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hoofdstuk 13

Arbeidspool in het rood

De eerste maanden van 1997 was de financiële crisis allesbeheersend. Terwijl de 
tegenstellingen tussen de directie en de ondernemingsraad verscherpten, duurde het 
nog tot april eer de acties begonnen. Ze waren veelal ‘wild’ en soms in samenwerking 
met de collega’s van de Rotterdamse SHB die zich tegen een ingrijpende reorganisatie 
verzetten. Spectaculaire acties, op de voet gevolgd door de media en de politie. De 
Vervoersbond FNV hield op afstand van de leden in beide pools ontslagen tegen. 
Hetzelfde gold de poging de Arbeidspool te laten overnemen door een uitzendbedrijf.

Oorzaken financiële crisis
De financiële nood en teruglopende werkgelegenheid bij de Arbeidspool kenden, 

naast nieuwe problemen in de containersector, oorzaken die al langere tijd hun invloed 
uitoefenden.

Allereerst Ceres. Het vertrek van de consortiums Eurosal en New Caribbean Services, 
een combinatie van zeven rederijen, hing al vanaf september 1996 in de lucht. Maar rond 
de eerste publiciteit over de financiële problemen bij de Arbeidspool1, raakte de beslissing 
in een versnelling.2 Zes weken later (21 maart) was het zo ver en volgde de aankondiging dat 
half april het laatste schip van de twee consortia in Amsterdam zou afmeren. De nieuwe 
directeur van Ceres, T. Meerman reageerde nuchter: “Het betekent dat de SHB (…) er nog 
eens een probleem bij krijgt.” Bondsbestuurder Heilig maakte zich zorgen over de “nega-
tieve uitstraling op de haven als geheel”, maar verwachtte geen onrust.3 Dat klopte. Bij 
Ceres en de Nederlandse kantoren van de rederijen bleven acties uit. Zijn collega Koningh 
liet een tegendraads geluid horen, volgens hem vielen de effecten op de werkgelegenheid 
wel mee: “Peanuts, in vergelijking met de aangekondigde investeringen in het Westelijk 
Havengebied met 30.000 nieuwe banen.”4 De Wildt zag het wegvallen van de inleen van 
Ceres “als een tijdelijke dip, er is genoeg werk in de haven, ook voor de pool”.5 Wentink 
was aanzienlijk minder optimistisch. “Het scheelt al gauw zo’n 15 procent [47 arbeids-
plaatsen], een hele aderlating.”6

Deze commentaren boden een vertrouwd beeld. Wentink zag een automatisme van 
minder werk en grotere problemen, waarbij Heilig zich aansloot. Koningh en De Wildt 

1 de Volkskrant, 5 februari 1997 - “Reserve havenpool Amsterdam na twee jaar op”. NRC Handelsblad,  
5 februari 1997 - “Mistige crisis rond havenpool”.
2 Nieuws van de Dag, 6 februari 1997 - “Vertrek rederijen zware klap voor overslagbedrijf CTA”. Noordhollands 
Dagblad, 6 februari 1997 - “Strop voor haven van Amsterdam”.
3 Nieuwsblad Transport, 22 maart 1997.
4 FNV Kader, april 1997.
5 Nieuwsblad Transport, 12 april 1997.
6 Nieuws van de Dag, 12 april 1997.
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bestreden dat en stelden impliciet de vraag hoe de Arbeidspool toegang kon krijgen tot de 
voorspelde en bestaande werkgelegenheid. Daar naar gevraagd, lichtte De Wildt later zijn 
standpunt toe. “Ik stelde twee kwesties aan de orde. Eén, de oorzaak van onze problemen 
lag niet bij Ceres, maar in de voorgaande periode van financiële chaos. Twee, de werkge-
legenheid in het algemeen verminderde niet, maar er werd steeds meer buiten de Haven 
CAO om gewerkt en dat betekende minder gebruik van ons.”7

Een tweede, negatieve invloed vormde het stijgende bulktransport van cacaobonen. Steeds 
minder vervoerd in balen, lagen de bonen als bulk in het ruim of de container. Directeur 
R. ter Haak van stuwadoorsbedrijf Ter Haak illustreerde de afnemende arbeidsintensi-
teit. “Nu halen we 200 ton per uur uit het schip, terwijl we bij de zakken niet meer dan 
200 ton per dienst losten.”8 Pikant was dat Ter Haak op 4 februari 1997 – de dag voor 
het eerste openbare nieuws over de crisis bij de Arbeidspool – de eerste paal liet slaan 
voor een bulkloods die in tegenstelling tot de oude opslagloodsen direct aan de kade lag; 
Suezhaven Westelijk Havengebied. Dat maakte het mogelijk, na lossing van de schepen 
met een kraan, de bulk via de lopende band direct in de loods op te slaan. Het Gemeentelijk 
Havenbedrijf (GHB) zorgde voor de financiering van 7,7 miljoen gulden, waarbij Ter Haak 
een contract van huurkoop sloot over een periode van tien jaar.9

De directeur van het GHB, Van den Heuvel, rechtvaardigde de gemeentelijke bemoeie-
nis laconiek: “Bulk levert inderdaad minder werk op. Maar je gaat een kanaal ook niet meer 
met een lepel graven.”10

De nieuwe loods was aanleiding voor een serie artikelen in de dagbladen over de ‘ver-
bulking’.11 Het toonaangevende Nieuwsblad Transport wijdde er een dossier aan en ver-
wachtte dat na de proeven met bulkcacao in 1995, spoedig de helft van de bonen in bulk 
arriveerde.12 Directeur D. de Bruin van Westport Terminals, ging er zelfs van uit dat in 
1997 van de ruim 550.000 ton bonen meer dan 60 procent in bulkschepen vervoerd werd, 
in 1995 was dat 25 procent.13 “Voor de stuwadoor is dat goed, voor de mensen is het een 
ramp.” Hij doelde daarbij op de Arbeidspool. Later bleek deze ontwikkeling ook zijn bedrijf 
te treffen dat zich beperkte tot de traditionele overslag in balen. Hij ontsloeg ruim een jaar 
later, april 1998, 49 mensen.14

Het tempo van de verbulking verraste velen. Commercieel directeur van Ceres, D. 
Dalmeijer: “Als iemand ons twee jaar geleden over los gestorte cacaobonen had gehoord, 
dan was zeker de dokter erbij gehaald.”15 Ook de Vervoersbond FNV had deze ontwikkeling 
niet voorzien. De bond onderschreef, evenals de ondernemingsraad van de Arbeidspool, 

7 Gesprek met A. de Wildt, 30 maart 1999.
8 Noordhollands Dagblad, 15 februari 1997.
9 Nieuwsblad Transport, 10 december 1996.
10 Noordhollands Dagblad, 15 februari, 1997.
11 Het Parool, 22 februari 1997 - “Moderne aanvoer cacao speelt havenpool parten”. Nieuws van de Dag, 12 april 
1997 - “Bulkvervoer bedreigt spierballen”.
12 Nieuwsblad Transport, 15 februari 1997.
13 De Cacao Nieuwsbrief, 8 juli 1998, een uitgave van Food World Research & Consultancy, Amsterdam, ver-
wachtte over 1997 een aandeel van het transport in bulk van 65 procent - IISG-AHBd.
14 de Volkskrant, 22 april 1998.
15 Noordhollands Dagblad, 15 februari 1997.
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de verwachting van Wentink dat de inleen in de cacaosector met ongeveer de helft zou 
dalen. Diens conclusie van een aanzienlijk kleiner personeelsbestand, kreeg echter geen 
steun. Ook Wentinks weigering een relatie te leggen tussen de financiële zorgen en de 
tariefstelling riep veel kritiek op.16 Ze voedde de felheid van de nog komende acties die hun 
inspiratie ook vonden in de door het GHB met veel trots bekendgemaakte “opmerkelijke 
groei” die de Amsterdamse haven in 1996 doormaakte. Terwijl havens als Antwerpen en 
Hamburg een daling of stagnatie lieten zien, was in vergelijking met 1995 de overslag in 
Amsterdam met 19 procent gestegen, van 31,2 naar 37,0 miljoen ton. Bovendien lag de 
overslag van cacao met 600.000 ton 20 procent hoger dan het jaarlijks gemiddelde.17

Een derde ‘ondermijner’ van de werkgelegenheid was klassiek in de geschiedenis van de 
havenpool. “Oneigenlijke inhuur is aan de orde van de dag”, luidde de conclusie van de 
ondernemingsraad na een week bedrijfsbezoeken in januari 1997.18 In maart kwam de raad 
met een beknopt rapport met nieuwe cijfers. Deze keer met naam en toenaam. Gemiddeld 
werkten per dag 26 arbeiders van derdebedrijven voor de Arbeidspool, terwijl voldoende 
mensen op de bank zaten.19 In april volgden nieuwe voorbeelden.20 In alle gevallen wees de 
directie de betreffende bedrijven op de navolging van de afspraken.

“Vast werk, jazeker!21

De collega’s bij de OBA proberen op dit moment de inhuur buiten de Arbeidspool om tegen 
te houden. Daarvoor hebben ze zelfs het werk enige tijd onderbroken. De afspraken zijn niet 
voor niets gemaakt dat de arbeidspool het inleeninstrument in en van de haven is. Wij zijn 
blij met de steun van onze collega’s. We staan er dus niet alleen voor. Gezamenlijk zijn we tot 
veel in staat.”

Uitzendbureau22

“Voor toekomstige projecten bij diverse havenbedrijven zoeken wij: allround havenwerkers! 
Voor informatie belt u: Uitzendbureau De Watertoren.”

