrepen het voortbestaan 
van de SHB konden verzekeren. Naast bezuinigingen waren dat: 1) uitbreiding van de 

12 Zie hoofdstuk 6.
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tewerkstelling, zoals bij transportafdelingen van bedrijven of overslag bij de Hoogovens 
in IJmuiden, 2) hervorming van het garantiesysteem door de bestelling van personeel te 
baseren op prognoses van de komende drie maanden; zo kon sneller gereageerd worden 
op fluctuaties, 3) verlenging van de bestekingstijden voor vijftien arbeiders om een flexibel 
reservoir te vormen voor onverwachte aanvragen. Het gevolg van deze operatie en de 
teruglopende garanties was dat na 1970 in drie jaar tijd bijna vijfhonderd arbeidsplaatsen 
bij de SHB verdwenen.

In 1971 trok de minister van Sociale Zaken aan de bel, verontrust door enerzijds de tekorten 
die de subsidies overbodig maakten en anderzijds de overschotten met de hoge leegloop-
kosten. De grote havenstaking in Rotterdam was net achter de rug, evenals de actiegolf 
door het gehele land om ook een extra uitkering van vierhonderd gulden binnen te halen. 
Tot het regeringsbesluit om over een breed front te bezuinigen, hoorde de opzegging van 
de havenbijdrageregeling die in een deel van de leegloopkosten voorzag.

Protesten volgden direct. De SVN prees de SHB als instituut van sociale rust en 
vernieuwing en zag de alles ontduikende koppelbazen van alle kanten aankomen. Het 
gevolg van de beëindiging zou zijn dat de leegloopkosten voor rekening van de ondernemers 
kwamen en dat vond de SVN onredelijk en in strijd met de in 1945 gemaakte afspraken. 
De leegloop was een risico dat de gemeenschap aanging. De bonden wezen op het gevaar 
van nieuwe stakingen en bondskaderleden vreesden een terugkeer naar de vooroorlogse 
willekeur.

Nadat de bijdrage 20 procent verlaagd was, bracht de nieuwe regering (Den Uyl, 1973-
1977) het tripartiete Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) in stelling dat uiteindelijk 
in 1977 na een wetswijziging de overheidssteun overnam. In de tussenliggende periode 
zorgde het AWF voor de compensatie van de 20 procent. Voorwaarde voor de nieuwe 
financiering was de voortzetting van de loongarantieregeling. Hetgeen geschiedde.

In deze gewijzigde regeling was de voortzetting van de overheidssteun gebaseerd 
op de opvatting dat de leegloop een onbeïnvloedbaar, voor de havens karakteristiek, 
verschijnsel was en geen reguliere, zij het tijdelijke, werkloosheid. Het bood de SHB’ers 
een sociale zekerheid, maar de leegloop was nu ook hun risico. Het loon bleef in zijn 
geheel doorbetaald, maar via het AWF droegen indirect alle werknemers, en dus ook die 
van de havens, aan de financiering van de leegloop bij. Een constructie die gunstig voor 
de ondernemers uitpakte. Later zou de kwetsbaarheid blijken, want waarom niet zo’n 
regeling voor bouw of horeca?

In deze jaren van financiële onzekerheid maakte de SHB ook in andere opzichten een 
moeilijke tijd door. Het personeelsverloop ging door, evenals de daling van het bestand, 
de leegloop haalde soms een kwart van de totale arbeidstijd en de afwezigheid door ziekte 
steeg tot boven de 15 procent. Klachten van arbeiders over onreglementair werk (koppel-
bazen, overmatig overwerk en het jaagsysteem ‘klaar naar huis’) namen toe en de directie 
voerde de beschikbaarheid op door onder andere de nachtdienst te verplichten.

In 1974 nam ze met instemming van de bonden een beslissing die de grondslag van de 
SHB raakte. Het betrof de ‘inleen van derden’ – niet in dienst van de SHB – die voortaan 
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was toegestaan in situaties van extreme pieken in het arbeidsaanbod, waarbij de SHB geen 
mensen beschikbaar had. Dat deed zich voor in de zomervakantie, de wintertijd van de 
cacaoaanvoer en de nieuwe komst van autoboten die na een strak vaarschema in een korte 
tijd met eenvoudige arbeid gelost moesten worden. Ook al liep deze inleen via de SHB, de 
arbeidsvoorwaarden waren aangepast en de tewerkstelling was tijdelijk.

Conclusie. Het kleinere personeelsbestand verhoogde de gevoeligheid voor pieken (de 
daling van het aantal inlenende bedrijven verminderde hun spreiding). De stap naar reca-
sualisatie was een tegemoetkoming aan de bedrijfseisen om, aanvullend op de SHB, te 
beschikken over een steeds aan te boren voorraad flexibelere en goedkopere arbeidskracht.

In 1995 vond de SHB na een halve eeuw haar einde. De, begin jaren tachtig ingezette, 
herstructurering van de stukgoedsector overleefde ze na de intrekking van de haven-
bijdrageregeling niet, alle verzet en hervormingsplannen ten spijt.

De periode 1979-1995
Het jaar 1979 met de vier wekende durende ‘wilde’ havenstaking in Rotterdam luidde 

voor de SHB een periode van crisis, sanering en ondergang in. De steun van het AWF 
aan de opvang van de extra pieken en andere bijdragen aan de herstructurering zetten de 
havenbijdrageregeling zwaar onder druk, in 1993 volgde de beëindiging. In 1995 maakte 
de SHB plaats voor een zelfstandige, marktconforme havenpool met nieuwe stappen in de 
recasualisatie.13

8. Extra bijdrage AWF.14

De achtste fase liep tot 1993 en begon met het plan van de directeur van de Rotterdamse 
SHB voor een tijdelijke, oproepbare ‘zwevende reserve’ ten dienste van de extra pieken; 
een variant op de inleen van derden in de hoofdstad. Tevens pleitte hij voor meer samen-
werking tussen de twee pools. De Vervoersbond FNV voegde er in een alarmnota “Gaat het 
stukgoed goed stuk” een landelijke, paritair bestuurde organisatie aan toe. Een wens die 
de bond vanaf 1979 koesterde in de verwachting dat bestuursinvloed een betere onderlinge 
afstemming van de verschillende lokale pieken mogelijk maakte.

In 1981 stelde de ondernemingsraad in Amsterdam ingrijpende hervormingen voor, de 
directie volgde. De vrees bestond dat de vaste bedrijven zich meer en meer op het eigen 
bestand concentreerden en de SHB zou wegkwijnen. Naast uitbreiding van het werkterrein 
buiten de havensector moesten deelpools met aangepaste arbeidsvoorwaarden en 
flexibilisering van de arbeidstijden de dienstbaarheid aan de bedrijven vergroten.

Toen in 1983 de leegloop bijna een kwart van het personeel betrof, raakten het AWF en 
de betrokken minister De Koning opnieuw gealarmeerd. In diezelfde tijd veroordeelde de 

13 Ook in Britse havens keerde de losse arbeid terug - P. Turnbull, S. Weston, The British port transport industry, 
Part 2, Employment, working practices and productivity, in: Maritime Policy & Management, 1993 20 (3).
14 Zie hoofdstukken 7 en 8.
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rechter een aantal koppelbazen, daalde de vraag naar arbeidskracht en zakte het bestand 
tot vlak boven de zeshonderd. Daarom verzocht, gaf de minister toestemming gedurende 
maximaal vijf achtereenvolgende maanden (cacaopiek), ongeveer de helft van het bestand 
onder een gewijzigde garantieregeling te brengen, waarin het AWF de leegloop volledig 
financierde. En dus opnieuw een deel van het ondernemersrisico overnam.

Een nieuw appèl op het AWF maakte deel uit van de herstructureringsakkoorden 
die de bonden met de scheepvaartverenigingen, onder het toeziend oog van de centrale 
overheid, in Rotterdam en Amsterdam afsloten. Akkoorden die eind 1985 moeizaam 
totstandkwamen, 1 januari 1987 ingingen en de naam droegen van twee prominente 
leden van de Partij van de Arbeid, A. A. van der Louw en A. J. Lems. Behalve nieuwe 
ouderenregelingen en arbeidstijdverkorting die zonder gedwongen ontslagen voor 
verkleining van het personeelsbestand zorgden, bevatten ze constructies, waarin de 
SHB arbeiders en beambten opving wanneer ze tijdelijk overcompleet waren of in een 
faillissement betrokken raakten. Het AWF financierde in deze herstructureringsregeling 
de leegloop voor 70 procent. Op deze manier kreeg de SHB de taak werklozen tijdelijk op 
te vangen, hetgeen ongunstig was voor de verdediging van de vaste arbeid.

In 1986 liet minister De Koning uitzoeken in hoeverre deze bijdrage aan de 
herstructurering van de stukgoedsector paste in de algemene havenbijdrageregeling 
(basisregeling). De conclusie was positief, hoewel de directie van de SHB wel erg royaal 
bleek om te gaan met het begrip leegloop door daar feestdagen, doktersbezoek en ander 
kort verzuim onder te scharen. Twee kanttekeningen zouden later van invloed zijn op de 
beslissing over de houdbaarheid van de regelingen. Ten eerste, de extra bijdrage kende per 
definitie een tijdelijk karakter, zodat de sector zonder die overheidssteun verder moest. 
Ten tweede, de basisregeling stimuleerde ondernemers de risico’s bij de SHB te leggen, 
ze stelden aan de ene kant hun garantie naar verhouding hoog en aan de andere kant hun 
eigen bestand laag.

Het Amsterdamse Lems akkoord dat de komst van nieuw personeel bij de SHB uitsloot, 
trad in werking in een periode van regelmatige tekorten tijdens de cacaopiek, soms oplo-
pend tot tweehonderd personen per dag. De onvrede onder het personeel over deze blok-
kade liep hoog op, ook omdat de dagen arbeidstijdverkorting niet vrij opneembaar waren. 
Na een staking eind 1987, voor het eerst na tien jaar, was buiten de cacaopiek de opname 
vrij.

Behalve gedetacheerde arbeiders van de Rotterdamse SHB voorzag de Zaanse los- 
en laadploeg Het Kappie in de extra pieken. Vanaf 1984 kende deze ploeg de positie van 
‘erkende derde’. Tot 1992 varieerde het aantal ingeleende ‘kappies’ van 20 tot 35 per dag, 
terwijl in de periode 1986-1992 het bestand van de SHB daalde van 593 naar 459. Vond de 
detachering uit Rotterdam plaats onder de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, de leden van 
Het Kappie waren op momenten dat havenwerk ontbrak op een werkloosheidsuitkering 
aangewezen. Niet alleen was hun contract tijdelijk, het was ook ‘los’ te noemen. Gedurende 
een aantal maanden in 1990 en 1991 gold voor twintig tot dertig ‘kappies’ een loongarantie 
tot 100 procent. De nood was hoog, de cacaopiek duurde langer, een aantal jongeren werd 
aangenomen en het personeelsbestand stabiliseerde.
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Die stabilisatie was mede het resultaat van de vorming van een deelpool onder druk van de 
veem- en controlebedrijven waar contractarbeid dreigde. Deze veempool voorkwam dat, 
maar opnieuw werd de grondslag van de SHB aangetast. Het ging voornamelijk om de 
opslag van cacao in loodsen, waarvoor de betreffende bedrijven een gezamenlijke garantie 
namen van ongeveer veertig SHB’ers, hun bijdrage aan de leegloop beperkte zich daartoe. 
Hoewel het loon onder de CAO van de stukgoedsector viel, waren er twee aanpassingen. 
Het werk geschiedde in dagdienst, waardoor de cyclustoeslag uitbleef, en kon binnen één 
dagdeel op verschillende locaties verricht worden.

De elkaar opvolgende sociale akkoorden hadden een onbedoeld gevolg. De door de 
Vervoersbond FNV veelal met succes gestelde grens van geen gedwongen ontslagen bracht 
ondernemers tot een personeelsbeleid gericht op een zo klein mogelijke bezetting. Dit ver-
hoogde zowel bij de vaste bedrijven als de SHB de piekgevoeligheid en bood  een gunstig 
klimaat aan koppelbazen en niet erkende uitzendorganisaties. Ze maakten een goedkope 
en flexibele inhuur mogelijk gedurende zeven etmalen per week en stoorden zich niet aan 
de in de CAO vastgelegde arbeidstijden.

Deze ondermijning van de werkgelegenheid stuitte steeds weer op protesten, maar het 
effect van de genomen maatregelen bleek even zo vaak van korte duur. In 1990 ontwikkelde 
de Vervoersbond FNV de operatie Stofkam. Na een melding uit het bedrijf aan een 24-uurs 
telefoonwacht ging een groep kaderleden naar de plek des onheils en eiste dat de daar 
onbevoegd werkende arbeiders in vaste dienst traden of plaatsmaakten voor SHB’ers. Een 
succesvolle actievorm die echter na enige tijd nog slechts incidenteel werd uitgevoerd; de 
sjoemelpraktijken doken steeds weer op en vergden mede daardoor veel tijd en energie.

In beide steden drong de vraag zich op hoe de SHB na 1990 kon voortbestaan zonder de extra 
bijdrage van de overheid. In een rapport van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam 
(GHA) draaide het opnieuw om het piekprobleem. Het GHA stelde arbeidscontracten voor 
met een minimum en een maximum, afhankelijk van de vraag naar arbeidskracht. Een 
ander voorstel behelsde de overgang naar een ‘uitzendformule’ met verschillende beroeps-
groepen en bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Gepleit werd voor een SHB “nieuwe stijl”: 
marktconform, kleiner, flexibeler, breder en goedkoper. Zolang die er nog niet was, diende 
het AWF de extra bijdrage over te nemen.

Conclusie. De akkoorden die de herstructurering stuurden, stelden de havenbijdragerege-
ling op de proef. Door: 1) de SHB een arbeidsmarktfunctie te geven, 2) de financiering te 
laten lopen via een extra bijdrage van de staat, 3) de aanneming èn het gedwongen ont-
slag van personeel uit te sluiten en daarmee de inleen van derden of extra leegloopkosten 
te bevorderen. De SHB kreeg meer en meer flexibiliteit opgelegd, zowel door de grotere 
fluctuatie van de inleen (aantallen) als de uitbreiding van de beschikbaarheid (tijd) en de 
inschakeling van uitzendbedrijven (derden).
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9. Einde havenbijdrageregeling.15

Het jaar 1993, begin van de negende fase, was cruciaal voor de SHB. Bovenop eerdere aan-
passingen kreeg begin 1993 een groep ontslagen arbeiders van het failliete Amsterdamse 
kolenoverslagbedrijf De Rietlanden een tijdelijk onderdak bij de SHB. Als oproepkracht 
werden ze met een voorkeurspositie bij pieken ingeschakeld. Hetzelfde gebeurde met een 
groep jongeren voor wie na het diploma Havenvakschool geen baan in de haven beschik-
baar was. In beide gevallen kwam de opvang bij de SHB pas tot stand na stakingen en 
andere acties. De werkgelegenheid was de arbeiders veel waard, niet voor niets voerden 
zij in dezelfde tijd verschillende acties tegen koppelbazen. Onbevoegde arbeid die ook de 
Arbeidsinspectie in het geweer bracht.

Terwijl processen als verbulking van het cacaotransport en verschuiving van doorvoer 
naar verwerking van goederen (opslag en distributie) doorzetten, maakte de totale 
overslag in de Amsterdamse haven een daling door. Als gevolg daarvan verminderde CTA 
(Container Terminal Amsterdam) de garantie en maakte OBA (Overslagbedrijf Amsterdam) 
daaraan een einde. De leegloop steeg dus (in 1994 ongeveer 30 procent van de arbeidstijd) 
en daarmee de bijdrage van het AWF.

In diezelfde tijd kwam de SVN met een plan voor een toekomst van uitbreiding en 
vernieuwing, waarin voor de SHB slechts een marktconforme positie gereserveerd was en 
uitzendbedrijven de pieken opvingen. In de nieuw gevestigde bedrijven in het Westelijk 
Havengebied gebeurde dat al, niet aangesloten bij de SVN passeerden zij de CAO.

Temidden van deze voor de SHB ongunstige ontwikkelingen kondigde in de zomer 
van 1993 het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het einde van de 
havenbijdrageregeling aan. Pieken en dalen in de vraag naar arbeidskracht diende een 
vraagstuk van de sector te zijn. In het voorjaar van 1995 kwamen minister Melkert en 
de bonden een overbruggingsfinanciering overeen ter vervanging van de basisregeling bij 
leegloop. Voor Amsterdam was dat in de periode tot en met 1999 een bedrag van 24,1 
miljoen gulden. Deze zogenaamde Melkert gelden moesten de herstructurering naar een 
pool op commerciële basis mogelijk maken en de daaruit voortkomende tijdelijke leegloop 
en scholingsprogramma’s financieren.

Na het faillissement van CTA volgde in 1995 met steun van de Amsterdamse overheid 
een doorstart, een jaar later was Ceres Terminals Incorporated de eigenaar. Als belang-
rijkste inlener, 40 tot 50 procent van het totaal, versterkte de nood van CTA de al bij de 
SHB bestaande problemen. Deze onderlinge afhankelijkheid stond zowel in de acties 
als reddingsplannen centraal en leidde in de onderhandelingen tussen de SVN en de 
Vervoersbond FNV tot de keuze voor een gezamenlijke oplossing van de twee bedrij-
ven. Uitgangspunt daarbij was dat beide slechts konden overleven bij handhaving van de 
inleen en na een drastische vermindering van het personeelsbestand. In het uiteindelijke 
akkoord, april 1995, was voor de SHB over drie jaar een teruggang begroot van 409 naar 
168 arbeiders. Tevens vervulde de SHB opnieuw de functie overcomplete arbeiders op te 
nemen, in dit geval 50 mensen van CTA.

15 Zie hoofdstukken 9 tot en met 11.
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Deze combinatie van afvloeiing en opvang stuitte bij bondsleden op kritiek. Dat gold ook 
de aanwijzing door de ondernemers van roostervrije dagen, het ‘kopen’ van dagen arbeids-
tijdverkorting en de bijdrage (paritair, 0,5 procent van de loonsom) aan de vorming van een 
fonds voor buitengewone leegloop. Na de vastgelopen onderhandelingen met de directie 
over de uitwerking nam de ondernemingsraad contact op met de nieuwe, maar nog niet 
benoemde directeur R. de Boer. Na één middag beraad stonden de contouren vast van 
de besloten vennootschap Arbeidspool Amsterdam Noordzeekanaalgbied. Naast werk-
zaamheden buiten de havensector kende de Arbeidspool twee pijlers. De inschakeling van 
gespecialiseerde derde bedrijven op de momenten dat geen arbeiders beschikbaar waren 
en ook de Rotterdamse SHB niet kon leveren, en een flexibel tarievenstelsel ter vervanging 
van het garantiesysteem. In juni 1995 ging de Arbeidspool van start met de wind van de 
Melkert gelden in de rug.

Conclusie. Bij het commerciële uitzendbedrijf de Arbeidspool bleven de vaste arbeid en het 
volle loon bij leegloop gehandhaafd. Maar wel voor een aanzienlijk kleiner personeelsbe-
stand en met de uitbesteding van (piek)arbeid aan bedrijven die noch het vaste arbeidscon-
tract noch de volledige betaling bij leegloop kenden. In die zin zette de recasualisatie door.

Ondanks de Melkert gelden raakte de Arbeidspool na twee jaar en vele acties in financiële 
problemen. Een reorganisatie en doorstart verliepen via een gefaseerd sociaal plan dat 
resulteerde in een kleiner formaat uitzendbedrijf met bondsbestuurders als werkgever.

De periode na 1995
Nadat uitzendonderneming Randstad afzag van een overname van de Arbeidspool – te 

dure arbeiders en te veel CAO-beperkingen – kwam in 1997 het faillissement. De opvolger 
(Span/Spano) doorbrak het bondsbeleid van ‘geen gedwongen ontslagen’ en stuurde eind 
1998 voor 96 arbeiders een ontslagaanvraag naar het Bureau Arbeidsvoorziening. Een aan-
tal van hen, uitgroeiend tot een groep van 26, tekende bij de rechtbank bezwaar aan. Tijdens 
een reeks van juridische procedures failleerde in 2003 de Stichting Personeelsvoorziening 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied Operationeel (Spano) om vervolgens overgenomen te 
worden door de Stichting Werkgelegenheid Amsterdam (SWA).

