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hoofdstuk 14

Einde Arbeidspool

Na de aanvraag van het faillissement van de Arbeidspool, eind augustus 1997, en 
de aanzegging van het collectief ontslag, volgde een convenant ten dienste van een 
eventuele koper. Een arbeidsvoorziening met een kleine vaste kern en een flexibele 
schil diende zich aan. De maand oktober verliep heftig. Ook in Rotterdam leken 
ontslagen onvermijdelijk, bovendien keurde de rechter ontslag van een aansprekend 
vakbondslid goed. Een reeks van acties vond plaats: wegblokkades, een algemene 
havenstaking, de bezetting van de Noordersluis in IJmuiden. Begin november viel 
de onderhandelingsdelegatie van de Vervoersbond FNV uiteen, tot de twistpunten 
behoorde de samenvoeging van de twee pools.

Faillissement
Op de 27ste augustus vond een extra overlegvergadering plaats, voorgezeten en geno-

tuleerd door directeur Wentink. Haks legde uit dat na het afhaken van Randstad op 21 
augustus de aandeelhouders de keuze hadden tussen surseance van betaling of faillis-
sement. Door het wegvallen van het bankkrediet vroegen ze het faillissement aan. Een 
curator kon “meteen aan de slag voor een doorstart”. De ondernemingsraad hoorde het 
relaas aan en wilde, na een schorsing, weten wat op de korte termijn het personeel te 
wachten stond. Dat leverde niet veel op. De directie verwees naar de nog door de rechtbank 
te benoemen curator, benadrukte dat “doorwerken was geboden om inkomsten te verwer-
ven” en wenste “een ieder sterkte en wijsheid toe”.1

De volgende dag bracht de ondernemingsraad een persbericht uit: “We zijn woedend 
over het feit dat de directie op deze wijze kiest voor het ‘klaren van hun kloten’.”2 De acute 
bedrijfsbeëindiging was ingeslagen als een bom. “Deze tot niets leidende weg zal door ons 
opengebroken worden, als het moet met shovels en bulldozers, tenslotte kunnen we daar 
goed mee over weg.”3

Dezelfde dag verspreidden vertegenwoordigers van ondernemingsraden een verkla-
ring. De werkgevers, gemeente en Rijksoverheid kregen de waarschuwing niet “door mid-
del van een faillissement 315 man brodeloos te maken en te vervangen door oproepkrach-
ten!”. Wentink bracht ook een persbericht uit. Hij streefde naar een voortzetting van de 
Arbeidspool met een kleiner personeelsbestand.4

1 Verslag extra overlegvergadering Arbeidspool, 27 augustus 1997 - IISG-AHBd.
2 OR Arbeidspool, Persbericht “Havenpoolers laten zich niet opzij zetten”, 28 augustus 1997 - idem.
3 Volgens De Wildt had Verroen dit beeld eerder gebruikt. “De ondernemingsraad wilde de Vervoersbond FNV 
daaraan herinneren” - Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
4 Persbericht directie, “Arbeidspool Amsterdam BV vraagt faillissement aan”, 28 augustus 1997 - IISG-AHBd.
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Uitgerekend deze dagen, terwijl de haven in beroering was, vertegenwoordigden De Wildt 
en Koningh de Vervoersbond FNV op een internationale cacaoconferentie in Ghana. Op 
2 september keerden ze vervroegd terug. De Wildt: “Toen de faillissementsaanvraag ons 
bereikte, wilden we direct weg, maar dat lukte pas een kleine week later. Wentink heeft 
mij een keer in een persoonlijk gesprek gezegd dat onze afwezigheid hem goed uitkwam. 
Bij onze terugkomst was er een stemming van ‘en nu de beuk erin’, nou dat vonden wij 
ook.”5 Wentink had zich in de stemming vergist. Eerder zei hij nog: “Voor het eerst hebben 
niet de schreeuwers, maar de positieve mensen de overhand. Zij begrijpen dat stakingen 
andere bedrijven in moeilijkheden kunnen brengen.”6