In juli pakte de ondernemingsraad de draad op met een kwade brief aan de directie over 
de tewerkstelling buiten de pool om van een aantal Rotterdamse havenarbeiders bij het 
machinale bedrijf OBA.23 In oktober gebeurde hetzelfde. De stemming was roerig op dat 
moment. Vlak daarvoor hadden tachtig poolarbeiders een ploeg van 25 arbeiders van OBA 
tot een staking bewogen, “nadat we merkten dat achter onze rug illegaal personeel was 

16 Nieuws van de Dag, 12 april 1997.
17 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Persbericht, februari 1997 - IISG-AHBd.
18 Verslag ondernemingsraadsvergadering Arbeidspool, 3 februari 1997 - idem.
19 Ondernemingsraad Arbeidspool, Rapport Oneigenlijke Inhuur, 4 maart 1997 - idem.
20 Ondernemingsraad Arbeidspool, Aan de directie, 15, 21 en 23 april 1997 - idem.
21 Pamflet verspreid bij de besteking van de Arbeidspool, eind januari 1997  idem.
22 Advertentie in streekbladen Noord-Holland, februari 1997 - idem.
23 Het betrof oud-arbeiders van European Bulk Services (EBS). Via een sociaal plan van februari 1997 waren 276 
van de 650 arbeiders voor een periode van vijf jaar in een stichting ondergebracht om binnen of buiten de haven 
aan een baan geholpen te worden - Nieuwsblad Transport, 15 februari 1997.
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ingezet”.24 De Rotterdamse werkgever ontving een brief die zo mogelijk nog kwader was 
dan de eerste: “U provoceert de zaak door op dit moment mensen in te zetten bij een 
arbeidsconflict.25 Uit het antwoord bleek dat het verzoek was uitgegaan van de directies 
van de Arbeidspool en OBA; de besteking bevestigde dit.26

De boosheid van de ondernemingsraad kwam naast de eindeloze terugkomst van de 
sjoemelpraktijken ook voort uit de herhaalde stelling van de directie dat mensen van de 
Arbeidspool thuis zaten, omdat er onvoldoende werk was. De ondernemingsraad plaatste 
daar tegenover dat een effectief controlesysteem ontbrak.27 De na het aprilakkoord inge-
voerde havenpasjes bleken nauwelijks een controlerende werking te hebben, omdat de 
inlenende bedrijven met het toezicht belast waren.

Een vierde factor die bijdroeg aan het ontstaan van de financiële crisis, was de stagnatie van 
de acquisitie, dus van werkgelegenheid en inkomsten. Hier trad hier een cumulatief effect 
op, omdat de publiciteit over de financiën nadelig uitwerkte op de wervingskracht van de 
Arbeidspool. Des te opvallender, ook gezien de voorgeschiedenis, was de gezamenlijke 
aankondiging van de Vervoersbond FNV en de directie van een onderzoek naar werk in de 
havens van IJmuiden en Harlingen en op Schiphol.28 De directie herinnerde zich kennelijk 
de eerdere mislukkingen en haakte af, de bond beperkte zich tot bedrijven op Schiphol. 
Koningh: “De vaste werknemers van de afhandelingbedrijven klagen steeds meer over de 
grote aantallen uitzendkrachten die steeds maar weer ingewerkt en gecontroleerd worden. 
(…). Daar hebben we precies de goede mensen voor.”29

Hoewel deze argumentatie de vraag opriep wat de gevolgen waren voor de uitzend-
krachten, herhaalde de betreffende ondernemers echter hun oude bezwaren. “SHB’ers zijn 
gewoon te duur voor aanverwante bedrijfstakken als Hoogovens en Schiphol.”30

Een latere enquête van de Vervoersbond FNV onder 102 bedrijven op en rond Schiphol 
bracht geen verandering. Gezamenlijk boden ze werk aan 30.000 mensen, waarvan gemid-
deld 25 procent in flexibele contracten. De bond wilde de bestaande “pulpcontracten” door 
tewerkstelling via de Arbeidspool omzetten in vaste dienstverbanden. Pogingen om tot 
overleg te komen met de gezamenlijke ondernemers liepen op niets uit en vervolgens kwa-
men er geen nieuwe contracten voor de Arbeidspool.31

Een vijfde en laatste voor de werkgelegenheid fnuikende factor was het onbenut laten van 
rooster- en snipperdagen. In april 1997 beschikten ongeveer 180 poolarbeiders over ver-
lofrechten in het jaar 1996, soms oplopend tot meer dan dertig dagen.32 Zowel de aanwij-
zing als de vrije opname van deze dagen stuitten op bezwaren van de besteking. In februari 

24 Het Parool, 15 oktober 1997.
25 OR Arbeidspool, Aan de Stichting Herplaatsing Medewerkers EBS, 27 oktober 1997 - IISG-AHBd.
26 Stichting Herplaatsing Medewerkers EBS, Aan de ondernemingsraad Arbeidspool, 30 oktober 1997 - idem.
27 FNV Magazine, april 1997.
28 Het Parool, 16 april 1997.
29 Het Parool, 6 mei 1997.
30 Nieuwsblad Transport, 26 juli 1997.
31 Het Parool, 14 oktober 1997.
32 Directie Arbeidspool, Aan het personeel, 3 april 1997 - IISG-AHBd.
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schreef de ondernemingsraad aan de directie: “Er staan nog heel wat snipperdagen cq. 
roosterdagen open van 1995 en 1996.”33 Het antwoord van Wentink – “verplicht opnemen 
voor 1 mei 1997”, waar het de snipperdagen over 1996 betrof – wees de ondernemingsraad 
af.34 Na een beroep op het instemmingrecht volgde voor het jaar 1996 een akkoord.35 Dat 
kende naast een ruime maar in data vastgelegde spreiding in de tijd, twee beperkingen:  
1) overleg met de besteking in verband met de werkdrukte, 2) behoud van het recht dagen 
aan te wijzen.36 Zo hield de directie dus nog heel wat in eigen hand.

Alleen al de hardnekkigheid van ook dit probleem maakte de mededeling dat de werk-
druk elke regeling in de weg stond ongeloofwaardig.37 Aan de andere kant was het toch 
aannemelijk dat het gebruik van verlofrechten een uitkomst bood bij een schaars werkaan-
bod. Dat dit niet geval was, had meer te maken met de indeling en de verdeling van het 
werk, dus met de besteking, dan met het teruglopend werkaanbod. Detacheringen op 
naam en functie en het systeem van vaste voorkeur werkten selectief. Bedrijven leenden 
het ene deel van het personeel vaker dan het andere. Bij de eerste groep trad vervolgens 
de stapeling van dagen op.38 Bovendien, zo meende de ondernemingsraad, geschiedde “de 

33 Ondernemingsraad Arbeidspool, Aan de directie, 27 februari 1997 - idem.
34 Directie Arbeidspool, Aan de ondernemingsraad, 28 februari.1997 - idem.
35 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 1 april 1997 - idem.
36 Verslag extra overlegvergadering Arbeidspool, 14 april 1997 - idem.
37 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 1 april 1997 - idem.
38 Het doorstaan dat ook in 1997 hardnekkig plaatsvond, versterkte deze scheve verhouding. Een succesvolle 
actie op een cacaoboot bij Westport Terminals illustreerde dat. “Deze boot is ‘plat’ gegaan, totdat de doorstaanders 
verdwenen en het gevolg daarvan was dat een extra ploeg tewerk kon worden gesteld” - Perspectief (uitgave van 
het op 20 februari 1997 gevormde actiecomité), 29 mei 1997 - idem.

Bijeenkomst in het hok, alarmerende berichten over het einde van de Arbeidspool, 7 april 1997 - foto Chris Pennarts
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indeling nog steeds door de bedrijven en niet door onze besteking”.39 De aanleiding voor 
deze conclusie was de indeling – en betaling – van gediplomeerde allrounders als stuwer.40

De besproken oorzaken van de financiële crisis bij de Arbeidspool boden een blik op de 
positie van de betrokken partijen. Zo bleek noch de Vervoersbond FNV, noch de onderne-
mingsraad over de macht te beschikken de uitholling van de pool tegen te houden. Hun 
herhaalde pleidooi voor compenserende werkgelegenheid buiten de haven was een even 
logisch als machteloos antwoord op de teruglopende containeroverslag bij Ceres en de 
verbulking van het cacaotransport. Gegeven de steun aan de arbeidsextensieve cacao-
overslag droeg de Amsterdamse overheid een bijzondere verantwoordelijkheid. De bond 
en de havenarbeiders spraken het gemeentebestuur daarop regelmatig – tevergeefs – aan 
en bleven dat doen.

De directie schreef de crisis toe aan voldongen feiten die over de Arbeidspool heen 
kwamen en zij niet kon beïnvloeden. Het vervolg van deze redenering lag dan voor de 
hand: ‘er is te weinig werk, er is een overschot aan arbeiders en een ingrijpende inkrimping 
van het personeelsbestand is noodzakelijk’. “Het mes had veel eerder en rigoureus gehan-
teerd moeten worden”, zei Wentink in een terugblik.41 Een chirurgische visie die leefde bij 
de gezamenlijke havenondernemers en het gemeentebestuur van Amsterdam.42

Ook terugblikkend, bleken de maanden februari/april de aanloop te zijn naar een 
actievolle periode. Naast de Vervoersbond FNV en de ondernemingsraad, zetten een 
actiecomité en een groep Amsterdamse havenvrouwen de eerste stappen in het strijdperk.