De lotgevallen van SWA bleven in deze studie buiten beschouwing, terwijl die van 
Spano slechts aan bod kwamen in de context van de juridische en sociale acties die de 26 
ontslagenen voerden. Hun taaie gevecht vormde de afsluitende episode.16

10. Uitzendbedrijf.17

Van de verbrede functie van de Arbeidspool kwam niets terecht. Bedrijven als Hoogovens 
en KLM werkten met een intern uitzendbureau of al bestaande contacten. Hetzelfde 
gebeurde bij het Amsterdams overslagbedrijf OBA en de autoboten voor Nissan (via Ceres). 
De arbeidsvoorwaarden bij de Arbeidspool zouden te weinig flexibel zijn, de lonen te hoog 

16 Zie hoofdstukken 16 tot en met 18.
17 Zie hoofdstukken 12 tot en met 15.
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en de doorbetaling bij leegloop te duur. Directeur De Boer deelde deze bezwaren en recht-
vaardigde de groei van de vreemde arbeid, omdat de Arbeidspool nauwelijks in staat zou 
zijn ‘last minute’ bestellingen te honoreren. Om die reden voerde hij de beschikbaarheid 
verder op door een telefonische ‘stand by’ regeling voor een zestal arbeiders.

De eerste pijler van de Arbeidspool, inzet van derde bedrijven, was bedoeld als een 
aanvulling in pieksituaties, maar ontwikkelde zich tot een gedeeltelijke vervanging van de 
pool en holde zo het personeelsbestand uit. Deze verandering werd bevorderd, doordat de 
vaste bedrijven de inleen minder door pieken en meer door personeelskrapte lieten sturen. 
De pieken kwamen meer en meer voor rekening van uitzendbedrijfjes en koppelbazen.

De tarieven, tweede pijler, waren inclusief de kortingen bijna een kwart lager dan eerdere 
betalingsregelingen, al vrij snel bleken ze de achilleshiel van de Arbeidspool. De Melkert 
gelden, geboekt als ‘buitengewone baten’ en zuchtend onder een falend paritair toezicht, 
flatteerden echter de jaarrekeningen. Omdat de gegarandeerde inleen was afgeschaft, 
trachtte De Boer tot een detachering op naam te komen die de zekerheid van een bestelling 
vastlegde en de bedrijven een aantrekkelijke korting bood. De ondernemingsraad maakte 
daar bezwaar tegen, omdat deze vorm van vaste voorkeur collega’s uitsloot en de leegloop 
versterkte. Een compromis beperkte deze detachering tot 10 procent van het bestand.

Niet alleen de voor de ondernemers voordelige tarieven waren verantwoordelijk voor het 
financieel debacle dat zich na ruim anderhalf jaar aankondigde, Ceres verloor twee grote 
klanten. Bovendien nam het vervoer van cacao in bulk sneller toe dan verwacht en onder-
mijnde het grote reservoir van niet opgenomen/niet op te nemen rooster- en snipperdagen 
de werkgelegenheid. En dat, terwijl in de periode van de Arbeidspool het bestand daalde 
van 440 naar 315 en de vervanger van de ziek geworden De Boer sprak over een gewenste 
omvang van ruim honderd arbeiders. Bovendien stelde hij bij leegloop een uitkering van 
70 procent van het basisloon voor.

Verdere verslechteringen leken in aantocht. Acties volgden, ze voltrokken zich 
grotendeels  buiten de Vervoersbond FNV om, soms samen met de Rotterdamse SHB’ers die 
met vergelijkbare problemen kampten. Een vrouwengroep nam actief deel en de aanleg van 
de Afrikahaven riep samenwerking met milieuactivisten op. Ook het gemeentebestuur was 
doelwit, het gaf financiële steun  aan de infrastructuur, maar weigerde bij te dragen aan de 
instandhouding van de werkgelegenheid. De heftigheid – wegblokkades, 24-uursstaking, 
bezettingen van stadhuis, gebouw Tweede Kamer en Noordersluis in IJmuiden – was 
mede het gevolg van moeizaam verlopende onderhandelingen en recordoverslagen in 1996 
en 1997.

Na verschillende mislukte overnames bracht de curator de bonden en ondernemers bij 
elkaar die met veel vallen en opstaan tot een gefaseerd sociaal plan kwamen dat uitmondde 
in een nieuwe operationele pool. De eerste fase duurde een half jaar en bestond uit twee 
dagen per week werk en daarnaast tests en opleiding onder de vleugels van de Stichting 
Personeelsvoorziening Amsterdam Noordzeekanaalgbied (Span 1). Daarna functioneer-
den gedurende een jaar naast elkaar een scholingspool (Span 2) en een operationele pool 
(Spano). Span 2 kon één dag per week mensen leveren aan Spano.
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In deze anderhalf jaar gold voor allen het behoud van de werkloosheidsuitkering; de eer-
ste maanden aangevuld tot 100 procent van het basisloon. In de periode van Span (1 en 
2) namen bestuurders van de Vervoersbond FNV samen met vertegenwoordigers van 
Arbeidsvoorziening de positie van werkgever in. Bij Spano die vanaf juli 1999 ‘doorstartte’ 
met een bestand van 110 arbeiders, deden de bondsbestuurders dat alleen.

Behalve op deze bijzondere bondsbemoeienis richtten de leden hun kritiek op de 
inkomensachteruitgang en de verwachting dat de beoogde opleiding en arbeidsbemidde-
ling ontslagen zouden voorkomen. De scholingspool heette al snel WW-pool. Bovendien 
bestonden er na het onduidelijk gebruik van de Melkert gelden twijfels aan de financiering. 
Uiteindelijk gaf een kleine meerderheid, na een moeilijk verlopend referendum, haar stem 
aan het plan, waarna in december 1997 de fase van Span 1 aanbrak.

Spano bleek na enige tijd aan dezelfde kwaal te lijden als de Arbeidspool. Mede door 
de beëindiging van de Melkert gelden en de lage tarieven, leidde de teruglopende inleen 
opnieuw tot financiële problemen. Terwijl de Haven CAO van kracht was gebleven en bij 
‘geen werk’ het volle loon gold, bleken de leegloopkosten onoverkomelijk. Spano was daar 
geheel verantwoordelijk voor en sneuvelde in 2003.

Slotconclusie. Een voltooide decasualisatie bleef uiteindelijk beperkt tot een korte periode. 
Deze begon in 1962 vanaf het moment dat tegenover de leegloop een volledig loon stond 
en de arbeidsvoorwaarden van de vaste bedrijven en de SHB gelijkwaardig waren. Mede 
door de monopoliepositie van de SHB was daarmee het laatste spoor van de losse arbeid 
opgeruimd. Formeel, want ook toen bleek de onbevoegde arbeid – koppelbazen, uitzend-
bedrijfjes – onuitroeibaar. Na 1974 kwam aan die positie een einde. De inschakeling van 
derden was toegestaan, tijdelijk en onder aangepaste arbeidsvoorwaarden, wanneer de 
SHB niet kon voorzien in de extra piek. Vervolgens zette deze ontwikkeling door en brak, 
in combinatie met de even hardnekkig bestreden als vóórkomende vreemde arbeid, de 
decasualisatie af. De ‘oude’ SHB kon de nieuwe door de ondernemers vereiste flexibiliteit 
niet opbrengen.

Opgekomen en doorgebroken in de voor de arbeiders gunstige economische en poli-
tieke verhoudingen (tegen het einde en kort na de twee wereldoorlogen en begin jaren 
zestig) raakte de decasualisatie vanaf midden jaren zeventig op de terugtocht. De economi-
sche teruggang, herstructurering en marktconformiteit wijzigden de krachtsverhoudingen 
ten nadele van de arbeidersbelangen en de vakbeweging en boden de ondernemers ruimte 
voor recasualisatie.

Niet alle buiten de pool terechtgekomen arbeid is ‘los’ te noemen, een deel valt onder een 
andere CAO met slechtere arbeidsvoorwaarden, een ander deel verdient dat predikaat wel 
en vertegenwoordigt een proces van recasualisatie. Precieze cijfers ontbreken, de schat-
tingen in het Amsterdamse havengebied lopen uiteen van veertig tot vijftig arbeiders dage-
lijks. Ongeveer het aantal dat bij de SWA Havens in dienst is. Te verwachten is dat deze 
arbeidsvoorziening verder marginaliseert en vooral de gaten bij arbeidskrapte zal opvullen.
Een ontwikkeling die samenhangt met wat er in de vaste bedrijven gebeurt. Aan de ene kant 
bestaat daar de tendens al het werk door het in dienst zijnde personeel te laten verrichten; 

* p. 472 veel wit onderaan ....
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de toegenomen flexibiliteit en de behoefte daaraan zijn minder gericht op het aantal en 
meer op de tijd en de functie. Aan de andere kant blijft bij de vaste bedrijven de behoefte 
aan inleen bestaan: goedkoop, tijdelijk, weinig verplichtingen, maximale beschikbaarheid. 
Dat kan via uitzendbedrijfjes, inhuur via een tijdelijk contract en/of van zelfstandigen zon-
der personeel en koppelbazen. Kortom, in de havens is sprake van klassieke en moderne 
vormen van losse arbeid. Een terugkeer na de eerdere neergang.

Terug naar de jaren tachtig/negentig. Daarin streefde de Vervoersbond FNV bij de SHB 
naar bestuursdeelname. Gegeven de paritaire traditie van de Nederlandse vakbeweging 
zette hier eerder conflictbeheersing dan (mede)zeggenschap de toon.

Paritaire traditie18

Bondsbestuurder Wessels, de latere directeur van de Haven(arbeids)reserve, meende 
aan het begin van de twintigste eeuw dat vakorganisaties zich dienden te belasten met 
de regeling van de arbeid om aan de rechteloosheid van de losse arbeiders een einde te 
maken. Een dergelijke taak, ook uitgeoefend door collectieven van arbeiders, was bekend 
uit kleine Nederlandse havens en grotere in de Scandinavische landen, maar bereikte in 
Rotterdam en Amsterdam noch de praktijk noch het programma van de bonden. Wel 
waren er in de loop van de havengeschiedenis diverse momenten, waarin paritaire bestu-
ring of medezeggenschap aan de orde kwam. Bijvoorbeeld: de Kamers van Arbeid bij wet 
van 1897, de paritair bestuurde Centrale Arbeidsbeurs die model stond voor de (niet gere-
aliseerde) havenarbeidsbeurs, Nijgh’s Loonraad van 1918 die de bondsvertegenwoordigers 
opriep tot ‘medezeggingsschap’ en de voorbode was van de corporatieve wetgeving in de 
jaren twintig en dertig en de vergeefse poging in 1928 van de Centrale Bond tot bestuurs-
deelname (“overleg”) bij de HAR.

Na de Tweede Wereldoorlog onderging “het ingroeien der vakbeweging”, zoals de 
historicus Rüter dat in 1935 noemde, een intensivering via een uitgebreid wettelijk en 
institutioneel kader dat liep van Sociaal Economische Raad en Stichting van de Arbeid 
tot ontslagcommissies en ondernemingsraden.19 Naast tripartiete organen vormden pari-
taire platforms het domein waarop het professionele leven van vakbondsbestuurders zich 
afspeelde en beleid totstandkwam. In het algemeen bleef echter de deelname aan het 
bestuur van de onderneming buiten de paritaire traditie.

Wat de SHB betreft, veranderde dat in 1979 met de uitgesproken wens van een paritair 
bestuur. Aanleiding was het vertrek van de SVZ uit het bestuur van de verzelfstandigde 
Rotterdamse SHB dat voor de bonden een plaats leek vrij te maken. Het moment was 
niet willekeurig, de herstructurering van de overslagsector was in aantocht. De directie 

18 Zie hoofdstukken 1 tot en met 3 en 7 tot en met 9.
19 Rüter, De spoorwegstakingen, p. 587. Zie ook: H. Boot, Van tegenkracht naar medemacht. De vakbeweging 
van kritische beweging naar rechterhand van de macht, in: Tijdschrift voor Arbeid en Participatie, januari 2004. H. 
Boot, Slotbeschouwing, in: H. Boot (redactie), Laten we de vakbeweging uitdrijven? Over ‘union busting’ en andere 
managementstrategieën, Amsterdam 1989.
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reageerde afwijzend met het argument dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de 
SHB bij de bedrijven lag. Ze voegde daaraan toe dat een dergelijke structuur onmogelijk 
was, bondsvertegenwoordigers konden niet met zichzelf onderhandelen over een CAO of 
andere akkoorden.

Tijdens die herstructurering groeide de wens van een paritair bestuur uit tot een speer-
punt in het beleid van de Vervoersbond FNV; in een nota van 1985 opgenomen als sluit-
stuk van een landelijke SHB. Deze zou de Nederlandse havens met hun in de tijd ver-
schillende pieken en dalen een stabiele werkgelegenheid geven. De nota zag de paritaire 
bestuursvorm vanwege de aan de werknemersorganisaties geboden medezeggenschap 
als een vitaal onderdeel van de maatschappijvisie van de bond. Bovendien was de invoe-
ring logisch, omdat de SHB geen ander doel kende dan de organisatie van de tewerkstel-
ling en dat deed op basis van een financiering die de arbeiders via het AWF grotendeels 
opbrachten.

Terwijl de landelijke SHB niet verder kwam dan de onderlinge detachering vanuit 
Amsterdam en Rotterdam en van het toneel verdween, beheerste de bestuursdeelname 
tot 1992 de discussie. Formeel was het bondsbeleid, maar steun van de leden bleef in 
beide pools uit; ze vreesden overbodige conflictsituaties. In 1989 en 1991 wezen  externe 
onderzoeksrapporten op het belang van de betrokkenheid van de SHB’ers bij de aan de 
gang zijnde reorganisaties, waarvoor de paritaire structuur een uitstekend draagvlak bood. 
De directies stemden daarmee in, terwijl bij de leden deze redenering juist voeding gaf aan 
nieuwe kritiek (medezeggenschap als legitimatie voor verslechteringen). Toen de directeur 
van de Rotterdamse SHB besloot tot een adviesaanvraag, eiste de ondernemingsraad de 
directe verkiesbaarheid en afzetbaarheid van de bestuursleden door de werknemers en de 
beperking van de bevoegdheden van de directeur. Deze trok de aanvraag in, waarna een 
grote meerderheid van de SHB’ers in 1992 via een referendum het paritaire bestuur afwees. 
De Vervoersbond FNV sloot zich daar bij aan.

Deze ‘pariteit’ staat niet op zich. Toegang verkrijgen tot de machtscentra zonder over vol-
ledige zeggenschap te beschikken, veelal samengevat in het begrip ‘medezeggenschap’, 
tekent de geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging. Het streven naar medemacht 
domineerde de ontwikkeling van een tegenmacht. Het gevolg was dat in gecentraliseerd 
overleg op verschillende niveaus gespecialiseerde functionarissen getraind raakten in het 
zoeken naar overeenkomsten en het beheersen van tegenstellingen met de overlegpart-
ners. De weerslag hiervan was de centralistische organisatie van vakcentrale en bonden 
met een in verhouding tot de functionarissen ondervertegenwoordigde invloed van de 
leden.

Aan dit beeld voldeden ook de moderne vervoersbonden in de havensector, zij het dat 
havenarbeiders uit de aard en organisatie van de arbeid een sterk besef van onafhankelijk-
heid inbrachten en hun strijdbaarheid aan de bestuurders opdrongen. Niet voor niets wis-
ten de bij het NAS en EVC aangesloten secties van de transportbonden juist in de havens 
naar verhouding veel arbeiders te organiseren en invloed uit te oefenen. Hoewel meer in de 
marge van de krachtsverhoudingen, gold deze beoordeling ook het OVB. Op een vergelijk-
bare manier vonden de wilde acties en stakingen daar hun oorsprong. De havenarbeiders 
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passeerden de bonden naarmate deze zich meer manifesteerden als met de ondernemers 
meedenkende overlegorganisaties.

Deze houding is te herleiden tot de inrichting van de havenarbeid. Met name de sec-
tor van het stukgoed kenmerkte zich door fysieke arbeid met veiligheidsrisico’s, geringe 
standaardisatie en een beperkt aantal functies. Het werk gebeurde in ploegen met weinig 
hiërarchie en een sterke onderlinge afhankelijkheid. Praktijkkennis was belangrijker dan 
formele opleiding, terwijl de gevarieerde goederenstroom zelfstandig handelen vereiste en 
uiteenlopende omstandigheden aanleiding waren voor onderhandelingen en directe acties 
over tarieven en toeslagen. Verspreid over vergelijkbare bedrijven in een overzichtelijk 
gebied legde de overeenkomstige arbeid een basis van gemeenschappelijkheid. Verbonden 
aan de strategische positie (economisch en politiek) van de haven inspireerde dat arbeiders 
regelmatig tot collectieve acties. Juist door de jarenlange ervaring met losse arbeid stond 
daarin collectieve werkzekerheid hoog genoteerd. In het bewustzijn van de havenarbeider 
stond geschreven “we willen de zekerheid van de vaste en de vrijheid van de losse arbeid”.

Aan deze karakterisering voegden de poolarbeiders hun bijzondere positie toe. Die was 
meer ongebonden door het werk in meerdere bedrijven dat wisselende ervaringen in ver-
schillende sociale verhoudingen en culturen bood. Ze kenden het havenbedrijf in zijn 
volle breedte, daartoe behoorden ook het optreden – verschillen en overeenkomsten – van 
bazen, managers en directies, hetgeen hun onafhankelijkheid versterkte. Naast hun brede 
kennis hadden ze sociale contacten opgebouwd die hen in staat stelden informatie door te 
geven en bijvoorbeeld in actiestrategieën te verwerken. Zij waren vaak cruciale schakels in 
de ontketening van de havenbrede acties en stakingen. Daarmee keerden ze het doel om 
dat Wessels aan de Haven(arbeids)reserve gaf. Waar hij trachtte met de disciplinering van 
de reservisten orde en rust te brengen in de gehele haven, en indien nodig de machinerie 
van de Havenarbeidsreserve in te zetten als antistakingswapen, groeide een halve eeuw 
later de SHB uit tot een strijdbaar instrument van de havenarbeiders.

Onder invloed van de mechanisatie en de containerisatie wijzigden de arbeid, de organi-
satie en de vereiste kwalificaties. Zo nam het aantal functies toe, kwamen er meer één-
mensposities en mogelijkheden tot managementcontrole; tegelijkertijd verspreidde het 
werk zich over een groter – westelijk – gebied. Door de sterke oriëntatie van de haven-
pools op het stukgoed vonden daar deze veranderingen minder en trager plaats en bleef de 
voedingsbodem voor de traditionele onafhankelijkheid en strijdbaarheid langer intact. De 
afwijzing van het paritaire bestuur is daar een uitdrukking van. De keuze van de bondsbe-
stuurders voor zo’n structuur zou dat ook wel eens kunnen zijn. De stap naar het bestuur 
van een bedrijf was ongebruikelijk, ondanks de jarenlange deelname aan paritaire organen 
van advies, overleg en besluitvorming. De rechtvaardiging zou liggen in de mogelijkheid 
tot beleidsbeïnvloeding in een periode van grote veranderingen, de jaren tachtig, en de 
verwerving van de steun daaraan door de leden. Aannemelijk is echter dat andere overwe-
gingen van belang waren.

Buiten kijf stond dat de herstructurering moeizaam zou verlopen en onder de arbei-
ders weerstand zou oproepen, met name bij de toch al onder vuur liggende SHB. Na de 
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grote ‘wilde’ stakingen van 1970 en 1979 was de positie van de Vervoersbond FNV in de 
havens niet sterk en viel de periode van herstel in de tijd samen met de verschillende soci-
ale akkoorden waarlangs de herstructurering plaatsvond. Akkoorden die veelal na externe 
– sociaal-democratische – bemoeienis onder wakende overheidsogen met veel landelijke 
publiciteit totstandkwamen. Leden spraken van voldongen feiten en betitelden de bonds-
democratie als ‘stikken of slikken’.

