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hoofdstuk 7

SHB op de schop

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 FNV, Uitgangspunten arbeidsvoorwaardenbeleid 1979, Amsterdam november 1978. “In beginsel” behoud van 
koopkracht “tot tenminste de modale werknemer”, eventuele bijdrage “door de werknemers zelf” in de financiering 
van arbeidstijdverkorting “, bijvoorbeeld “door (...) een deel van de prijscompensatie” - IISG AHBd.
6 Heygele, Meer loon, pp. 282, 283. In de looneis was een voor de havens klassieke ergernis verwerkt, namelijk 
de integratie van de vele toeslagen in het basisloon; gunstig voor de sociale uitkeringen. In de eis voor arbeids-
tijdverkorting was het nog jaren terugkerende “met behoud van loon” opgenomen - Gezamenlijk aktiecomité van 
Rotterdamse havenarbeiders, Werken in de Rotterdamse haven, december 1979, p. 5.
7 Over de periode 1975-1980 daalde in Rotterdam het aantal havenarbeiders met ruim 1.900 (13 procent), 1.800 
daarvan waren werkzaam in de stukgoedsector (daar was de daling 25 procent) - Het gezamenlijk aktiecomité van 
Rotterdamse havenarbeiders, Pokerspel of beleid, 12 november 1980, p. 8.
8 SVN, Jaarverslagen 1978, 1979. Totale overslag in 1978: 17,1 miljoen ton, in 1979: 19,7. De Rotterdamse haven 
kwam na 1973 voor het eerst weer boven de 300 miljoen - Loyen, Port competition, pp. 100-102.
9 Heygele, Meer loon, p. 252.
10 De GML, meestal aangeduid met het centrale orgaan Rode Morgen, omschreef zichzelf als een revolutionaire 
partij in opbouw. Het betrof een gesloten maoïstische organisatie, in 1976 voortgekomen uit de KEN ml, waarvan 
de kleine groep leden via de arbeidsplaats en de vakbond aansluiting zocht bij de arbeidersklasse om haar te steu-
nen en te inspireren tot belangenstrijd op weg naar het socialisme.



178 opstandig volk

In november 1978 ging de vervoersfederatie, met de havenarbeiders tegen, akkoord met het 
arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV voor het jaar 1979. Nog in dezelfde maand volgde 
de oprichting van het Actiecomité Rotterdamse Havenarbeiders, waartoe leden van de CPN 
het initiatief namen met Flip Schults, werkzaam bij de SHB, als voorzitter. Het comité ver-
bond zich aan de eerder genoemde eisen die afkomstig waren uit de ledenvergaderingen en 
de inzet vormden voor de CAO van het jaar 1979. De eisen overleefden de landelijke CAO-
raad voor de havens, maar op weg naar en tijdens de onderhandelingen met de scheepvaart-
verengingen die januari 1979 begonnen, ondergingen ze buiten de controle van de leden 
aanpassingen. Dit gebeurde deels onder invloed van het arbeidsvoorwaardenbeleid van de 
FNV, deels vanwege de stroef verlopende onderhandelingen. Zo ging de looneis van der-
tig naar twintig gulden en keerde de geschoonde prijscompensatie terug.11 Op aandringen 
van de onderhandelingsdelegatie verdween begin maart de eis van arbeidstijdverkorting. En 
daarmee ontstond 3 april de mogelijkheid van een principeakkoord. Belangrijkste onder-
delen: twintig gulden bruto per maand erbij (twaalf cent per uur), handhaving geschoonde 
prijscompensatie en vervroegde uittreding op 63-jarige leeftijd.12 In het toelichtende pam-
flet stond een waarschuwing over “stemmingmakers” die uit waren op “wildwestakties”. 
Begin mei volgde een schriftelijk referendum dat in een stemverhouding van 55/45 procent 
het akkoord afwees; in Amsterdam was een kleine meerderheid voor.13

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

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

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

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

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

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

Staking bemanning Rotterdams sleepbedrijf Smit, augustus/oktober 1979 - foto Piet den Blanken
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Daarna kon een klassieke havenstaking aanschouwd worden. Een korte schets.20

— Niet alleen de vervoersfederatie, maar ook de FNV, de regering en alle in het parlement 
vertegenwoordigde partijen, behalve de CPN, wezen de staking af.21

— Elke stakingsdag begon met een massaal bezochte bijeenkomst op het Afrikaanderplein. 
Regelmatig verscheen Stakingsnieuws, gingen pamfletten rond, ook van de vervoersfede-
ratie die de stakers misleid achtte door “niet bonafide elementen”.
— Debuterend waren de zogenaamde dweilploegen die in een karavaan van auto’s met 
een geluidswagen op kop de bedrijven bezochten, de staking aan de gang hielden en werk-
hervattingen voorkwamen. In de vierde stakingsweek slaagde De Mobiele Eenheid (ME) 
erin bij het kapitaalintensieve Unitcentre de dweilploegen tegen te houden.
— Vrij snel na het begin van de staking volgde de oprichting van een solidariteitscomité, 
waarin afdelingen van andere bonden, vrouwengroepen, buurthuizen, enzovoort samen-
werkten, informatie verschaften en geld inzamelden. Een comité van ‘stakersvrouwen’ 
nam actief deel aan deze organisatie van de solidariteit. Naast deelname aan de ‘pickets’ 
bij de bedrijven en de verspreiding van pamfletten, richtte het comité zich tot de andere 
‘havenvrouwen’ door de organisatie van kinderopvang en recreatieve bijeenkomsten en de 
distributie van voedselpakketten. De vrouwengroep was een initiatief van het actiecomité 
na de conclusie uit de staking van 1970 dat de vrouwen van de stakers onvoldoende geïn-
formeerd en betrokken waren.22

— Stakers eisten doorbetaling van de niet gewerkte dagen en vijfhonderd gulden netto als 
voorschot op de nieuwe CAO. Bondsbestuurders verspreidden het bericht dat werkwilligen 
recht hadden op een molestuitkering.
— Om de stakingskassen open te krijgen, bezetten actievoerders het districtskantoor van 
de vervoersfederatie. Het gebouw van de SHB trof hetzelfde lot om de uitleen onmogelijk 
te maken; een ontruiming door de ME volgde die daarna nog verschillende malen optrad.
— Burgemeester A. van der Louw zag niets in een bemiddeling; de SVZ drong bij hem aan 
op politieoptreden. Een bemiddelingspoging van bestuurders van de FNV, Wim Kok en 
Arie de Boon, mislukte.

Op initiatief van de vervoersfederatie begon 31 augustus een nieuwe onderhandelings-
ronde, met een ultimatum op 4 september. Op die dag brak in Amsterdam een vierdaagse 
staking uit bij de SHB, Pakhoed, VCK en CTA. Buiten het bondsapparaat om, ter onder-
steuning van de eisen van de Rotterdamse collega’s die met een delegatie op bezoek 
waren. Leden van het Amsterdams actiecomité, op tegenbezoek in Rotterdam, raakten 
na hun toespraak op het Afrikaanderplein verzeild in één van de botsingen met de ME.23

20 Redactie Rotterdams Nieuwsblad, Dwalers en Dweilers, Verslag van wilde staking Rotterdam 1979, 30 en 31 
augustus 1979.
21 Het bestuur van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) ondersteunde na de staking (29 september) het 
eisenpakket van de stakers. Dat was na interne kritiek op een eerdere verklaring, 11 september, waarin de acties 
slechts de aanduiding “begrijpelijk” kregen - IISG, Archief PSP afdeling Utrecht 1966-1990, Stukken betreffende de 
havenstaking 1979.
22 E. Nijhof, P. Schrage, Behind the picketline. The home front of the Rotterdam dockers in times of social 
warfare, 19001980, in: L. Heerma van Voss, H. Diederiks (ed), Industrial Conflict. Papers presented to the fourth 
British-Dutch conference on Labour History, Amsterdam 1988, p. 33.
23 Gesprek A. de Wildt, 10 januari 2007.
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Ondanks de afwijzing door het bestuur van de bedrijfsgroep stemde het federatiebestuur 
in met een nieuw principeakkoord: 28 gulden vijftig bruto erbij in de vorm van een toeslag 
en, met ingang van 1 juli, vrijwillig vervroegde uittreding met 62 jaar en in 1979 één dag 
meer vakantie. Veel kritiek kreeg de late invoeringsdatum van de toch al mager geachte 
loonsverhoging; een terugwerkende kracht tot het begin van het CAO-jaar, 1 januari, lag 
immers voor de hand. Nadat ook nog eens de federatieraad, het hoogste orgaan in de 
bond, dit beleid met een grote meerderheid goedkeurde, stapten de negen Rotterdamse 
leden van het vijftienkoppige bestuur van de bedrijfsgroep op.24

Daarna viel tweemaal het besluit door te staken. De laatste keer op vrijdag 14 septem-
ber in het stadion De Kuip: 1.750 voor en 666 tegen. Niettemin liepen de aantallen direct 
betrokken arbeiders terug. De meningsverschillen groeiden, ze betroffen het wel of niet 
verharden van de acties, wel of niet uitbreiden van de staking en wel of niet aanvaarden 
van het akkoord.

Na het weekeinde, de financiële zorgen waren ernstig en de Sociale Dienst wenste geen 
uitkering te verstrekken, kwamen de stuwadoors met het bod van een voorschot, 1.000 tot 
1.500 gulden bruto bij hervatting van het werk. Op 19 september deelden bondsbestuur-
ders mee dat leden die verklaarden sinds 17 september werkwillig te zijn, een molestuit-
kering van 550 gulden konden ontvangen. Dat was ook de dag van de veldslag tussen de 
ME en honderden dweilers bij Unitcentre, met arrestaties en gewonden. Drie dagen later 
schortte het comité de staking op en adviseerde de maandag daarna het werk te hervatten. 
Hetgeen gebeurde. Volgens bondsvoorzitter Jaap Schroër was het ondernemersrecept van 
“uitroken” succesvol geweest. Maar: “Wij menen het, wij menen het hartgrondig, als wij 
zeggen en zeiden: onze leden laten we niet in de steek.”25

Op 28 september bleek uit de uitslag van het referendum dat driekwart van de stemmers 
akkoord ging met het uiteindelijke onderhandelingsresultaat. Rotterdam telde in het stuk-
goed 2.501 voorstemmers, tegen: 946. Amsterdam, voor: 950, tegen: 127.26 De SVN toonde 
zich verheugd: “Het gegroeide samenwerkingspatroon in denken en handelen zal in de 
verdere toekomst de goodwill van onze haven naar buiten toe ten goede komen en mits-
dien de werkgelegenheid in onze regio”.27

Hoe ernstig de crisis was die de vervoersfederatie doormaakte, bevestigde L.J. Pieters, 
voorzitter van de SVZ. Kort na de staking onthulde hij een afspraak met de onderhandelaars 
van de vervoersfederatie. “Natuurlijk hadden we de verzekering dat de Vervoersfederatie 
de stakingskassen nooit zou openen. (…) Ze verklaarden dat ze de staking nooit zouden 
overnemen.” Bondsonderhandelaars hebben dit zout in de wonden nooit weerlegd.28

De vertrouwencrisis tussen alle bondsgeledingen die het zowel onontkoombare als 
moedige evaluatierapport vaststelde, kreeg weinig hersteltijd. Met de bondsfusie in aan-
tocht, aan de vooravond van het dieptepunt in de economische neergang, met de omvor-

24 Rotterdams Nieuwsblad, 4 september 1979.
25 Vervoersbonden FNV, Evaluatierapport, p. 205.
26 Idem, p. 206.
27 SVN, Jaarverslag 1979, p. 4.
28 Vrij Nederland, 29 september 1979.
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ming van de stukgoedsector op komst en in het kielzog daarvan de wankele toekomst 
van de SHB, was een slechter crisismoment moeilijk denkbaar.29 Dat in het evaluatierap-
port een inhoudelijke beoordeling van het gevoerde sociaal-economisch beleid ontbrak, 
maakte het er niet gemakkelijker op. Zo bleef immers de kwaliteit van de stakerseisen 
buiten beschouwing en daarmee een belangrijke bron van onvrede en onrust. Dat zou 
de komende jaren tachtig nog blijken, omdat de dan doorgevoerde herstructurering de 
werkgelegenheid, de inkomens, de organisatie van de arbeid en de SHB niet met rust liet.