Aanloop naar acties
Kort na het financiële alarm organiseerden de ondernemingsraad en de Vervoersbond 

FNV op 20 februari 1997 een drukbezochte personeelsvergadering. De aanwezige 230 
mensen – bij een personeelsbestand van 315: 75 procent – meenden “het heft in eigen 
hand te moeten gaan nemen. Alleen het opgraven van de strijdbijl kan een oplossing ( …) 
bieden!”.43 Behalve tot de oprichting van een actiecomité besloot de vergadering een brief 
op te stellen voor minister Melkert. Te versturen door individuele, verontruste havenwer-
kers met als kern de zorgen over het ronselen van vreemde inhuur. Melkert kreeg de raad 
“Geef nooit aan de vrije markt zomaar geld, want je ziet de hebbers weten er wel raad 
mee.”44

39 Ondernemingsraad Arbeidspool, Aan de directie, 11 maart 1997 - idem.
40 Idem, 24 april 1997.
41 Noordhollands Dagblad, 25 oktober 1997.
42 Wethouder Peer: “Amsterdam kan niet zonder arbeidspool. Alleen over het voortbestaan in de huidige situatie 
ben ik somber” - Nieuws van de Dag, 12 april 1997.
43 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, Verslag bijeenkomst in De Meervaart op 20 februari jl., 25 februari 1997.
44 Brief aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 21 februari 1997 (concept). In de definitieve ver-
sie, 22 april 1997, stond de passage: “Door diverse uitzendbureaus worden mensen geronseld om tegen afbraak-
salarissen te komen werken, waarbij als het stil is, zij 70% WW krijgen van het laatstverdiende loon. U begrijpt 
dat zij, gedwongen door de situatie en om een zo hoog mogelijke uitkering te krijgen, lange dagen maken. Ook 
zult u begrijpen dat de havenwerkgevers dit niet tegengaan. Integendeel, zij maken hier dankbaar gebruik van” 
- IISG-AHBd.
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In diezelfde februarimaand nam Koningh poolshoogte bij een aantal bedrijven en hoorde 
van de ondernemers dat de Arbeidspool mocht blijven bij halvering van het personeels-
bestand.45 Misschien geen verrassende, wel bedreigende informatie. Het eerste pamflet 
van het actiecomité sloot daar op aan en zette de toon voor de komende periode door de 
verschillende verlangens van ondernemers en arbeiders tegenover elkaar te stellen.46

“Wat willen de werkgevers?
— oproepkrachten (dagloners, lijfeigenen), niet zeiken, ingebouwde pieper,
— arbeiders tegen zo min mogelijk geld, liefst zonder een CAO; moet er dan toch een CAO 

komen, dan wel één waarin zij kunnen uitmaken onder welke arbeidsomstandigheden 
wij gaan werken.”

“Wat willen wij?
— de werkgevers moeten zich houden aan gedane afspraken, zich centraliseren, zodat we 

niet diverse onderhandelingspartners hebben, zodat we één havenbrede CAO kunnen 
afspreken,

— een controlesysteem op oneigenlijke inhuur, maar ook op naleving van de CAO.”

Van een andere toon was de Nieuwsbrief die de bond verspreidde. Tegenover het “werk-
gelegenheidsdrama” bij beide pools stond een plan gericht op de herverdeling van het 
werk over meer mensen. Belangrijkste onderdelen: de vierdaagse werkweek (“daar waar 
het kan”), de algemene invoering van ‘tijd voor tijd’ en een verplichte vacaturemelding.47

Deze ‘oude’ eisen gingen echter voorbij aan de acute problemen van de Arbeidspool 
en de actiesfeer die daar naar boven kwam. Die sfeer vond een uitdrukking in de oprich-
ting van de Vrouwen Havengroep Amsterdam die de oproep beantwoordde van een aan-
tal vrouwen in Rotterdam die in februari onder het motto “Havenvrouwen in opstand, 
ech wel!” naar buiten traden. De Amsterdamse vrouwen legden zowel de relatie met de 
Rotterdamse pool: “daar staan nu al 200 banen op de tocht”, als met de andere haven-
bedrijven in het Noordzeekanaalgebied: “als de SHB [Arbeidspool] omvalt, staat ook de 
zekerheid in andere bedrijven op losse schroeven.” De vrouwengroep noemde de vol-
gende activiteiten. “Posters maken, affiches verspreiden, de mannen steunen bij de acties. 
Protestbrieven en open brieven schrijven aan pers en politiek. Publiciteit zoeken. Maar 
voor alles kunnen we de buitenwacht laten zien, dat de havenarbeiders niet alleen staan, 
dat ze een sterke achterban hebben.”48

Zowel de vervoersbond als het actiecomité en de vrouwengroep legden in deze aan-
loopperiode de nadruk op de handhaving van de afspraken in de CAO. Die regelden 
immers de kwesties die voortdurend tot conflicten leidden, zoals overwerk, inhuur van 
derden en arbeidstijdverkorting. Ondernemers tot naleving dwingen was dus een logisch 
reactie, de CAO als verdedigingslinie mocht niet verlaten worden. Daar stonden tegenover 

45 Verslag vergadering ondernemingsraad Arbeidspool, 3 maart 1997 - idem.
46 Perspectief, 6 maart 1997 - idem.
47 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, Aan allen in dienst van havenbedrijven in Amsterdam en Rotterdam, 4 maart 
1997 - idem.
48 Havenvrouwen eisen vast werk voor alle havenarbeiders!, maart 1997 - idem.
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de hardnekkigheid van de oude problemen en het geringe succes bij de bestrijding ervan. 
Bovendien bood de CAO geen antwoord op directe bedreigingen als de drastische inkrim-
ping van het personeelsbestand of het wankele voortbestaan van de Arbeidspool.

Dat de CAO zo centraal stond, had nog een andere aanleiding. Eind 1996 was op cen-
traal niveau met de Algemene Werkgeversvereniging een overeenkomst afgesloten.49 De 
uitwerking op het niveau van de Amsterdamse haven en afzonderlijke bedrijven liep echter 
vast op het ontbreken van een lokale onderhandelingspartner na de afstoting van deze 
taak door de SVN.50 De poolarbeiders hechtten veel belang aan zo’n havenbrede over-
eenkomst, omdat deze hen verbond met de vaste collega’s. Vandaar dat het actiecomité, 
gesteund door de ondernemingsraad, bij de directie van de Arbeidspool aandrong op een 
Amsterdamse ondertekening.51

Toch maakte ondernemingsraad zich los van deze algemene lijn van ‘afspraken nakomen’. 
In de maand maart bestookte de raad de directie met een bombardement van schrifte-
lijke klachten over de besteking, verlofdagen, opleiding, tewerkstelling in Rotterdam, het 
uitstel van een vergadering en de bedrijfsvoering in het algemeen.52 De laatste brief in 
de reeks bracht veel ongenoegen bij elkaar. Na het verwijt kleine meningsverschillen met 
personeelsleden op te blazen en met “schorsingen zonder loon” af te wikkelen, wenste de 
ondernemingsraad paal en perk te stellen aan het “onvermogen en mismanagement” die 
de positie van de poolarbeiders in gevaar brachten.53

Wentink reageerde de volgende dag in een brief, mede ondertekend door gedelegeerd 
commissaris Haks, waarin hij meedeelde dat de liquiditeit “zwaar onder druk” stond. Een 
tussenzin van de ondernemingsraad over de onjuiste tarieven was voor Wentink aanlei-
ding het falen van de paritaire begeleidingscommissie te bevestigen. De aannames waarop 
de tarieven rustten, waren vanwege de gunstige leegloopcijfers “nooit onderzocht”, terwijl 
het lager aantal diensten en het hogere ziekteverzuim in 1996 voorspeld waren. De pro-
blemen zouden de commissie dus bekend moeten zijn. Met het verzoek om “een positieve 
instelling”, keek Wentink uit naar de eerstvolgende overlegvergadering.54

Die vond binnen een week plaats. Aan het zakelijke verslag was van de recente con-
frontatie niets te merken. Of het zou het ijzige zwijgen van de gekozen leden moeten zijn 
bij een lange rij mededelingen van Wentink onder voorzitterschap van De Wildt. De infor-
matie was niet mis. De omzet was met een kwart gedaald, de problemen bij Ceres kost-
ten vijf miljoen gulden, een eigen CAO had zijn voorkeur en voortzetting van de pool was 
onmogelijk bij het bestaande beloningspeil.55

49 Resultaat van het Gemeenschappelijk overleg van de vervoersbonden FNV en CNV met de werkgevers in de 
overslagsector van de Rotterdamse en Amsterdamse haven, 9 december 1996 - idem.
50 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 13 januari 1997. Perspectief, 6 maart 1997 - idem.
51 Actiecomité Arbeidspool, Ten aanzien van de directie, 20 maart 1997 - idem.
52 Ondernemingsraad Arbeidspool, Aan de directie, 11 maart, 13 maart, 18 maart (3x) en 25 maart 1997 - idem.
53 De directie had 11 maart 1997 naar aanleiding van klachten van klanten een brief gestuurd aan een aantal 
poolarbeiders over hun “attitude”; het werk was niet volgens de eisen van de klant verricht. Daarin sprak de direc-
tie over een sanctie die ze kort daarna uitvoerde - idem.
54 Directie Arbeidspool, Aan de ondernemingsraad, 26 maart 1997 - idem.
55 Verslag ondernemingsraadsvergadering Arbeidspool, 1 april 1997 - idem.
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Drie dagen na de overlegvergadering, 4 april 1997, was de eerste werkonderbreking. Deze 
volgde direct op een ‘s morgens vroeg belegde bijeenkomst in het hok. Koningh deed ver-
slag van een overleg met de directie en commissaris Haks op 2 april. De mededeling van de 
laatste “dat op zeer korte termijn de stekker eruit kan gaan”, werkte als een rode lap op een 
stier. De spanning liep verder op, toen op een aantal bedrijven arbeiders van de Arbeidspool 
na de werkonderbreking niet welkom waren en dus hun loon uitbleef. Vervolgens eiste 
de bond “dat de werkgevers alle interrupties en werkonderbrekingen doorbetaalden” en 
kwam een traditioneel proces op gang: werkonderbreking – loon inhouden door onderne-
mers – eis tot uitbetalen door arbeiders.56

Daarna regen de acties zich aaneen, zeker toen het einde van de Arbeidspool een realiteit 
leek. 57 De Vervoersbond FNV hield zich afzijdig en trad in overleg met de directies om 
minimaal ontslagen tegen te houden.