Het verblijf van De Wildt en Koningh in Ghana verklaarde de solidariteitsbetuigingen 
uit dit land met de vele cacaoplantages, maar ook het woordvoerderschap van Ter Wisscha 
namens de Vervoersbond FNV.7 Hij deelde de mening van Wentink dat “stakingacties de 
kansen van het personeel alleen maar zouden schaden”.8 Samen zetten zij de eerste stap-
pen naar een nieuwe havenpool. Ter Wisscha: “De vaste bedrijven zijn voor meer dan de 
helft afhankelijk van deze havenarbeiders en komen in grote problemen als de pool wordt 
opgeheven.” Hij was van plan de curator een “doorstartplan” voor te leggen, waarbij de 
gemeente en de Amsterdamse havenbedrijven “met enige miljoenen over de brug moeten 
komen”.9

Wentink sprak van een “herstart” met honderd tot 150 mensen.10 Hij betwijfelde of de 
nieuwe pool te duur zou zijn. “Eenvoudig werk kan ook door andere mensen gedaan wor-
den. Iedereen wil goedkoper werken, maar er zijn grenzen. Het werken in de haven is erg 
zwaar. Nodig is een startkapitaal. Dat moet komen van de opdrachtgevers en de overheid, 
zoals via omscholingssubsidies. Voor de werknemers geldt een opzegtermijn, in die tijd 
moet de kassa blijven rinkelen.”11

Solidariteit Turkse collega’s12

“Wij zijn jullie Turkse collega’s, arbeiders bij Granuband BV. Onze werkgever laat ons sinds 
jaren onder zeer slechte omstandigheden werken. Dat vergalt ons leven. Onze gezondheid 
staat onder druk en we vergeten als het ware dat we mensen zijn. (…) Je als slaaf van de 
werkgever gedragen is de enige mogelijkheid om je baan veilig te stellen. Zo is de situatie bij 
ons op de werkvloer. Uiteindelijk hebben ook wij geweigerd om te zwijgen. (…)
Wij hebben met woede en verontwaardiging kennis genomen van het feit dat de bazen van 
de havenpool jullie (315 collega’s) door middel van faillissement willen ontslaan. Daarom 
zijn wij met jullie solidair. Jullie belang is ons belang.”

5 Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
6 Nieuwsblad Transport, 30 augustus 1997.
7 “It is very cynical that right now 300 dockworkers of the largest cocoa port of the world are dismissed. We 
urge the employers and the port authorities to look for a social and acceptable solution” - Kumasi Ghana, 28 
augustus 1997 - IISG-AHBd.
8 Nieuwsblad Transport, 30 augustus 1997.
9 De Telegraaf, 29 augustus 1997.
10 Nieuwsblad Transport, 29 augustus 1997.
11 Het Parool, 29 augustus 1997.
12 Jullie Turkse collega’s werkzaam bij Granuband BV, Amsterdam, 31 augustus 1997 - IISG-AHBd.
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Met deze commentaren op de faillissementsaanvraag waren voorlopig de stellingen 
betrokken. Het actiecomité trok zich van de oproep van Wentink niets aan en op de dag 
van de benoeming van de curator, 2 september, was de eerste actie een feit.13 Dat het vizier 
op de gemeente stond gericht, lag voor de hand na het beroep van Wentink en Ter Wisscha 
op de lokale overheid.

“Verzamelen bij de Coentunnel”, luidde de oproep aan het slot van een bijeenkomst in het 
hok. Stapvoets trok een stoet auto’s en busjes via de Ringweg en de IJtunnel naar het stad-
huis op het Waterlooplein. Zo’n 150 man eisten een gesprek met burgemeester Schelto 
Patijn en wethouder Krikke om hen te bewegen eindelijk een initiatief te nemen ten gunste 
van de poolarbeiders. Ze bleken niet bereid te komen en in een binnenstraat van het stad-
huis kregen de inmiddels neergelaten ijzeren rolluiken het zwaar te verduren. “Rustig jon-
gens, rustig”14 klonk het, “terwijl de actievoerders zingend en tierend in de hal bleven”.15