De staking van 1979 leidde tot een bezinning. Onder meer op de functie van de SHB en de 
positie van de stukgoedsector. De herstructurering van het havenbedrijf kwam hoog op de 
agenda staan en de vervoersfederatie dacht daarover graag mee.

Na de staking
“De heer van den Bergh deelt mee dat hij de drie mentoren, die zitting hadden in het 

actiecomité van de wilde staking zal ontheffen van hun mentorfunctie.” Het was ruim zeven 
weken na de staking in de Amsterdamse haven begin september 1979. Van den Bergh vond 
het ongepast dat mentoren van de opleidingsploegen de nieuwkomers een slecht voor-
beeld gaven.30 Aan de straf was de directie heel wat gelegen. Een eerdere poging, de sta-
king in Rotterdam was nog in volle gang, strandde op de actiedreiging in een pront pamflet 
van het actiecomité. Maar in de luwte van het nieuwe akkoord, kregen de mentoren ‘op 
kantoor’ toch hun degradatie te horen.

Direct daarna, 5 november, bezetten tien vrouwen – “de dames Jansen” – het westelijk 
bestekingskantoor aan de Nieuwe Hemweg. Vier dagen later hieven ze de bezetting op, 
de ondernemingsraad had alsnog het directiebesluit afgewezen en terugplaatsing geëist. 
Vervolgens schakelden de mentoren de vervoersfederatie in.31 Eén van hen, Hans Hekking, 
vatte het resultaat van de onderhandelingen als volgt samen: “Terug als mentor zat er niet 
in, zei Van den Bergh. Eerst was het ‘nooit meer mentor’. Dat ‘nooit meer’ is nu weg. Het 
loon van de mentor blijft, het gaat met dat van de andere omhoog.” Tien jaar later zette 
directeur Haak “een streep onder het verleden” en deelde hij Hekking mee de “terugzetting 
in functie ongedaan te hebben gemaakt”.32

De dames Jansen33

“De eerste keer schrik je je wel rot als je zo’n kantine met 200 kerels ingaat, als vrouw. Ik ben 
toch maar resoluut op tafel gesprongen en heb een vurige toespraak gehouden. Ik kreeg 
daarop ook schunnige opmerkingen te horen. Zoals ‘Hé schatje, moet je nog plat vanavond?’ 
Toen werd ik toch nijdig. Ik zei: ‘Nou moet je goed luisteren, ik sta hier niet voor mezelf 
te lullen, maar voor jullie.’ En met dat ik dat zeg, zet ik een stap op die tafel en trap zo het 
broodje van één van die gasten plat.”

29 De bestuurscrisis leidde onder meer tot het aftreden van voorzitter Schroër. Pas na bemiddeling door de FNV 
was de fusie in november 1981 een feit - Harmsen, Van Gelder, Onderweg, pp. 225-230.
30 Verslag van de overlegvergadering van de ondernemingsraad, 29 oktober 1979 - IISG-AHBd.
31 Notulen extra vergadering van de ondernemingsraad SHB, 9 november 1979 - idem.
32 Brief van M.J. Haak aan J.J. Hekking, 8 december 1989 - idem.
33 Rode Morgen, Tolerantie, p. 87.
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De staking werkte dus door. Dat gold ook in een aantal andere opzichten. De tijd was 
door de staking gebroken. In een terugblik tien jaar later zei één van de leden van het 
Rotterdams Vrouwenhavencomité: “Ik heb het nog steeds over: dat was voor of dat was 
na de staking. Niet voor of na de oorlog, nee, kun je nagaan wat voor ommekeer het in 
mijn leven teweeg heeft gebracht.”34 Bij de leiding van de bedrijfsgroep havens speelde 
iets vergelijkbaars. Een nieuwe groep bestuurders – de “spijkerpakkenbrigade” – moest de 
bakens verzetten. Eén van hen, Kees Marges, keek in 1989 terug: “Na de staking hebben 
we dan ook tegen elkaar gezegd, dat nooit meer. De bond moet het zijn die de akties in de 
haven leidt.”35 Eén van de vruchten was een beleidsnota over de bond en de teruggang van 
de stukgoedsector.36

Ook voor overheden en ondernemers was 1979 een keerpunt. Terwijl de reorganisatie 
van de havenarbeid een belangrijke stakingsbron vormde, was de staking op haar beurt 
aanleiding tot herstructurering van de stukgoedsector. De jaarlijks stijgende tonnages 
kwamen immers voort uit het massagoed en waar het stukgoed betrof alleen uit de even-
eens arbeidsextensieve overslag via containers en het ro/ro verkeer.37 De haven functio-
neerde meer en meer als een transportsysteem dat deel uitmaakte van een logistieke keten 
(wegvervoer, spoor, binnenvaart).38 Een ontwikkeling gesteund door overnames en fusies 
en de bemoeienis van de gemeentebesturen. In Amsterdam door afspraken over investe-
ringen in kaden en terreinen, middellange huurcontracten, steun bij het aantrekken van 
ladingen en uitbreiding van het ladingpakket van CTA.39 In Rotterdam wendde, met steun 
van de lokale overheid, de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoorsbedrijven zich tot de 
Nehem en vormde de minister van Economische Zaken eind 1981 een tripartiete structuur-
commissie om de ontwikkelingen in de stukgoedsector te onderzoeken.40

Dat deze herstructurering de SHB zou raken, was te verwachten. De pools voorzagen 
in een belangrijk deel van de werkgelegenheid in de stukgoedsector en waren gevoelig 
voor veranderingen in het havenbedrijf. Nog voor de staking presenteerde directeur A.G. 
Elshove van de Rotterdamse SHB een strategische bezinning.41 De inkrimping van de tra-

34 De Groene Amsterdammer, 16 augustus 1989.
35 H. Krikke, De aktiebereidheid is er, De Onderkrant, Speciaal nummer Rotterdamse haven, augustus/septem-
ber 1989.
36 Bedrijfsgroep havens, Een beleidsnota van de Vervoersbonden FNV, Gaat het stukgoed goed stuk, november 
1980 (hierna: Gaat het stukgoed).
37 H.van Driel, De herstructurering van de Rotterdamse stukgoedsector, Tijdschrift voor politieke economie, 
december 1988, p. 45 (hierna: De herstructurering).
38 W. Buitelaar, G. Evers, H. Peer, B. Westerveld, Werken in de Rotterdamse haven. Achtergronden van het 
arbeidsconflict in het najaar van 1979, Intermediair, 29 augustus 1980 (hierna: Werken).
39 Bijvoorbeeld in Amsterdam nam VCK in 1976 het Amsterdamsch Havenbedrijf over en ging Oceaan op in de 
Rietlanden. In 1980 ‘integreerden’ Nedlloyd en KNSM, waarmee CTA in handen van het eerste concern kwam. 
Op 1 juli 1982 fuseerden CTA en de stuwadoors- en veemafdeling van Müller & Co (deel van Internatio-Müller). 
Nieuwe naam: Combined Terminals Amsterdam vof (CTA). Gemeente Amsterdam, De havenontwikkeling in het 
Amsterdam/Noordzeekanaalgebied, Amsterdam 1979.
40 Gemeente Rotterdam, Stukgoed Rotterdam/Ontwikkelingen en perspectief/Beleidsvoornemens, Rotterdam 
1980. Nehem, Samenvatting structuurverbeteringsplan voor de conventionele stukgoedstuwadoorssector 
Nederlandse havens, ‘s-Hertogenbosch 1983, p. 2 (hierna: Samenvatting structuurverbeteringsplan).
41 A.G. Elshove, Hoofdlijnen SHB, Strategie 1979, 11 april 1979, p. 2 (hierna: Hoofdlijnen SHB) - IISG-AHBd.
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ditionele overslag bedreigde de “poolfunctie” die immers een spreiding van de pieken over 
een voldoende aantal bedrijven veronderstelde. In het overige havenbedrijf (niet-stukgoed) 
volgden de pieken door een massale verwerking elkaar sneller op, maar was het aantal 
ondernemingen te beperkt. Zijn conclusie was dat een optimaal pooleffect een verbre-
ding van de uitleen vereiste naar de graan-, kolen- en containerbedrijven.42 Net als zijn 
Amsterdamse collega vond hij een verhoogde inzetbaarheid van de SHB’ers onontbeerlijk. 
Dat kon door de invoering van functiecombinaties (combifunctie), vergelijkbaar met de 
Amsterdamse allrounder, aanpassing van de arbeidstijden en CAO aan die van de bedrij-
ven (ook (semi)continudiensten) en samenwerking met de Amsterdamse SHB. De extra 
pieken wilde Elshove opvangen in een ‘zwevende reserve’ van contractanten onder regu-
liere arbeidsvoorwaarden.43

De scherpe stelling van een flexibele reservepool maakte indruk op de vertegenwoor-
digers van de vakorganisaties. In een gesprek met de directie konden zij zich verenigen 
met de hoofdlijnen van de overlevingsstrategie van de Rotterdamse SHB. Hun suggestie, 
een paar maanden voor de staking, over te gaan tot een paritair bestuurde SHB kreeg geen 
kans. Maar twijfels aan de uitvoerbaarheid, mochten een “verdere discussie niet in de weg 
staan”.44

Na de staking klonk de toon strijdlustiger. De inleiding van de beleidsnota “Gaat het stuk-
goed goed stuk?” eindigde met: “Maar alleen als we samen het gevecht met de onder-
nemers aangaan, alleen dan kunnen wij hén onze wil opleggen!”45 Hoewel deze bonds-
nota vrijwel geheel beperkt bleef tot de situatie in de Rotterdamse haven, zou het motto 
“geen man gedwongen de havenpoort uit” ook in Amsterdam jarenlang gevoerd worden. 
Behoud van werkgelegenheid moest samen met een streven naar “capaciteitsbeheer-
sing” de kern worden van het toekomstig bondsbeleid. Tegenover de arbeidsuitstoot in 
de stukgoedsector en de dreigende overcapaciteit aan overslagmiddelen plaatste de nota 
een onvermijdelijk, maar “éénmalig proces van herstrukturering”. Op basis van marktre-
gulatie wenste de vervoersfederatie nauw betrokken te worden in sectorovereenkomsten 
tussen gemeente en bedrijven en in maatregelen om de havenarbeiders binnen de poort 
te houden. Opvallend was het voorstel voor een vacaturebank die overtollig verklaarde 
arbeiders naar nieuw werk binnen de haven kon bemiddelen. Mocht directe inzetbaarheid 
niet mogelijk zijn, kon de SHB ingeschakeld worden om op vrijwillige basis de band met 
het havenbedrijf te behouden.46

Samenvattend toonde de nota de bereidheid van de vervoersfederatie mee te werken 
aan de herstructurering van het stukgoed, mits in tripartiete overleg sturend kon worden 
opgetreden om vooral werkgelegenheid zeker te stellen. Hoewel onuitgewerkt, kreeg de 
SHB een nieuwe taak toebedeeld: opvang van (nog) niet herplaatste arbeiders; belangen-
behartiging die op gespannen voet stond met de poolfunctie.