Tegen deze achtergrond is bestuursdeelname een instrument om los van de weer-
barstige ondernemingsraden de medemacht over de herstructurering van de SHB uit te 
oefenen, het daaruit voortvloeiend beleid te legitimeren en oude fricties te beheersen en 
nieuwe te voorkomen. Maar daar bleef het niet bij. Tegen het einde van de jaren tachtig lie-
pen de spanningen op. Terwijl de vakcentrale FNV een herbezinning doormaakte op onder 
meer het gebruik van het stakingswapen, leverden de door de Vervoersbond FNV geor-
ganiseerde stakingen nauwelijks positieve resultaten op. Teruglopende werkgelegenheid, 
interne conflicten en bezuinigingen en decentralisering van de CAOonderhandelingen 
verzwakten de positie van de bond in de havens.

De conclusie is nog meer dan in de eerdere fase van de herstructurering dat de hardnekkige 
verdediging van de paritaire plannen begrepen kan worden als een poging het ingrijpende 
veranderingsproces samen met de ondernemersvertegenwoordigers te beheersen en te 
vrijwaren van de oppositionele ondernemingsraden. In het verlengde van de rij bemidde-
laars en de overheidsbemoeienis zou de bestuursdeelname een pacificerende invloed moe-

Vijf lagen, in totaal 25, balen cacao in een witte strop, voorheen 16-20 balen, op je tenen werken, 24 februari 2005 

– foto Chris Pennarts
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ten uitoefenen op de conflictueuze verhoudingen in een vitaal deel van de Nederlandse 
economie.

De latere beslissing om bij Spano over te gaan naar het werkgeversschap is dan niet 
meer verrassend. De slotfase van de Arbeidspool en de overgang naar Span bestonden 
immers uit een aaneenrijging van acties, buiten de bond om en in grimmige verhoudingen 
tussen bestuurders en SHB’ers.

Hoe ‘logisch’ deze overgang ook moge zijn en hoe afhankelijk van de ondernemers 
de nieuw verworven macht ook was, de bondsbestuurders leken geen moeite te hebben 
met de kersverse werkgeverspositie. Mede daardoor verloor hun rechtvaardiging dat elke 
andere beslissing desastreus voor de arbeiders zou uitpakken – collectief ontslag zonder 
enige aanvullende regeling – aan betekenis. Het uiteindelijke ontslag van negentig mensen 
was een dieptepunt, maar de vernederende en intimiderende bejegening van de groep die 
dit ontslag aanvocht spande de kroon.

Het einde van de SHB is meer dan het einde van een bedrijf. Behalve dat een bijzondere 
arbeidsvoorziening verdween, verloren de (Amsterdamse) havenarbeiders een centrum om 
krachten te bundelen, acties te beginnen en nieuw beleid te ontwikkelen.

Verzet en vernieuwing
Hoewel uitzendbedrijf SWA Havens te zien is als een restant van de SHB en haar opvol-

gers, de havenpool als het hart van de werkgelegenheid in de Amsterdamse haven is voor-
bij. Dat betekende niet alleen het einde van een bedrijf. Met de SHB ging meer verloren, 
een bron van verzet en vernieuwing.
Beperkt tot de jaren van de SHB, 1945-1995, was van invloed dat het een arbeidsorgani-
satie betrof die niet door winst gedreven werd. Sterker nog, de verliespost ‘leegloop’ kon 
rekenen op overheidssubsidie. Uiteraard was de SHB geen arbeidersparadijs, de bedrijfs-
voering stond in dienst van de arbeid in de inleenbedrijven die zo goedkoop, flexibel en 
productief mogelijk verricht moest worden. Maar ondanks bijvoorbeeld de fricties bij de 
besteking en de voorkeuren die daar golden, kende de SHB sociale verhoudingen met rela-
tief veel handelingsruimte en zelfstandigheid. De arbeiders grepen die aan en eisten die 
op, daarin gesteund door de ‘losse’ relatie tot het inlenende bedrijf en de SHB.

De laagdrempelige toegang tot de SHB hing met dit sociaal klimaat samen. Wie fysiek 
geschikt leek, kon aan de slag. Behalve voor de meerderheid die niet veel te kiezen had, 
bood de SHB onderdak aan mensen die om welke reden dan ook besloten hadden een korte 
of langere tijd hun brood in de haven te verdienen. Een bont gezelschap dat varieerde van 
voorbijgangers en non-conformisten via als ‘politiek links’ bekendstaande arbeiders tot 
de intredende, radicale studenten van eind jaren zeventig. Tot op zekere hoogte, in andere 
tijden en omstandigheden, was de SHB opnieuw een toevluchtsoord, een pleisterplaats.

In 1997 gaf een poolarbeider de volgende beschrijving van zijn werk en positie: “Me de 
bek laten snoeren, dat nooit. (...) Je moet je thuis voelen in dat cultuurtje van steeds weer 
ergens anders werken. Het is net zo iets als het circus of de kermis, je moet er passen. 
Natuurlijk moet je ook het zware werk aankunnen. Lukt dat niet, dan voel je je hier dood-
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ongelukkig. (…) Zie je hier een baas? Iemand die zegt wat we moeten doen? Ik niet. Ik weet 
wat ik moet doen en kan mijn tijd zelf indelen. Verder kan ik hier dansen, schreeuwen, 
springen, gek doen. Dit is mijn kantoor.”20

Met de opheffing van de SHB is dit ‘kantoor’ verdwenen. Waarmee niet gezegd is dat door 
de tijd heen alle SHB’ers hun werk zo hebben ervaren en opgevat. Net zo min dat zij allen 
het streven naar onafhankelijkheid en autonomie gedragen hebben. De SHB bood daartoe 
wel de ruimte. De directie trachtte die tot ongeveer 1970, na de conflictvolle aanloopjaren, 
naar haar hand te zetten met een op integratie gericht beleid. Dat bestond onder meer uit 
de invoering van bedrijfsmaatschappelijk werk, de vorming van een bedrijfsgemeenschap 
en de toekenning van toeslagen. Daarna doorbrak de ondernemingsraad dit streven naar 
harmonie door steeds meer onafhankelijk van de directie en de bond te opereren en naast 
een oppositionele een vernieuwende praktijk te ontwikkelen.

Bijvoorbeeld, de vorming van de havenbeleidscommissie begin jaren zeventig, waarin 
vakbondsleden van de ondernemingsraden van de grotere havenbedrijven informatie uit-
wisselden met de wethouder die havenzaken behartigde. Dat was vrijwel altijd een ver-
tegenwoordiger van de VVD en dientengevolge afwijzend tegenover overheidsbemoeie-
nis met de belangen van havenarbeiders. Niettemin moest met deze commissie rekening 
gehouden worden, omdat ze contact legde met gemeenteraadsleden van andere politieke 
partijen en acties altijd konden volgen.

Een vergelijkbaar initiatief volgde begin jaren tachtig met een regelmatig contact tussen 
vertegenwoordigers van de meeste ondernemingsraden. Dit leidde een aantal keren tot 
gezamenlijke standpunten ten tijde van de herstructurering en het Lems akkoord.

Baanbrekend was vanaf 1986 de aandacht van de ondernemingsraad voor het gezond-
heidsschadelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen tijdens de teelt en het transport van 
cacaobonen, in het bijzonder het uit tabletten vrijkomende fosfinegas tijdens het los-
sen. Een commissie van de raad ging op onderzoek uit, benaderde de arbeidsinspectie en 
bedrijfsgezondheidsdienst, droeg bij aan een uitvoerig onderzoeksrapport en alarmeerde 
de Vervoersbond FNV en SVN. Een verbod op het gebruik van dit soort gevaarlijke stoffen 
wist de ondernemingsraad niet te realiseren. Wel verbeterde de informatievoorziening en 
kwam er een ruimere mogelijkheid vooraf aan het werk de bonen te laten onderzoeken 
en beschermingsmiddelen te eisen. De ondernemingsraad legde vervolgens het verband 
tussen het effect van die middelen en voorzorgsmaatregelen als ventilatie enerzijds en de 
werkdruk anderzijds. Vermoeidheid maakt mensen kwetsbaarder en stofmaskers worden 
hinderlijk bij hoge productienormen.

Begin jaren negentig was de ondernemingsraad initiatiefnemer van een project dat in 
de werving van personeel extra aandacht vroeg voor ‘allochtonen’. Dat was succesvol en 
leidde bij een dalend personeelsbestand tot de komst van een groep van tien, waarvan er 
ten tijde van Span 1 nog zes in dienst waren.

20 Aan het woord is Willem Oort, op dat moment 32 jaar werkzaam in de Amsterdamse haven - De Telegraaf, 1 
november 1997.
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Een laatste voorbeeld van de voortrekkersrol van de ondernemingsraad betrof de tewerk-
stelling van vrouwen als stuwadoor. Direct na enkele wijzigingen in 1991 van de arbeids-
wetgeving die dat mogelijk maakten, bevorderde de raad de deelname van een aantal 
vrouwen aan de opleiding van de Havenvakschool. Eind 1992 gingen zij bij de SHB gedi-
plomeerd aan de slag. Operationele (of ‘directe’) arbeid was niet eerder in de Nederlandse 
havens door vrouwen verricht. Ook in andere landen was dat niet gebruikelijk, hoewel 
havens in de Baltische staten, Finland en Zweden een traditie van vrouwenarbeid ken-
nen.21 De klassiek stoere, mannelijke werksfeer maakte het de vrouwen niet gemakkelijk. 
Klachten over seksuele intimidatie en vrouwen extra ‘in de balen’ laten werken, kregen bij 
de directie weinig gehoor. Dat veranderde na de bemoeienis van de ondernemingsraad, 
gesprekken met de directie en de mannelijke collega’s en toezicht op de verdere ontwikke-
ling. In 2010 werkte één van de vrouwen nog bij de SWA Havens.
 

Samengevat bevat deze vernieuwende praktijk vormen van solidariteit (ondernemings-
raden), humanisering (gezondheidsbescherming) en emancipatie (havenwerk 
allochtonen en vrouwen). Activiteiten veelal op eigen initiatief genomen, geïnspireerd 
door impulsen van onafhankelijkheid uit de havenarbeid en mogelijk gemaakt door de 
centrale positie van de SHB en de relatieve vrijheid van de SHB’ers.
Die praktijk en de initiërende en bundelende rol van SHB’ers bij acties en stakingen, 
zijn verloren gegaan. Niet in één klap. De vernieuwende activiteiten zakten weg in de 
overlevingsstrijd tijdens de overgang naar de Arbeidspool. De strijdbaarheid smoorde 
in de overgang naar Span/Spano en het werkgeversschap van de bondsbestuurders. 
De SHB’ers hebben een gat in de strijdbaarheid van de Amsterdamse havenarbeiders 
achtergelaten.

21 A. Green, The work process, in: Davies et al., Dock Workers, p. 561.
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Het ware werkoverleg, actie tegen “onbevoegde tewerksteling” bij Expeditie-en Veembedrijf Eggerding in de Coenhaven, 

november 1993 – foto Chris Pennarts.
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Epiloog

Na het historisch overzicht van de/recasualisatie in de Amsterdamse haven over de peri-
ode 1890-2010 (hoofdstuk 19), resteert de behandeling van de in de Inleiding gestelde 
vraag “onder welke invloeden voltrokken zich de neergang en terugkeer van de losse 
havenarbeid”.

In die invloeden is een drietal clusters te onderscheiden die verschillende domeinen 
bestrijken. Dat van de maatschappij, van de sector/het bedrijf en van de vakbond. Elk 
cluster is samengesteld uit drie factoren die evenals de clusters zelf elkaar beïnvloeden en 
voor een deel overlappen. Zo functioneert bijvoorbeeld de vakbond zowel in het domein 
van de maatschappij als van het bedrijf. Hier de clusters en hun samenstellende factoren:
1.  ‘Maatschappij’ – economische ontwikkeling, beleid overheid, vernieuwingen in ver-

voerstechniek en infrastructuur.
2.  ‘Sector/bedrijf’– bedrijfsvoering, vereiste kwalificaties, arbeidsverhoudingen.
3.  ‘Vakbond’ – beleid, organisatiegraad, strijdbaarheid met name van de poolarbeiders.

De werking van de clusters, dat wil zeggen hun invloed op de ontwikkeling van de losse 
havenarbeid, zal onderzocht worden volgens de aan hoofdstuk 19 ontleende tijdsindeling: 
1890-1945, 1945-1995 en vanaf 1995. In die zin dat per periode achtereenvolgens aan de 
orde komen het cluster ‘maatschappij’, ‘sector/bedrijf’ en ‘vakbond’. Elke periode wordt 
afgesloten met een korte beschouwing over de in die tijd bestaande sociaal-economische 
krachtsverhoudingen en de verschuivingen daarbinnen. In die verhoudingen, binnen en 
buiten de haven, komen de drie in clusters gegroepeerde invloeden als het ware samen.

Periode 1890-1945

Maatschappi j
Gedurende de aanloop 1890-1914 verdubbelden in de Amsterdamse haven de overgeslagen 
tonnages en brachten de klimmende winsten een investeringshausse op gang met nieuwe 
havens, meer kadelengte en vernieuwingen in de techniek van overslag en vervoer, zoals 
drijvende kranen en transportbanden. De verhoogde arbeidsproductiviteit die hiervan het 
gevolg was, deed het totale bestand havenarbeiders dalen. Maar dan wel zo dat het aantal 
vaste arbeiders (kernarbeid) constant bleef en het aantal losse verminderde.

Buiten politioneel ingrijpen bij stakingen en vaak rumoerige aannemingsplaatsen 
(besteking) bleef de staat afzijdig van de “verwilderde” havenarbeid. Dat veranderde na de 
spoorwegstaking van 1903 onder andere met specifieke wetgeving voor de havens die de 
ongeregelde losse havenarbeid enigszins aan banden legde.

(gevolgd door het Blaauwhoedenveem en twee 
andere vemen)
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Conclusie: aangejaagd door de economische groei die technologische innovaties mogelijk 
maakte en gesteund door een eerste overheidsbemoeienis kreeg de versterking van de kern-
arbeid de voorrang, hetgeen een vermindering van de soms explosieve losse arbeid inhield.

De Nederlandse economie leed weinig onder de Eerste Wereldoorlog en de internationale 
depressie van 1921-1923. In Amsterdam steeg het aantal ingeklaarde schepen en overge-
slagen tonnen. Het aantal havenarbeiders daalde echter, en aanzienlijk meer bij de in 1919 
opgerichte, Havenarbeidsreserve. De breuk met de losse arbeid was van korte duur en 
ingedeeld in voorkeursgroepen kregen na de afschaffing van het garantieloon alle arbei-
ders van de HAR een los-vaste status. Wel voorzag de overheid in een uitkering, wanneer 
werk uitbleef en nam zo een deel van het ondernemersrisico over. Het economisch belang 
van de haven woog zwaar, de politieke zorgen over sociale onvrede waren groot.

Naast de opnieuw door mechanisatie gestegen arbeidsproductiviteit is de extra daling 
bij de HAR toe te schrijven aan het gebruik van gelegenheidsarbeiders. Havenarbeider was 
hun tweede, derde of vierde beroep en bij tekorten haalden de bestekers van de HAR deze 
ware arbeidsreserve overal vandaan. Per dag naderde hun aantal gemakkelijk de duizend, 
in 1923 was dat zo’n tweederde van het geregistreerde bestand.

Conclusie: Over de periode tot en met 1923, waarin de HAR zich als arbeidsbemid-
delend instituut vestigde, was opnieuw sprake van een begunstiging – zoveel mogelijk 
behoud – van de loyaal geachte kern. De teruggang van het aantal HAR-arbeiders was 
mogelijk door het gebruik en de instandhouding van een arbeidsreserve zonder rechten.

De overige jaren twintig toonden een ander beeld. Zowel het aantal vaste arbeiders als 
bij de HAR ingeschrevenen, steeg met ruim 10 procent. De economie en Amsterdamse 
haven floreerden met bijna tweederde meer overslag, in het topjaar 1929 bereikte de HAR 
het hoogste aantal taken in haar bestaan. Dat de verhouding vast/HAR niet wijzigde, ver-
troebelde echter de werkelijke ontwikkeling. Het gemiddelde aantal gelegenheidsarbeiders 
bedroeg dagelijks 400 met juist in 1929 een uitschieter van 600 (bij een bestand van 1.890). 
Deze reserve in de letterlijke zin van het woord was in staat onverwachte en scherpe pieken 
op te vangen, zonder dat daar voor de HAR en de vaste bedrijven enige verplichting aan 
vast zat.

Conclusie: Ondanks de remmende werking van nieuwe losmachines en elektrische kra-
nen steeg onder de druk van de economische voorspoed het aantal havenarbeiders. Deze 
keer echter niet ten gunste van de kernarbeid. De vaste bedrijven steunden risicoloos op 
de inschakeling via de HAR van klassiek losse arbeiders.

Tijdens de crisisvolle jaren dertig daalde, bij ongeveer eenderde minder goederenoverslag, 
het bestand vaste arbeiders vier keer zoveel als dat van de HAR. Het valt aan te nemen dat 
de groep eerste voorkeur bij de HAR, “kerngasten” genoemd, bij de grote maatschappijen 
vaste arbeiders wegdrukten. Ze waren goed thuis in de inlenende bedrijven en kostten 
weinig bij minder werk. De ontwikkelingen in 1937 en 1938, de jaren van een licht herstel 
met een hogere overslag dan in 1936 en 1939, bevestigden de benutting van de kerngasten. 
Het aantal vasten vertoonde een blijvende neergaande trend, het aantal HAR-arbeiders 
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steeg in 1937 en 1938, terwijl tevens dagelijks 100 tot 200 gelegenheidsarbeiders aan het 
werk waren.

Conclusie: Zoals de vaste arbeiders in de jaren twintig minder profiteerden van de 
stijging, trof hen de daling gedurende de Grote Depressie meer. Dat er scherp gecalcu-
leerd werd ten gunste van de losse arbeid, bleek uit de inzet van gelegenheidsarbeiders in 
piekperiodes.

Het algemene beeld over de periode 1890-1945 liet enerzijds zien dat ook bij een stijgende 
arbeidsproductiviteit meer tonnen meer arbeiders kunnen vragen en anderzijds dat de 
regulerende kracht van de HAR de vaste arbeid terugdrong. Bovendien hield de HAR de 
losse arbeid in stand. De overheid oefende hierbij weinig actieve invloed uit.

Sector/bedri j f
De enquêtecommissie noemde de toestand in de havens “schokkend”. De losse arbeiders 
waren onderling inwisselbaar, maar eenmaal aan het werk waren ze bedreven in de directe 
actie en daarmee een reëel risico voor de ondernemers.

Onder invloed van de stoomvaart verdwenen in het laatste kwart van de negentiende 
eeuw traditionele beroepsgroepen – bijvoorbeeld de scheepsoptuiger – en hun specifieke 
kwalificaties. De algemene om te kunnen sjouwen en stouwen bleven over. In zoverre de 
mechanisering nieuwe, specifieke kwalificaties vereiste, behoorden kernarbeiders daaraan 
te voldoen. De werkboekjes die ze van de verenigde ondernemers ontvingen, gaven enige 
status aan hun ‘bevoorrechte’ positie.

Conclusie: De losse arbeiders waren zowel onmisbaar als opstandig. Hun ongecontro-
leerde toestroom werd ingedamd, hetgeen de positie van de kernarbeid ten goede kwam.

Vergeleken met de bestaande arbeidsverhoudingen was de Havenarbeidsreserve een 
regulerende sprong in het voordeel van de los-vaste arbeiders. De regulering gold ook de 
bedrijfsvoering die op selectie (toelating, voorkeursgroepen) en straf (boete, uitsluiting) 
rustte. Het aantal arbeiders bij de HAR verminderde mede hierdoor sneller dan bij de vaste 
bedrijven.

De HAR bereikte een algemene erkenning. Overleg en onderhandelingen met de bon-
den kwamen van de grond, afspraken volgden. In de verdere jaren twintig van stabilisatie 
– met meer tonnen – was sprake van een evenredige uitbreiding vast/HAR. De jaren der-
tig – met minder tonnen – toonden bij een algemene daling van het aantal arbeiders een 
verschuiving ten gunste van de HAR.

Conclusie: De soms zeer grote aantallen gelegenheidsarbeiders illustreerden dat de 
grote maatschappijen de risico’s bij de HAR en in het verlengde daarvan bij de overheid 
legden.