Wegblokkades
Haks, de man van de stekker, leek haast te hebben en noemde 1 mei 1997 als eindda-

tum van de Arbeidspool.58 Zijn summiere toelichtingen wezen op twee typen redenering. 
1) Blijft een ingrijpende reorganisatie uit, dan is het afgelopen met de pool.59 2) Komt er 
geen extra geld op tafel, dan volgt opheffing.60 In beide gevallen wilde hij druk uitoefenen 
op alle betrokkenen, inclusief het gemeentebestuur. Volgens De Wildt stond Haks een 
sociaal plan voor ogen om zo het conflict te beslechten. “Daarmee maakte hij duidelijk dat 
het behoud van onze werkgelegenheid een gepasseerd station was.”61

Op 11 april was het zo ver.62 Het hok was stampvol, ongeveer 300 mannen en vijftien 
vrouwen stonden, zaten, liepen rond, dronken koffie en lazen pamfletten. Bij het zien van 
de vier televisiecamera’s volgde een grimas of “de groeten uit Amsterdam”. Ton Zwart, 
lid van de ondernemingsraad van de SHB, voerde in herkenbaar Rotterdams het woord. 
Zijn opening “Ik kom uit Rotterdam” kon dan ook rekenen op gejoel en gejuich. “Wij heb-
ben een snipperdag opgenomen om jullie te steunen. In Amsterdam en Rotterdam zijn 
gedwongen ontslagen en deeltijdbanen onaanvaardbaar. Ik hoop dat jullie vrouwencomité 
net zo’n verschrikkelijke steun wordt als het onze. Zij vormen het thuisfront, onze achter-
ban, maar dan wel één die actief is.”

Michel van de Bos, voorzitter van het actiecomité in Amsterdam, was de tweede spreker: 
“Vandaag gaan we een grote publiciteitsactie voeren. De ogen van heel Nederland zijn op 
ons gericht, we zijn absoluut geweldloos en zullen laten zien dat wij het land opbouwen, in 
tegenstelling tot de heren die ons op straat willen zetten (…). Wij eisen gewoon ons werk op.”

56 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief 9 april 1997 - idem.
57 In deze periode besteedden nieuwsrubrieken van de televisiezenders regelmatig aandacht aan bijeenkomsten 
en acties van de poolarbeiders. Een videoverzameling van deze uitzendingen is gebruikt als bron - idem.
58 Nieuws van de Dag, 9 april 1997.
59 FNV Kader, april 1997 - Haks: “Het is duidelijk dat we een enorm werkgelegenheidsprobleem hebben en dat 
het niet lukt om nieuwe markten aan te boren. Als je naar het huishoudboekje kijkt, kun je er niet omheen dat nog 
een drastische sanering nodig is.” Deze uitspraak deed Haks voor de wegblokkade van 11 april.1997.
60 Nieuwsblad Transport, 12 april 1997.
61 Gesprek met A. de Wildt, 30 maart 1999.
62 AT5, 11 april 1997 - IISG-AHBd.
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Om acht uur ‘s morgens ging een stoet busjes en auto’s naar de ringweg van de A10 en 
blokkeerden de Coentunnel in noordelijke richting. Veel donkerblauwe werkjasjes met 
witte strepen, oranje hesjes, ook met CTA op de rug, sommige mannen droegen een helm. 
Verder fluitjes, een alarmhoorn, megafoons, pamfletten en spandoeken. “De plannen 
van de top kosten ons de kop”, “3 miljard investering, 300 man aan de tering”, “Ruigoord 
moet wijken voor een haven. Maar wij hoeven niet meer op te draven”.63 Er ontstond een 
file van tien kilometer en tot ver in de ochtend kende Amsterdam verkeersopstoppingen. 
Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs kregen pamfletten uitgedeeld. “Wij worden 
ontslagen, mogen naar het arbeidsbureau en kunnen dan weer in de haven aan de slag. 
Maar dan als Melkert baan. Of als uitzendkracht. Je ziet die jongens nu al uit Brabant en 
Friesland komen. Die staan de hele dag te beulen voor 75 piek. Wil jij dat? Doen zij dat 
niet, is er geen werk, dus geen geld. Asociaal is het. De jaren negentig, volgens de politiek 
moet het allemaal kunnen, (…) maar niet in de haven.”64

De blokkade, waaraan Koningh deelnam, wilde de gemeente onder druk zetten en een 
breed publiek informeren.65 Via de toegestroomde politie die na indringende gesprekken – 
“sleep ons maar weg” – besloot toe te kijken, eiste Van de Bos de komst van de wethouder 

63 Het dorp Ruigoord moest wijken voor de aanleg van de Afrikahaven die deel uitmaakte van het Masterplan. 
Vanaf de jaren zestig zette de aanleg van het Westelijk Havengebied het voortbestaan van Ruigoord op losse 
schroeven. In de loop der jaren had het vroegere eiland, ingepolderd bij de aanleg van het Noordzeekanaal, zich 
ontwikkeld tot een vrijstaat in een natuurlandschap waar een kunstenaarskolonie vele activiteiten ontplooide.
64 Noordhollands Dagblad, 12 april 1997.
65 Het Parool, 12 april 1997.

Blokkade ringweg A10, Tom Koningh schat wethouder Peer in bij overhandiging petitie poolarbeiders, 11 april 1997 

– foto Xander Remkes
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havenzaken, Pauline Krikke (VVD).66 Zij bevond zich in het buitenland en Peer (inmiddels 
wethouder Financiën) verving haar in zijn hoedanigheid van locoburgemeester. Pas als 
hij een petitie in ontvangst zou nemen, kwam de weg vrij.67 Peer kwam om kwart voor 
tien. Op het moment dat de auto’s weer gingen rijden, klonk het gezang “File bedankt. File 
bedankt”.68 De petitie omvatte een aantal eisen: waarvan één geadresseerd was aan de ver-
voersbond (“moet vertegenwoordiger worden van onze eisen”). In de andere ging het om 
het voortbestaan van de Arbeidspool en de besteding van 10 procent van de gemeentelijk 
investeringssteun aan werkgelegenheid.69

Koningh had geen moeite met de inwilliging van de eis aan de bond. Staande op de 
vangrail zei hij via de megafoon nieuwe acties te verwachten. Peer arriveerde in een Volvo 
Stationwagen met zwaailichten en was onder protest gekomen. Na luide aansporingen 
beloofde hij de eisen in het college van Burgemeester en Wethouders te bespreken. Maar 
“van de presidentcommissaris heb ik begrepen dat het er financieel slecht voorstaat”.70 
Later, terug in het stadhuis, voegde hij daaraan toe: “De Arbeidspool is een zelfstandig 
bedrijf. Als een uitzendbureau slecht draait, springt de gemeente ook niet zo maar even in.”71

Het actiecomité was tevreden over het verloop van de blokkade en stak de collega’s in 
een pamflet een hart onder de riem. “We hebben laten zien wat actievoeren betekent. Onze 
actie is prima verlopen, geen ongeregeldheden, goede discipline, goede argumenten.”72 
Trots wees het comité op de ondervonden steun van de collega’s uit de vaste bedrijven, uit 
Rotterdam en via internet uit Liverpool en opnieuw uit het Braziliaanse Vila Velha ES.73

De middag na de blokkade trad er als gevolg van een al eerder gepland gesprek tussen 
de bonden en werkgevers een wending op in de standpunten van Wentink en Haks. Dat 
werd maandag 14 april bekend. Het plan de Arbeidspool “sterk afgeslankt” voort te zetten, 
bleek ingetrokken. Over wat er dan wel ging gebeuren, volgde een paar algemene voorne-
mens. Naast doorlichting van de liquiditeit, onderzocht de directie de mogelijkheid het 
aantal diensten binnen en buiten de havenregio uit te breiden en klopte ze bij de gemeente 
Amsterdam aan om hulp.74

Het actiecomité was niet onder de indruk van dit overlegresultaat. Weliswaar waren 
directe maatregelen van de baan, maar de voornemens hielden slechts uitstel van executie 
in. Een scherp pamflet dat verscheen voor de ledenvergadering van de Vervoersbond FNV, 
15 april in De Meervaart te Osdorp, riep op tot voortzetting van de acties.75 Vrijwel elke zin 
was van een uitroepteken voorzien: “Als we het niet alleen af kunnen, gaan we de stad in! 