42 Idem, p. 2. De verbreding werd later uitgewerkt in de ‘multi sector pool’; vanaf 1983 een operationeel zelfstan-
dige eenheid binnen de SHB - idem.
43 Elshove, Hoofdlijnen SHB, p. 3 - idem.
44 Verslag bespreking vertegenwoordigers SHB en vervoersbonden FNV en CNV, 16 april 1979 - idem.
45 Vervoersbond FNV, Gaat het stukgoed, Inleiding.
46 Idem, pp. 34, 35.
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Vol zorgen over het voortbestaan van de SHB bracht de ondernemingsraad een nota uit, 
waarin de verbreding van het werkterrein een belangrijke plaats innam. De directie sloot 
daarop aan en wenste het gehele Noordzeekanaalgebied te bestrijken.

Basisverbreding
Voor de Amsterdamse SHB was 1980 een penibel jaar. Opnieuw gingen verhalen rond 

over de mogelijke opheffing. De behoefteopgaven van de deelnemende bedrijven daalden 
en leidden in de maanden april/september tot een personeelsstop. Tegelijkertijd waren 
er in elke (maandelijkse) vergadering van de ondernemingsraad klachten te horen over 
vreemde inhuur, onreglementair werken of buitensporig overwerk.47 Daarnaast begon de 
kwestie van de afwijkende arbeidstijden hoog op te spelen en daarmee de houdbaarheid 
van de stukgoed-CAO waaronder de SHB viel.48

Tabel 7.149 – Personeel SHB Amsterdam, verwachting en werkelijkheid

 Behoefteopgave Afname

Eerste kwartaal 1980 635 555

Vierde kwartaal 1980 603 560

Eerste kwartaal 1981 593 535

Vierde kwartaal 1981 535 490

Op initiatief van voorzitter De Rooi trachtte de ondernemingsraad een einde te maken 
aan de onzekerheden en kwam in maart 1981 met een nota. Zou niet aan de wensen van 
de deelnemende bedrijven tegemoetgekomen worden, dan gaven deze de voorkeur aan 
uitbreiding van het eigen personeelsbestand en kwam de SHB droog te staan. Om dit te 
voorkomen, was “een verbreding van arbeidsgebied, arbeidstijd en van werkzaamheden” 
nodig en dat kon door een indeling in drie groepen SHB’ers: 1. Stukgoedwerkers (bestaande 
CAO). 2. Niet-stukgoed werkers, in de machinale bedrijven (eigen CAO, aansluitend op die 
van de sectoren). 3. Expeditiewerkers, in de vervoerssector, niet direct aan de haven gebon-
den (expeditie-CAO). Uitwisseling tussen de drie groepen moest mogelijk zijn.50

Het commentaar van het bedrijfsgroepbestuur beperkte zich voorlopig tot de kantteke-
ning dat de eventuele vorming van de groep expeditiewerkers ook een aangelegenheid was 
van de bedrijfsgroep wegvervoer.51 De vakbondsgroep van de Rotterdamse collega’s ging 
een stap verder en wees deze derde groep af. Dat “schept geen nieuwe arbeidsplaatsen, 
maar verplaatst ze”.52 De kadergroep van de Amsterdamse SHB was verdeeld. De meerder-
heid achtte inspelen op de mechanisatie en de verschuivingen in de ladingstromen onver-
mijdelijk en daarmee de terugkomst van de continudiensten. Een minderheid wees op de 
gezondheidsschade door wisseldiensten en nachtarbeid en sprak van “terugdraaien van de  

47 Verslag vergadering ondernemingsraad SHB, 8 december 1980 - IISG-AHBd.
48 Verslag van het vooroverleg bij overlegvergadering, 9 februari 1981 - idem.
49 Personeel Jaarverslag SHB 1980 en 1981 - idem.
50 OR SHB, Discussienota met betrekking tot de toekomst van de SHB-Amsterdam, maart 1981 - idem.
51 Bedrijfsgroep havens Vervoersbonden FNV, 3 april 1981 - idem.
52 Ondernemingsafdelingsbestuur SHB Rotterdam, 6 april 1981 - idem.
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klok”. De splitsing in CAO-groepen zou de saamhorigheid aantasten en de SHB degrade-
ren tot een uitzendbureau voor het transport. Dat zou het begin van het einde zijn.53

De secretaris van de kadergroep werkte deze kritiek uit. Hij meende dat concerns als 
Nedlloyd en Internatio-Müller in hun streven naar kostenverlaging en verhoogde arbeids-
productiviteit de nieuwe en kostbare apparatuur snel rendabel moesten maken, hetgeen 
een volcontinue benutting en beschikbaarheid van arbeiders vereiste. Het daaruit volgende 
verlies van arbeidsplaatsen werkte door naar de SHB. Meegaan in dit proces en zelf ver-
slechteringen voorstellen, zou leiden tot of een slechtere CAO (het werk bleef behouden) 
of werkloosheid (het werk verdween).54

De ondernemingsraad handhaafde echter zijn voorstellen en organiseerde voorlichtings-
bijeenkomsten voor het personeel en daaropvolgend een enquête. Bij een deelname van 56 
procent kozen meerderheden voor uitbreiding van het werk naar de niet-stukgoedbedrij-
ven (78 procent) en vervoer buiten de haven (80 procent). Een complicatie was dat in het 
eerste geval slechts een minderheid (33 procent), vooral jongeren, bereid was dat werk zelf 
te doen, in het tweede geval was dat een kleine meerderheid (58 procent).55 De beoordeling 
van de ondernemingsraad dat het personeel in grote lijnen instemde met de constructie 
van drie CAO’s was nogal rooskleurig, een uitgesproken meerderheid had immers te ken-
nen gegeven het nieuwe werk niet bepaald aantrekkelijk te vinden. Bovendien bestond de 

53 Verslag scholingsbijeenkomst ondernemingsraadsleden en kaderleden SHB, 8 april 1981 - idem.
54 Persoonlijke visie op de ontwikkeling van de werkgelegenheid SHB Amsterdam, augustus 1981 - idem.
55 Verslag van de voorlichtingsbijeenkomsten, welke werden belegd door de ondernemingsraad, met betrekking 
tot de toekomst van de SHB Amsterdam, 10 december 1981 - idem.

Twee schaftende pendelaars van de SHB bij Wm. H. Müller & Co, 17 oktober 1981 - foto Piet den Blanken
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vrees dat de expeditie afgesplitst zou worden van het bestaande havenwerk en onderge-
bracht bij een ongunstiger CAO.56

Inmiddels had de directie ook een notitie geschreven over de toestand en toekomst van 
de SHB.57 Ze verwachtte een verdere daling van de behoefteopgaven, waardoor het verlies 
van 50 arbeidsplaatsen in 1981 door nog eens het dubbele gevolgd zou worden in 1982; 
het personeelsbestand kwam dan op 700. Een teruggang die het financieel draagvlak en 
de dienstbaarheid van de SHB aantastte. De oplossing zag de directie in “basisverbreding” 
via onregelmatig, algemeen transportwerk in het Noordzeekanaalgebied. Naast pieken op 
Schiphol en industriële bedrijven, ook werkzaamheden bij het marktwezen en de publieke 
werken van de gemeente Amsterdam. De combinatie van de pieken in het havenwerk en 
die in het over te nemen werk elders zou het personeelsbestand terugbrengen op het werk-
bare niveau van 800.58 Voorwaarde was wel dat de betreffende bedrijven zich aansloten bij 
de SHB.

Gerealiseerd was nog niets, bovendien moest het AWF de voortzetting van de bijdrage 
in de kosten van de improductiviteit goedkeuren; deze bedroeg ongeveer 40 procent en zou 
bij een proefperiode van ‘niet-haven’ bedrijven het volle pond moeten zijn.

De ondernemingsraad onderschreef de voornemens van de directie, maar wachtte op 
de nadere uitwerking.59 Bestuurder J. Karte van de Vervoersbond FNV maakte bezwaar 
tegen de tewerkstelling buiten de haven.60 Dat laatste was ook de kern van het definitieve 
commentaar op de nota van de ondernemingsraad door de bedrijfsgroep havens. Aan het 
transport buiten de haven stelde secretaris Marges de voorwaarde “alleen op plaatsen, 
waar nu met uitzendkrachten gewerkt wordt” en toepassing van de arbeidsvoorwaarden 
van de SHB. Tevens wenste hij de beëindiging van de piekregeling en van de inschakeling 
van studenten.61

Vanaf 1982 versnelden de onderzoekingen van de Nederlandse Herstructurerings-
maatschappij het reorganisatieproces van de stukgoedsector. Naast investeringen achtte  
de tripartiete Nehem de opheffing van honderden arbeidsplaatsen onontkoombaar.

Nehem
De bemoeienis van de Nehem in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, 

eind 1981, leidde tot het Herstructureringsplan Amsterdamse haven. Een sociaal akkoord 
tussen SVN en vakorganisaties dat een einde moest maken aan het “overcompleet”  

56 Verslag vergadering ondernemingsraad, 7 december 1981 - idem.
57 O.J. van den Bergh, Notitie m.b.t. de huidige en toekomstige situatie SHB, december 1981 - idem.
58 Idem, pp. 3-5.
59 Verslag vergadering ondernemingsraad, 28 december 1981 - idem.
60 Verslag van de bijeenkomst, waarin de (nieuwe) ondernemingsraad zich presenteert, 25 januari 1982. De bond 
leek zich vooral zorgen te maken over de ordening van het onderhandelingsveld. “We zouden in een strategisch 
erg moeilijke en misschien wel onmogelijke positie komen te verkeren, indien er een 2e poot [verbreding binnen de 
haven] zou funktioneren en wij nog geen cao hebben kunnen afsluiten”. Vervoersbond FNV, bedrijfsgroep havens, 
Aan ondernemingsraad SHB Amsterdam, 23 februari 1982 - idem.
61 Idem.
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(192 op een totaal van 1.400) van stukgoedarbeiders.62 Na goedkeuring door de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trad het akkoord op 1 november 1982 in werking.63 
Het bevatte vier maatregelen: uittreding bij 57½ jaar en ouder, verstrekking premie bij 
vrijwillig vertrek, verbetering van de inmiddels ingevoerde vacaturebank en instelling van 
scholingspool.