Het algemene beeld was dat de bedrijfsvoering bij de HAR, steunend op meer geregu-
leerde arbeidsverhoudingen, groepen met een afnemende voorkeur formeerde. Te weten: 
pseudo-vaste kerngasten, losvasten en een niet onbelangrijke rest van ouderwetse losse 
arbeiders die, buiten het gareel staande, zich niet gemakkelijk lieten schikken.
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Vakbond
In 1898 slaagde de bootwerkersvereniging Recht en Plicht erin een staking te overleven. 
Om op de lonen en aanneming greep te krijgen, stelde ze vanaf 1900 de eis van een ver-
plicht lidmaatschap. Na de verloren krachtmeting van 1903 bleef de kritiek op de havenar-
beidsmarkt bestaan. Verzwakt en getroffen door een groot ledenverlies en massaontslagen 
konden de bonden niet veel meer doen dan de sociaalliberale ideeën over een gemeente-
lijke havenarbeidsbeurs en arbeidswetgeving steunen.

Recht en Plicht stond buiten de scheiding der geesten in de vakbeweging (NAS/NVV) 
en koos voor een onafhankelijke koers die met name de ongebonden, losse arbeiders aan-
trok. De moderne bond sprak in het algemeen de kernarbeiders meer aan, bestuurders 
betwijfelden of de ruwe en rebelse geest onder de losse arbeiders geschikt was voor een 
organisatie die integratie in de bestaande maatschappij nastreefde.

Conclusie: De herhaalde kritiek door de bonden op de onbeheersbare “trekpleister voor 
werklozen” droeg bij aan de vermindering van het bestand losse arbeiders. Aanvoerders in 
dit proces waren ze niet.

De komst van de Havenreserve behoorde niet tot de eisen van de bonden. Hetzelfde gold 
voor de Havenarbeidsreserve. Toen dit instituut eenmaal bestond, was het de verdediging 
waard (bijvoorbeeld garantieloon) of werden verbeteringen bepleit (bijvoorbeeld roulatie in 
plaats van voorkeur). Ter discussie stond het zelden.

De Transportfederatie had in Amsterdam een sterke basis (1920: organisatiegraad 
in de haven ongeveer 35 procent). De moderne Centrale Bond was meer georiënteerd op 
Rotterdam, verreweg de grootste haven, en telde al snel na de oprichting (1911) meer leden 
dan de Federatie. Na de grote transportstaking en de kaalslag bij de HAR tuimelden de 
ledentallen bij beide bonden omlaag, in 1921 waren ze gehalveerd. De Federatie bereikte 
nooit meer het in 1920 bereikte aantal en de sterk groeiende landelijke Centrale Bond 
kwam eind 1939 in Amsterdam op hetzelfde niveau uit als in 1920, maar was wel vijf keer 
zo groot als de Federatie.

Toen de HAR geaccepteerd was, werd ook een directe belangenbehartiging mogelijk. 
Veel onderhandelingsruimte bood de Scheepvaartvereniging Noord echter niet. Bovendien 
weigerde ze de Federatie vaak de toegang vanwege haar steun aan acties van (gelegen-
heids)arbeiders die, het wachten beu, het ‘garantiegeld’ in herinnering brachten.

Conclusie: Het ernstige ledenverlies vanaf 1920 markeerde het einde van een roerige 
periode. Het ontbrak de bonden aan invloed om in de eerste jaren twintig de daling van het 
aantal havenarbeiders, in het bijzonder bij de HAR, tegen te houden. Daarna konden ze 
met steun van de hernieuwde aandacht voor het garantieloon de werkgelegenheid onder 
druk houden. De bonden konden gedurende de jaren dertig hoogstens de ergste gevolgen 
van de crisis afremmen, op de verhouding vast/HAR hadden ze geen invloed.

Het algemene beeld was dat de passieve instemming van de bonden met de komst van de 
twee reserves een einde maakte aan de principiële kritiek op de losse arbeid. Zeker in de 
begintijd van de HAR toonden de arbeidsvoorwaarden voor een deel van het bestand een 
grote overeenkomst met die van de vaste arbeiders. De los-vaste status van de overigen 
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brak in ieder geval met de ongeregelde losse arbeid. De gelegenheidsarbeiders verstoorden 
dit patroon. Koplopers in de terugdringing van de losse arbeid waren de bonden niet.

Tot slot enkele opmerkingen over de krachtsverhoudingen in dit eerste tijdvak. De havens 
vertegenwoordigden een vitaal belang, economisch, politiek en strategisch. Vandaar de 
zorg van de staat voor de handhaving van orde en rust, maar ook de gevoeligheid voor 
zowel economische ontwikkelingen als verstoringen door stakingen. En op dat laatste 
terrein toonden havenarbeiders, in het bijzonde de losse, hun strijdbaarheid.
Van intensieve staatsbemoeienis met de economie was geen sprake. De staat was, 
naast de aanleg van infrastructurele werken, betrokken in de sociale voorzieningen van 
havenarbeiders, met name op momenten van ernstige stagnatie van het scheepsverkeer. 
Dit bood die arbeiders enige financiële steun en bewees tevens de ondernemers een dienst 
die personeel en sociale rust vreesden te verspelen.
De bestrijding van opstandigheid was aan de orde in het politionele en militaire optreden 
ten tijde van de spoorwegstakingen, de stakingen van zeelieden en havenarbeiders in 1911 
en de grote transportstaking van 1920. Soms voorafgegaan door bemiddelingspogingen 
van een burgemeester of minister. Het waren grote krachtproeven die het belang van 
havenarbeiders overstegen en waarop massaontslagen en repressieve maatregelen volgden.
De drie botsingen maakten deel uit van internationale bewegingen die zich met 
wisselend succes tegen het economisch en politiek systeem keerden. De nawerking in de 
krachtsverhoudingen was onmiskenbaar. Zowel in de verzwakking van de posities van 
vakbonden en verwante politieke partijen (verlies van leden of stemmen) en toegenomen 
onderlinge verdeeldheid als in toegevingen door ondernemers en staat. Zo volgde op de 
tucht na de spoorwegstakingen specifiek op de havens gerichte sociale wetgeving en waren 
de initiatieven tot de Havenreserve en Havenarbeidsreserve een reactie op grote woelingen 
in Amsterdam, zoals het aardappeloproer. Een direct effect van de Russische Revolutie 
was de Loonraad waartoe de Rotterdamse reder Nijgh de vakorganisaties uitnodigde om 
zonder inmenging van de staat onder zijn leiding op een harmonieuze wijze tot collectieve 
arbeidsovereenkomsten te komen. De mislukking daarvan had de staking van 1920 tot 
gevolg.

Geconcludeerd kan worden dat de krachtsverhoudingen in deze periode zodanig in het 
voordeel van de ondernemers waren dat de ideeën over de opheffing van de losse arbeid geen 
kans op uitwerking kregen. Anderzijds gaf geen van de betrokken partijen er een prioriteit 
aan. Weliswaar verdween met de komst van de Havenarbeidsreserve een groot deel van de 
losse arbeid, aan de situatie van onregelmatig werk en dus loon kwam geen einde.
Bij een algehele daling van het aantal havenarbeiders nam het aandeel vaste arbeid 
niet toe. Met name op momenten van groeiende overslag hield het grote aanbod van 
vervangbare spierkracht losse havenarbeid in stand. Aanwijzingen voor een economische 
en/of technische noodzaak van deze ontwikkeling zijn niet aangetroffen. Wel ging op 
het niveau van de staat en de sector/het bedrijf veel aandacht uit naar de bewaking en 
bestendiging van de bestaande verhoudingen. Een vakorganisatie kon daar wel of niet aan 
meedoen.
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Periode 1945-1995

Maatschappi j
De oprichting van de SHB veranderde de havenarbeid ingrijpend. De losse en los-vaste 
arbeid bestonden formeel niet meer. Wel bleef het loon op basis van een minimum met het 
aantal arbeidsuren variëren, maar dit was dan ook het belangrijkste verschil met de situa-
tie in het ‘vaste bedrijf’. De start in mei 1945 had als doel bij te dragen aan een snel en orde-
lijk economisch herstel, evenals de gedeeltelijke overheidsfinanciering van de leegloop.

De SVN beoogde met de SHB een einde te maken aan de afhankelijkheid van de lastige 
gelegenheidsarbeiders. Vanaf de oprichting kampte ze echter met een hoog verloop van en 
een tekort aan personeel; het werk was nog steeds zwaar en onveilig. Ruim beschikbare 
DUW-arbeiders vingen dit probleem tot 1955 op. Met een weekaanstelling in de laagste 
loonklasse vormde deze los-vaste groep eenderde van het SHB-bestand, met pieken tot 
vijftienhonderd man.

De arbeidsproductiviteit was de eerste jaren laag als gevolg van de algemene slechte 
fysieke conditie, de onervarenheid van de DUW-arbeiders en de nog niet geheel herstelde 
installaties. De omslag kwam na 1950. De gouden jaren van de Amsterdamse haven bra-
ken aan, opgenomen in een internationale economische expansie en geïnspireerd door een 
beheerste, centraal geleide loonpolitiek waren de investeringen overwegend ter vervanging 
of uitbreiding van de bestaande apparatuur. Met steun van de (lokale) overheid volgden 
de heropening van havens, de voltooiing van het Amsterdam-Rijnkanaal en de aanleg van 
nieuwe kades. Het aantal SHB’ers verdubbelde in deze periode van wederopbouw tot ruim 
3.300, mede dankzij tientallen doorgestroomde arbeiders van de DUW.

Conclusie: In de eerste naoorlogse jaren vergezelde een nieuw type gelegenheidsarbei-
ders de vaste dienstverbanden bij de SHB. Goedkoop, ook als proefperiode, en tijdelijk, 
dus zonder risico. Mede hierdoor was een dubbel aantal tonnen mogelijk en bloeide de 
Amsterdamse haven.

Die bloei zette tot 1972 door. De personeelsfricties bleven, ook na de opruiming van het 
laatste restje losse arbeid met de betaling van het volledige loon bij leegloop (de staat 
financierde een deel van deze aanvulling). De ‘oplossing’ kwam tegen het einde van de 
jaren vijftig uit de vrijere internationale concurrentie en dito loonpolitiek die kapitaalinten-
sieve investeringen aanmoedigden. Zoals nieuwe los- en laadbruggen, drijvende kranen 
en de vestiging met steun van de gemeente Amsterdam van een nieuw kolenoverslag-
bedrijf, een stukgoedetablissement en later een containerterminal (verhuizing van ‘oost’ 
naar ‘west’). Het aandeel van het traditionele stukgoed daalde ten gunste van het arbeids-
extensieve massagoed dat steeds meer verantwoordelijk was voor de groei.

Het resultaat bij de SHB was een tweederde arbeidsuitstoot in de periode 1960-1972; 
veel groter dan bij de vaste bedrijven. Deze daling bleek echter zowel te snel als te lang-
zaam te zijn gegaan. Te snel, omdat bij pieken zich tekorten voordeden, waarin behalve 
Spanjaarden met tijdelijke contracten ook koppelbazen moesten voorzien. Te langzaam, 
omdat in de dalperiodes zich overschotten aandienden en de leegloop hoog opliep. De SHB 
kon de schommelingen dus niet de baas. Dit alarmeerde de staat die vervolgens in 1971 
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het einde aankondigde van de havenbijdrageregeling. Een progressieve kabinetswisseling 
en veel overleg op het ministerie voorkwamen dat. Tenslotte nam na zes jaar het AWF de 
financiering van de leegloop over, de toelichting benadrukte het algemeen economisch 
belang van de SHB en haar bijdrage aan de voorkoming van sociale onrust.

Conclusie: De vaste bedrijven met een veel geringere daling van het aantal arbeiders 
dan de SHB hielden uit zorg over de tekorten en de steeds veranderende groepen SHB’ers 
hun kernen zoveel mogelijk vast. De SHB functioneerde als buffer tussen de ontwikkeling 
van de arbeidsproductiviteit en de havenwerkgelegenheid. De prijs was dat ‘derden’ (niet 
in dienst van de SHB), met aangepaste contracten of onreglementair de pieken opvingen.

Onder invloed van de internationale economische neergang kende de Amsterdamse haven 
na 1971 een lichte daling in het aantal overgeslagen tonnen. Dat veranderde tegen het 
einde van het decennium in een jaren durende opgaande trend, waarbij het totaal aantal 
arbeiders bijna halveerde. Deze gestegen arbeidsproductiviteit had verschillende oorza-
ken: de verdere afname van het aandeel stukgoed, de verdubbeling van de scheepsgrootte 
en een reeks technologische vernieuwingen waaronder het ro/ro systeem en een nieuwe 
laadinstallatie voor kolen.

Het aandeel van de SHB in het verlies van het aantal arbeidsplaatsen was klein (zo’n 
13 procent: 200). De oorzaken daarvan waren divers. De havenpool was vooral belast met 
de verwerking van het arbeidsintensieve stukgoed, terwijl de technologische vernieuwin-
gen overwegend het massagoed betroffen. Bovendien flexibiliseerde de arbeidstijd, ging 
de beschikbaarheid van SHB’ers omhoog en in situaties van “extra pieken” verschoof een 
deel van het werk naar nieuwe groepen ‘derden’. Met tijdelijke aanstellingen en specifieke 
arbeidsvoorwaarden functioneerden zij via uitzendbedrijfjes niet alleen aanvullend, maar 
soms ook vervangend ten opzichte van SHB’ers.

Conclusie: Een combinatie van economische recessie, technologische vernieuwing 
en de daaraan verbonden stijging van de arbeidsproductiviteit, plus een intensievere 
benutting van arbeidskracht leidden in de Amsterdamse haven over de hele linie tot een 
daling van het aantal arbeiders. Naar verhouding nog het minst bij de SHB, maar wel 
met een aanslag op de oorspronkelijke taak van regulatie van de verschillende pieken 
(‘poolfunctie’).

Deze daling was volgens de twee scheepvaartverenigingen, Rotterdam kende een verge-
lijkbare ontwikkeling, echter onvoldoende om de in de jaren tachtig verwachte overcapa-
citeit in de stukgoedsector weg te werken. Want behalve een dalend aandeel van het stuk-
goed in de totale overslag, waren investeringen in arbeidsbesparende eenheidsladingen en 
automatische informatieverwerking gepland. Evenals de komst van grotere loodsen door 
een verschuiving van verwerking naar opslag van goederen.

Herstructurering van de sector was het motto, overheidssteun een voorwaarde. Gespiegeld 
aan de sociaal-economische hervormingen op landelijk niveau verliep dat onder een tripar-
tiete coördinatie die uitgewerkt in sociale akkoorden onder meer gericht was op beëindiging 
van het ‘overcompleet’. Voor de SHB betekende dat: minder mensen, meer benutting, goed-
kope inleen van derden en financiële steun door het AWF aan de herstructurering.
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Het resultaat benaderde een nieuwe halvering van het personeelsbestand bij een lichte 
daling van het klassieke stukgoed (zonder ro/ro en containers). Het aandeel van de cacao-
overslag schommelde rond de 20 procent, maar was door het arbeidsintensieve karakter 
en de deelname van ongeveer de helft van het bestand cruciaal voor de werkgelegenheid 
van de SHB. Maar ook problematisch. De komst van de cacaobonen was namelijk voor 
een groot deel gebonden aan vijf wintermaanden en leidde tot een werkgelegenheidspiek. 
Een scherpe piek door de grotere afhankelijkheid van de cacao-overslag, maar ook een 
lagere door het beginnend vervoer in containers en onder meer een computergestuurd 
transportbandsysteem.

De sanering verliep moeizaam en riep veel weerstand op. De cacao-overslag bereikte 
aan het einde van de jaren tachtig recordhoogtes en stuitte op nieuwe tekorten, waarin de 
SHB door de in de akkoorden opgenomen personeelsstop niet kon voorzien. Dat deden 
wel de erkende derden en koppelbazen. Bovendien doken, tegen de CAO in, regelmatig 
contractanten op. De vaste bedrijven waren hierin nauw betrokken. Ze waren door de inge-
voerde interne flexibilisering beter in staat de pieken op te vangen en de aankomst van zee-
schepen was door geavanceerde informatiesystemen preciezer voorspelbaar. Daarnaast 
koersten ze op een krappe personeelsbezetting. Mogelijk door de risico’s bij het AWF en 
de SHB te leggen, nodig vanwege de door bonden met succes gestelde grens van ‘geen 
gedwongen ontslagen’.

Conclusie: Een stabiele tot stijgende overslag, arbeidsbesparende technologieën en een 
in belang toenemende cacaopiek leidden bij de SHB aan de hand van een proces van her-
structurering naar een doorgaand verlies van arbeidsplaatsen. Alleen met overheidssteun, 
in combinatie met verschillende vormen van los-vaste en losse arbeid – regelmatig een 
kwart van het bestand – kon de SHB overleven.

Die overleving kwam steeds meer ter discussie te staan, omdat de herstructureringsbijdrage 
van de AWF in 1990 afliep. Bovendien voerden de opeenvolgende regeringen een neoliberale 
politiek die de leegloop als bedrijfsrisico tot de verantwoordelijkheid van de sector rekende. 
Al jaren besproken, viel in 1993 het besluit de havenbijdrageregeling te beëindigen.

In diezelfde tijd was de toekomst van de 440 bij de SHB resterende arbeidsplaatsen niet 
bepaald rooskleurig. Alle seinen stonden op rood. Om te beginnen nam in de uitwerking 
van het geplande logistiek/industrieel complex in het Noordzeekanaalgebied een opvolger 
van de SHB een marginale positie in. Daarbij constateerde ook de SVN dat in het westelijk 
havengebied de niet bij haar aangesloten bedrijfjes de CAO negeerden en een comeback 
van de losse arbeid tot stand brachten. Onder invloed van internationale fusies en econo-
mische stagnatie verminderden of beëindigden de belangrijkste inlenende bedrijven hun 
bestellingen bij de SHB. Tegelijkertijd groeide, al of niet tijdelijk, het bestand van de SHB 
door de in akkoorden vastgelegde opvang van in (die) vaste bedrijven ‘overtollig’ verklaarde 
arbeiders. Dat de leegloop en de arbeidsongeschiktheid samen in sommige jaren negen-
tig een omvang van meer dan 40 procent van de totaal beschikbare arbeidstijd bereikten, 
was een onvermijdelijk gevolg van deze ontwikkelingen. Direct daarmee in verband stond 
de komst in 1995 van de “SHB nieuwe stijl”, oftewel de marktconforme Arbeidspool die 
opnieuw met minder mensen het eerder gevoerde beleid zou aanscherpen.
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Conclusie: De neoliberale breuk met de langjarige overheidssteun aan de uitoefening van 
de poolfunctie door de SHB stuurde haar opvolger de markt op. Gevoegd bij veranderingen in 
de positie van de haven, in overslagsystemen en ladingpakketten en de toegenomen bedrijfs-
flexibiliteit was een uitbreiding (van moderne vormen) van de losse arbeid aannemelijk.

Het algemene beeld over de periode 1945-1995 toonde de SHB als een instituut dat geen 
definitief einde maakte aan de losse havenarbeid, dat met zijn poolfunctie bijdroeg aan de 
groei van de Amsterdamse haven, dat bemiddelde tussen technologische vernieuwingen 
en fysieke arbeid, dat op- en neerging met de verzorgingsstaat en dat devalueerde van spil 
naar de marge van de havenwerkgelegenheid.

Sector/bedri j f
Vanaf de voorbereiding in 1941 stond de SVN een opvolger van de HAR voor ogen die het 
havenbedrijf als geheel sociaal rustiger en economisch rendabeler maakte. Opheffing van 
de losse en los-vaste arbeid stond niet op de agenda, maar de hoop was dat met een regel-
matig weekloon en een arbeidscontract afgerekend kon worden met de ongebondenheid 
van de losse arbeider. De pragmatiek heerste, bij de al snel optredende personeelstekorten 
was het gebruik van DUW-arbeiders nuttig, noodzakelijk en vanzelfsprekend.

De dalende werkloosheid en eindigende werkverschaffing dwongen de SVN en de 
directie van de SHB tot een nieuwe aanpak van het personeelsverloop. Tot diep in de jaren 
zestig namen tienduizenden mensen deel aan de ‘werving en selectie’. Van de uiteinde-
lijk honderden nieuwkomers vielen de ongewenste en ongeschikte af en vertrok regelma-
tig een deel naar de vaste bedrijven die door de grotere zekerheid en regelmaat aantrek-
kelijker waren; soms liep dat via koppelbazen. Als tegemoetkoming daaraan richtte de 
bedrijfsvoering van de SHB zich aanvankelijk op de bedrijfssfeer (communicatie), de privé-
wereld (vakantiehuisjes) en de beloning (toeslagen). In de jaren zestig maakte de nadruk 
op de bedrijfsbinding plaats voor de verhoging van de arbeidsproductiviteit en kwamen 
de inrichting en organisatie van de arbeid in beeld met onder meer vaste ploegen, oplei-
dingsgroepen en allround functies. Stappen die het tevens mogelijk maakten het aantal 
arbeiders drastisch te verminderen, onder meer vanaf 1972 met ouderenregelingen.

