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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.