Voor de vervroegde uittreding, tot 1 juli 1984 mogelijk voor maximaal 232 personen, 
meldden zich 210 arbeiders, waaronder 83 bij de SHB.64 Van de vertrekpremieregeling 
maakten bij een groeiende werkloosheid weinigen gebruik, ook omdat terugkeer in de 
haven niet toegestaan was. Bij de vacaturebank konden arbeiders zich inschrijven voor een 
vrijwillige overgang naar een ander havenbedrijf. De scholingspool functioneerde binnen 
de SHB voor arbeiders die deelnamen aan een programma van om- en bijscholing, waarna 
ze buiten het stukgoed (maar binnen de haven) herplaatst konden worden; een constructie 
die de SHB een oneigenlijke opvangfunctie gaf.

Ten tijde van dit akkoord (en dat van Rotterdam) bracht de tripartiete structuurcom-
missie van de Nehem een eerste rapportage uit van het onderzoek naar de (toekomstige) 
ontwikkelingen in de stukgoedsector gedurende de jaren 1981-1990. De prognoses lieten 
zien dat de eerder ingezette veranderingen in de jaren tachtig een vervolg kregen. Een paar 
illustraties:65

 *  minieme stijging van de overslag, inclusief containers en ro/ro, van 3,9 naar 4 miljoen 
ton – in Rotterdam een daling van 14,5 naar 12,2 miljoen ton,
 *  toename van de grootte en specialisatie van de zeeschepen bij dalende aankomsten; 
stijging geloste hoeveelheid per aankomst in de gezamenlijke, Nederlandse zeehavens van 
1.371 naar 1.805 ton in 1990,
 *  groei van de automatische informatieverwerking – verschuiving van directe naar indi-
recte verwerking (van zeeschip/vervoermiddel naar opslag loods en wal); meer terminal-
werkzaamheden en grotere eenheidsladingen; zwaardere werktuigen en belasting kades 
en terreinen; bediening vanuit werktuigcabine,
 *  dalende personeelsbehoefte van 1.222 stukgoedarbeiders naar 726 (totaal: 41 en SHB 
ook 41 procent) – in Rotterdam van 4.988 naar 2.274 (totaal: 54 en SHB: 33 procent).

Het totaalbeeld heette “weinig rooskleurig” en noopte tot nieuw beleid op drie probleem-
gebieden: overcapaciteit van klassieke en ondercapaciteit van op de toekomst afgestemde 
overslagfaciliteiten en (opnieuw) overcompleet van vooral direct personeel.66

62 Verslag overlegvergadering SHB Amsterdam, 9 augustus 1982 - idem. 
63 Nehem, Sociaal beleidsplan voor de multi purpose conventionele stukgoedoverslagsector in de Nederlandse 
zeehavens, ‘s-Hertogenbosch, maart 1985, pp. 15, 16  (hierna: Sociaal beleidsplan). In juli 1982 kwam in Rotterdam 
een vergelijkbaar plan uit - idem, pp. 9-11.
64 Verslag overlegvergadering SHB Amsterdam, 5 oktober 1982. De uitkering bedroeg 90 procent van het vaste 
netto jaarinkomen tot de pensioengerechtigde leeftijd en was ook van toepassing op niet-stukgoed arbeiders. Daar 
gold een vervangingsplicht; elke vrijgekomen arbeidsplaats diende bezet te worden door arbeiders uit de stukgoed-
bedrijven en de SHB of het leerlingwezen - IISG-AHBd.
65 Nehem, Rapport stukgoedsector, pp. 3-5.
66 Idem, p. 6.
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De aanpak van de capaciteitskwesties stond centraal in het Structuurverbeteringsplan dat 
de Nehem in juli 1983 uitbracht. Het behelsde investeringen in kranen, terreinen, loodsen 
en gespecialiseerde terminals voor 61 miljoen gulden (in Rotterdam: 247 miljoen); uiter-
lijk medio 1985 door de bedrijven op te brengen. Daarnaast was de verwachting dat de 
havenbeheerders – gemeenten – in de infrastructuur investeerden; 25 miljoen (Rotterdam: 
125) Aan dit plan werkten zeven stuwadoorsbedrijven mee (Rotterdam: 18 van de 24). Ze 
verklaarden zich bereid te verhuizen (westwaarts), nieuwe terminals te bouwen en samen 
te werken. Tot de voorwaarden om het verbeteringsplan uit te kunnen voeren, behoor-
den de financiële ondersteuning van de rijksoverheid en de “oplossing van de sociale 
problematiek”.67

De derde kwestie, het overcompleet, speelde het sterkst in de eerste helft van de jaren 
tachtig en zou tegen het begin van de jaren negentig grotendeels toe te schrijven zijn aan 
de “containerisatie van het cacaopakket”.68 Van de maatregelen had alleen de vervroegde 
uittreding een direct – zij het eenmalig – effect, de SVN pleitte dan ook voor een versnelde 
sanering van de werkgelegenheid in een nieuw sociaal akkoord. Dat kwam eind juni 1983 
tot stand en stond enerzijds onder de matigende invloed van de zeven maanden eerder in 
de Stichting van de Arbeid gesloten sociale vrede (1) en anderzijds van de stroef lopende 
CAO-onderhandelingen (2) en gedwongen ontslagen in Amsterdam (3).

1.  Op landelijk niveau voltrok zich op 22 november 1982 een wending in de sociaal-
economische verhoudingen die de geschiedenis inging als het Akkoord van Wassenaar.69 
Onder het goedkeurend oog van het net aangetreden (eerste) kabinet R.F.M. Lubbers 
stemde op het dieptepunt van de economische neergang de leiding van de vakbeweging 
in met een reële loondaling ten gunste van winstherstel en arbeidstijdverkorting. Als 
beloning beloofde het kabinet af te zien van ingrepen in de loononderhandelingen. Deze 
pacificatie viel samen met een regeringsbeleid van ‘nononsense’ dat onder meer een 
afnemende staatsbemoeienis met de economie inhield, een beperking van de collectieve 
uitgaven, een bezuiniging op het stelsel van sociale zekerheid en een beginnend offensief 
van privatisering.70

2.  Als reactie op de succesvolle acties voor het behoud van de bovenwettelijke ziekte-
uitkering, stelden de scheepvaartverenigingen zich in 1982 op de nullijn, zolang de kosten 

67 Nehem, Samenvatting structuurverbeteringsplan. De investeringsprojecten waren voorzien van een streefda-
tum. Coenhaven Afrika/Amerika pier, 1984. Coenhaven Westerhoofd en pier Azië en Houtveem, 1985. Vlothaven 
Zuidwest zijde en Scandiapier, 1986. Oostelijk Havengebied 1987, woonbestemming; geen vestiging van nieuwe 
stukgoedbedrijven, pp. 1, 7 en 8.
68 Nehem, Rapport stukgoedsector, p. 54. Geraamd verlies aantal arbeidsplaatsen over de periode 1981-1985: 25 
procent (Rotterdam: 41). Over 1986-1990: 20 procent (Rotterdam: 22).
69 Stichting van de Arbeid, Centrale aanbevelingen inzake aspecten van een werkgelegenheidsbeleid, ‘s-Graven-
hage, 24 november 1982. De belangrijkste ondertekenaars waren Ch. van Veen (woonplaats: Wassenaar), en W. 
Kok, respectievelijk namens VNO en FNV.
70 Van Zanden, Een klein land, pp. 229, 230. Voorbereidend werk was verricht door de commissies Wagner die 
een nieuw industrieel elan in de Nederlandse economie beoogden. Bijvoorbeeld door verlaging van het financie-
ringstekort en de sociale uitgaven, stimulering van flexibele contracten, versoepeling van de ontslagprocedure en 
marktgerichte hervorming van het onderwijs.



190 opstandig volk

van de reorganisatie van de stukgoedsector nog onbekend waren.71 Al eerder hadden ze de 
verhoudingen strak gespannen met voorstellen voor een beperkte prijscompensatie en een 
verhoogde flexibilisering van de arbeidstijden die later met de door de bonden gewenste 
arbeidstijdverkorting van tafel gingen.72 Pas in augustus volgde overeenstemming (bij het 
Rotterdamse stukgoed was dat nog later).73

3.  Bij de stuwadoorsafdeling van VCK in Amsterdam moest de Vervoersbond FNV zich 
in november 1982 neerleggen bij gedwongen ontslagen. De vervoegde uittreding kon het 
overcompleet niet verdrijven. Volgens de directie was het “één voor twaalf” en dreigden de 
banken de geldkraan dicht te draaien. Met arbeidstijdverkorting en een “loonoffer” tracht-
ten de bondsbestuurders het ontslag van 78 mensen (op een totaal van 360), waaronder 58 
havenwerkers, tegen te houden. De leden hadden dit voorstel afgewezen.74

Tegen deze achtergrond van ideologische consensus en reële tegenstellingen ging de 
herstructurering een nieuwe fase in. Tijdens nieuwe CAO-onderhandelingen en een 
intensieve bemoeienis van koppelbazen met de Amsterdamse haven, raakte ze de SHB 
direct.

Tweede sociaal akkoord
De SHB maakte in 1982/1983 opnieuw een moeilijke tijd door. De verwachte, te ver-

werken hoeveelheid stukgoed in de Amsterdamse haven moest al in februari voor het jaar 
1983 bijgesteld worden van 3,5 naar 2,5 miljoen ton; in april zakte de prognose tot 2,3 
miljoen.75 De leegloop bij de SHB bedroeg in de tweede helft van 1982 meer dan 30 pro-
cent en de bijdrage van het AWF liep op van 4,2 miljoen gulden in 1981 naar 6,8 miljoen 
in 1983.76 De behoefteopgave (garantiegetallen) en de werkelijke afname daalden en na de 
personeelsstop vanaf februari 1981 viel het bestand sterk terug.77

Vrij constant was de aanvoer van cacao, 0,3 miljoen ton, 75 procent daarvan kwam 
tijdens de winterpiek van vijf à zes maanden binnen, daaraan werkte ongeveer de helft van 
het SHB-bestand. Ook bij de cacao maakte de traditionele verpakking – zakken – plaats 
voor containers, zij het nog in een laag tempo. Behalve dat de behandeling van cacao 
arbeidsextensiever werd, tekende de piek zich door het dalende totaaltonnage scherper 
af.78

71 SVN, 10 februari 1982. Dit betrof de voor ondernemers verplichte aanvulling van het ziekengeld tot 100 pro-
cent - IISG-AHBd.
72 Vervoersbond FNV, CAO Nieuws, 25 februari 1982 - idem.
73 SVN, Aan de leden, Haven-CAO 1982, 3 september 1982. Vervoersbond FNV, CAO Nieuws, 8 september 1982. 
De SVN trok bij de SHB de variabele begin- en eindtijden in, evenals de beperkingen bij de opname van vrije dagen. 
De prijscompensatie bleef gehandhaafd - idem.
74 Vervoersbond FNV, Informatie, 10 november 1982 - idem. De Tijd, 4 maart 1983.
75 Notulen overlegvergadering SHB, 12 april 1983. Het eindresultaat was nog lager: 2,1 miljoen ton - SVN, 
Statistisch overzicht van de Amsterdamse haven en andere havens in het Noordzeekanaalgebied, 1983/1984.
76 Personeel Jaarverslag 1983, pp. 16, 17 en 25 - idem. Stijging bijdrage AWF in 1983 was ook toe te schrijven aan 
de volledige subsidiëring van de Bpool  zie hiervoor p. 200.
77 Overzichtsstaten, Correspondentie ondernemingsraad SHB 1984 - idem.
78 Notulen overlegvergadering, SHB, 10 mei 1983 - idem.
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Tabel 7.279 – Personeelsgegevens SHB

 Leegloop Arbeidsongeschikt Behoefteopgave Afname Inleen Personeelsbestand

1981 17,6 %  15,6 % 535 509 2.979 800

1982 25,2 % 15,8 %  458 371 2.076 698

1983 23,2 % 15,4 %  365 367 774 631

Leegloop en arbeidsongeschiktheid: gemiddelde cijfers. Inleen: in mensdagen. Bestand: einde van het jaar .