Soms vond dat te drastisch plaats en traden er bij de extra pieken tekorten op. Mocht 
de SHB daarin niet kunnen voorzien, was het volgens nieuwe afspraken met haveninspec-
tie en vakbonden, vanaf 1974, toegestaan derden tijdelijk in te huren. Bedoeld om koppel-
bazen te keren, kwam aan het monopolie van de SHB, inclusief de met de vaste bedrijven 
verwante arbeidsvoorwaarden, een einde.

Conclusie: Gedurende de periode 1945-1975 was de bedrijfsvoering van de SHB in de 
ban van sterke veranderingen in de personeelssamenstelling. Tot de jaren zestig stroom-
den meer – grote aantallen – arbeiders in dan uit, daarna was het omgekeerde het geval. De 
losse arbeid verdween bijna geheel, maar varianten als tijdelijke en aangepaste verbinte-
nissen (DUW, migrantarbeiders, derden) en onreglementaire arbeid vingen de tekorten op.

Voor de directie was de opening naar ‘inleen via derden’ een onderdeel van een project van 
kostenverlaging dat de jaren zeventig beheerste. Daartoe behoorden onder meer het ont-
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slag van weekpendelaars, verplichte late nachtdiensten en aanpassing van de werksche-
ma’s aan die van de bedrijven. Stappen naar ontbinding van de vaste arbeid waren voor 
haar niets anders dan verhoging van de beschikbaarheid van de arbeiders en de dienst-
baarheid aan de bedrijven.

Een vervolg daarop, bijvoorbeeld terug naar de oude situatie en geen aanvulling op het 
loon bij leegloop (‘Antwerpse toestanden’), zou de CAO in het geding brengen en de SHB 
overstijgen. Dat was ook aan de orde bij de voor de jaren tachtig voorspelde overcapaciteit 
in de stukgoedsector. De logische aansluiting bij in Rotterdam genomen initiatieven voor 
een tripartiete herstructurering van die sector betekende dat de in akkoorden vastgelegde 
maatregelen in Amsterdam en de SHB afgeleid waren van de ontwikkelingen bij de grote 
broer.

Dat verklaart voor een deel de oppositionele positie die de ondernemingsraad geleide-
lijk verwierf, aan de ene kant gesteld voor voldongen feiten en aan de andere kant belast 
met de uitwerking van allerlei onderdelen van de akkoorden. Tot de twistpunten behoor-
den de wanverhouding tussen de overschotten en de overtredingen van de CAO als extra 
overwerk, klaar naar huis en niet bonafide derde bedrijfjes. Of op andere momenten tussen 
de doorgezette daling van het personeelsbestand en de hoge inleen (over de jaren 1981-
1990 respectievelijk een daling van 48 en een stijging van 127 procent).

Zowel binnen als buiten de Vervoersbond FNV functioneerde de ondernemingsraad 
regelmatig als een actiegerichte groep die samenwerking zocht met collega’s van de inle-
nende bedrijven. Samen met hen werden kleine successen geboekt, vrijwel altijd vooraf-
gegaan of begeleid door acties en soms stakingen. Zo kreeg een groep leerlingen van de 
havenvakschool, na een eerder ontslag, alsnog onderdak bij de SHB en werd een onderne-
mer gedwongen een groep ‘zwartwerkers’ door SHB’ers te vervangen.

Conclusie: De bedrijfsvoering bij de SHB draaide om kostenbewaking en een intensie-
vere benutting van de beschikbare arbeidskracht, zo nodig zeven etmalen lang. De kwestie 
van de kosten reikte zover dat behoud van de vaste arbeidsvorm geen uitgangspunt van 
beleid was.

Het algemene beeld over de periode 1945-1995 liet zien dat de SHB primair een vraagstuk 
was van de gezamenlijke ondernemers en door haar oorsprong van sjouwen en stouwen 
van de stukgoedsector. Ze zochten daarin naar landelijk voorbeeld steun van de overheid 
en waar het uitkwam samenwerking met de vakbeweging. Tegelijkertijd maakte deze tri-
partiete verwevenheid ruimte vrij voor een ondernemingsraad die door de actie niet te 
schuwen, de terugkeer van de losse arbeid gedeeltelijk kon blokkeren en zeker afremmen.

Vakbond
De Centrale Bond, geraadpleegd door de SVN bij de voorbereidingen, stemde in met de 
komst van de SHB. Verzwakt uit de oorlog gekomen, was de verhouding met de bedrijfs-
groep Transport van de jonge EVC vijandig te noemen. Die vakcentrale was sterk in 
Amsterdam en sloot aan op vooroorlogse strijdtradities. Ze was zichtbaar op de werkvloer 
aanwezig en organiseerde in de eerste naoorlogse maanden zeker zo’n driekwart van de 
havenarbeiders. Tot erkenning door de SVN kwam het niet, wel – tegen de wil van de 
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Centrale Bond – tot gesprekken. Daarin pleitte de Amsterdamse bedrijfsgroep Transport 
(ABT) voor beperking tot twee bestekingen per dag en invoering van het roulatieprincipe.

Op enkele, vrij uitzonderlijke momenten na was voor beide bonden de SHB een bedrijf 
als alle andere. De losse en los-vaste arbeid bestonden niet meer en de tijdelijke tewerk-
stelling van de DUW-arbeiders was zoveel mogelijk gelijk getrokken met die van hun vaste 
collega’s bij de SHB. Op twee momenten stelde de ABT expliciet op de SHB gerichte eisen. 
In 1952 door de werkloosheidsuitkering te baseren op het werkelijk verdiende en niet op 
het gegarandeerde loon. In 1957 door bij leegloop het volledige loon op te eisen. De laatste 
eis werkte door in de acties tegen de centraal bevroren lonen en werd in 1962 opgeno-
men in de door de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel (NBV) afgesloten CAO. De 
ABT was toen al veel invloed kwijt. In 1960/1961 lag voor de hele haven de organisatie-
graad op ongeveer 35 procent, de ABT nam 3 procent voor zijn rekening, maar maakte 
door haar getoonde strijdbaarheid nog steeds deel uit van het collectieve geheugen van de 
havenarbeiders.

Pas toen het economisch tij keerde en de NBV slechts in de afwikkeling van de haven-
staking van 1970 betrokken was, kwam met het alarm over de havenbijdrageregeling de 
SHB centraal in de aandacht te staan. Samen met de SVN pleitte de NBV/Vervoersbond 
NVV voor handhaving van de regeling vanwege onder meer de sociale stabiliteit die de SHB 
aan de haven bood en legde de nadruk op het volwaardige beroep dat de breed opgeleide 
en vakbekwame SHB’ers uitoefenden. In 1974 brachten het grote verlies van arbeidsplaat-
sen en de wankele toekomst van de SHB de Vervoersbond NVV ertoe akkoord te gaan met 
de inleen van derden. Een strak gereglementeerde en tijdelijke opvang van extra pieken 
moest mogelijk zijn. De praktijk bleek anders. De controle schoot tekort, van tijdelijkheid 
was geen sprake en de vaste bedrijven gebruikten deze opening om koppelbazen binnen te 
halen. De bond slaagde er niet in dat te voorkomen.

Conclusie: De NBV hechtte tot in de jaren zeventig sterk aan geïnstitutionaliseerde con-
tacten – overleg, onderhandelingen, samenwerking – met de SVN die na de verschrompe-
ling van de ABT in de Amsterdamse haven de touwtjes in handen had. In deze koers maakte 
de SHB door de overheidssteun deel uit van de verworvenheden van de verzorgingsstaat en 
was de vaste arbeid een vanzelfsprekende norm. Oog voor de eventuele terugkeer van de 
losse tegenvoeter was er niet.

Meer nog dan na 1970 schudde de wilde staking van 1979 de Vervoersbond NVV door 
elkaar. Onder de bestuurders heerste een stemming van ‘dat nooit meer’. Beleidsinitiatieven 
volgden. Eind 1980 gaf een nota over de stukgoedsector de contouren aan van een beleid 
dat de jaren tachtig zou beheersen. Uitgaande van ‘geen gedwongen ontslagen’ en ver-
trekregelingen voor ouderen diende zo nodig “in gevecht met” de ondernemers en met 
steun van de (lokale) overheid de overcapaciteit “marktregulerend” aangepakt te worden. 
De hernieuwde aandacht voor de SHB mondde uit in de taak nog te herplaatsen en (om of 
bij) te scholen arbeiders onderdak te bieden. Een dergelijke ‘parkeerfunctie’ lokte echter 
verhoging van de leegloop uit en daarmee twijfels bij de subsidiërende overheid.
Andere nota’s bevatten voornemens die de bondsgemoederen zouden bezighouden, maar 
die zoals het paritaire bestuur van de SHB de praktijk niet bereikten. Van de kritiek op de 
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ongecontroleerde inleen van derden en het voorstel voor een landelijke structuur om de 
verschillende pieken beter te kunnen coördineren, bleef slechts de detachering van ‘over-
complete’ Rotterdamse SHB’ers over.

Na de staking van 1979 in het offensief, stuitte de bond op onwillige scheepvaartver-
enigingen en kritische leden, met name bij de twee havenpools. De ondernemers wens-
ten een snelle sanering en Antwerpse toestanden, de leden wilden nieuwe collega’s in 
plaats van ‘vreemde inleen’ en de aanval openen op de ‘onbevoegde arbeid’. Wat het meest 
opviel in de sociale akkoorden waren de met behulp van het AFW gelegde noodverbanden. 
Dat gebeurde niet alleen bij constructies om in het geval van Amsterdam de cacaopiek te 
verwerken, maar ook bij het grote herstructureringsakkoord dat in 1987 in werking trad. 
Weliswaar kregen elders overbodige verklaarde arbeiders een onderkomen bij de SHB in 
een subpool, maar in plaats van de gezamenlijke ondernemers droeg het AWF 70 procent 
aan de leegloop bij. Een tijdelijke maatregel die bovendien kwetsbaar was, omdat aan dit 
fonds alle werkenden bijdroegen en de minister regelmatig dreigde de steun in te trekken.

De Vervoersbond NVV/FNV behoorde binnen de vakcentrale tot de strijdbaarste bonden. 
De havenarbeiders namen in hun bond een vergelijkbare positie in met bij de SHB een 
organisatiegraad die de 70 procent naderde. De poolarbeiders vormden een bijzondere 
groep. De mogelijkheid om bij verschillende bedrijven, met wisselende omstandigheden 
en goederen te werken, trok arbeiders aan die afwisseling en ongebondenheid op prijs 
stelden. Een voorkeur die ze konden doen gelden door de lage toegangsdrempel die de 
SHB jarenlang kenmerkte en de nog steeds dominante fysieke arbeid. Deze houding van 
onafhankelijkheid trof ook de interne bondsrelaties en viel niet bij alle bestuurders even 
gemakkelijk.

In de jaren tachtig leidde dat tot soms hoogoplopende conflicten. De bestuurders slo-
ten na weken onderhandelingen, met stilte of gebrekkige informatie omgeven, een door 
verschillende compromissen gecompliceerd akkoord waarover de leden meestal alleen als 
totaalpakket hun oordeel konden uitspreken. Hun opgestapelde onvrede en kritiek uitten 
zij vervolgens in verschillende wilde stakingen, terwijl – vaak door gebrek aan alterna-
tieven – bij referenda ruime meerderheden instemden. Niettemin plantte de druk van de 
leden zich via de bestuurders voort naar de ondernemers. Dit betekende bijvoorbeeld dat 
akkoorden meerdere ‘nader uit te werken’ onderdelen kenden die als hete aardappelen op 
het bord van de ondernemingsraad belandden en daar nieuwe onderhandelingen en/of 
conflicten opriepen.

In de jaren negentig bleef er echter steeds minder ruimte over om de uitholling van de 
SHB en de positie van de SHB’ers tegen te gaan of te vertragen. De oorzaak daarvan lag, 
behalve in de beëindiging van de havenbijdrageregeling, in de ernstige problemen – min-
der tot geen bestellingen, ontslagen, faillissement – waarin een aantal inlenende bedrij-
ven terechtkwam. Gecombineerd versnelden ze het einde van de SHB en de komst van de 
Arbeidspool.

Conclusie: De door de bond gesloten sociale akkoorden hebben de teloorgang van de 
SHB, en daarmee een deel van de vaste havenarbeid, niet kunnen verhinderen. Tegelijkertijd 
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was er meer ruimte ontstaan voor arbeid onder ongunstiger arbeidsvoorwaarden of geheel 
buiten een CAO om. Naarmate de akkoorden meer een beroep deden op het AWF en con-
structies bevatten die inleen door derden toestonden, verzwakte de positie van de SHB.

Het algemene beeld over de periode 1945-1995 gaf een bond te zien die het verlies van 
arbeidsplaatsen dat tegen het einde van de jaren vijftig inzette, als een voldongen feit 
beschouwde en dat proces trachtte te begeleiden. Dat beleid liep vast vanaf het moment, 
begin jaren zeventig, dat de SHB begon te wankelen. Eerst door het monopolie van de 
SHB prijs te geven, daarna door overschatting van de bereidheid tot samenwerking van de 
ondernemers en onderschatting van het risico van de afhankelijkheid van de staat.

Tot slot ook voor het tijdvak 1945-1995 enkele opmerkingen over de krachtsverhoudingen. 
De SVN anticipeerde al vroeg in de voorbereiding van de SHB op een mogelijk roerige 
periode direct na Tweede Wereldoorlog. Daarbij koos ze na enige aarzeling voor een 
financiële bemoeienis van de (lokale) overheid. Mits uitgesloten van de zeggenschap, achtte 
de SVN de staat medeverantwoordelijk voor het economisch herstel en de sociale orde; een 
standpunt dat ze jaar na jaar zou uitdragen. De gevreesde opstandigheid bleef niet uit. De 
havenstakingen in 1945 en 1946 stonden als vanouds een blokkade van leger en politie te 
wachten.
Over een breder terrein vestigde zich echter een nieuwe sociaal-economische stabiliteit 
via het historisch compromis dat ondernemers, staat en vakbeweging sloten en dat 
vastgelegd in structuren de arbeidsverhoudingen – meer of minder – beheerste. De eerste 
tien, vijftien jaar vormde de centraal gestuurde loonontwikkeling een vitaal onderdeel 
van dat compromis. Massale en wilde stakingen, ook in de havens, maakten daaraan 
een einde. Deze voor de arbeiders gunstige wending legde de twee kanten bloot van de 
integratie van de vakbeweging tot een dragend instituut van het maatschappelijk systeem. 
Ze droeg zowel bij aan de opbouw van de verzorgingsstaat als aan een intern democratisch 
falen. Sociale bescherming functioneerde ook als sociale disciplinering, een ontwikkeling 
die verder reikte dan de vakbeweging en in de jaren zestig en zeventig een brede, ook 
internationale, protestbeweging opriep.
Waren in deze twee decennia de krachtsverhoudingen de havenarbeiders gunstig 
gezind, tegelijkertijd stond hun positie – werkgelegenheid en inkomen – onder druk van 
arbeidsvervangende technologieën en sjoemelpraktijken van koppelbazen. Tegen deze 
achtergrond braken de twee grote, offensieve stakingen uit die, oog in oog met een straffe, 
ordebewakende overheid, de tijd markeerden.
De wilde staking van 1979 vertegenwoordigde een keerpunt in de havens. De geleidelijke 
reorganisaties van de stukgoedbedrijven maakten plaats voor een grondige sanering van 
de gehele sector. De ondernemers kregen in een zich verdiepende economische neergang 
de wind in de rug van het in 1982 afgesloten (tripartiete) ‘akkoord van Wassenaar’. Een 
hernieuwd sociaal-economisch compromis dat een lange periode van herstructurering, 
flexibilisering en deregulering inluidde en ook voor de Vervoersbond NVV richtinggevend 
was. Later, in 1994, bevestigd met onder meer ‘maatwerk’ in de arbeidsverhoudingen 
(beschikbaar als er werk is). Veelzeggend was dat de flexibiliteit in plaats, tijd en functie 
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die de SHB zo karakteriseerde, eensgezind onvoldoende werd geacht. In de verdediging 
gedrongen, ook de wilde stakingen waren defensief, had de bond geen antwoord op de 
beëindiging van de overheidssteun aan de herstructurering van de SHB. Wat restte, was 
een nieuwe poolconstructie, waarin de tucht van de markt de leiding overnam.

De conclusie is gerechtvaardigd dat overwegingen van sociale vrede bepalend waren in 
de terugdringing van de losse arbeid via de stichting van de SHB. De afwijzing van de 
inhumane en achtergestelde status van de losse arbeid was dat niet. Hetzelfde gold voor 
de volledige betaling van de leeglooptijd in 1962. Beide beslissingen stonden nadrukkelijk 
onder invloed van voor arbeiders gunstige krachtsverhoudingen.
Die verhoudingen oefenden op de al of niet sluipende terugkeer van vormen van losse 
arbeid een wisselende invloed uit. Ten tijde van de DUW stimuleerden ze de eerste jaren 
de inkomensverbetering van de betrokken arbeiders. De arbeidersgezinde jaren zestig en 
vooral zeventig werkten eveneens positief door in de arbeidsvoorwaarden. Op het niveau 
van de SHB stuitte die invloed echter op de schommelende tekorten/overschotten en het 
grote verlies van arbeidsplaatsen. Beide boden ruimte aan geregelde en ongeregelde inleen 
van derden. De herstructureringsjaren tachtig en negentig met bond en arbeiders in een 
verdedigende terugtocht brachten daarin geen verandering.

Periode vanaf 1995

Maatschappi j
Zoals bekend, beperkte deze studie zich voor de jaren na 1994 tot de verwikkelingen op 
weg naar de Arbeidspool, diens faillissement in 1997 en de opvolging door Span/Spano 
waar het ging om het ontslag van een aantal arbeiders. Niettemin was er aandacht voor de 
sociaal-economische en technologische context waarin dit gebeurde.

Allereerst trad het kapitalisme een nieuwe internationale fase binnen, aangeduid als 
de globalisering van de economie, die met de vorming van de Europese Unie en de paarse 
kabinetten in het teken stond van de vrije marktwerking. Daarin paste de beëindiging van 
de overheidssubsidie aan de leegloop, de afnemende sociale bescherming en de doorwer-
king van de verschillende vormen van flexibiliteit, waaronder de arbeidsrelatie met als 
uiterste de losse arbeidsvorm.

Specifiek voor het Noordzeekanaalgebied was het in 1992 gelanceerde Masterplan dat 
ook na verschillende aanpassingen (planologische, milieubeschermende, financiële) tot in 
2011 toekomstbeïnvloedend bleef. Kort samengevat, ging het om de ontwikkeling naar een 
haven als een vervoersknooppunt met industrie, handel en toerisme, een ‘multi-purpose’ 
haven (overslag, opslag, distributie, verwerking, assemblage), inclusief het multi-modaal 
transportcentrum Westpoint. Te realiseren door publiekprivate investeringen in havens, 
kades, terminals, loodsen en wegen. Het plan zweeg overigens over een voorziening als de 
havenpool.

Daarnaast liepen investeringen door in bijvoorbeeld los- en laadsystemen, kraancapaci-
teit en transportbanden (tussen kraan en cacaoloods direct aan de kade). Ook hier verleende 
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het gemeentebestuur financiële steun. Met als uitzondering een renteloze lening bij de door-
start van de Arbeidspool, weigerde de gemeente consequent geld vrij te maken voor een soci-
aal plan of toezicht op de naleving van de CAO op de door haar verhuurde terreinen en kades.

De goederenoverslag die jaar na jaar toenam, verdubbelde over de periode 1995-2009 
zowel in de Amsterdamse haven als het Noordzeekanaalgebied. Daar was vooral het mas-
sagoed verantwoordelijk voor en dan met name de ‘natte bulk’, zoals olieproducten. Ook 
de overslag van het stukgoed groeide aanzienlijk – vooral in containers, waaronder cacao-
bonen – het aandeel bleef echter beperkt.

