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hoofdstuk 6

Een wankelende SHB

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

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

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

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

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

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

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

 Nieuwkomersa) Al in dienstb)

 Amsterdammers Pendelaars Amsterdammers Pendelaars

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 6.232 – Totale verloop SHB, in procenten

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

1970 29,1 1972 14,9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Memorie van Toelichting66

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



166 opstandig volk

Recessie
Deze schok in de economie noemde Mandel de “eerste, veralgemeende recessie sinds 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 6.3109 – Totaal zeegaand verkeera) Binnenkomende schepen

   Gemiddelde bruto inhoudb) Aantal

1970 21,4 3.470 7.982

1974 19,2 3.966  6.363

1981 21,1   6.904  4.060

1983 23,6   6.284  4.434

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

132 SVN, Haven CAO’s 1973, 21 en 30 maart 1973 - idem.
133 SVN, Regeling vrije dagen oudere werknemers, 9 mei 1975. Het aantal dagen bij 61, 62 en 63 jaar bedroeg jaar-
lijks respectievelijk: vijf, tien en vijftien - idem.
134 Bij de SHB ging het in 1973 om tien personen, in 1976 om acht. Het aantal gepensioneerden daalde in die 
periode van elf naar twee (in 1969: achttien) - SHB, Kwartaalverslagen 1969-1976. Eind 1976 waren er geen 64-jari-
gen meer in dienst. Eind 1985 werkten bij de SHB zes arbeiders van 56 en veertien van 57 jaar (op een bestand van 
575). Personeel Jaarverslag 1976 en 1985 - idem.
135 SVN, Jaarverslag 1972, pp. 20, 21.
136 Heygele, Meer loon, pp. 239, 240.
137 H. Boot, “Greep op automatisering, anders is het boek gesloten”, in: Solidariteit, mei 1985 - Interview 
met Koos Verweijmeren, lid ondernemingsraad bij de Graan Elevator Maatschappij en lid bondsraad van de 
Vervoersfederatie FNV.
138 Pamflet Vervoersfederatie NVV/NKV, 1 juli 1976, Vrije onderhandelingen en geen nieuwe looningreep. 
“Wanneer u zich strikt houdt aan onze richtlijnen dan weten de werkgevers, de regering en het parlement dat het 
ons met deze eisen ernst is” - IISG-AHBd.
139 Centraal Bedrijfsgroepbestuur Havens, Vervoersfederatie NVV/NKV, Aan onze leden werkzaam in de 
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In het volgende CAO-jaar, 1977, barstte echter de bom over het door de vakbonden gewenste 
herstel van de automatische prijscompensatie; door de FNV “volledig” genoemd, in wer-
kelijkheid geschoond (bijvoorbeeld geen verwerking van BTW en gemeentelijke heffingen). 
In de havens begonnen de onderhandelingen eind december 1976, maar evenals in andere 
sectoren waren de ondernemers tegen een prijscompensatie met een open einde. De SVZ 
verspreidde een brief aan de vervoersvakorganisaties met de aankondiging dat werkwil-
ligen die door acties hun werk niet konden verrichten het recht op loon verloren.140

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