Tegenover het beeld van een onontkoombaar overcompleet stonden vermijdbare, de werk-
gelegenheid aantastende, ontwikkelingen die de geloofwaardigheid van de maatregelen in 
twijfel trokken. Zo bleven derden voor bepaalde (piek)werkzaamheden ingeschakeld. De 
ASA-studenten verdwenen na 198380, maar de al bestaande inleen (in 1983: 628 mensdagen) 
van de Zaanse Los- en Laadploeg Het Kappie kreeg in 1984 een formele status (de naam ver-
wees naar het kapje op het hoofd bij het dragen van zakken op de schouder en/of de rug).81

Ook gingen de overtredingen van de CAO in 1983 onverminderd door. Tijdens de 
cacao piek regende het klachten bij de ondernemingsraad. Van een reepgast over de te 
kleine ploegen bij stuwadoorsbedrijf Ter Haak, van het bestuur van de vakbondsgroep over 
prestatiebeloning bij Jonker-Scheuer (“vuile taken betaling”), van Hekking over klaar naar 
huis dat bij Cornelder “vaste regel” was geworden, van 97 SHB’ers die met een handteke-
ningenactie protesteerden tegen tonnengeld (“meer tonnen draaien voor extra geld”).82 De 
ondernemingsraad nam dit protest over en eiste van de directie een dagelijkse controle. 
Directeur Van den Bergh was van mening dat de verantwoordelijkheid voor deze praktijken 
in de deelnemende bedrijven lag. De druk van “de moordende concurrentie”, zo zei hij, 
dwong ondernemers te kiezen voor prestatiebeloning.83

In deze schriftelijke klachten ging het ook over de funeste invloed van koppelbazen. In 
april 1983 kregen zij met grote krantenkoppen een niet te negeren belangstelling.84 Verdacht 
van ontduiking van belasting en betaling van sociale premies arresteerde de Rijkspolitie 
te water zes personen, waaronder de directeur van W.M. van de Velde Stuwadoors- en 
Servicebedrijf BV, lid van de SVN en garanderend deelnemer SHB (32 man). Tijdens de 
cacaopiek zouden koppelbazen voor minstens 40 miljoen gulden gefraudeerd hebben en 
dagelijks gebruikmaken van gemiddeld honderd ‘zwartwerkers’.85

79 Personeel Jaarverslag 1983, pp. 16 en 17. Staten, Correspondentie ondernemingsraad 1984 - idem.
80 Idem. Inleen ASA-studenten 1983: 151 mensdagen. De daling trad na 1979 (2.202) in - idem.
81 Juli 1983 zegde de Vervoersbond FNV, daarin gevolgd door de ondernemingsraad van de SHB, de piekrege-
ling op vanwege een tekortschietende controle. In 1984 kwam er een voorlopige regeling die een volgorde kende. 
Wanneer, als eerste, het vaste en het SHB personeel niet in de pieken konden voorzien en, als tweede, de leden 
van de SVN onderling het werk niet konden overdragen, schakelde de SHB geregistreerd personeel van Het Kappie 
in voor alle voorkomende werkzaamheden in het stukgoed. Bleek dan nog behoefte te bestaan aan chauffeurs 
voor autoboten, dan kon de SHB een geregistreerde groep chauffeurs benaderen - Vervoersbond FNV, Regeling 
pieksituaties, 22 december 1983. De ongeveer zeventig arbeiders van Het Kappie volgden de voorwaarden van de 
CAO, maar waren bij ‘geen werk’ aangewezen op een uitkering. Bovendien was bestelling van een taak van vier uur 
mogelijk - IISG, Archief Vervoersbond NVV/FNV, nrs. 1453 en 1454.
82 Brieven, data 7-28 maart 1983, Correspondentie Ondernemingsraad SHB 1983 - IISG-AHBd.
83 Notulen overlegvergadering 12 april 1983 - idem.
84 “Grote koppelbaas aangehouden in de haven van Amsterdam” - Het Parool, 11 april 1983. “Grote fraude met 
zwart werk ontdekt in haven Amsterdam”- de Volkskrant, 12 april 1983.
85 Na een jaar eerder met financiële steun van de gemeente Amsterdam een nieuwe cacaoterminal te heb-
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Deze tegenstrijdigheid tussen overschot en inleen klonk niet door in het tweede sociaal 
akkoord. Dat richtte zich op de terugdringing van het surplus aan stukgoedarbeiders en 
maakte een onderscheid tussen een A- en een B-garantie. De laatste was afgestemd op de 
cacaopiek. Berekend was dat de als B-pool aangeduide constructie in het eerste jaar 320 
arbeiders nodig had, hetgeen een verhoging van de behoefteopgave van 118 man inhield. 
Het bestuur van de SHB bepleitte zo’n regeling in april 1983 bij de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en drong met succes aan op een verhoogde bijdrage van het 
AWF.

De minister gaf met terugwerkende kracht tot 1 januari 1983 groen licht aan een 100 
procent subsidie voor de leegloop in de B-pool gedurende maximaal vijf aaneengeslo-
ten maanden per jaar.86 Deze B-pool was overigens een administratieve aangelegenheid. 
Iedere SHB’er kon ingezet worden voor de cacaopiek. Feitelijk daalde de bijdrage van de 
deelnemende ondernemers aan de financiering van de leegloop. Dat gold ook voor de ove-
rige leegloop, doordat het pensioenfonds bijdroeg aan de kosten via een premieverlaging 
voor de deelnemers aan de ouderenregeling.87

Een tweede onderdeel van het sociaal akkoord bestond uit een arbeidstijdverkorting 
van 8 procent (Rotterdam: 10). Dat gebeurde in de vorm van roostervrije dagen die, geïn-
spireerd door het Akkoord van Wassenaar, de arbeiders voor een deel zelf financierden. 
Over de periode 1 januari 1984/1 juli 1985 zouden daarmee 85 arbeidsplaatsen behouden 
blijven, waarvan ongeveer de helft bij de SHB.88

Een derde onderdeel maakte tussentijdse aanpassingen mogelijk. Na de ingangsda-
tum van 1 juli 1983 volgde elk halfjaar een peiling om aan de hand van de verhouding 
personeelssterkte/personeelsbehoefte de voortgang vast te stellen. Wanneer een even-
tueel overcompleet niet volgens de afspraken gefinancierd kon worden, beschouwde het 
akkoord gedwongen ontslagen als onvermijdelijk. Ook in het geval van een dreigend fail-
lissement.89 Het veto van de Vervoersbond FNV op ontslag kon dus in bepaalde omstan-
digheden opgeheven worden. Overigens was in de mogelijkheid van een tekort, een reali-
teit in 1984, niet voorzien.

Een laatste hier te noemen bepaling betrof de bestrijding van onreglementair werk 
door een pasjessysteem. De invoering daarvan bleek een precaire aangelegenheid. De pas-
jes waren een middel om tot betrouwbare berekeningen te komen die op hun beurt wel of 
niet gedwongen ontslagen tot gevolg hadden De vraag was, richtte de controle zich op de 
ondernemer of op de arbeider, dus wie droeg de verantwoordelijkheid voor de overtredin-
gen? En wie oefende de controle uit? De Rijkspolitie te water, ‘politioneel’ (ondernemers), 

ben geopend, ging Van de Velde begin 1984 failliet - Het Parool 19 januari 1984. In februari 1984 volgde bij de 
Amsterdamse rechtbank een aantal veroordelingen - de Volkskrant, 3 februari 1984.
86 Sociaal akkoord voor Amsterdam in het kader van het Nehem-structuurverbeteringsplan voor de conventi-
onele stukgoedstuwadoorssector, Bijlage IV SVN Jaarverslag 1983 (hierna: Sociaal akkoord Amsterdam 1983). In 
Rotterdam gingen arbeiders uit de stukgoedbedrijven over naar de SHB en kwam de verhouding SHB/vast op 
50/50 procent, pp. 10, 11.
87 Nehem, Sociaal Beleidsplan, p. 17. De maximale bijdrage bedroeg voor die tijd 65 procent. Halverwege 1984 
verlengde de minister de extra voorziening van AWF tot 1 juli 1985, de datum tot waar het sociaal akkoord gold.
88 SHB, Personeel Jaarverslag 1983, p. 3 - IISG-AHBd.
89 Sociaal akkoord Amsterdam 1983.
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of het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, ‘sociaal’ (vakorganisaties)?90 Na veel 
getwist, protesten en stakingen tegen “ronselpraktijken”91 en de bemoeienis van minister 
J. de Koning92, kreeg in november 1984 de sociale vorm de voorkeur.93 Voorbereidingen, 
procedures en foto’s ten spijt, een feitelijke invoering bleef uit.94

Ook de uitwerking van de roostervrije dagen liep niet soepel. De CAO, waarin deze dagen 
gedeeltelijk betaald werden met ingeleverd loon, kreeg toch al bij vakbondsleden de han-
den niet op elkaar.95 Ook hier kwam de machtsvraag aan de orde. Wie wijst de dagen 
aan, zijn ze vrij opneembaar of worden ze gepland in periodes van leegloop? De onderne-
mingsraad kwam uiteindelijk voor het jaar 1984 op een schema dat de weken aangaf die 
in aanmerking kwamen voor een roostervrije dag, plus een aantal vrij te kiezen dagen. Het 
resultaat was het behoud van ongeveer 55 arbeidsplaatsen.96

Op een geheel andere manier dreigde de ouderenregeling (‘vrijwillig ontslag’) te ontspo-
ren. Voor het eerst toegepast in de havens, leek de landelijke voorziening voor 57½-jarigen 
en ouder onder haar succes te bezwijken. De Koning besloot begin 1983 vanwege de hoge 
overheidskosten tot een afremming en stond de ondernemers een verlaging toe op de aan-
vulling van de uitkering.97 Toen later in het jaar de scheepvaartverenigingen daar met een 
vermindering van 3 procent gebruik van maakten98, dwong de rechter tot navolging van het 
akkoord en handhaving van de aanvulling tot 90 procent.99

Terwijl de Amsterdamse haven in 1984 een recordjaar kende, lag er een werkgelegenheids-
akkoord dat rafels en scheuren vertoonde en weinig vertrouwen kreeg van de haven-
arbeiders. Dat verbeterde niet, toen het overcompleet omsloeg in tekorten.