Kenmerkend voor de uitbreidingen was de omvorming van de SVN in Scheepvaart & 
Industrie Vereniging Noordzeekanaalgebied in 1996. Op dringend verzoek van de nieuwe 
leden die niets te maken wilden hebben met de in jaren opgebouwde CAO-rechten, gingen 
de inmiddels gedecentraliseerde onderhandelingen naar de AWVN. Een gevolg was dat 
de in het havengebied geregistreerde werkzame personen onder verschillende CAO’s vie-
len, waaronder die van uitzendondernemingen. Hun aantallen kwamen samen in ruime 
verzamelcategorieën als “logistiek”. Met behulp van de Dienst Onderzoek en Statistiek 
Amsterdam was een algemene categorie “laad-, los- en overslagfaciliteiten” per stadsdeel 
samen te stellen. Daartoe behoorden ook arbeiders van uitzendbedrijven, zzp’ers en con-
tractanten. Die categorie liet over de periode 1995-2009 voor de Amsterdamse haven een 
stijging van ruim 10 procent zien. De ontwikkeling bij de pools was een geheel andere, de 
Arbeidspool startte in 1995 met 440 arbeiders en het uitzendbedrijf SWA Havens telde er 
in 2008 nog maar ongeveer 50.

Conclusie: De sterk verhoogde arbeidsproductiviteit, het verminderde aandeel van het 
conventionele stukgoed, de ‘verbulking’ in het transport van cacaobonen en de gedifferen-
tieerde CAO’s droegen bij aan de marginalisering van de havenpool en lokten losse arbeid 
uit.

Sector/bedri j f
In 1994 stelde de SVN vast dat de stukgoedsector nog lang niet op orde was. Onder de noe-
mer ‘meer tonnen, minder mensen, meer beschikbaarheid’ waren ingrijpende maatregelen 
nodig. Wat de SHB betreft, behelsde dat een tweedeling, een constructie die in verschil-
lende varianten zou terugkeren: een pool voor reguliere bestellingen en één voor pieken. 
In de tweede kon gewerkt worden met een vaste groep oproepkrachten of met tijdelijke 
inhuur via uitzendbedrijven. Een beleidsplan dat voor de uitwerking moest zorgen, kreeg 
de trefwoorden ‘marktgericht’ en ‘bedrijfsmatig’ mee.

Dit pleidooi viel in een tijd dat de SHB een crisis naderde. Bij de grootste inlener (CTA, 
45 procent) dreigde een faillissement en terwijl het volgens de ondernemingsraad in de 
“vrijhandelszone” Westpoint wemelde van de CAO-overtredingen, kwam de leegloop in 
de buurt van eenderde van de bedrijfstijd. Stakingen volgden, veelal wild en samen met 
CTA’ers, georganiseerd door een actiecomité dat de ondernemingsraad ruimte bood voor 
de te verwachten procedures over het door de directie inmiddels ingediende beleidsplan. 
Kern daarvan was een basispool voor de minderheid van het personeel en een uitzendpool 
voor de meerderheid die bij leegloop 70 procent van het loon  ontving. Een patstelling ont-
stond na de pertinente afwijzing door de ondernemingsraad.
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De Vervoersbond FNV volgde een andere route en bereikte met de SVN een akkoord over 
de Arbeidspool die in aanmerking kwam voor de inning van de overbruggingsgelden met 
als voorwaarden geen gedwongen ontslagen en handhaving van de CAO. Het bevatte ook 
een reddingsplan voor CTA Nieuw, waaronder de transfer van vijftig arbeiders naar de SHB. 
Na stug verlopende weken ging de ondernemingsraad in zee met de nog niet benoemde, 
nieuwe directeur en de nog op onderdelen uit te werken Arbeidspool. Het was september 
1995 en de ondernemingsraad en de nieuwe directeur leken elkaar te verstaan. De eerste 
was actief en behoedzaam, de tweede energiek en optimistisch.

Na ruim een half jaar liep de uitwerking vast. De werving van contracten buiten de 
haven strandde op de ‘dure’ CAO en de interne poolvormen waarmee de grote bedrijven 
in de regio pieken opvingen. Dat laatste was ook al het geval bij de vaste havenbedrijven 
die als gevolg daarvan minder bestellingen plaatsten. Bovendien stelde het arbeidsproces 
in deze bedrijven meer specifieke eisen – technische kennis en vaardigheden, functionele 
autonomie en bedrijfsloyaliteit – waaraan de ‘eigen arbeiders’ op de duur het best leken 
te voldoen. Een tweede probleem betrof de samenwerking met derde bedrijven. Op papier 
geschiedde dat volgens de CAO van het stukgoed. In de praktijk echter betraden regelmatig 
niet geregistreerde derden het toneel die zich niet bekommerden om de bestaande regels 
en ook ‘last minute’ – aantal mensen en tijdstip – bestellingen honoreerden. De directeur 
vond dat onvermijdelijk, wilde hij klanten vasthouden.

Een derde frictie deed zich voor bij de scholing. Over de verwerving van nieuwe tech-
nische kwalificaties om allerlei apparatuur te bedienen (machinale allrounders), bestond 
eensgezindheid. Maar voor de ontwikkeling en het behoud van die kwalificaties boden 
de bedrijven geen faciliteiten, bovendien kwamen de stuwers onvoldoende voor de scho-
ling in aanmerking. Daarnaast kende de ondernemingsraad veel waarde toe aan ‘veilig-
heid en gezondheid’, terwijl de directeur de voorkeur gaf aan bedrijfsbindende, sociale 
kwalificaties.

Toen in januari 1997 het geld ontbrak om de scholing voort te zetten, de nieuwe tarieven te 
weinig inkomsten gaven en de besteding van de ministeriële gelden veel vragen opriep en 
ook nog eens de opvolger van CTA in problemen kwam, brak opnieuw een crisis uit. Vrije 
dagen konden niet opgenomen worden, het selectieve karakter van de besteking riep extra 
leegloop op en dagelijks, zo constateerde de ondernemingsraad na een rondje door het 
Noordzeekanaalgebied, betrof de ‘oneigenlijke inhuur’ minstens 25 personen.

Een diversiteit aan publieke acties brak uit, vaak samen met de Rotterdamse collega’s 
van de SHB, soms uitmondend in een algemene staking. De overname door een landelijke 
uitzendonderneming mislukte, het faillissement was niet tegen te houden en na bemid-
deling door het Amsterdamse gemeentebestuur kwam de bond met de SVN tot een soci-
aal plan dat een nieuwe poolsplitsing bevatte. Deze keer in een tijdelijke scholingspool 
en een operationele pool, waarin bondsbestuurders de positie van werkgever bekleedden. 
Een kleine meerderheid van de leden stemde via een referendum in en Span/Spano was 
een feit. De uitvoering van de splitsing leidde eind 1998 tot de ontslagaanvraag van 90 
arbeiders. In 2003 failleerde Spano en vond de overname door uitzendonderneming SWA 
plaats.
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Conclusie: Het aantal arbeidsplaatsen bij de pools daalde na 1994 gestaag. Aan de ene 
kant viel deze ontwikkeling bij de vaste bedrijven samen met een groeiende voorkeur voor 
‘eigen personeel’. Aan de andere kant konden die bedrijven zich bij personeelskrapte en 
pieken bedienen van tijdelijke arbeidsvoorzieningen, reglementair of niet, in ieder geval 
goedkoper dan bij de pool.

Vakbond
De meeste leden van de ondernemingsraad bij de SHB waren actief vakbondslid. In die 
hoedanigheid maakten ze gebruik van de faciliteiten en sociale bescherming die de onder-
nemingsraad bood. Tegelijkertijd benutten ze de middelen en kennis waar hun bond over 
beschikte, zoals de in Rotterdam ontwikkelde “Stofkam” die onbevoegde arbeid signa-
leerde en beëindigde. Ook in de benarde jaren na 1994 was dit soort arbeid een hardnek-
kige kwaal die door een gebrek aan controle en de geringe prioriteit die de SVN daaraan gaf 
moeilijk te bestrijden was. Wanneer de Vervoersbond FNV aan dit probleem – of bijvoor-
beeld aan gezondheidsschadelijke arbeidsomstandigheden – voorrang trachtte te geven, 
dan stond de aandacht voor de herstructurering dat in de weg. De wens het verlies van 
arbeidsplaatsen zo ordentelijk mogelijk te begeleiden en te laten lopen via sociale akkoor-
den domineerde het vakbondswerk.

Steeds bleken de getroffen maatregelen – vertrek alsmaar jongere ouderen en meer 
flexibiliteit – onvoldoende en was een nieuwe ronde onvermijdelijk. Met als resultaat een 
glijdende schaal in plaats van een slagboom. Daar kwam bij dat de vaak te algemeen gefor-
muleerde regelingen tot strijdige interpretaties leidden. Zo was arbeidstijdverkorting, in de 
vorm van roostervrije dagen, één van de middelen om arbeidsplaatsen te behouden. Van 
belang was dus dat ze in drukke tijden opgenomen konden worden. Dat was echter niet de 
praktijk, met conflicten en opstapeling van vrije dagen als gevolgen.

Onontkoombaar kende de weg van akkoord naar akkoord toegevingen, compromissen 
en fricties. De resultaten waren zeker bij een duur van weken en tal van bemiddelingen 
en schorsingen zeer gevoelig voor wijzigingen. Amendering was vrijwel uitgesloten en het 
referendum legde vaak een kwestie van ‘slikken of stikken’ voor. Kortom, de bondsde-
mocratie stond onder druk en conflicten met direct betrokken leden lagen voor de hand. 
Bereikte een akkoord eenmaal de fase van uitwerking, dan was niet alleen de interpretatie 
cruciaal, ook de controle op de naleving. Ten tijde van de Arbeidspool gold dat bijvoorbeeld 
de besteding van de overbruggingsgelden, het paritaire toezicht bleek zo te falen dat het 
onmogelijk was een eventuele fraude vast te stellen.

Dit gecompliceerde proces dat in de tijd samenviel met vergelijkbare ontwikkelingen 
in Rotterdam, kreeg veel media-aandacht, ook door bemoeienissen van burgemeesters, 
prominente politici en bestuurders van de vakcentrale FNV. Eén en ander ging gepaard 
met conflicten, zowel op het niveau van de SHB als binnen de bond tussen bestuurders 
onderling en met leden. Dat was het geval in de eindfase van de Arbeidspool, waarin de 
ondernemers weigerden een nieuwe poolconstructie voor hun rekening te nemen, over 
de herkomst van de financiering van het sociaal plan grote onduidelijkheid bestond en 
bondsbestuurders zich genoodzaakt achtten werkgeversverantwoordelijkheid te dragen. 
Het resultaat ging zo sterk tellen dat elementen uit het “leerwerktraject” slecht uitvoerbaar 
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bleken. Van de scholing en de doorstroming naar werk buiten de haven kwam niet veel 
terecht, de selectie voor de operationele pool werd slecht voorbereid en verliep dubieus 
en aan de mogelijkheid van gedwongen ontslagen leek niet gedacht. Een paar jaar later 
bestond wat restte van de pool nog slechts als onderdeel van een landelijke uitzendonder-
neming, maar wel met een versobering van de arbeidsvoorwaarden.

Conclusie: De Vervoersbond FNV legde in de sociale akkoorden een moment van soci-
ale vrede vast, waarvoor bondsbestuurders een groeiende verantwoordelijkheid namen. 
De overeengekomen regelingen waren echter onvoldoende eenduidig en bindend om een 
strikte naleving af te dwingen.

Het algemene beeld in de jaren vanaf 1995 toonde ondernemers met een dalende belang-
stelling voor een havenpool. Ondanks gunstige tarieven en vrijwaring van leegloopkosten 
namen ze de tewerkstelling meer in eigen hand. In situaties van personeelskrapte trokken 
ze gespecialiseerde arbeiders uit de tanende pool aan of zzp’ers. In pieksituaties, meestal 
relatief eenvoudige arbeid, gebruikten ze de markt van uitzendbedrijven en koppelba-
zen. De decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden (CAO per bedrijf ) maakte de toch al 
moeizame controle op en beëindiging van de onbevoegde arbeid vrijwel onmogelijk. Losse 
arbeid kon als gevolg daarvan bestaan zonder zichtbaar te worden.

De krachtsverhoudingen in dit laatste tijdvak waren voor de Amsterdamse havenarbeiders 
ongunstig. Op het niveau van de haven was er sprake van een zichzelf versterkend effect. 
De pool als spil van werkgelegenheid en vele acties was aan het slijten. De afnemende 
strijdbaarheid onder de havenarbeiders die daarvan het gevolg was, verzwakte de kans 
op steun aan de overlevingsacties van de poolarbeiders. Binnen de Vervoersbond FNV 
deed zich een vergelijkbare proces voor. De havens met een relatief hoge organisatiegraad 
kregen een mindere beleidsprioriteit, hetgeen de vaak kritische en actiegerichte invloed 
van de betreffende leden verzwakte.
Deze notendop in de sociaal-economische krachtsverhoudingen voer maar zeer ten 
dele op eigen kracht. Alleen al, omdat de Rotterdamse SHB en haven een vergelijkbare 
ontwikkeling doormaakten. Bovendien veranderde de havenarbeid ingrijpend en vloeiden 
jaar na jaar groepen oudere arbeiders af, waarmee actie-ervaring en strijdtraditie verloren 
gingen en de organisatiegraad daalde. De differentiatie van de arbeidsvoorwaarden 
was evenzeer van invloed, ze tastte het besef van gemeenschappelijke belangen en van 
collectieve kracht aan.
Maar ook de gebeurtenissen in de havensector stonden niet op zichzelf, ze waren ingebed 
in algemeen maatschappelijke en internationale machtsverschuivingen die ten gunste 
van de ondernemers uitpakten. Al eerder ingezet, hielden ze aan. Juist een vakbeweging 
als de Nederlandse, opgenomen in tripartiete structuren, ondervond de effecten van de 
afnemende betekenis van de nationale staat door de transnationalisering van de economie. 
Met name via de Europese Unie voltrok zich een neoliberaal hervormingsbeleid dat 
zich als een voldongen feit presenteerde en volgens de traditionele weg van het overleg 
nauwelijks te beïnvloeden was. Het bestond onder meer uit liberalisering van de markten, 
privatisering van cruciale diensten, kostenbesparende hervormingen van de sociale 
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zekerheid en flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden. De daarbij passende ideologische 
constructie van ‘individuele verantwoordelijkheid’ en ‘eigen risico’ was een stimulans en 
een rechtvaardiging voor vormen van losse arbeid.
Eén van de Europese richtlijnen richtte zich op de liberalisering van de havensector en 
stond toe dat bemanningsleden de schepen zelf losten en laadden. Deze ‘selfhandling’ 
zou de weg vrijmaken voor allerlei ‘derde bedrijven’, waaronder koppelbazen. Het was 
illustratief dat Nederlandse havenarbeiders beperkt deelnamen aan de succesvolle 
stakingen van de internationale vakbeweging. De koppelbazen in het Westelijk 
Hevengebied bleven echter een realiteit.

De krachtsverhoudingen zijn niet alleen een – veranderend – resultaat van economische, 
technologische, politieke en sociale ontwikkelingen. De verbindende schakel ligt in de 
ideologische gevoeligheid van individuen, groepen en organisaties voor de aanvaarding, 
ombuiging of verwerping van deze processen. In dat opzicht bood de periode na 1994 
in Nederland en Europa weinig aanleiding te verwachten dat kritiek en oppositie de 
bestaande krachtsverhoudingen ten gunste van arbeiders en andere bezitslozen zouden 
keren.



Balen cacao uit het zeeschip via kraan en pallet naar loods, blijft sjouwwerk. 19 januari 1997 – foto Chris Pennarts
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AfkortinGen

ABT Algemene Bedrijfsgroep Transport

ACT Amsterdam Container Terminals

ADM Amsterdamsche Droogdok Maatschappij

AHAV Algemeene Havenarbeiders Vereniging

AFT Amsterdamsche Federatie van 

Transportarbeiders

ANDB Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers 

Bond

ANMB Algemene Nederlandse Metaalbewerkers-

bond, Algemene Nederlandse Metaalbedrijfs-

bond, Algemene Nederlandse Bedrijfsbond 

voor de Metaalnijverheid en de 

Electrotechnische Industrie

ASA Algemene Studenten Arbeidsverlening

AWF Algemeen Werkloosheidsfonds

AWV Algemene Werkgevers Vereniging

AWVN Algemene Werkgevers Vereniging Nederland

BBA Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

BEA Bureau voor Economische Argumentatie.

BGD Bedrijfsgezondheidsdienst

BTW Belasting Toegevoegde Waarde

BWSA Biografisch Woordenboek voor Socialisme en 

Arbeidersbeweging

C137 Dock Work Convention 1973

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CBT Centrale Bond van Transportarbeiders

CCV Cornelder’s Controle- en Veembedrijf

CDA Christen Democratisch Appèl

CNV Christelijk Nationaal Vakverbond in 

Nederland

COSO Commissie Opvolging Sociologisch 

Onderzoek

CPB Centraal Planbureau

CPH Communistische Partij Holland

CPN Communistische Partij van Nederland

CSH Commissie Samenwerkende Havenbedrijven

CTA Container Terminal Amsterdam, Combined 

Terminals Amsterdam

DS’70 Democratisch-Socialisten 1970

DUW Dienst Uitvoering Werken

ECT Europe Container Terminals, Europe 

Combined Terminals

EEG Europese Economische Gemeenschap

EU Europese Unie

EVB Eenheidsvakbeweging

EVC Eenheidsvakcentrale

FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging

GAK Gemeenschappelijk Administratiekantoor

GEM Graan Elevator Maatschappij

GHA Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam

GHB Gemeentelijk Havenbedrijf

GML Groep Marxisten-Leninisten

GVB Gemeentevervoerbedrijf in Amsterdam

Habivi Bedrijfsvereniging voor de Haven- en 

Aanverwante Bedrijven, Binnenscheepvaart 

en Visserij

HAR Havenarbeidsreserve

HSM Hollandsche Stoomboot-Maatschappij

HWV Havenwerkgeversvereniging

IAA Internationale Arbeiders Associatie

ICM Internationale Controle Maatschappij

IFPAAW International Federation of Plantation, 

Agricultural and Allied Workers

IGMA Internationale Graanoverslag Maatschappij 

Amsterdam

ILO International Labour Organization

IISG Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis

ITF International Transport Workers’ Federation

IUF Uniting Food, Farm and Hotel Workers 

World-Wide

IVV Internationaal Verbond van Vakverenigingen
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KEN ml Kommunistische Eenheidsbeweging 

(marxistisch-leninistisch)

KNS Koninklijk Nationaal Steuncomité

KNSM Koninklijke Nederlandsche 

Stoomvaart-Maatschappij

KVP Katholieke Volkspartij

LBV Landelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer

ME Mobiele Eenheid

NAS Nationaal Arbeids-Secretariaat

NBV Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel

NDSM Nederlandse Dok en Scheepsbouw 

Maatschappij

Nehem Nederlandse Herstructureringsmaatschappij

NIA Nederlands Instituut voor 

Arbeidsomstandigheden

NKV Nederlands Katholiek Vakverbond

NPI Nederlands Pedagogisch Instituut

NS&BB Nederlandsche Scheeps- en Bootwerkersbond

NSV Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond

NVV Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen

NZKG Noordzeekanaalgebied

OBA Overslag Bedrijf Amsterdam

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking 

en Ontwikkeling

OHP Om-, her- en bijscholingspool

OR Ondernemingsraad

OVB Onafhankelijk Verbond van 

Bedrijfsorganisaties

PFO Pool voor faillissement/surséance en tijdelijk 

overcompleet

PIT Platform Informatica en Technologie 

Rijnmond

PvdA Partij van de Arbeid

PSP PacifistischSocialistische Partij

RBA Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening

Ro/Ro Roll-on/Roll-off

RSAP  Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij

RSP Revolutionair Socialistische Partij

RVI Rode Vakverenigings Internationale

RVO Rode Vakbonds Oppositie

SDAP Sociaal Democratische Arbeiders Partij

SDB Sociaal Democratische Bond

SDP Sociaal-Democratische Partij

SER Sociaal-Economische Raad

SHB Stichting Samenwerkende Havenbedrijven

SIVN Scheepvaart & Industrie Vereniging 

Noordzeekanaalgebied

SMN Stoomvaart-Maatschappij Nederland

SOHRA Sociologisch Onderzoek in de Rotterdamse en 

Amsterdamse Havens

Sozawe Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SP Socialistische Partij

Span Stichting Personeelsvoorziening Amsterdam 

Noordzeekanaalgebied

Spano Stichting Personeelsvoorziening Amsterdam 

Noordzeekanaalgebied Operationeel

Start Stichting Uitzendbureau Arbeidsvoorziening

SVN Scheepvaartvereniging Noord

SVZ Scheepvaartvereniging Zuid

SWA Stichting Werkgelegenheid Amsterdam

Tica Tijdelijk instituut voor coördinatie en 

afstemming

TIE Transnationals Information Exchange

VCK Verenigd Cargadoorkantoor

VLD Vakbeweging in Vervoer, Logistiek en 

Dienstverlening

VNO Verbond van Nederlandse Ondernemingen

VNO-NCW    

 Verbond van Nederlandse Ondernemingen - 

Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

VUT Vervroegde uittreding

VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

VVL Vereniging Verontruste Vervoersbond Leden

WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheid

WW Werkloosheidswet



nawerk 529

bronnen

Het in deze studie geraadpleegde en verwerkte materi-

aal bevindt zich in algemeen toegankelijke instellingen 

die documenten en andere informatiedragers bewaren. 

