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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.



104 opstandig volk

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.
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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.



stichting samenwerkende havenbedrijven 123

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.