66 P. Krikke werd na twee jaar lidmaatschap van de Amsterdamse gemeenteraad voor de VVD op 21 augustus 
1996 als wethouder geïnstalleerd. Tot 1994 was zij gedurende tien jaar eigenaar van een ‘evenementenbureau’. In 
september 2001 werd Krikke benoemd als burgemeester van Arnhem.
67 Het Parool, 11 april 1997.
68 Noordhollands Dagblad, 12 april 1997.
69 Pamflet “Namens Amsterdamse havenwerkers”, 11 april 1997  IISGAHBd.
70 Nieuws van de Dag, 11 april 1997 - idem.
71 SBS 6, 11 april 1997 - idem.
72 Perspectief, 11 april 1997 - idem.
73 Met de Dockers in Liverpool was contact ontstaan tijdens hun staking in 1995/1996.
74 Verslag extra overlegvergadering Arbeidspool, 14 april 1997 - idem.
75 Perspectief, 15 april 1997 - idem.
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Solidariteit zullen we zoeken en krijgen! Want alle andere steuntrekkers en oproepkrach-
ten zullen zich aansluiten. Het wordt weer ouderwets in Amsterdam! Er zijn al eerder 
rookpluimen geweest! Er zijn al eerder straatstenen gebruikt! Er zijn al eerder barricades 
opgeworpen! Wij zullen laten zien dat we het nog steeds kunnen! We zullen blijven vech-
ten voor onze rechten!”76

De ledenvergadering nam deze scherpe lijn over en besloot elke gelegenheid tot actie 
aan te grijpen. Dweilploegen zouden de bedrijven langsgaan en controles uitoefenen om 
de directie opnieuw duidelijk te maken dat de inkomsten tegenvielen door regelmatige 
tewerkstelling onder de functietarieven en door vreemde inhuur.77

De volgende morgen, 16 april, deed een aantal arbeiders van de Arbeidspool mee aan een 
verkeersactie van hun Rotterdamse collega’s bij de SHB. De ondernemingsraad eiste daar 
de intrekking van Schermers reorganisatieplannen; dus geen tweehonderd ontslagen en 
geen deeltijdbaan voor 330 mensen. De actievoerders verzamelden zich bij het SHB kan-
toor in Hoogvliet. Tientallen auto’s gingen stapvoets in colonne op weg, blokkeerden de 
Brienenoordbrug en reden via de A15 en A16 naar het kantoor van de Algemene Werkgevers 
Vereniging in het Brainpark. Daar waren de bonden in onderhandeling met de directie van 
de SHB. Het verkeer lag volledig stil.78

Onder luid gejoel interviewde een verslaggever van de lokale radio de woedende, wit 
weggetrokken directeur Schermer die naar buiten was geroepen. Gerrit IJzermans, lid van 
de ondernemingsraad van de SHB deelde mee dat de “Rotterdamse haven plat ging” als 
Schermer zijn plannen zou doorzetten. Hij voegde er aan toe: “En de Amsterdamse haven 
ook, want onze collega’s daar staan al klaar.” De kritiek op de vreemde inhuur was gemeen-
schappelijk. IJzermans: “Er is bij ons veel meer losse werkgelegenheid dan iedereen denkt. 
Maar de ondernemingen gaan liever met een koppelbaas of een obscuur personeelsbureau 
in zee. We spreken hier over minstens 150 manjaren werk. Als die banen naar ons gaan, 
hoeft er bij de SHB niemand de deur uit.”79

De Vervoersbond FNV steunde deze actie niet. Bestuurder Stam sprak van een idiote 
situatie, omdat “leden van mijn onderhandelingsdelegatie de gesprekken doorkruisen”.80 
“Zolang wij overleggen, kunnen wij de acties van het personeel niet overnemen”, deelde 
het districtshoofd in Rotterdam, Kees van Nimwegen, mee. En juist van dat overleg dat al 
maanden voortsleepte verwachtte IJzermans weinig. “Die zitten gezellig mee te kletsen 
over grafieken en tabelletjes. Dat schiet niet op. Wij zijn bang dat de bond ons vernachelt.”81

De onrust bleef, een dag later verzamelden ongeveer vijfhonderd SHB’ers op het 
Afrikaander plein, waar in 1979 de grote bijeenkomsten van de stakers plaatsvonden. 

76 Het pamflet verwees ook naar de op dat moment lopende acties tegen de ontslagen bij Renault: “Net als de 
Belgen en Fransen kunnen we oorlog voeren!”, en naar de twee maanden later volgende top van de Europese Unie 
in Amsterdam. “De NIEUWE Europese arbeider zal niet in de haven uitgevonden worden!” - idem.
77 Perspectief, 18 april 1997. Zie voor de resultaten van de dweilploegen de noten 19 en 23 - idem.
78 Algemeen Dagblad, 17 april 1997. Nieuwsblad Transport, 17 april 1997.
79 de Volkskrant, 19 april 1997.
80 Nieuwsblad Transport, 17 april 1997.
81 de Volkskrant, 19 april 1997.
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Schermer kreeg een ultimatum voorgelegd. Zou hij voor de avond van de 23ste april de 
ontslagen niet afblazen, volgden een mogelijke herhaling van de tocht door de Maastunnel 
van 1979 en blokkades bij de ECT. Ook nu was een groep mensen van de Arbeidspool aan-
wezig. De stemming was geladen, “gedoseerde rotzooi” zou er komen.82

De steun uit de vaste bedrijven viel tegen, alleen bij de ECT waren enkele korte werkon-
derbrekingen. Uit vrees voor een schadeclaim bleef de bond nog steeds buiten de actie. De 
voorzitter van de ondernemingsraad, Toussaint, keerde zich tegen deze opstelling. “Alleen 
met acties valt er wat te bereiken.” Directeur Schermer liet weten aan de ontslagen vast te 
houden: “Ik heb geen keus. Als ik het plan intrek, is het afgelopen met het bedrijf.”83

Het weekeinde brak aan en de datum van het ultimatum kwam dichterbij. Maandag 21 
april bracht de ondernemingsraad een “oorlogsverklaring” uit. IJzermans: “Ieder ontslag is 
voor ons onacceptabel. De acties zullen echt niet vredelievend zijn. Heel Nederland moet 
er last van hebben. De Amsterdammers doen mee en dan ontmoeten we elkaar wel op het 
Prins Clausplein bij Den Haag.” De Rotterdamse politie deelde mee voorbereid te zijn op 
“grote ordeverstoringen”.84

Voor de bonden was deze situatie van dreigende sociale onrust aanleiding opnieuw met 
Schermer in contact te treden. Het resultaat was vergelijkbaar met dat in Amsterdam. Vlak 
voor het ultimatum verstreek, kwam de verklaring dat zolang de onderhandelingen liepen 
ontslagen uitgesloten waren. Volgens bestuurder Stam hield dit in dat de gestelde dead-
line voor het reorganisatieplan van 1 juli 1997 onhaalbaar was. Schermer legde zich daar 
bij neer, maar gaf tevens aan dat in de situatie geen verandering was gekomen. Volgens 
hem was de verklaring bedoeld om “de FNV te helpen partij aan tafel te zijn. Die had geen 
achterban meer”. De ondernemingsraad zag wel een verandering, schortte de acties op en 
sprak van een wapenstilstand.85

De gezamenlijke acties en regelmatige contacten bij een vergelijkbare bedreiging van de 
werkgelegenheid van de twee havenpools waren vooral van invloed op de ontwikkelingen 
in Amsterdam. In Rotterdam werkten aanzienlijk meer mensen en was het reorganisatie-
plan concreet uitgewerkt. Mede door de invloedrijke positie van het Onafhankelijk Verbond 
van Bedrijfsorganisaties en De Rode Morgen (Groep Marxisten-Leninisten) waren de 
tegenstellingen tussen de ondernemingsraad en directie scherper. Ondanks de onderlinge 
verschillen was hun gezamenlijke grote meerderheid een reële machtsfactor die gepaard 
ging met een felle oppositie tegen het overlegbeleid van de Vervoersbond FNV. Beide orga-
nisaties hadden in Amsterdam nauwelijks of geen vertegenwoordiging en invloed. Ook de 
oprichting van de Amsterdamse vrouwengroep was een Rotterdams initiatief. Maar waar 
de Rotterdamse groep sprak van honderd actieve vrouwen, was half april in Amsterdam de 
deelname te beperkt om tot bijeenkomsten en activiteiten te komen.86

82 Nieuwsblad Transport, 19 april 1997.
83 Idem.
84 Noordhollands Dagblad, 22 april 1997.
85 Nieuwsblad Transport, 23 april 1997.
86 Havenvrouwen in opstand! Ech wel!. Nogmaals een dringende oproep, 14 april 1997 - IISG-AHBd.
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Naast de doorgaande samenwerking met de Rotterdamse collega’s breidden de acties zich 
in Amsterdam uit en kwam het gemeentebestuur in het vizier. De Vervoersbond zocht naar 
oplossingen via CAO-onderhandelingen.

Van petitie tot ‘wilde’ staking
Zoals besloten in de ledenvergadering van 15 april 1997, richtten de poolarbei-

ders hun aandacht op de gemeente Amsterdam. Dat liep om te beginnen via de 
Havenbeleidscommissie. Deze vertegenwoordiging van arbeiders in de havenbedrijven 
die met de betreffende wethouder overlegde, had al een tijd niets van zich laten horen. 
Wiechels was secretaris en herinnerde wethouder Krikke eraan dat de investeringen van 
de gemeente niet alleen economisch, maar ook sociaal van aard dienden te zijn; met de 
Arbeidspool als “arbeidsregulerende instantie”.87 Dezelfde wethouder kreeg op 18 april 
te maken met een protestactie van zo’n veertig arbeiders bij de opening van de nieuwe 
bulkloods van de Ter Haak Group. “Krikke liet Ter Haak niet stikke. Laat óók de SHB een 
boontje meepikke.” De wethouder verwachtte “dat over enkele weken duidelijk zal zijn 
welke richting het op gaat”.88

Van een andere aard was de medeondertekening door de havensector van de 
Vervoersbond FNV van een protest van het Milieucentrum en de Milieurechtswinkel 
Amsterdam tegen de aanleg van de Afrikahaven.89 Na een lange periode van bezwaar-
schriften door onder anderen de bewoners van Ruigoord, gaf de Raad van State een voor-
lopige goedkeuring aan de graafwerkzaamheden.90 Krikke toonde zich verheugd over de 
“belangrijke impuls voor de werkgelegenheid”. De bond daarentegen wees op de “boter-
zachte voorspellingen” van het Gemeentelijk Havenbedrijf (GHB) die geen reden konden 
zijn een “uniek natuurgebied” op te offeren.91

Eind april was dit GHB doelwit van een nieuwe actie. Ongeveer vijftig arbeiders van 
de Arbeidspool boden Van den Heuvel demonstratief een petitie aan in de hal van het 
Havengebouw. Ze eisten de veiligstelling van de toekomst van de pool. In aanwezigheid 
van de op enige afstand geposteerde politieagenten voerden De Wildt en Wiechels het 
woord. De Wildt: “Degenen die de haven hebben groot gemaakt, worden naar de gallemie-
zen geholpen.” Wiechels: “Alle huidige arbeidsplaatsen moeten behouden blijven.”92 Van 
den Heuvel weigerde elke toezegging.93