In het volgende overzicht zijn deze bronnen onder-

verdeeld in: archieven en tijdschriften/periodieken. 

Ze worden gevolgd door de rubrieken gesprekken/

interviews en geraadpleegde literatuur. Voorzien van de 

gebruiksdatum, verwijst de genoemde literatuur in een 

aantal gevallen naar digitale bronnen.

Archieven
I. IISG-AHBd

Eén van de archieven is door mij in de loop der jaren 

opgebouwd. Naar jaar en thema ingedeeld, is het over-

gedragen aan het Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis (IISG) in Amsterdam en daar toegevoegd 

aan het bestaande “Archief Hans Boot” onder de titel 

‘dissertatie’; in de noten aangeduid als: IISG-AHBd.

Het bestrijkt globaal vier ontwikkelingen.

a. De ‘nasleep’ in de Amsterdamse haven van de 

tweede spoorwegstaking, februari 1903. In de 

periode tot maart 1906 verschenen mededelingen en 

brochures van onder meer de Directie der Naamlooze 

Vennootschap Blaauwhoedenveem, de Scheeps- en 

Bootwerkers-Vereeniging “Recht en Plicht”, de 

Vereeniging van Voerlieden in Amsterdam “Allen één” 

en de Dok- en Veemarbeiders-Vereeniging.

b. De ontstaansgeschiedenis van de Havenreserve en 

Havenarbeidsreserve in de jaren 1917-1919. Onder meer 

in de jaarverslagen.

c. De op- en neergang in de periode 1945-1999 van de 

Stichting Samenwerkende Havenbedrijven (SHB) en 

haar opvolgers en de lotgevallen van de daar werkzame 

arbeiders, onder meer terug te vinden in:

– Accountantsrapporten; circulaires van directie en 

bestuur; nota’s over piekregelingen, herstructurering 

stukgoedsector, landelijke SHB en toekomst havenpool.

– CAO’s, nieuwsbrieven, bulletins, manifesten, pam-

fletten en stakingsoproepen.

– Correspondentie van ondernemingsraad met directie, 

bestuur, bondsbestuurders, haveninspecteurs, colle-

ga’s van andere bedrijven, waaronder SHB Rotterdam.

– Jaarverslagen, personeelsblad, personeelsjaarversla-

gen, kwartaalverslagen; verslagen van commissie van 

overleg, ondernemingsraad, Havenbeleidscommissie, 

vakbondsgroepen, CAO-onderhandelingen, acties en 

stakingen.

– Verslagen ondernemingsraad SHB Rotterdam, nota’s 

directie en onderzoeksrapporten over de periode 

1980-1996.

d. De juridische strijd vanaf 1999 door een groep 

ontslagen arbeiders. Vastgelegd in dagvaardingen en 

andere processtukken als pleidooien en vonnissen, ook 

in videomateriaal en een televisiedocumentaire.

Aan de vorming van dit archief hebben bijgedragen: 

P. Broekhuizen, P. Burger, M. Buschman, P. Fischer, 

H. Hekking, R. Hemminga, P. Hinte, H. Kalt, H. 

Kappelhof, T. Koningh, E. van Lohuizen, J. Maters, H. 

Neijts, E. Nijhof, A. Olijslager, W. Paquay, K. Reerink, 

R. Schonewille, J.W. Stutje, H. Teunissen, A. van der 

Veen, A. in ‘t Veld, J. Veneman, M. Verhagen, B. Voogt, 

A. de Wildt, D. de Winter, J. Zonneveld, H. Zwart.

II. Star. 1 en Star. 2

Het Stadsarchief van de gemeente Amsterdam bood 

door de gemeentelijke betrokkenheid bij de oprichting 

van zowel de Havenreserve als de Havenarbeidsreserve 

aanvullende informatie over het ontstaan van deze 

twee organisaties  Onder de invloed van de mogelijke 

vorming van een havenarbeidsbeurs is de vindplaats: 

Gemeente Arbeidsbeurs, toegangsnummer 5236, 

Havenarbeidsbeurs 1082-1089. In de noten afgekort 

tot Star. 1.

In datzelfde Stadsarchief bevindt zich het uitge-

breide, maar niet geïnventariseerde archief van de 

Scheepvaartvereniging Noord (SVN) 1890-1970. In de 

noten afgekort tot Star. 2.
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Van de mappen die zijn ingezien, is het belangrijkste 

deel van de teksten aanvullend vermeld als “Oprichting 

SHB”.

– Jaarverslagen SVN, 1910-1920.

– Correspondentie Vakgroep Cargadoors juni 

1917-februari 1919.

– Loonraad 19181919 (reglement, stenografische 

verslagen van de vergaderingen).

– Manifesten, berichten, mededelingen SVN, 

1917-1930.

– Jaarverslagen Bureau voor de centrale besteking van 

havenarbeiders te Zaandam, 1931-1935.

– Notulen Bestuur Algemeen Stuwadoorsbedrijf, 2 

november 1937-24 juni 1947.

– Notulen Dagelijksch Bestuur SVN, 28 februari 1939-

17 juli 1946.

– Notulen Hoofdbestuur SVN, november 1946- 

november 1948.

– Oprichting SHB, 1941-1945. Onder meer:

- Deelnemers oprichting SVN. Werkloosheidscijfers 

1936-1939.

- Notulen besprekingen Dagelijksch Bestuur SVN 

met de contracteerende arbeidersorganisaties, 5 mei 

1939-1 januari 1946.

- Leidraad voor de Technische Commissie ingesteld 

door de Scheepvaart Vereniging Noord, ter bestu-

deering van het arbeidsvraagstuk in onze haven, 31 

oktober 1941.

- Conceptrapport van de Studiecommissie tot 

- Reorgani satie van de Havenarbeidsreserve te 

Amsterdam, eind november 1941.

- Rapport van de Studiecommissie tot reorganisatie 

van de Havenarbeidsreserve, januari 1943.

- Commentaren en reacties op rapport studiecom-

missie reorganisatie HAR, 5 mei 1943.

- Notulen bespreking inzake op te richten SHB, 5 

mei 1945.

- Notulen SVN en directie SHB, 12 juni 1945/1949.

- Notulen bespreking SVN en Uniebonden, 9 juli, 10 

juli, 4 augustus, oktober 1945.

- Notulen bespreking SVN met EVC, 6 en 15 decem-

ber 1945.

III. IISG

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 

verschafte in de eerste plaats de nodige informatie via 

de archieven van een aantal personen en organisaties. 

In de tweede plaats via de tijdschriften en periodieken.

Persoonsarchieven

– Boekman, E.

– Boerboom, W.

– Bouwman E.

– Horst, R. van der

– Kolthek, H.

– Louw, A. van der

– Oudegeest, J.

– Plekker, M.

– Sneevliet, H.

– Spiekman, H.

– Vleggeert, J.G.

Organisatiearchieven

– Centrale Bond van (Transport- en) Havenarbeiders, 

1911-1949.

– Centrale Bond van Werknemers in het 

Transportbedrijf, 1950-1955.

– Eenheidsvakcentrale, 1944-1960.

– Landelijk Propaganda Komitee inzake den 

Internationalen Boycot van de Engelsche 

Scheepvaart, 1901.

– Nationaal Arbeids-Secretariaat, 1900-1938.

- nummer 176 - Nederlandsche Federatie van 

Transportarbeiders, Jaarverslag van den Secretaris 

en Financieel Verslag van den Penningmeester, 

1923-1935.

– Nationale Federatie van Transportarbeiders betrok-

ken bij het Vervoer van Goederen en Personen te 

Water en te Land 1903-1908.

– Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders, 

1916-1933.

- Notulen vergadering vakgroep Bootwerkers 

Transportfederatie Amsterdam, 1924-1932.

– Scheepvaartvereniging Noord, 1917-1930.

– Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel, 1956-1973.
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– Pacifistisch Socialistische Partij. Afdeling Utrecht, 

1966-1990.

– Stukken betreffende de havenstaking in 1979.

– Vervoersbond NVV/FNV, 1940-1990.

- Nummer 1-24. Nederlandse Bond van 

Vervoerspersoneel, 1956-1973.

- Nummer 1134. Stukken betreffende toekenning van 

bijdrage aan werkgevers in het havenbedrijf uit het 

Algemeen Werkloosheidsfonds van het rijk (‘subsi-

dieregeling  SHB’), 1975, 1976.

- Nummer 1453. Dossiers inzake de Zaanse los- en 

laadploegen 1965-1986.

– Zaanse Bestuurdersbond, 1922-1952.

Tijdschriften/periodieken

Algemeen Handelsblad

De Arbeid

De Groene Amsterdammer

De Havenarbeider (NS&BB) 1900-1902/03

De havenarbeider (ABT) 1954

De havenproleet 1937-1940

De Havenwerker 1908-1911

De Nieuwe Tijd

De Telegraaf

De Tijd

De Tijdspiegel

De Transportarbeider 1918-1950

De Transportband 1947-1962

De Transportbode 1912-1917

De Vakbeweging

De Volkskrant

De Waarheid

FNV Kader

FNV Magazine

Haven Amsterdam

Havenbulletin

Het Financieele Dagblad

Het Parool

Het Transportbedrijf 1902/03-1933

Het Transportbulletin 1934-1940

Het Vrije Volk

Jaarverslag Inspectie van de Havenarbeid 1933-1984

Jaarverslag Nationaal Arbeids-Secretariaat 1895-1939

Nieuwsblad Transport

NRC

NRC Handelsblad

Onderweg

Rode Morgen

Rotterdams Nieuwsblad

Solidariteit

Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de 

werkloosheid

Tijdschrift van den Nederlandschen 

Werkloosheids-Raad

Tijdschrift voor Politieke Economie

Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis

Transportbedrijf 1951-1955

Steeds Voorwaarts 1956-1976

Vakbondseenheid 1962-1967

Verslag over het haventoezicht 1910-1932

Vragen des Tijds

Vrij Nederland

Werkend Nederland

Zeggenschap

Gesprekken/interviews

Met veel mensen zijn gesprekken gevoerd, waaron-

der leden van de groep procederende arbeiders. Bij 

een aantal van hen ging het om - soms meerdere - 

interviews waarvan in de noten melding is gemaakt, 

opgenomen in: IISG-AHBd: J. Bakker, A. Foekens, 

G. Foekens, H. Hekking, T. Koningh, H. Neijts, A. de 

Wildt.

Anderen droegen bij aan de algemene kennis van het 

havenbedrijf, de havenpool en de betrokken vakbon-

den: P. Donker, H. Kappelhof, C. Mantoua, K. Smit, 

B. de Vries, P. van Well, K. Verweijmeren, I. van der 

Wolk, J. Zinsmeister.

Een vergelijkbare functie vervulden de interviews met 

bestuurders van de Vervoersbond FNV die via artikelen 

voor het blad Solidariteit in de noten staan vermeld:  

J. Heilig, J. Verrroen, W. Waleson.

Voor ondersteunende informatie over de juridische 

procedures is te rade gegaan bij: P. Fischer en  

J. Terpstra.
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summAry

Rebellious folk 
The decline and rise of casual 
labour in the docks

Havenreserve (port reserve), Havenarbeidsreserve (HAR, port labour reserve), Stichting 
Samenwerkende Havenbedrijven (SHB, cooperative association of port industries), 
Arbeidspool (labour pool): these are the organisations through which the waterfront 
industries in the port of Amsterdam endeavoured to meet their needs for additional 
labour in the period from 1916 to 1998.
The turbulent prologue to these dock labour exchanges began with the state enquiry 
of 1890 into working conditions, which gave the dockworkers in Amsterdam and 
Rotterdam an opportunity to describe the “peculiar circumstances” under which they 
had to earn their living.
At the beginning of 2011 the long-drawn-out epilogue still awaits the last word of the 
Dutch State, as legal procedures to protest dismissals, started in 1999 by a group of 
dockworkers from the Arbeidspool, grind to a close.

Prologue to the Havenreserve
Prior to the establishment of the Havenreserve (port reserve) in 1916, casual labour 

dominated in the port of Amsterdam. As and when ships arrived, master stevedores and 
“bestekers” (work allocators) from the shipping companies engaged labourers to load and 
unload the cargo, laying them off as soon as the work was completed. The demand for 
labour was affected not only by the weather conditions and the unpredictable arrival of 
ships, but also by seasonal peaks in harvested goods and the limited possibilities for plan-
ning ahead. Waterfront workers were hired at several moments during the day in varying 
numbers. When employment was scarce, large crowds of workers (including the “winter-
vogels” [literally: “winter birds”] from the construction and agricultural industries) would 
start to gather at one of the many hiring sites. Partly because of the physical nature of 
waterfront work, the dock labourers were considered to be completely interchangeable, 
resulting in rivalry, favouritism and arbitrariness in the hiring process.

Apart from the permanent workforce, the small minority of dockworkers that the ship-
ping companies exempted from the daily “besteking” (allocation), only the casual labou-
rers who were regularly selected were able to earn a reasonable living through the perfor-
mance-based pay and long working hours. This applied particularly to the semi-regulars 
who were casually employed by a single boss, either as individuals or part of a gang (one 
boss, multiple patrons). Together with the permanent workforce who had a “booklet” (that 
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could be issued or withdrawn), they constituted the somewhat regulated section of water-
front industry, which was in general unregulated, unsafe and unstable.

Casual labour was not the sole option, as some of the small brokers in casual labour poin-
ted out in the state enquiry. They worked with (semi) regular labourers and guaranteed 
wages (also paid when there was a temporary shortage of work). The conclusions of the 
enquiry committee went a step further: they recommended transforming the casual labou-
rers into a permanent workforce, and proposed that some kind of dock labour exchange 
should be established from which the port industries could draw their additional labour.

The committee, like the smaller brokers, was motivated by concerns about the disorder 
in the docks and the subsequent social unrest. Other forms of regulation were motivated 
by economic and disciplinary considerations. Dockworkers were considered to be rough 
and uncivilised labourers, who should be cheap to employ and kept in line through finan-
cial incentives. Their working conditions were subordinate to these considerations.

At first, the casual workers did not seek support from the trade unions that had achieved 
a certain organisational continuity since 1900 (when the port industries formed an asso-
ciation that later became the Scheepvaartvereniging Noord, SVN, maritime association 
north). They did not really have a trade, and their lives were often as disordered as their 
work and income. Direct action for higher wages or an extra allowance just before they 
started work – or (even more effective) once they had already started work – was the most 
successful strategy. These commonly used tactics and the dockworkers’ general self-reli-
ance meant that they gravitated to the independent trade union movement, which deve-
loped a relatively strong position in the docks, and therefore to affiliation to the Nationaal 
Arbeids-Secretariaat (NAS, national labour secretariat) apart from a break from 1904 to 
1916.1 From 1906 the modern transport union formed a counterpart to the NAS, but had 
a somewhat uncomfortable relationship with the dockworkers, who were perceived as 
obstreperous men with an anarchic lifestyle.2

The unions did not challenge the system of casual labour itself, but fought to influ-
ence the allocation of work. The demand for a “closed shop” (only union members could 
be hired) led to fierce confrontations with the employers just before and during the rail-
way strikes of 1903. The “closed shop” never materialised, and punitive measures such 
as exclusion and expansion of the permanent workforce and “booklets” system followed. 
Nothing changed in the status of the casual labourers as workers without rights.

Concerns about this situation grew among Social Democrats and social reformers during 
the economic crisis of 1907. Unemployment was increasing, and welfare provisions for 
the poor were insufficient. What was needed was a registered reserve workforce, a system 
of rotation and numbering, and a guaranteed minimum wage. This could be achieved by 
establishing a labour exchange to regulate the hiring of the workers, located centrally in 
the docks and run by the city council. An initial experiment failed owing to the stagnation 

1  NAS – Revolutionary trade union federation, with a syndicalist origin, 1893-1940.
2  Modern – Social democratic trade union movement, established in 1906.
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in shipping during World War I, but in late 1916 a group of companies picked up the 
initiative by establishing the private Havenreserve (port reserve). They wanted to use a 
guaranteed minimum wage to create a pool of reliable workers on which they could call in 
a period that was characterised by social unrest, also in the dockworkers’ neighbourhoods 
where women played a prominent role. However, there was almost no work available. A 
welfare regulation remained, financed by the companies and the local and national relief 
committees, in which a growing group of some thousand dockworkers participated.

Havenarbeidsreserve
In 1919, the Havenarbeidsreserve (port labour reserve), run by the SVN, succeeded the 

Havenreserve (a similar development took place in Rotterdam). The Director of both, for-
mer union executive Janus Wessels, praised the latter for its contribution to order and 
calm in the final years of the war. He expected the same from the HAR, by eliminating 
undesirable and unsuitable elements from among the workers for hire. This did not prove 
to be an easy task, judging by the division that was implemented. The first group of wor-
kers, which grew from 1,700 to 1,950 in 1919, were entitled to a guaranteed wage, sick 
pay and pension. The second group, which decreased from 2,200 to 1,200, were denied 
these rights, and had to report three times a day for work once the first group had already 
been allocated. If there was no work, they received unemployment benefit after obtaining 
a stamp from the labour exchange. As a result of employers’ preferences it was not long 
before the second group was divided further, into blue and yellow card-holders.

The workers in the first group were, therefore, no longer casual labourers, but this 
decasualisation was short-lived. In 1920, after a strike, the guaranteed wage was decre-
ased as a punitive measure. In 1923, after a number of “irresponsible” actions by – once 
again – striking workers, the decasualisation was reversed. A new division into groups of 
card-holders was made, which also included the so-called opportunistic workers – those 
who occasionally looked for work in the docks. This divisional system of favouritism, 
work, unemployment, reporting, waiting and stamps continued until 1940/1941. Demands 
for a guaranteed wage arose regularly, but were never met. Management of the HAR was 
coloured by prevailing opinions on reeducation and behaviour modification in attempts to 
re-socialise the casual labourers towards a regular and more stable existence. In this con-
text, the card system operated as a “carrot-and-stick” instrument of promotion/demotion.

While government subsidies and the unemployment funds of the unions absorbed the 
business risks of the peaks and dips in the availability of work, the HAR functioned as a 
reservoir of labour. In 1930 it consisted of 2,800 workers (1,600 in 1939), about half of all 
Amsterdam’s dockworkers. The port industries drew on this reservoir in accordance with 
the fluctuations in the economy.

SHB (1)
Starting in 1941, the SVN began to plan for a new provision of labour for the port, 

from which the Stichting Samenwerkende Havenbedrijven (cooperative association of port 
industries) emerged in May 1945. The piece-wages that continually triggered unrest and 
the dependence on undisciplined opportunistic workers had to come to an end. A perma-
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nent contract with a minimum wage that could be augmented through additional work 
was designed to solve these problems. The SHB distributed the work on the basis that all 
the affiliated companies were obliged to use it and they were all committed to a minimum 
level of usage. When there was idle time – paid under contract, but no work – government 
support would have to offer relief, thus contributing to the financing of the risk.

With some later adjustments – usage regulation, peak accommodation, government 
subsidy -the basis had been laid for an institution that would be the focus for employment 
and social struggle in the port of Amsterdam for the next 50 years. Up to the 1960s it 
generally employed around 3,000 workers. The SHBers developed an extensive knowledge 
of the waterfront industries and built up networks of social contacts in the strategically 
important (both economically and politically) docks. They were often crucial links in the 
launch of direct actions and strikes.

