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hoofdstuk 5

NBV, ordentelijk en verbeten

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

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

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

Tabel 5.12   Aantal binnengekomen schepen Aantal netto registertonnen, 

 in miljoenen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 5.214  Geregistreerde Autonome Aantal Aantal

 werkloosheida) loonbewegingb) stakingenc) stakingsdagenc)

1952 106.000 0,7 % 47 31.223

1954 52.000 2,5 % 97 62.296

1955 33.000 1,6 % 69 154.076

1963 24.000 3,0 % 43 61.839

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Van Doorn e.a., De beheerste vakbeweging, pp. 143-150.
16 Van Zanden, Een klein land, p. 188.
17 Economisch-technische dienst voor Noord-Holland, Haven en voorhaven. Rapport ten bate van het streekplan 
Amsterdam-Noordzeekanaalgebied, Haarlem 1976, pp. III.2 en III.4. (hierna: Haven en voorhaven). Het Bureau 
van Statistiek der Gemeente Amsterdam meldde in het Havenbericht van november/december 1957 de volgende 
verschuiving in het aandeel stukgoed: 1950 - 53, 1955 - 49, 1956 - 40 en 1957 - 35 procent. Daaraan droeg de 
oprichting in 1956 van het Overslagbedrijf Amsterdam (OBA; ertsen en kolen) bij.
18 Jaarverslagen SVN, 1949, p. 30, 1957, p. 45, 1964, p. 28 en 1973, p. 54.
19 Jaarverslag SVN, 1963, p. 57. Gent: 66, 86 en 82, Hamburg: 43, 119 en 130, Bremen: 67, 168 en 171.
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loodsen en opslagtanks en al of niet havengebonden industrie. Versterkt door de latere 
fusies van rederijen en hun vertrek naar Rotterdam, de komst van de containers en olietan-
kers kende oost aan het einde van de jaren zeventig geen havenwerk meer.20

Tabel 5.321 – Gemiddelde tonnage aangekomen schepen, in netto registertonnen

 Amsterdam Rotterdam

1938 1.421 1.610

1950 1.049 1.585

1955 1.182 1.949

1958 1.346 2.207

1963 1.436 2.566

1974 1.944 5.185

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

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

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

foto Kors van Bennekom - IISG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bedrijfsburgerschap33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

78 Y. Heygele, Meer loon voor minder werk. Arbeidersstrijd in de Rotterdamse haven 1960-1980, Rotterdam 
1982, p. 164 (hierna: Meer loon). Harmsen, Van Gelder, Onderweg, p. 208. Met ingang van 1968 ging de Centrale 
voor Arbeidsvoorziening over naar een constructie als in Amsterdam en kreeg ook de naam Samenwerkende 
Havenbedrijven. Het arbeidscontract met de SVZ verviel en de poolarbeiders kwamen in dienst van het stichtings-
bestuur van de gezamenlijke ondernemers/deelnemers.
79 Een verschuiving die zich niet beperkte tot het havenbedrijf en ingezet was met de metaalstaking van 1965 - 
H. Binneveld, De Rotterdamse metaalstaking van 1965, Amsterdam 1977, p. 36.
80 Evaluatierapport Havenstaking 1979 Vervoersbonden FNV, september 1980, p. 55 (hierna: Evaluatierapport). 
Deze conclusie had betrekking op de Rotterdamse bondsafdelingen (in 1972 volgde de Vervoersbond NVV de 
NBV op en vormde in 1974 een federatie met de katholieke vakorganisatie). In de Amsterdamse afdelingen was de 
kritiek milder. Na een moeizame aanloop “hebben de kaderleden redelijk greep kunnen houden op de gebeurtenis-
sen” en kon onder hun leiding het werk enkele dagen worden neergelegd - p. 55.
81 Idem, p. 19.
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Tabel 5.482 – Gezamenlijke aan- en afvoer zeeschepen Amsterdam, in miljoenen tonnen

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

1967 14,3 1974 19,2

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

Tabel 5.584 – Index goederenvervoer ter zee, 1938 = 100

 Amsterdam Rotterdam Gent

1960 192 197 86

1967 253 334 78

1971 427 549 281

1972 382 625 372

1973 378 710 444

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

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

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

  Kolen Ertsen Minerale oliën Granen

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

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

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

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

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

Tabel 5.789 – Amsterdam 

 Aantal havenarbeiders Gemiddelde bruto scheepsinhoud

 vaste bedrijven SHB in tonnen

1960 2.777 2.875 2.546

1972 2.267 1.085 3.469

1981 1.106 811 6.904

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

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

88 SVN, Statistical data Port of Amsterdam, 1960-1972.
89 Daling aantal arbeiders bij de vaste bedrijven: 151 procent, met de nadruk op de jaren zeventig. Daling bij de 
SHB: 255 procent, met de nadruk op de jaren zestig - Jaarverslagen SVN, 1960, 1972 en 1981.
90 SVN, Jaarverslag 1967, p. 3. Een voet is gelijk aan 0,305 meter.
91 Zo’n ‘lash’ beschikte over een kraan en droeg een aantal lichters. Vrijwel altijd ging het om gestandaardi-
seerde duwbakken die na het lossen of laden aan elkaar gekoppeld in konvooi landinwaarts verscheept werden. 
Dit scheepstype, de eerste in 1968 gebouwd, was bedoeld als de schakel tussen de zee- en binnenvaart. Een groot 
succes was het niet, omdat containerschepen overladen mogelijk maakten op schepen, treinen en vrachtauto’s.



142 opstandig volk

combineerde; twee sectoren die elkaar goederen en werkgelegenheid bezorgden en het 
Noordzeekanaalgebied tot verdere ontplooiing konden brengen. Dat laatste kwam tot 
uitdrukking in de openstelling van het SVN-lidmaatschap voor alle bedrijven die in dat 
gebied een belang bij de havenontwikkeling vertegenwoordigden.92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



nbv — ordentelijk en verbeten 145

Stakende havenarbeiders in de Raadhuisstraat op weg naar de Dam, 1963 - Stadsarchief Amsterdam

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

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

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

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

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

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

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

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

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



nbv — ordentelijk en verbeten 147

per week minder bedroeg dan wat koppelbazen betaalden aan onervaren en onveilig wer-
kende ‘vreemden’.119

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