Tekorten
In 1983 trad in de sociaal-politieke verhoudingen binnen de SHB een verschuiving op 

die bevestigde wat De Wildt eerder in een terugblik op de staking van 1979 “een keerpunt” 
noemde. De toonzettende en actieve voorzitter van de ondernemingsraad, De Rooi, tevens 
prominent kaderlid van de Vervoersbond FNV, maakte met ingang van 1 januari gebruik 
van de vertrekpremieregeling. Met hem vertrok een bondsloyale man die in constructief 

90 Vervoersbond FNV, Informatie, 23 augustus en 2 november 1984. SVN, Aan Bedrijfsgroepbestuur van de 
Vervoersbond FNV en aan Vervoersbond CNV, 20 augustus 1984 - IISG-AHBd.
91 De Waarheid, 23 december 1983 en 26 oktober 1984.
92 Dat de pasjesregeling niet van de grond kwam, vervulde De Koning “met grote zorg” - minister De Koning 
aan Commissie II (paritaire ‘commissie overcompleet’ in Rotterdam), 17 mei 1984 - IISG-AHBd. J. de Koning was 
minister Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het eerste kabinet Lubbers (1982-1986).
93 SVN, Jaarverslag 1984, p. 20.
94 “De indertijd gemaakte pasfoto’s zullen op korte termijn worden vernietigd” - M.J. Haak, Aan de onderne-
mingsraad SHB, 14 februari 1991 - IISG-AHBd.
95 Deelname referendum: 34 procent. Steun raam CAO in Amsterdam en Rotterdam gezamenlijk: 59 procent, in 
het stukgoed:respectievelijk 52 en 50. Vervoersbond FNV, CAO Nieuws, 16 augustus 1983 - idem.
96 Jaarverslag ondernemingsraad SHB, 1983 - idem.
97 Nederlandse Staatscourant, 7 februari 1983.
98 F. van den Berg en anderen, Het zal wel doodbloeden. De Rotterdamse stukgoedstaking 1984, Amsterdam 
1984, p. 12 (hierna: Het zal wel).
99 de Volkskrant, 29 december 1983.
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overleg met de directie meedacht bij de oplossing van beleidsproblemen. Zijn ‘sociale 
partner’, Van den Bergh, nam aan het einde van het jaar, na ruim een kwart eeuw (mede)
directeurschap, afscheid via de ouderenregeling. Een verlicht en op harmonie gerichte 
ondernemer die tijdens de teruggang van 3.800 naar 700 arbeiders de flexibiliteit van de 
dienstbaarheid aan de bedrijven versterkte. Zijn vertrek viel meer dan symbolisch samen 
met de opheffing van het sinds 1921 gebruikte pand aan de Javakade. Met deze afsluiting 
van een tijdperk kwam ook een einde aan de scheiding tussen de kantoren Oost en West, 
een concentratie die de onderlinge contacten tussen arbeiders vergemakkelijkte.100

Toen de nieuwe directeur Haak aantrad, in vergelijking met zijn voorganger meer een 
administrateur dan een bestuurder en meer een manager dan een ondernemer, waren de 
drie in 1979 gedegradeerde mentoren lid van de ondernemingsraad. De eerste vergadering 
waaraan Hekking deelnam, was 27 mei 1983; hij zou zich ontwikkelen tot een strijdbare en 
sociaal bewogen raadsman van het personeel. In diezelfde periode werd De Wildt secre-
taris van de vakbondsgroep, onafhankelijk opererend stond hij voor een kritische en van 
onderop georganiseerde vakbond.

Door deze veranderingen nam de invloed toe van SHB’ers die de gevolgen van de herstruc-
turering bestreden. Ze zochten samenwerking met de vaste collega’s en kregen daarbij 
de wind in de rug van zowel het rammelende sociaal akkoord als het recordjaar dat de 
Amsterdamse haven in 1984 doormaakte. Al in januari was dat merkbaar in een pamflet 
van de gezamenlijke kadergroep bij een vijftal bedrijven dat opende met “Er is volop werk 
in de Amsterdamse haven. Boten genoeg aan de kade.”101 En even verderop: “Ingeleverd 
hebben we al. De overheid heeft de havenbedrijven in Amsterdam en Rotterdam al ettelijke 
miljoenen verstrekt voor de herstrukturering. Als ze nu ook nog onze roostervrije dagen 
naar een stille periode verschuiven, betalen wij onze eigen leegloop.”

De Amsterdamse overslag overschreed inderdaad de top van 1983 met 16 procent naar 
27,1 miljoen ton. Voor de kleine stijging van het stukgoed (met 2 procent, naar: 2,7 mil-
joen) waren het containerverkeer en het autovervoer verantwoordelijk.102 1984 Was ook het 
jaar van investeringen in loodsen voor de cacao-overslag in het Westelijk Havengebied en 
de invoering van een computergestuurd transportbandsysteem bij Cornelder. Bovendien 
besloot het Japanse autoconcern Nissan naast het terrein van CTA het distributiecen-
trum voor geheel Europa te vestigen.103 Het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam stelde 
tevreden vast dat de positie van ‘s werelds eerste cacaohaven gehandhaafd was en dat de 
gezamenlijke havens in het Noordzeekanaalgebied in Noordwest Europa de vijfde plaats 
innamen.104

100 SHB, Personeel Jaarverslag 1983, p. 4 - IISG-AHBd.
101 Vervoersbond FNV, Informatie, 30 januari 1984. Bedrijven: CTA, Jonker Scheuer, SHB, Ter Haak en VCK. Kort 
daarvoor bracht het Ministerie van Economische Zaken de subsidieregeling van het jaar 1983 uit. In het kader van 
de Nehem ontvingen Rotterdam en Amsterdam samen 51,6 miljoen - idem.
102 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, 28 februari 1985. Cacao-overslag in 1983: 277.000 en in 1984: 332.000 
ton. Stijging aantal aankomende schepen, 1980: 4.336, 1983: 4.086 en in 1984: 4.601 - IISG-AHBd.
103 SVN, Jaarverslag 1984, pp. 4 en 6. Zie hiervoor pp. 141, 142.
104 Amsterdam/Beverwijk/ IJmuiden/Zaandam na Rotterdam, Bremen, Hamburg en Antwerpen.
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Tegen deze achtergrond stelde de gezamenlijke kadergroep tekorten vast. Deze dienden 
niet door “mensen op losse basis” weggewerkt te worden, maar door vakbekwame, werk-
loze jongeren met het diploma havenvakschool en door degenen die bij VCK ontslagen 
waren en bij de vacaturebank stonden ingeschreven. Deze eis kreeg, door enkele actuele 
ontwikkelingen, een offensieve lading.

Tabel 7.3105 Personeelsgegevens SHB Inleen

 Overschot Tekort Leegloop Het Kappie Chauffeurs

1e kwArtAAl 1984 1.658 7.232 4,9 % 1.637 563

Gehele jAAr 1984 9.024 20.757 7,4 % 4.438 1.242

Behalve leegloop (gemiddeld percentage), alle cijfers in mensdagen.

Gedurende het eerste kwartaal (1984) traden aanzienlijk meer tekorten op dan overschotten 
en was de inleen van Het Kappie ruim twee keer zo groot als de 789 in het gehele jaar 1983.

Bij monde van de voorzitter van het bestuur van de bedrijfsgroep havens, Ger Ros, 
beschouwde de Vervoersbond FNV deze situatie van tekorten, die zich ook in Rotterdam 
voordeed, als een succes van het ingezette proces van herstructurering. Gedwongen ont-
slagen waren immers voorkomen. “We hebben op alle punten gelijk gekregen.”106

De omzetting van dit ‘gelijk’ in nieuwe arbeidsplaatsen mocht logisch lijken, het 
akkoord van juni 1983 voorzag daar niet in. De ondernemers wezen een aannameplicht 
af. Rond de peildatum van 1 juli kwam de vervoersbond daarop terug naar aanleiding van 
het dreigend ontslag van honderd arbeiders en 27 beambten bij het stuwadoorsbedrijf 
Rotterdam Terminal. Na de aanvraag van de surséance van betaling, vier weken acties 
(21 augustus/21 september) en verschillende, mislukte bemiddelingspogingen – onder 
anderen door minister De Koning, gesteund door minister-president Lubbers – volgde een 
akkoord. Daarin was geen plaats voor de aannameplicht, wel voor de overgang van 82 
arbeiders van Rotterdam Terminal naar de SHB.107

In Amsterdam kwam de ondernemingsraad op een tekort van ruim honderd mensen 
en zag dat bevestigd in het uitwijken van schepen naar andere havens, ondanks de grote 
inleen.108 De bedrijfsgroep van de vervoersbond volgde echter de berekeningen van het 
Gemeentelijk Havenbedrijf en trok samen met de SVN de conclusie dat er een evenwicht 
bestond “tussen de personeelssterkte en het werkaanbod”. De verwachting was dat door 
“de voortschrijdende unitisering en containerisatie” de personeelsbehoefte verder daalde, 
maar dat door de genomen maatregelen en het natuurlijk verloop gedwongen ontslagen 
voorkomen werden.109

105 Overzichtsstaten, Ondernemingsraad SHB 1984 - IISG-AHBd.
106 de Volkskrant, 7 februari 1984.
107 Zie Van den Berg e. a., Het zal wel, pp. 24-76 en Van Driel, De herstructurering, pp. 55, 56. Op aandringen 
van minister De Koning vormde de instelling van een nieuwe werkgelegenheidscommissie een onderdeel van het 
akkoord. Het arbeidsintensieve deel van de stukgoedoverslag liep namelijk sneller terug dan de verwachting in 
1981. De Koning wenste een oplossing voor de langere termijn. De commissie kwam eind 1984 onder leiding te 
staan van Rijnmondvoorzitter A. A. van der Louw en oefende grote invloed uit op de verdere herstructurering.
108 Verslag vergadering ondernemingsraad 27 augustus 1984 - IISG-AHBd.
109 Scheepvaartvereniging Noord, Vervoersbond FNV, Vervoersbond CNV, Overeenstemming inzake het sociaal 
akkoord in de stukgoedsector in de Amsterdamse haven, 27 augustus 1984 - idem. Volgens schattingen verving bij 
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De ondernemingsraad van de SHB reageerde even snel als fel met een brief aan het perso-
neel. Deze begon met een opsomming van dagelijkse voorvallen die tekorten maskeerden, 
zoals het niet kunnen opnemen van snipperdagen, werken in onderbezette ploegen en veel 
werk in het weekeinde. Gedwongen ontslagen kwamen weliswaar niet voor, maar het per-
soneelsbestand brokkelde gestaag af van 631 begin 1984 naar 604 op 1 juli. Op die laatste 
datum maakte “tot grote verbazing van de ondernemingsraad” de directie een garantie-
verlaging voor de B-pool van 29 arbeiders bekend. Behalve uitbreiding van arbeidsplaat-
sen stelde de ondernemingsraad daar terugdringing van de inleen tegenover; acties waren 
beslist “niet uitgesloten”.110

Zo’n actie brak de volgende dag, 30 augustus 1984, uit bij CTA; een werkonderbreking 
in de vorm van verlengde schafttijd. De onrust bij deze verreweg grootste inlener van de 
SHB leidde nog dezelfde avond tot een spoedoverlegvergadering van de ondernemings-
raad van de SHB, waarbij vertegenwoordigers van de SVN en de vervoersbond aanwezig 
waren.111 Alle kwesties passeerden de revue, van pasjesregeling tot tekorten, van garantie-
verlaging tot piekregeling. Voor de hand lag dat de SVN op het gevaar wees dat acties de 
schepen naar elders verjoegen. Misschien gold dat ook wel voor de conflictbemiddelende 
rol van de bondsbestuurders: “morgen zal in een circulaire worden getracht de ontstane 
onrust in goede banen te leiden”.112

De SVN benaderde de garantieverlagingen behoedzaam.Gezien de onzekerheid over de 
voortzetting van de Bpool, diende de SVN rekening te houden met het financiële belang 
van het AWF bij een zo klein mogelijke B-pool, dus bij lage garanties. Tegelijkertijd echter 
was de profijtelijkheid van de subsidie voor de ondernemers geen prikkel de garanties te 
verlagen113, te meer daar de leegloop in het vierde kwartaal slechts 5,8 procent bedroeg.114 
De SVN moest dus tussen verschillende financiële overwegingen laveren.