87 Havenbeleidscommissie, Aan wethouder P. Krikke, 16 april 1997 - idem.
88 Nieuwd van de Dag, 19 april 1997.
89 Gezamenlijk Persbericht van Milieucentrum Amsterdam, Milieurechtswinkel Amsterdam en Vervoersbond 
FNV, Amsterdamse Haven - Onherstelbaar verlies door graven van Afrikahaven, 23 april 1997 - IISG-AHBd.
90 Nieuwsblad Transport, 23 april 1997. Na enige maanden onder invloed van acties gestaakt te zijn, volgde 26 
november 1997 onder politiebegeleiding de hervatting van de werkzaamheden voor de Afrikahaven - Nieuwsblad 
Transport, 27 november 1997. Ruim twee maanden later wees het Amsterdams gemeentebestuur een verzoek van 
De Groenen af voor een referendum over de aanleg van de Afrikahaven - Het Parool, 4 februari 1998. Eind 2000 
verklaarde de Raad van State definitief alle ingediende beroepen ongegrond. De officiële opening was een half jaar 
eerder - Persbericht Milieucentrum, 29 december 2000.
91 Nieuws van de Dag, 24 april 1997.
92 Nieuwsblad Transport, 29 april 1997.
93 AT5, 28 april 1997 - IISG-AHBd.
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Tot directe resultaten leidden deze activiteiten niet. Krikke en Van den Heuvel zeiden achter 
het behoud van de Arbeidspool te staan. Voor 15 mei kwamen ze met een reddingsplan.94

Onder invloed van de aanstaande Afrikahaven trok de aangekondigde “forse banengroei” 
veel publiciteit. Dit bood de actievoerders nieuwe mogelijkheden op de tegenspraak te wij-
zen tussen de actuele afbraak van de werkgelegenheid en de juichverhalen over duizenden 
banen in de toekomst. Dat gebeurde bijvoorbeeld door Koningh en de ondernemingsraad 
in een persbericht over de eerder genoemde brief die verontruste poolarbeiders vanaf 22 
april naar minister Melkert stuurden.95

Het reddingsplan van Krikke en Van den Heuvel was er donderdag 15 mei, en ook 
later, niet. Het actiecomité wachtte de dinsdag na Pinksteren af en besloot direct daarna 
tot een staking op 22 mei die het werk bij vrijwel alle Amsterdamse overslagbedrijven voor 
24 uur stillegde: “300 Mensen de bons – Geen Afrikahaven zonder ons”. Vanaf zeven uur 
‘s morgens trokken groepjes poolarbeiders te voet door de haven om hun collega’s bij de 
vaste bedrijven te bewegen aan de staking deel te nemen. De stemming was even vrolijk 
als vastberaden. Na bij OBA eerst de weg geblokkeerd te hebben, volgde in de kantine 
met succes een oproep tot solidariteit. In de loop van de dag sloten arbeiders van Ceres en 
IGMA zich aan.96 Vanwege het lopend overleg steunde de Vervoersbond FNV de staking 
niet, maar Koningh was duidelijk aanwezig en vertelde de media te hopen dat deze alge-
mene staking de onderhandelingen en de daadkracht van zijn collega-bestuurders in een 
versnelling bracht.97

De ondernemers reageerden op een vertrouwde manier. Een woordvoerder van IGMA: 
“Ze doen zichzelf geen goed met dit soort acties.” Meerman van CTA sprak van een “slechte 
reclame voor de Amsterdamse haven” en volgens Wentink “schrokken wilde acties toe-
komstige klanten af die hoognodig zijn voor de werkgelegenheid”.98

In Rotterdam was inmiddels een maand voorbij na de wapenstilstand van 23 april. De 
onderhandelingen duurden voort. Wat ervan naar buitenkwam, duidde op afvloeiingen 
en de invoering van een flexibele, vierdaagse werkweek.99 Aan het einde van de 24-uurs 
staking in de Amsterdamse haven, besloten de arbeiders van de SHB, zonder bemoeienis 
van de bond, “de fakkel” over te nemen.100 Op de ochtend van de 23ste mei ontmoetten 
ongeveer 150 mannen, onder wie een groep arbeiders van de Arbeidspool, en leden van 
de vrouwengroep elkaar voor het SHB-kantoor. In slakkengang trok een rij auto’s op naar 
de ECT, waar een nachtploeg een solidariteitsactie achter de rug had. Het lukte niet de 
dagploeg de staking over te laten nemen. Wel vond een blokkade plaats van de poorten 
van ECT Home Terminal door de kruispunten van de Waalhaven te bezetten. De politie 

94 De Telegraaf, 29 april 1997.
95 Vervoersbond FNV en ondernemingsraad Arbeidspool, Persbericht, 2 mei 1997 - IISG-AHBd. Een grote meer-
derheid van de poolarbeiders ondertekende de individuele brief - Nieuwsblad Transport, 6 mei 1997.
96 AT5, 22 mei 1997 – IISG-AHBd.
97 Nieuws van de Dag, 23 mei 1997.
98 Idem.
99 Pamflet Actiecomité, 22 mei 1997  idem. Nieuwsblad Transport, 24 mei 1997.
100 Algemeen Dagblad, 23 mei 1997.



342 opstandig volk

maakte de kruispunten vrij, maar bij de ECT kon er geen vrachtwagen meer in of uit. Na 
enige gedoe met vrachtwagenchauffeurs kwam er na een uur een einde aan de blokkade; 
tot in de middag onderging het verkeer ernstige vertragingen.101

De zogenoemde wilde stakingen in Amsterdam en Rotterdam brachten het bestuur 
van de Vervoersbond FNV in een lastige positie, in het bijzonder de bestuurders van de 
sector havens. In Rotterdam bestond openlijk verzet tegen de lijn van onderhandelingen 
die na maanden slechts een voorlopige afspraak over de SHB opleverden. Hun oud-collega 
van de industriebond, Schermer, liet fijntjes weten met een opschorting van zijn plannen 
akkoord te zijn gegaan om de bond de kans te geven onderhandelingspartij te blijven. 
Anders gezegd, te vrijwaren van verder gezichtsverlies bij de leden, met name bij de SHB, 
waar de bij het OVB aangesloten Landelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer (LBV) naar buiten 
trad en liet merken invloed te hebben.102

In Amsterdam was er ook kritiek op het bondsbeleid, maar bestuurder Koningh ving 
die als het ware op door zich achter de eisen en activiteiten van de leden bij de Arbeidspool 
te scharen. Deze opstelling was een doorn in het oog van zijn collega-bestuurders, ook 
omdat hij in de media hun – in zijn ogen – afwachtende opstelling openlijk ter discussie 
stelde.

Tegen deze achtergrond kwam Dick ter Wisscha, de voor beide havens verantwoorde-
lijke bestuurder, met een werkgelegenheidsinitiatief dat hij inleidde door de stakingen als 
“ongecontroleerde acties” af te wijzen. Aan de leden verstuurd mede namens alle collega’s 
havenbestuurders, door de sectorraad Havens vastgesteld, met de handtekening van het 
bondsbestuur en bedoeld voor de CAO-onderhandelingen. Het plan had betrekking op alle 
bedrijven in beide havens, met naar verhouding veel aandacht aan de SHB en een paar zin-
nen voor de Arbeidspool, het was daar “vijf voor twaalf”. Ook voor de bond gold kennelijk 
dat bedwinging van een brand in Rotterdam een vuurtje in Amsterdam kon blussen. Veel 
nieuws bood het plan niet. Opnieuw de vierdaagse werkweek en de tijd voor tijd regeling. 
De aanvulling bestond uit een idee over een betere, meer flexibele afstemming tussen de 
brede vraag naar arbeiders en het overcomplete aanbod en een voorstel over de instroom 
van jongeren in “nieuwe aanloopschalen”. Na 2003 kon de mindere werkgelegenheid 
opgevangen worden door pensioenregelingen.103

Deze voorstellen waren overtuigend noch inspirerend. Het geboden perspectief was 
niet meer dan de algemene wens dat spoedig zicht moest komen op een tripartiete oplos-
sing. Het slot van een volgende Nieuwsbrief was meer een crisisbezwering dan een strijd-
baar alternatief. “Zoals gezegd, het rommelt in de haven en dat is te begrijpen. Hier en daar 
een werkonderbreking snappen we best. Maar … één ding moet helder zijn. De bond gaat 
eerst onderhandelen. Als de onderhandelingen vastlopen, dan stellen we een ultimatum 
en na afloop van het ultimatum gaan we actie voeren onder leiding van de bond. Dan gaan 
eventueel de stakingskassen open.”104

101 Nieuwsblad Transport, 24 mei 1997.
102 Idem. Datzelfde deed de VLD, Vakbeweging in Vervoer, Logistiek en Dienstverlening.
103 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief 4 maart 1997.
104 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, Aan de leden in de Rotterdamse en Amsterdamse haven, 27 mei 1997.
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In Rotterdam wezen de leden van de Vervoersbond FNV bij de SHB de voorstellen af. Deze 
bleken namelijk ook te betekenen dat honderd mensen wegens boventalligheid moesten 
vertrekken, terwijl de vierdaagse werkweek gepaard ging met een evenredig loonverlies.105

Het actiecomité van de Arbeidspool reageerde niet merkbaar op de plannen van de bond 
of het zou de aandacht voor de CAO in het bulletin “Perspectief” moeten zijn. De toonzet-
ting was positief en verschilde sterk van het bulletin dat anderhalve maand eerder ver-
scheen en over “rookpluimen” en “barricades” sprak. Het gebrek aan formele steun door 
de bond kon op begrip rekenen en de directie kreeg complimenten voor het mogelijke werk 
in Harlingen. Onder de kop “Het gaat goed” uitte het actiecomité zijn tevredenheid over 
de groeiende deelname aan “het praatje” dat het elke woensdagmorgen in ‘het hok’ orga-
niseerde en over de succesvolle actie bij Westport waarbij “doorstaanders” plaatsmaakten 
voor een ploeg van de Arbeidspool. “Je ziet dus dat actie loont.”106

Daarom gevraagd lichtte De Wildt de wisselende inhoud van de bulletins toe. 
“Verschillende mensen schreven de pamfletten, ze kwamen vaak direct voort uit een 
bepaalde stemming of situatie. In dit bulletin wilden wij bemoedigen en de stemming 
vasthouden van de prima actie die we net achter de rug hadden. Dat was nodig, omdat 
over de gesprekken tussen directie, werkgevers en gemeente niets naar buiten kwam.”107

105 Nieuwsblad Transport, 24 mei 1997. De Nieuwsbrief had 27 mei 1997 als datum, maar de inhoud was al 
eerder via de sectorraad bekend. Dat bleek uit een kritisch commentaar in het OR-bulletin van 22 mei 1997.
106 Perspectief, 29 mei 1997 - IISG-AHBd.
107 Gesprek met A. de Wildt, 30 maart 1999.