The SHB struggled with personnel problems right from the start and through to the 1970s 
– turnover was high, with persistent shortages of workers, later alternating with surplu-
ses. The work was physically heavy and unsafe, the pay and working hours irregular. 
Management took a number of countermeasures during the 1940s to 1960s: they called 
in the Dienst Uitvoerende Werken (employment-creation agency), after that they turned 
to commuting workers and Spaniards, and introduced permanent shifts, a bonus after a 
year’s employment and perks such as holiday homes. As levels of unemployment decre-
ased, the effects of these measures were limited and temporary. The payment of full wages 
in idle time, agreed in the CAO (collective labour agreement) of 1962, had a similar limited 
impact. This completion of the decasualisation took place in the middle of widespread 
protests against centralised wage policies.

External developments that led to decreasing demands for SHBers had much greater 
repercussions. The shortages attracted gangmasters to the permanent companies and/or 
the employers decided to expand their permanent workforce. At the same time the labour 
intensity was decreasing because of technological developments (machinery, ship size, 
containers) and the share of physical labour was falling owing to the shift from piece cargo 
to mass cargo. On the one hand, this led to a decline in the number of SHBers (the total fell 
to around 1,000 by 1972), but, on the other hand, there were often surpluses, particularly 
after 1972/1973 when cargo traffic stagnated in the economic recession.

In short, the SHB did not succeed in finding a policy that could both absorb peaks 
in demand and minimise idle time. The SVN feared for its survival and decided on (1) 
employment outside the port and (2) special measures for extreme peaks (cocoa deliveries 
in the winter, fast unloading of car transports). Not much came of the first. The second had 
far-reaching consequences, as “outsiders” absorbed the peaks, that means workers not 
employed by the SHB. This temporary work was subject to different working conditions 
(the first crack in the decasualisation, and an opening for recasualisation).

At the same time the Minister for Social Affairs wanted to end the port subsidy – 
shortages of workers made government support superfluous, and surpluses led to high 
costs for idle time. This didn’t happen. After years (1971–1977) of talking back and forth, 
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the considerations of 1945 remained valid: the subsidy was justified by the general econo-
mic significance of the ports and its pacifying effect. Idle time continued to be viewed as 
an unavoidable characteristic of dock work, but was also classified as temporary unem-
ployment. This made it possible for the (tripartite) Algemeen Werkloosheidsfond (gene-
ral unemployment fund) to guarantee the financing – a favourable decision for the port 
industries.3 They remained liable for part of the idle time, but under the new regulation all 
workers, including those in the ports, contributed to the costs.

SHB (2)
Despite the personnel issues, the SHB experienced its best years during the first two 

decades of its existence, at a time when the port of Amsterdam repeatedly registered 
transhipment records. It began to go wrong during the 1970s, at the same time as the 
strikes of 1970 and 1979 put all port industries under pressure. The centre of gravity lay 
in Rotterdam, but the approaching restructuring of the port sector affected all, and would 
shape the 1980s.

It was typical of the social relationships in the docks that the two strikes were “wildcat” 
– not organised by the recognised unions. Traditionally, the character of waterfront work – 
physical, hazardous, little standardisation, not much specialisation in function, the impor-
tance of practical knowledge, lack of hierarchy, with changeable conditions and cargo traf-
fic – encouraged independent operation within mutual interdependence. The experience 
with direct action that resulted from this did not fit well with the formal consultations 
and hierarchy that characterised the work of the modern unions. It was not for nothing 
that the sections of the transport unions affiliated to the NAS and Eenheidsvakcentrale 
(EVC, unity trade union federation) before and immediately after World War II, respec-
tively, were able to organise relatively large numbers of workers in the docks, and exert 
influence.4 The more a union manifested itself as a consultation organisation and discus-
sion-partner of the employers, the more the dockworkers would avoid it. At the time of the 
tripartitecoordinated restructuring – towards fewer and more flexible personnel – this led, 
in both ports, to friction between the membership and executive of the Vervoersbond FNV 
(modern transport union).

The restructuring was a response to changed transport and transhipment techniques, and 
in particular to containerisation. The number of functions and one-man positions incre-
ased, as did the possibilities for management control. The strong orientation of the SHB to 
the handling of piece cargo meant that the changes were fewer and slower there, and the 
conditions that nurtured the traditional independence and combativeness of the dockwor-
kers remained intact for some time. But the problems were no less serious. Idle time was 
regularly above 20 percent, absence through illness was above 15 percent, and extra peaks 
played havoc with the workforce.

Various proposals circulated towards the end of the 1970s/early 1980s, in the run-up 
to the agreements that prescribed the restructuring. Most of these were aimed at neutra-

3  Tripartite – The board included representatives of employers, employees and government.
4  EVC – Trade union federation, dominated by the Dutch Communist Party form 1948 onwards, 1944-1964.
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lising the extra peaks: for example, an oncall “floating reserve”, cooperation between the 
Rotterdam and Amsterdam SHBs, a national SHB, and the formation of partial pools. But 
for the time being the only measure was permission from the Minister for Social Affairs in 
1983 for a temporary regulation that financed idle time completely through the Algemeen 
Werkloosheidsfonds (AWF, general unemployment fund) for a maximum of five months 
during the cocoa peak.

A contribution to the AWF was also included in the agreements, which were settled 
under the leadership of prominent members of the Partij van de Arbeid (labour party) and 
supervised by central government. It involved a restructuring regulation, in which the fund 
would finance idle time for 70 percent. The unions succeeded in getting a commitment 
to no involuntary redundancies into the agreements through acquiescing to continuation 
of early retirement schemes and reduced working hours. In addition, the SHB was given 
the special task of taking on workers and officials who were temporarily unemployed or 
affected by a company bankruptcy. This commitment made the defence of the permanent 
workforce more difficult, while the contributions of the AWF placed the risks with the SHB 
and stimulated keeping the size of this workforce low.

The Amsterdam agreement came into effect at a time – 1987 – when there were regular 
shortages of labour during the cocoa peak, sometimes rising to two hundred people per 
day. But the agreement did not permit hiring personnel. After secondment of Rotterdam 
SHBers, the so-called peak regulation did allow use of the loading and unloading gang 
“Het Kappie” (the cover) from Zaanstad. If there was no work, the “kappies” received 
unemployment benefit. This “recognised third party” provided 20 to 35 people daily, while 
in the period 1986–1992 the number of SHBers decreased from 539 to 459. The need at 
the SHB was so high that for several months in 1990 and 1991 a number of “kappies” were 
considered eligible for a full guaranteed wage.

The growing demand on the Algemeen Werkloosheidsfonds was testing the port sub-
sidy regulation. Ending it would, according to the SVN, lead to a “new style” SHB: more 
in line with market norms, smaller, broader and cheaper. Increasing flexibility would be 
central, through allowing greater fluctuation in the level of usage (numbers), expanding 
the availability (hours), and making use of temporary employment agencies (third parties).

Arbeidspool
In the early 1990s the problems piled up. The labour-reducing “bulking” of cocoa ship-

ments (less in sacks, more as bulk cargo) continued, as did the shift from transit of goods 
to storage and distribution (to the western docks, often not covered by the docks’ CAO, col-
lective labour agreement). The Container Terminal Amsterdam (CTA) reduced the guaran-
teed usage and the Overslagbedrijf Amsterdam (OBA, Amsterdam transhipment company) 
closed down completely. Following pressure from workers’ actions, the employees of the 
bankrupt coal transhipment company De Rietlanden (‘reed beds’) found shelter with the 
SHB as on-call workers for extra peaks. A group of youths followed, for whom there was 
no work after they had finished the Havenvakschool (trade school for dockworkers). Idle 
time exceeded 30 percent.
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In the summer of 1993, the Minister for Social Affairs stepped in. In line with the neo-
liberal thinking of the government of the time, he decided that coping with the peaks and 
dips in the demand for labour was the responsibility of the sector itself. The port subsidy 
regulation disappeared. In 1995 the Minister agreed a financial transition regulation with 
the unions that totalled 24.1 million guilders for the Amsterdam SHB (64 million guilders 
in total for the port sector), which was valid until 2000. The money was intended for the 
reorganisation to a commercial successor, retraining, and temporary idle time.

The birth of what became known as the Arbeidspool Amsterdam Noordzeekanaalgebied 
(labour pool Amsterdam North Sea Canal region) was not an easy one. Not least because 
the biggest user, CTA – 40 to 50 percent of the total – restarted after bankruptcy, with 
support of the local Amsterdam government, and passed 50 “superfluous” workers to the 
SHB. After negotiations between management and the works council of the SHB became 
deadlocked, the contours of the Arbeidspool began to take shape in consultation with the 
new director: a temporary employment agency, no involuntary redundancies, guaranteed 
wages, built on three principles: (1) flexible tariffs, (2) cooperation with specialised third 
parties, and (3) employment outside the port.

The latter was soon abandoned: the breaking points were the wage levels, perceived 
lack of flexibility, and guaranteed wages. The second (use of third parties) was meant 
as an additional measure during peaks, but developed into a partial replacement of the 
Arbeidspool. This pressure on the workforce came at the same time as a change of policy 
at the permanent companies, who began letting their usage of the pool be led less by 
peaks and more by shortage of personnel. Consequently, the peaks were increasingly met 
by the temporary employment agencies and gangmasters. The new tariffs were about 25 
percent lower compared to their predecessors, partly owing to the discounts. The decrease 
in income that resulted was not fully recognised, as the “Melkert money”, named after 
the minister responsible, appeared in the annual reports as “extraordinary income”, dis-
guising it. In addition the usage proved impossible to check.

An awkward financial situation arose when Ceres Paragon, the successor to CTA, lost 
two major customers. Bankruptcy loomed once again. Takeovers by national temporary 
employment agencies failed, and after two years of the Arbeidspool the size of the work-
force had declined from 440 to 315. Direct actions followed, mostly without official invol-
vement of the Vervoersbond FNV (modern transport union), and sometimes together with 
colleagues from the Rotterdam SHB who were experiencing similar problems. These were 
impassioned actions, with the enthusiastic participation of a women’s group, and rein-
forced by indignation about the record transhipments in 1996 and 1997 and the promises 
made by the Amsterdam city council of thousands of jobs in the western docks. They 
included road-blocks and 24-hour strikes, the occupation of city hall, of part of the Dutch 
Houses of Parliament, and of the Noordersluis (northern lock) in IJmuiden. After some 
turbulent meetings and difficult negotiations, the trustee who had been appointed after 
the bankruptcy of 1997 managed to bring the unions and employers together. Following 
mediation by the city council and support from the Bureau Arbeidsvoorziening (govern-



552 opstandig volk

ment agency for employment), a phased “sociaal plan” was agreed: the so-called “hoofd-
lijnenakkoord” (agreement on main principles).5

The first sixmonth phase would consist of two days’ work per week plus tests and 
training under the auspices of the Stichting Personeelsvoorziening Amsterdam 
Noordzeekanaalgebied (association for supply of personnel for the Amsterdam North Sea 
Canal region): Span 1. During the second, year-long, phase, a training pool – Span 2 – and 
an operational pool – Spano – would function alongside one another. Span 2 could deliver 
people to Spano for one day a week. During these 18 months, everyone would keep their 
unemployment benefits, and this would be topped up to 100 percent of the basic wage in 
the first months. During the period of Span (1 and 2), the executive of the Vervoersbond 
FNV, together with representatives of the Bureau Arbeidsvoorziening, would take the role 
of employer, and in Spano the union executive would take this role alone.

Union members criticised not only this remarkable intervention by the union, but also 
the decreasing income and the expectation that the training and employment mediation 
being planned would prevent involuntary redundancies. The training pool quickly became 
known as the “WW pool”.6 In the end, after a referendum fraught with difficulties, a small 
majority supported the agreement, and the Span 1 phase started in December 1997. Six 
months later came the division into “first choice” (Spano) and “second choice” (Span 2). 
From July 1999, Spano continued alone with a workforce of 110.

However, Spano did not last long. Decreasing usage led to financial problems, partly 
because of the withdrawal of the Melkert money and the low tariffs. The docks’ CAO (col-
lective labour agreement) continued to apply, so “no work” meant full wages. The idle time 
costs, for which Spano was completely responsible, appeared insuperable. In 2003 Spano 
was taken over by the temporary employment agency group Stichting Werkgelegenheid 
Amsterdam (SWA, association for employment opportunities Amsterdam) that employed 
approximately 50 workers, largely in the waterfront industries. The CAO remained valid to 
the extent that the day shift became the work schedule norm and idle time was paid. The 
evenings, nights and weekends had no idle time: work at those times was voluntary with 
the usual extra allowances. If the recognised temporary employment agencies could not 
meet the demand, the port industries turned to the “free market”. In this way, the recasu-
alisation started to gain more room.

Epilogue, legal actions
The lawsuits started by a group of 26 dockworkers are central to the epilogue, after 

1998. They protested against the dismissals announced by Span/Spano in February 1999, 
which affected 90 people in total. (SWA is not covered in the conclusion of this study; Span 
and Spano are considered in the context of the legal actions.)

In March 1999 the 26 workers retained a lawyer. They believed their dismissal to be in 
conflict with the “hoofdlijnenakkoord” (agreement on main principles) and union policy 

5 Sociaal plan – Regulates the consequences of a reorganisation for employees, particularly with regard to their 
legal position and employment.
6 WW – Abbreviation for unemployment benefit.
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that there would be no involuntary redundancies. In addition, they rejected the financial 
settlement. The matter in dispute was a passage in the agreement in which it was stated 
that after Span 2 “all employees will either move on to a function inside or outside the 
port” or “transfer to Spano”. This should, according to the 26, be interpreted literally: there 
was no question of anyone being sacked. The decision on who was transferred from Span 
1 to Spano had, however, proved to be preparation for dismissal, and not any kind of selec-
tion or choice. And if there was any question of selection, this took place on the basis of 
subjective factors and not, for example, on seniority. Because further information was not 
available, it was decided to hear a series of witnesses (board members and the executive, 
and later on the work allocaters and business managers).

This exposed the chaotic way in which the business was run. Minutes were not taken at 
board meetings. The opinions of the board members differed on the role of the tests in the 
transition from Span 1 to Spano; and equally on the meaning and application of the criteria 
that had been drawn up. Those who were officially unfit for work were automatically not 
taken into consideration. There were no data on the training and assistance with finding 
employment; in any case, the results were poor. Twenty people who fell under Span 2 
worked regularly for Spano, where, in addition, a lot of overtime was required. So there 
was plenty of work available. In the application to dismiss the dockworkers no mention 
was made of this, as the temporary manager had to concede. And, contrary to the report of 
the board, no consultation had taken place with the works council and the unions. It was 
unclear how and why workers had been selected for Span 2 and therefore, ultimately, for 
dismissal.

The dual role of the board members was, to say the least, confusing. The union execu-
tive had agreed the “hoofdlijnenakkoord” that they were now supposed to both monitor 
and implement. The representatives of the Arbeidsvoorziening (government agency for 
employment) were involved not only in the tests and the assistance with finding employ-
ment, but also in issuing the permissions for dismissal.

The relationship between Span and Spano was also unclear. Was Spano an indepen-
dent, completely new pool, or a remnant of the former Arbeidspool? Was Span a temporary 
refuge, or a funeral home?

To prepare for the court case and the various procedures that followed, the group of 26 
(with the support of a number of women) worked closely together with their lawyer in 
regular and well-attended meetings. In addition they organised actions at the courts, at a 
congress of FNV Bondgenoten (general allied union) and at the local union office.7 They 
organised meetings to give information to their colleagues in the docks and to others, con-
vinced members of the Amsterdam city council to raise questions about the role of the city 
executive, and generated a lot of attention in the regional and national media.

7 FNV Bondgenoten – Successor to Vervoersbond FNV, following a merger.
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Shortly before the court case in November 2000, the city council and Spano were found 
to be closely involved in the project “Instroompool” (intake pool), which was training 80 
to 120 of Amsterdam’s unemployed for work at Ceres. Once again, the 26 discovered that 
there was, in fact, work available, for which they were, in addition, already trained and 
available. After bringing a number of legal actions to close down this project, the 26 were 
given the opportunity in late 2001 to apply for work at Spano and Ceres. Only one of them 
was offered the chance of a job, on condition that he ended his participation in the lawsuit. 
He refused. Another worked for a while at Ceres – but not for long, as both Spano and 
Ceres ended up in serious financial difficulties.

An unfavourable judgement for the 26 came in May 2001. The judge accepted the explana-
tion of the board and the legal arguments of Span/Spano. At the time that the “hoofdlij-
nenakkoord” was drawn up – both before and after – it was known that dismissals would 
be unavoidable. This was then also the intention of the agreement. It was true that the 
selection for Spano had been slipshod, but it had been sufficiently appropriate.

The verdict at appeal in December 2003 was equally negative. The judge repeated that 
much could be criticised about the selection process, but it was in accordance with the 
agreement. The same applied to the dismissals. Both decisions, therefore, fell outside of 
legal regulation. Two other lawsuits that the 26 had pursued in the meantime were also 
unsuccessful. Both were directed at the relationship Span/Spano, in order to establish 
(amongst other things) which association was responsible for compensation or other 
financial settlements. The judge concluded one of the verdicts with a nonjudicial consi-
deration that was, perhaps, defining for the whole legal process. The agreement, and Span 
and Spano, had succeeded in eliminating the social unrest that had been so characteristic 
of the history of the docks. He saw this as an achievement that should not underestimated, 
and compared to which the various doubts and failings were of minor importance.

A final question that, owing to lack of data, had been repeatedly postponed, acquired a 
somewhat surreal character in the meantime, following the bankruptcy of Spano. There 
were many problems with the final accounts, premiums paid, dismissal data, number 
of holidays, and benefits when not fit for work. If the trustee recognised the claims, the 
26 would be able to go to the Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (government 
agency for workers benefits). But the trustee was unwilling and the judge kept postponing 
a decision. Progress finally came in October 2007 when the judge gave his verdict. The 
payments that were made around a year later varied from 200 to 1,800 euro per person, 
plus legally required increases and interest. In early 2009 the 26 submitted a request to 
the Dutch State for a “schadebesluit” (decision on damages) for the length of the judicial 
process, amongst other things. Despite a number of reminders, at the end of 2010 there 
had still been no response.

All this time, from 1999 onwards, those responsible for policy within FNV Bondgenoten 
appeared to feel little or no connection with the 26 – not even to their own members who 
formed the majority in the group. This is remarkable, particularly considering the (co)
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employer role of members of the union executive – a role they had adopted, they stated, 
out of necessity, as the employers refused to carry the responsibility for the dock labour 
exchange, and it appeared to offer a favourable “sociaal plan”. This cannot exactly be called 
justification for their “distant” attitude. And absolutely not for their sometimes humi-
liating and intimidating persecution of the 26, which did not discernibly differ from the 
behaviour of employers in general.

In the more than hundred-year-old tradition of tripartite and parity-based structures 
in Dutch labour relations, a union taking the role of employer was unusual. Yet it was 
consistent with the classical struggle of the trade union movement for a greater say on the 
way in which a company is run: for access to the centres of power without having complete 
control over them. Coalition rather than opposition. The modern transport unions in the 
port sector conformed to this picture, although the dockworkers, because of the nature 
and organisation of their labour, brought with them a strong sense of independence, and 
pressed their combativeness on the union leadership.

It is illustrative that, in a referendum held in 1992, the members rejected a proposal 
for parity-based leadership of a national SHB – a plan that had been conceived in 1985, at 
a time when the radical restructuring of non-bulk cargo was being led along parity-based 
routes of consultation and agreements. But it was also a time when the resistance to this 
was strong, particularly in the works councils of the SHB in Rotterdam and Amsterdam. In 
the final phase of the Arbeidspool and the transition to Span, this led to a series of actions 
outside the auspices of the union and correspondingly grim relationships with the union 
executive. Against this background, the participation in the board, together with the series 
of mediators and government intervention, had a pacifying influence on antagonistic rela-
tionships in a vital part of the Dutch economy.

Combined with the return of (modernised versions of) casual labour and the contentious 
role of employer taken by union representatives, the dismantling of the classic dock labour 
exchange blew a substantial hole in the employment opportunities and combativeness of 
the Amsterdam dockworkers.
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