Op 31 augustus bracht de ondernemingsraad schriftelijk verslag uit aan het personeel. Het 
was kalmerend. De garantiegetallen waren correct bevonden en de gesprekken kregen een 
vervolg.115 Een kort daarna uitgebracht pamflet van de gezamenlijk kadergroep was van 
een ander kaliber en eiste: alleen inleen bij extreme pieken, vaste mensen aannemen en 
een pasjesregeling met een sluitende controle. “Er is een SHB en er zal een SHB moeten 
blijven.”116 De Amsterdamse vervoersbond bevestigde deze eisen in een brief aan de SVN, 
wees op mogelijke “werkonderbrekingen voor onbepaalde tijd” en kondigde de komst aan 

de containerisering één arbeider negen conventioneel werkende collega’s, bij de unitisering vier.
110 Ondernemingsraad SHB, 29 augustus.1984. OR aan bestuur SHB, 29 augustus 1984 - idem.
111 Op 31 december 1983 bedroeg de behoefteopgave van CTA 197 op een totaal van 365, een jaar later waren deze 
cijfers: 215 en 458 - Overzichtsstaten, Correspondentie ondernemingsraad SHB, 1984 - idem.
112 Verslag overlegvergadering ondernemingsraad SHB, 30 augustus 1984 - idem.
113 Een beleidsmedewerker van het AWF wees - in een notitie over de gewenste omvang van de pool - op de 
neiging van havenondernemers de leegloopkosten bij de SHB te leggen. Een eventueel overcompleet lieten ze bij 
voorkeur aan de pool - Het bestuur van het Algemeen Werkloosheidsfonds, Havenarbeidsreserveregeling. Advies 
aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 21 juni 1984 - idem.
114 Personeel Jaarverslag 1984, p. 15 - idem.
115 Ondernemingsraad SHB, 31 augustus 1984 - idem.
116 Ondernemingsafdeling VCK, SHB, CTA, OBA en Ter Haak, 7 september 1984. Ook ondertekend door de leden 
van de ondernemingsraden - idem.
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van een grote delegatie van de ondernemingsraad van de SHB.117 Dit bezoek vond op 14 
september plaats in het Havengebouw. Na drie uur heen en weer gepraat verliet een woe-
dende delegatie de zaal. Alleen een pasjesregeling kreeg enige steun van de SVN, maar de 
reactie op de door de waterpolitie uit te voeren controle was schamper: “De politie heeft 
met zulke dingen niks te maken. Bovendien heeft die de handen vol aan werkgevers die de 
afgelopen jaren in de haven wegens fraude en belastingschuld zijn opgepakt.”118

Terwijl de stakingsdreiging in de lucht bleef hangen, bereikten de SVN en de bonden 20 
september een akkoord. Daarin verklaarde de scheepvaartvereniging bereid te zijn mini-
maal dertien arbeiders van de vacaturebank in dienst te nemen en vijftien jongeren een 
opleiding via het leerlingstelsel te bieden. Voorwaarde was dat de bonden samen met 
de ondernemers bij de minister de voortzetting van de B-pool en de ouderenregeling 
bepleitten.119

Gezien eerdere eisen van zowel bond als gezamenlijke kadergroep kon van een mager 
akkoord gesproken worden. Ook in het derde en vierde kwartaal van 1984 waren er aan-
zienlijk meer tekorten dan overschotten, ging de inleen door en daalde het personeelsbe-
stand tot 600 man.120 De situatie bleef explosief. De ‘onoorbare praktijken’ bleken hard-
nekkig, zoals een staking op 26 oktober liet zien. Ongeveer driehonderd stukgoedarbeiders 

117 Vervoersbond FNV, Aan de directie van de SVN, 7 september 1984 - idem.
118 De Waarheid, 15 september 1984.
119 Verklaring werkgevers, 21 september 1984 - IISG-AHBd. Ook werd overeengekomen dat de beslissing over de 
pasjesregeling in handen van de minister kwam. Deze koos voor het GAK, zie pp. 13, 14.
120 Overzichtsstaten, Correspondentie ondernemingsraad SHB 1984 - idem.

Nat houden om verstuiving tegen te gaan, kolenoverslagbedrijf OBA, 17 oktober 1981 - foto Piet den Blanken
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keerden zich tegen de belading van twee koelschepen met bevroren vis “door wildvreemde 
bedrijven met mensen die niet onder de Haven CAO vallen”. Een boze directeur van de 
SVN stelde het Gemeentelijk Havenbedrijf verantwoordelijk, omdat de overtreding plaats-
vond op een door de gemeente verhuurd terrein. Binnen de kortste keren geschiedde het 
werk volgens de CAO.121 De inhouding van het loon vanwege de gestaakte uren moest de 
directie van de SHB snel terugdraaien.

Deze twee kleine successen sloten goed aan op het voornemen van de gezamenlijke 
kadergroep om de nakoming van het akkoord op de voet te volgen.122 Begin november kon 
vastgesteld worden dat, op de pasjesregeling na, de verschillende onderdelen tot uitvoe-
ring waren gebracht. Dat betekende ook dat de B-pool in stand bleef.123

De herstructurering van de havens die doorzette, stond niet op zichzelf. De Vervoersbond 
FNV trachtte het tij te keren met het plan van een landelijke SHB. Tevergeefs. Ook de 
tripartiete, professionele samenwerking strandde op belangentegenstellingen.

Professionele samenwerking
Het radicaal bezuinigingsprogramma dat het eerste kabinet Lubbers (1982-1986) 

uitvoerde, maakte deel uit van een algehele maatschappelijke herstructurering.124 Deze 
strekte zich via marktconforme ingrepen als liberalisering, deregulering en flexibilisering 
uit tot de sociale zekerheid, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. De ‘afslanking’ van de 
verzorgingsstaat betekende alleen al voor ouderen, arbeidsongeschikten en zieken gedu-
rende de eerste helft van de jaren tachtig een koopkrachtverlies van ruim 10 procent.125

Rond het jaar 1985 trad een kentering op en herstelde de economische groei door een 
hogere export. Dat gold niet voor de “kwakkelende investeringen”, wel voor de werkgele-
genheid, zij het dat de structuur van de ‘banenmachine’ ingrijpend wijzigde.126 De traditi-
onele werkgelegenheid in onder meer de industrie en havens nam af en die in de dienst-
verlening groeide. Behalve dat deze verschuiving gepaard ging met een uitbreiding van 
de laagbetaalde en flexibele arbeid, had ze gevolgen voor het ledenbestand en de strijd-
ervaring van de vakbeweging.127 De nieuwe sectoren kenden immers een lage en de oude 

121 Vakbondsafdelingen en delegaties ondernemingsraden van CTA, SHB en VCK, Open brief, 25 oktober 1984. 
Brieven van directeur SVN en directeur Gemeentelijk Havenbedrijf, 23 en 26 oktober 1984 - idem.
122 Vakbondsafdelingen en ondernemingsraden van VCK, SHB, CTA en OBA, 15 oktober 1984 - idem.
123 Vervoersbond FNV, Informatie, 1 november 1984 - idem.
124 Econoom Wim Boerboom gebruikte de term ‘overheveling’ als ontmaskering van de gebruikelijke aanduiding 
‘bezuiniging’. Op basis van de miljoenennota’s kwam hij voor Lubbers’ eerste kabinet op een bedrag van 58 miljard 
gulden (het saldo van overdrachten aan en ontvangsten van het bedrijfsleven door de overheid ) - W. Boerboom, 
Een kwestie van woorden, in: Solidariteit, september 1987.
125 Van Zanden, Klein land, pp. 226 en 229.
126 Idem, pp. 126, 233 en 236. Kleinknecht en Naastepad onderzochten de verbanden tussen de verschillende 
grootheden. Kort samengevat, kwamen zij tot de conclusie dat de langjarige loonmatiging de (technologisch 
vernieuwende) investeringen afremde en daarmee de arbeidsproductiviteit die op haar beurt voor de groei van de 
(flexibele) banen zorgde  A. Kleinknecht, R. Naastepad, Wordt de Nederlandse concurrentiepositie bedreigd door 
lagelonenlanden? Lonen en arbeidsproductiviteit, een poging tot verheldering (hierna: Wordt de Nederlandse), in: 
H. Boot (redactie), Om de vereniging van de arbeid. Globalisering en vakbeweging, Amsterdam 2005, pp. 68-70 
(hierna: Om de vereniging).
127 T. Elfring, R.C. Kloosterman, De Nederlandse job machine’, de snelle expansie van laagbetaald werk in de 
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een hoge organisatiegraad.128 Mede door deze ontwikkeling waren voor de FNV moeilijke 
tijden aangebroken. De al sinds 1960 dalende organisatiegraad (toen: 40,0 procent, bij-
drage FNV: 65,6 procent) ging in de periode 1980-1985 versneld omlaag, van 33,3 naar 
27,3 procent (bijdrage FNV van 60,6 naar 59,1 procent).129

De Vervoersbond FNV kon uiteraard niet ontsnappen aan de algemene effecten van de 
kabinetspolitiek in combinatie met de overlegzoekende vakcentrale. Weliswaar leverde de 
beleidshervorming na 1979 een grens op als ‘geen man gedwongen de havenpoort uit’, 
maar de beoordeling “herkenbaar, aansprekend en militant” was te complimenteus.130 In 
directe contacten onderging de bond allerlei overheidsinvloeden, met name in het kader 
van de tripartiete commissies van de Nehem, die getekend waren door een professionele 
samenwerking waarin de mogelijke meningsverschillen in gemeenschappelijke teksten 
oplosten. Ook was de overheid ‘partij’ bij de sociale akkoorden die in hun uitvoering 
afhankelijk waren van ministerieel beleid, zoals bij de ouderenregelingen en het Algemeen 
Werkloosheidsfonds. Het beroep op dat fonds nam toe, mede daardoor kwam de voortzet-
ting van de subsidieregeling opnieuw ter discussie te staan.