Ron Wiechels laat zich onder toezicht van een aantal SHB-collega’s niet overtuigen door G.C.G. van den Heuvel,  

directeur Gemeentelijk Havenbedrijf in hal van het Havengebouw, 28 april 1997 - Fotopersbureau Dijkstra
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Wekenlang leek niemand zich met de crisis van de Arbeidspool bezig te houden. De 
komst in mei 1997 van de Jaarrekening 1996 bracht daar geen verandering in. Achter de 
schermen was echter een doorbraak in voorbereiding, waarvan ook nu weer de basis in 
Rotterdam lag.

Stilte voor de storm
Voor een bemoedigende boodschap aan het personeel was veel te zeggen. De zomer 

naderde en sinds de terugtrekking van de afslankingsplannen van Wentink en Haks, half 
april, waren geen nieuwe voorstellen op tafel gekomen. Bovendien bestond er geen for-
meel contact meer tussen de directie en de ondernemingsraad na de extra overlegvergade-
ring van 14 april en de rij brieven, de laatste 24 april. Wel kwamen in deze tijd de zorgelijke 
cijfers van de Jaarrekening over 1996 naar buiten, de bespreking volgde in de derde week 
van juni.108

Kortom, vanaf half april tot juli leek niets te gebeuren. Of het zou de grote campagne 
van de gemeente Amsterdam moeten zijn rond de top van de Europese Unie half juni. Op 
de stedelijke billboards stond de aanprijzing van de havens in het Noordzeekanaalgebied. 
“De haven werkt” en bood werkgelegenheid aan 40.000 mensen bij een jaarlijkse omzet 
van zes miljard gulden. De premiers Blair, Kohl en Kok kregen het betreffende affiche op 
reuzenformaat thuis bezorgd en een beschilderde ‘haventram’ reed langs de plaatsen van 
de culturele evenementen.109

De kaars leek even uit, de vakanties braken aan en iedereen voelde dat er nog een slag 
te voeren was. De Nieuwsbrief waarmee de vervoersbond zich op 17 juli meldde, illus-
treerde de stilte voor de storm. “Er zijn op dit moment bemiddelaars bezig om een analyse 
te maken van de SHB voor een eventuele koper. (…), ook onze visie is gevraagd.” Veel infor-
matie bood dit niet, maar spoedig zou de verkoop in het brandpunt van de belangstelling 
staan.110

Ondanks hun cruciale rol, maakten de ondernemingsraad en vervoersbond geen bereke-
ningen van de financiële gevolgen van de als te laag aangemerkte tarieven, de grote boos-
doener. In de wetenschap dat de gebruikte tarieven 10 tot 25 gulden lager waren dan in de 
SHB-tijd en de voor het eerst ingevoerde kortingen gemiddeld 2,5 procent hoger dan in een 
conceptversie, volgt hier een poging zicht te krijgen op de misgelopen inkomsten.
— Omgezet naar het aantal diensten over het jaar 1996 van 50.918 en een gemiddeld 

lager tarief van twintig gulden betekenden de nieuwe tarieven een inkomstendaling 
van ruim één miljoen gulden.

— Uitgaande van een gemiddeld hogere korting van 2 procent (niet alle diensten vielen 
onder een kortingsregeling) bij een netto omzet van bijna 23 miljoen, liepen de inkom-
sten in 1996 ruim 450.000 gulden terug.111

108 Interne notitie OR Arbeidspool, 30 juni 1997. Zie hiervoor p. 310 - IISG-AHBd.
109 Nieuwsblad Transport, 12 juni 1997.
110 Nieuwsbrief, 17 juli 1997 - IISG-AHBd.
111 Zie hiervoor p. 299. Jaarrekening 1996, p. 14 - idem.
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— In 1995 golden de lagere tarieven en de hogere kortingen vanaf 1 juli. Bij het aantal 
diensten van 55.212 was een inkomstenverlies van ongeveer de helft van 1996 aanne-
melijk: 750.000 gulden.

— Voor 1997, tot 1 juli, bij minder diensten, viel de schatting lager uit: 650.000 gulden.
— Opgeteld bedroeg het inkomstenverlies over de periode juli 1995/juli 1997 bijna drie 

miljoen gulden.112

Evenzeer ontbraken berekeningen of schattingen van de uitgebleven inkomsten door de 
tewerkstelling van derden bij een niet uitverkochte pool en van koppelbazen. Opnieuw een 
poging, zij het ruwer.
— Controles die de ondernemingsraad uitvoerde, kwamen tot 26 personen per dag. Dat 
was in de piekperiode die meestal vier maanden duurde. Uitgaande van eenderde van de 
jaarlijks beschikbare werkdagen van 185 (netto, dus exclusief vrije dagen, ziekteverzuim en 
opleidingstijd), bedroeg het jaarlijkse aantal 1.603 dagen (1/3 x 185 x 26).
— Bij een aantal onbevoegden in de overige acht maanden van bijvoorbeeld zeven perso-
nen per dag, kwamen daar nog eens 863 dagen bij (2/3 x 185 x 7).
— Totaal: 2.466 dagen.
— Uitgaande van het laagste dagtarief van 395 gulden, miste de Arbeidspool jaarlijks aan 
inkomsten: 974.070 gulden. Uitgebreid met het halve jaar van 1996 en 1997 kwam daar, 
grof berekend, eenzelfde bedrag bij. Totaal: 1.948.140 gulden.113

— Opgeteld bij het inkomstenverlies door de lagere tarieven leidde dat tot het eindbedrag 
van ruim 4,8 miljoen gulden. Een som die in de buurt kwam van de officiële verliescijfers 
over 1995 en 1996 (samen 5,1 miljoen gulden).114

Hoe globaal deze berekeningen ook mogen zijn, ze bevestigden de stelling van de onder-
nemingsraad dat de Arbeidspool aanzienlijke inkomsten derfde door te lage tarieven en 
vreemde inhuur. Gelet op het gegeven dat “tijdelijke improductiviteitslasten” ruim de helft 
van de Melkert gelden opslokten, had de ondernemingsraad ook gelijk met zijn kritiek op 
het profijt dat de ondernemers van de Melkert gelden trokken.115 Door het wegvallen van 
de garantieregeling waren immers het risico en de kosten van de leegloop geheel bij de 
Arbeidspool terechtgekomen. Buiten beschouwing bleven dan nog de voordelen van de 
lagere tarieven en het niet betalen van sociale premies bij de inschakeling van koppelbazen.

Vanaf half mei 1995 wachtten de arbeiders van de Arbeidspool dus op een reddingsplan 
en/of voorstellen van de directie. Het enige maar vage bericht dat rondging, was de komst 
van een eventuele koper. Invloedrijk bondsbestuurder Joop Verroen had eerder in een 
interview bij zijn afscheid een tipje van de sluier opgelicht in de schets van een alterna-
tief voor de Rotterdamse SHB.116 Anderhalve maand later kwamen in Amsterdam de door 

112 Zie  hiervoor p. 311.
113 Sheets bij overlegvergadering Arbeidspool, 4 oktober 1995 - IISG-AHBd.
114 Jaarrekening 1996, p. 4. Dit verschil zou zeker verdwijnen, wanneer ook voor 1995 en 1997 het effect van de 
kortingen (variërend van 2 tot 12,5 procent) meegeteld was (door ontbrekende gegevens niet gebeurd)  idem.
115 Idem, p. 27.
116 Nieuwsblad Transport, 12 juni 1997. De redactie van dit blad vond de uitspraak van Verroen over de toekomst 
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Koningh genoemde bemiddelaars daarmee. Verroen was voor velen binnen en buiten de 
Vervoersbond FNV de man die lange tijd de touwtjes van het bondsbeleid in de havens 
in handen had en goede contacten onderhield met de ondernemers, zodat zijn alterna-
tief waarschijnlijk een goede indruk gaf van wat er in Amsterdam achter de schermen 
gebeurde. Verroen: “Ik zie (…) maar één oplossing en dat is aansluiting zoeken bij een 
grote commerciële uitzendorganisatie. De werknemers kunnen dan ook in andere secto-
ren, zoals de distributie en de veilingen, worden ingezet.”117

Midden in de zomer verraste een krantenbericht over de mogelijke inlijving van de 
Arbeidspool door een uitzendgigant. Informatie kwam nauwelijks naar buiten. Toen de 
overname niet doorging, bleken de financiële problemen onoverkomelijk.

Mislukte overname
Het Nieuwsblad Transport doorbrak de stilte rond de Arbeidspool. In de laatste week 

van juli verscheen op de voorpagina een artikel met de kop “Randstad kandidaat voor 
overname SHB” (bedoeld: Arbeidspool). In opdracht van de AWVN en op voorstel van de 
bonden was het onderzoeksbureau KPMG-BEA – in de persoon van hoogleraar bestuurs-
kunde W. Dercksen, lid van de Partij van de Arbeid en de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid – op zoek gegaan naar potentiële kopers.118 Daartoe benaderde hij grote 
uitzendbureaus als Vedior, Start en Randstad. Het Nieuwsblad Transport juichte deze 
ontwikkeling in een redactioneel commentaar toe. “Zonder zo’n reddende engel ziet de 
toekomst (…) er immers gitzwart uit.” Kans van slagen bestond echter alleen, wanneer het 
mes in de arbeidsvoorwaarden ging. Zo niet, ging de pool failliet.119

Wentink was niet erg gelukkig met deze primeur. De gesprekken waren in een verken-
nend stadium. “Nu wordt een broedende kip gestoord.” Een woordvoerder van Randstad 
liet zijn bemoeienis blijken: “We moeten een goede afweging maken, omdat gebleken is 
dat vraag en aanbod van werk in de haven blijkbaar niet goed bij elkaar passen.”120

In een paar dagen leek de situatie dus omgeslagen van ‘er gebeurt niets’ in ‘we worden 
verkocht’. Als eersten kwamen de leden van de kantoororganisatie in het geweer. In de 
twee voorgaande jaren was de bezetting van 23 personen al gehalveerd en de vrees bestond 
dat een overname tot een verdere inkrimping zou leiden. “Hevig verontwaardigd” schreven 
ze brieven met verzoeken om informatie aan de directie, Haks, de AWVN, Koningh en de 
ondernemingsraad.121 De laatste antwoordde “altijd de belangen van de werknemers te 
behartigen. Dus ook die van de kantoororganisatie!”.122 Hoe terecht het beroep van het 
kantoorpersoneel op de ondernemingsraad ook was, de twee groepen stonden op gespan-

van de SHB belangrijk genoeg om er een afzonderlijk artikel aan te wijden.
117 Nieuwsblad Transport, 12 juni 1997.
118 KPMG is een samenstelling van de eerste letters van de namen van de oprichters.
119 Nieuwsblad Transport, 26 juli 1997.
120 Het Parool, 28 juli 1997.
121 De kantoororganisatie van de Arbeidspool, Aan M.J. Haks, Aan AWVN, Aan T. Koningh, Aan de onderne-
mingsraad, 31 juli 1997 - IISG-AHBd.
122 Ondernemingsraad Arbeidspool, Aan de kantoororganisatie, 5 augustus 1997 - idem.
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nen voet met elkaar. Zeker waar het ging om de verhouding tussen het operationele per-
soneel en de mensen van de besteking. De negatieve ervaringen waren versterkt door de 
afzijdige opstelling van de ‘witte boorden’ tijdens de acties. Niettemin liet deze onrust zien 
hoe onzichtbaar voor het personeel de gesprekken over het al of niet voortbestaan van de 
Arbeidspool verliepen.

Koningh was door de berichten over een eventuele overname door Randstad in een 
moeilijke situatie gebracht, omdat het personeel, de ondernemingsraad en de bondsleden 
in het ongewisse waren gelaten. Met name de mededeling in het Nieuwsblad Transport 
dat hij met Dercksen zou praten over de toekomst van de Arbeidspool schoot hem in het 
verkeerde keelgat. “Ik ken die man niet.”123 Hij liet het daar niet bij en schreef de volgende 
dag een brief op poten aan de hoofdredacteur die hij verweet “sensatiejournalistiek” te 
bedrijven. Koningh eindigde met de mededeling “voor uw krant en voor uw journalisten 
niet meer beschikbaar te zijn voor enig commentaar”.124

Op dezelfde dag wendde hij zich tot de havenarbeiders in Amsterdam en sprak over een 
onderzoek dat “zoals jullie weten” de interesse van kopers voor overname peilde. Daar was 
het wachten op.125 De ondernemingsraad sloot zich in een open brief aan bij de breuk met 
het Nieuwsblad Transport. “Naar het zich laat aanzien heeft het Nieuwsblad Transport 
zich tot doel gesteld de Nederlandse Havens te hervormen en daarbij in het bijzonder de 
positie van de havenwerkers te bagatelliseren.”126

Uit de laatste zin, maar ook uit de brief van Koningh, bleek dat de drooglegging van 
het Nieuwsblad Transport meer behelsde dan de berichtgeving over de eventuele koop 
door een uitzendorganisatie. Tenslotte had Verroen in hetzelfde blad daar al een week of 
zes eerder over gesproken en noemde het bureau Coopers & Lybrand in maart 1995 een 
“commercieel uitzendbureau” een geschikt alternatief voor de SHB. Een verrassing kon 
het dus niet zijn. De boosheid betrof dan ook niet zozeer de overname, maar de voor-
keur voor Randstad. De FNV en haar bonden onderhielden immers banden met Stichting 
Uitzendbureau Arbeidsvoorziening (Start) sedert de oprichting in 1977.127 Overigens bleek 
al snel dat het Nieuwsblad Transport niets verzonnen had. Koningh: “Die interesse van 
uitzendorganisaties is er en degene met de meeste belangstelling is Randstad.”128

In de reactie van Koningh en de ondernemingsraad speelde ook de ergernis mee over 
de berichtgeving in het Nieuwsblad Transport die ze als “werknemersonvriendelijk” beti-
telden. De bij het redactioneel opgenomen “prikkelende” discussiestelling versterkte dat: 
“De dure Arbeidspools in de Amsterdamse en Rotterdamse haven dienen over te gaan naar 
reguliere, goedkoper werkende uitzendbureaus.” Of deze kritiek de informatiestilte recht-
vaardigde, was de vraag. Het blad zou zeker niet zwijgen en de werknemersvriendelijke 
concurrenten waren dun gezaaid.

123 Nieuwsblad Transport, 29 juli 1997.
124 T. Koningh, Aan de Hoofdredacteur van het Nieuwsblad Transport, 30 juli 1997 - IISG-AHBd.
125 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, Aan de werknemers in De Amsterdamse Havens, 30 juli 1997 - idem.
126 Open brief van de ondernemingsraad aan de redactie van het Nieuwsblad Transport, 5 augustus 1997 - idem.
127 T. Akkermans, H. Kool. Redelijk bewogen. De koers van de FNV 76-99. Van Maatschappijkritiek naar zaak-
waarneming, Utrecht 1999, pp. 160 en 211.
128 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 8 augustus 1997 - IISG-AHBd.
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Te midden van de gebrekkige en rommelige informatie over de toekomst van de Arbeidspool, 
bleek de financiële nood toe te nemen. Niet bepaald geruststellend berichtte Koningh dat 
de lonen voor augustus betaald konden worden.129 Zo kreeg Randstad inderdaad het imago 
van de reddende engel. Koningh bevestigde dat met een optimistisch verslag van een ori-
enterend gesprek. “Ik heb de indruk dat Randstad redelijk serieus bezig is om voet aan de 
grond te krijgen in de haven.”130 Een woordvoerder van Randstad temperde de verwach-
tingen: “Maar dat betekent allerminst dat we de pool nu wellicht zouden overnemen.”131

Door de uitgesproken boycot en de ruim in de haven verspreide krantenknipsels 
bloeide de geruchtenstroom, waarin de Arbeidspool ofwel in handen kwam van Randstad 
ofwel op het punt stond failliet te gaan. Voor de ondernemingsraad was dat reden zich tot 
de directie te wenden met een dringende vraag om informatie.132 Een voorzichtige brief 
die illustreerde dat de ondernemingsraad geen idee had van de stand van zaken. Een ver-
zoek van de ondernemingsraad aan de directie van het Arbeidsbureau om financieel bij 
te dragen aan de nodige opleidingen, getuigde daarvan. De raad beschouwde het als zijn 
belangenbehartigende plicht met elk toekomstscenario rekening te houden en stelde vast 
dat zowel bij een overname als een faillissement een deel van het operationele personeel 
aangewezen was op werk buiten de haven, zonder daar voldoende voor opgeleid te zijn.133

Daarna bleef het nog bijna twee weken stil, totdat op 21 augustus, vlak voor het 
weekeinde, het bericht kwam dat Randstad van de overname afzag. Te dure haven-
werkers, te weinig flexibiliteit in de bestaande afspraken over inlenen, te onzekere 
werkgelegenheid.134

Wentink hoopte op betere kansen bij andere uitzendbureaus en op werk buiten de 
haven. “Binnen een paar maanden moet er een reddingsplan liggen.”135 Koningh keek 
vooruit. “Op het moment dat er een plan is, kunnen we namelijk ook bij de gemeente 
en de overheid aankloppen voor geld. Zoals het er nu voorstaat, lukt het waarschijnlijk 
om de loonbetaling van september ook rond te krijgen, Een ding is echter zeker, voor 
jullie blijft de onzekerheid voortduren.”136

Terwijl de overslagcijfers in de Amsterdamse regio over de eerste zes maanden van 
1997 een nieuw jaarrecord aankondigden, vroeg het bestuur van de Arbeidspool  
25 augustus het faillissement aan. Vervolgens kwam al snel een ‘doorstart’ in beeld. 137

129 Idem, 30 juli 1997.
130 De Telegraaf, 8 augustus 1997.
131 Nieuwsblad Transport, 9 augustus 1997.
132 Ondernemingsraad Arbeidspool, Aan de directie, 11 augustus 1997 - IISG-AHBd.
133 Ondernemingsraad Arbeidspool, Aan de directie Arbeidsbureau, 19 augustus 1997 - idem.
134 Nieuws van de Dag, 22 augustus 1997.
135 Nieuwsblad Transport, 25 augustus 1997.
136 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 21 augustus 1997 - IISG-AHBd.
137 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Persbericht, 27 augustus 1997. Groei overslag: 6,3 procent - idem.