Bij deze afhankelijkheid en de behoefte het eens te worden, was de derde partij zowel 
dader als getuige. De herstructurering was primair een belang van de ondernemers, waar-
bij bemiddeling en rechtvaardiging door overheid en bonden welkom was. Uitspraken 
van een vooraanstaand woordvoerder – directeur Sociale Zaken van de SVZ, G. Zeebregts 
– maakten de bedoeling en grenzen van de akkoorden duidelijk. “De afspraken die zijn 
gemaakt hebben tot doel om grote overschotten aan stukgoedpersoneel weg te werken. 
In wezen is het één grote ontslagprocedure.”131 Dat was in 1983 na het tweede akkoord. 
Ruim een jaar later, aan de vooravond van het zogenoemde Van der Louw akkoord, sprak 
hij lovend over de tewerkstelling in de Antwerpse haven, waar ondernemers bij leegloop 
geen franc betaalden en de arbeiders van de overheid 60 tot 70 procent van het basisloon 
ontvingen.132

In interactie met overheid en ondernemers ontwikkelde de Vervoersbond FNV ook eigen 
beleid. Eind 1982 was dat een discussienota over “zeggenschap in de havens”. Tegenover 
de ongenaakbaarheid van de ondernemers staken de ideeën in deze nota wat wereld-
vreemd af.133 Niet de ondernemers, maar “de werknemers zelf” dienden te beslissen over 
aanschaffen van kranen en loodsen en vaststellen van de vakantiedata; over aantrekken 
van investeringskapitaal en samenstellen van de ploegen; over opvoeren of verlagen van 
bedrijfsactiviteiten en moderniseren van de kantine, over wel of niet samenwerken met 

dienstensector, Amsterdam 1989, p. 8.
128 Visser, Het Profiel, p. 48.
129 Idem, pp. 32, 33. Organisatiegraad in 1990: 24,4 procent, aandeel FNV: 60,1 procent. In 1985 was het geza-
menlijk aantal leden van FNV-bonden lager dan in 1960, respectievelijk 903 en 919 duizend, terwijl de beroeps-
bevolking groeide van 4,2 naar 5,3 miljoen - CBS, http://statline.cbs.nl, historie arbeid 1899-2005, 25 augustus 
2006; historie leden vakverenigingen 1901-2009, 21 september 2009.
130 Van Driel, De herstructurering, p. 53.
131 Het Vrije Volk, 24 augustus 1983.
132 Het Financieele Dagblad, 19/21 januari 1985.
133 Vervoersbond FNV, Zeggenschap in de haven. Een diskussienota die om reacties schreeuwt, 1982.
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andere bedrijven en kiezen van werkkleding.134

Deze gedachte van zelfbeheer bleek een paar jaar later in een plan voor een landelijke 
SHB al weer verlaten, het eerder voorgestelde paritair bestuur keerde terug. De rechtvaar-
diging van deze stap was het feit dat de SHB “geen ander doel heeft dan de inzet van 
arbeid te verzorgen”, dus geen ‘gewone’ onderneming was.135 De verwachtingen waren 
hoog. Een geografische herindeling en een centrale organisatie met regionale vestigingen 
zouden een volledige voorziening in pieksituaties mogelijk maken, de inhuur van derden 
– al of niet illegaal – kon teruggedrongen worden en de arbeidsvoorwaarden in de diverse 
havens gelijkgeschakeld. Verwacht eindresultaat: minder leegloop, meer en stabielere 
werkgelegenheid.136

Bij de scheepvaartverenigingen stuitte, zoals eerder in 1979, de paritaire bestuursvorm 
op het bezwaar dat met de vakbond als medebestuurder de bedrijfsvoering met “onei-
genlijke elementen” belast zou worden.137 Een bezwaar dat ook bij vakbondsleden in 
Amsterdam leefde, de bemoeienis met arbeidsvoorwaarden zou onvermijdelijk zijn, waar-
mee het bestuur “tegenover zowel werkgevers als vakorganisatie kwam te staan”.138 Ten 
opzichte van een onderlinge samenwerking stonden de directies van de Rotterdamse en 
Amsterdamse SHB positief, uitwisseling van personeel zou de flexibiliteit van het beschik-
bare arbeidspotentieel bevorderen. De ondernemingsraad en vakbondsafdeling van de SHB 
in Amsterdam waren vanaf het begin “sceptisch”, terwijl het bestuur van de vakbondsafde-
ling van de Rotterdamse SHB zonder meer afwijzend was.139 De grotere flexibiliteit zou tot 
een daling van het totale personeelsbestand leiden, alleen al doordat de cacaopiek en de 
(Rotterdamse) fruitpiek in een andere periode van het jaar plaatsvonden. Bovendien stond 
de deur open voor een landelijke havenarbeidsreserve, op basis van: “100 procent loon bij 
werk, uitkering op WW-nivo bij leegloop”.140

De landelijke SHB bleef een plan. Ondanks de getoonde sympathie bij het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de mogelijkheid zag via een landelijke regeling de 
verschillen in tewerkstelling en subsidie in de havens weg te werken.141 Het bestuur van de 
bedrijfsgroep havens hield de discussie over het plan een aantal jaren aan de gang. Onder 
meer door de detachering in Amsterdam van Rotterdamse SHB’ers – in december 1986 

134 Idem, p. 9. De nota reageerde op de kritiek na de staking van 1979 dat de bond onvoldoende aandacht gaf aan 
beleidsontwikkeling. De staking klonk ook door in de taak van kaderleden. Ze moesten “beleidsgebonden optre-
den”: bondsstandpunten uitdragen en verdedigen “op al die plaatsen waar zij ‘dankzij’ de bond funktioneren” - pp. 
21, 22. Een regel die kritiek op het bondsbeleid aan banden legde.
135 Vervoersbond FNV, De SHB landelijk bekeken. Een visie van de bond op de inzet van werknemers in de 
Nederlandse havens, rekening houdend met pieken en dalen in de goederenstroom, 1985, p. 19.
136 Idem, pp. 23.
137 Nehem, Sociaal beleidsplan, p. 78.
138 Verslag vergadering ondernemingsraad, 12 juni 1986. Daarbij waren ook leden van de ondernemingsraden van 
andere bedrijven en vakbondsbestuurders aanwezig - idem.
139 Verslag vergadering ondernemingsraad SHB, 25 juni 1984 - idem.
140 J. Toussaint, Geen landelijke SHB, 25 februari 1985. Jeroen Toussaint was voorzitter van het bestuur van de 
vakbondsafdeling bij de Rotterdamse SHB.
141 Verslag commissie piekregeling, 17 september 1986. Aan deze paritaire commissie nam soms een vertegen-
woordiger van het AWF deel - IISG, Archief Vervoersbond NVV/FNV, nr. 1454.
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voor een half jaar begonnen en daarna verlengd – te verbinden aan een nader onderzoek 
naar een landelijke SHB.142

In 1985 presenteerde de Nehem een project voor een sociaal beleidsplan, gelijkwaardig aan 
de lopende fysieke veranderingen.143 Hoewel het bij de SHB sneuvelde en de Vervoersbond 
FNV een jaar later met de Nehem brak, oefende het plan invloed uit op de inrichting van de 
stukgoedsector. Onder meer door het voorstel de grote pieken op te vangen door goedko-
per, aanvullend personeel, te weten oproep- en uitzendkrachten.144 Hierdoor ontstond de 
mogelijkheid ‘vaste’ SHB’ers in te zetten voor meer gespecialiseerd werk. Behalve onder-
mijning van de poolfunctie bevatte dit voorstel een ander risico. Te verwachten was dat de 
ondernemers de specialisaties en de daarvoor specifieke kwalificaties binnen het ‘eigen 
bedrijf’ wilden houden en reserveren voor hun vaste personeel. De SHB zou dan zowel aan 
de ‘achterkant’ (pieken) als aan de ‘voorkant’ (specialisaties) arbeid verliezen en degrade-
ren tot een complement voor de traditionele, fysieke arbeid.145

De bedoeling van de Nehem was dat per onderneming de directie in samenspraak met 
de ondernemingsraad een plan voor het sociaal beleid voor een periode van ongeveer vijf 
jaar opstelde. Dat moest gebeuren aan de hand van een leidraad die veranderingen in kaart 
bracht in de ladingsvorm, het scheepstype, de markt, de technologie, de ploegsterkte, 
enzovoort. Daarvoor waren gedetailleerde handleidingen met tientallen vragen beschik-
baar.146 Naar aanleiding daarvan voorzag de ondernemingsraad van de SHB de directie 
van zo’n vijftig aanvullende vragen.147 Dat was in september 1985. Na veel heen en weer 
geschrijf en gepraat bleken deze vragen na ruim drie jaar nog steeds onbeantwoord. Een 
sociaal beleidsplan bleef dan ook uit.148

In het kader van hetzelfde plan waren op het niveau van het tripartiete overleg pro-
jectgroepen gevormd die specifieke beleidsterreinen onderzochten als arbeidsverhoudin-
gen, functies, opleidingen en de toekomst van de SHB. Na ruim een jaar van vergaderin-
gen en nota’s schortte de Vervoersbond FNV de deelname aan deze projectgroepen op. 
Secretaris Marges was tot de conclusie gekomen “dat deelname aan het Nehem-project 
door de werkgeversorganisatie slechts gezien werd als een middel om overheidssubsidie 
te verkrijgen”, hetgeen leidde “tot onwaarachtige en vermoedelijk nutteloze diskussies in 
de diverse werkgroepen binnen het project.”149 Het gevolg was dat de Nehem regelmatig 
met zorg over de voortgang sprak en bij de Vervoersbond FNV het enthousiasme “niet zo 
groot” meer was.150

142 Overeenkomst tussen SVN en Vervoersbond FNV en CNV, 25 november 1986.
143 Nehem, Sociaal beleidsplan, pp. 4, 5.
144 Idem, p. 20 en 34-39.
145 Idem, p. 80.
146 Nehem, Handleiding voor de inventarisatie van de huidige situatie, ontwikkelingen, knelpunten, mogelijke 
verbeteringen en het vaststellen van intenties voor Sociaal Beleid ten behoeve van een Bedrijfs Sociaal Beleidsplan, 
‘s-Hertogenbosch, mei 1985. Idem “ten behoeve van het SHB Sociaal Beleidsplan”, juli 1985.
147 Ondernemingsraad SHB, Sociaal Beleidsplan voor de SHB, 3 september 1985.
148 Commissie Sociaal Beleid ondernemingsraad SHB, 27 oktober 1988.
149 K. Marges, Bestuur bedrijfsgroep havens, Aan de leden van de Nehem-struktuur-kommissie van het struk-
tuurverbeteringsprojekt stukgoedsektor, 17 november 1986.
150 K. Marges, Voortgang Nehem-struktuur verbeteringsprojekt stukgoed, 15 april 1986.
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De mislukking van het sociaal beleidsplan legde bloot dat de coördinatiekracht van 
de Nehem en haar tripartiete structuren verzwakte. Ondernemers kozen steeds meer 
hun eigen baan, terwijl bestuurders van de bedrijfsgroep havens trachten te werken 
aan een veranderingsproces “waarbij de belangen van werknemers op hetzelfde nivo 
zijn getild als belangen van de klanten, het kapitaal en de werkgevers”.151 Uiteindelijk 
trok de Nehem zich in oktober 1988 terug na de mislukking van een fusie van een 
aantal kleinere Rotterdamse stuwadoorsbedrijven.152 Na zes, zeven jaar moest een 
professionele technocratie het onderspit delven en bleek een zuivere reorganisatie een 
illusie.
Meer bepalend voor 1985 en de daarop volgende jaren waren de nieuwe sociale 
akkoorden die de ingezette herstructurering moesten voltooien. Opnieuw gestoeld op 
ouderenregelingen en arbeidstijdverkorting, met als grens geen gedwongen ontslagen, 
waren ze vanaf het begin betwist.

151 Idem.
152 SVN, Jaarverslag 1988, p. 17. de Volkskrant, 27 oktober 1988.