Na anderhalf uur volgde alsnog een gesprek tussen een delegatie en de twee gemeente-
bestuurders die daarvan in de hal verslag deden. Eén van de poolarbeiders, megafoon om 
de nek, duwde Patijn een microfoon in de hand.16 De burgemeester zei bezorgd te zijn over 
de situatie in de haven. “Het is een zaak die speelt tussen de directie en werknemers. Daar 
mengen wij ons niet in. Bovendien heeft de gemeente geen schip met geld voor handen.”17 
Krikke voegde er aan toe: “We zullen ons inspannen of er een oplossing te vinden zal 
zijn.”18 Daarna verlieten de poolarbeiders het stadhuis en gingen tot de volgende dag in 
staking.19

Bij deze actie en de daarop volgende 24-uurs staking was de Vervoersbond FNV niet 
betrokken. Ter Wisscha concentreerde zich op de doorstart en drukte de havenonderne-
mers op het hart via de Arbeidspool te blijven inlenen, want dan alleen had een afgeslankte 
pool kans van slagen. Het GHB moest “zijn verantwoordelijkheid nemen” door bijvoor-
beeld het kantoor op de Nieuwe Hemweg te kopen en daarna “terug te verhuren”.20

Het actiecomité dat steeds meer in de plaats kwam van de ondernemingsraad, nam een 
andere verantwoordelijkheid. Het stuurde een bulletin van Perspectief de haven in (“wij 
zijn misschien failliet, maar niet dood”) met de aankondiging van een discussieronde in de 
bedrijfskantines, waarin delegaties van de Arbeidspool de stand van zaken zouden toelich-
ten. “Wat vandaag onze strijd is, is morgen misschien die van jullie en je moet er niet aan 
denken dat wij er dan niet meer zijn om jullie te steunen.”21

De discussieronde vond 8 september 1997 om 07.30 uur plaats. Dit was tevens de 
wereldwijde actiedag van de International Transport Workers’ Federation (ITF) die in het 

13 Benoeming vond plaats door de Amsterdamse Arrondissementsrechtbank met het uitspreken van het faillis-
sement. Het betrof overigens twee curatoren, naast woordvoerder J.C. van Apeldoorn: A.S.K. Terng.
14 Het Parool, 4 september 1997.
15 Nieuwsblad Transport, 4 september 1997.
16 AT5, 2 september 1997 - IISG-AHBd.
17 Nieuws van de Dag, 3 september 1997.
18 AT5, 2 september 1997 - IISG-AHBd.
19 Het Parool, 4 september 1997.
20 Nieuwsblad Transport, 4 september 1997.
21 Actiecomité, Perspectief, 5 september 1997 - IISG-AHBd.
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teken stond van het protest tegen de “deregulering door bestaande rechten af te breken om 
plaats te maken voor oproepkrachten”.22

Op de dag dat Perspectief in de kantines lag, wendde Van de Vijver, directeur OBA, 
zich tot de voorzitter van de ondernemingsraad, De Wildt, met het verzoek de anonieme 
afzenders te berichten dat hij toestemming gaf aan het bezoek van “een delegatie van 
maximaal 3 personen (…) op maandag 8 september a.s. tijdens de schaft van 11.30-12.00 
uur”.23 De Wildt reageerde direct: “Helaas moet ik U mededelen dat aangezien er geen 
ondertekenaars onder het door U aangetroffen pamflet staan, ik machteloos ben om iets 
met uw verzoek te doen. Mijn glazen bol geeft mij hierover geen uitsluitsel.”24

Curator Van Apeldoorn was direct aan de slag gegaan, op zoek naar een koper die voor een 
doorstart kon zorgen. Terwijl de poolarbeiders actie na actie voerden, ontving de curator 
een advies van Wentink dat de ‘oude arbeidsvoorziening’ definitief om zeep hielp.

Bij leegloop 70 procent
Uit de gesprekken die Van Apeldoorn voerde, kwam nog geen kandidaat naar voren 

die een doorstart garandeerde. De kas van de Arbeidspool was leeg, de tijd drong. Om aan 
het einde van de maand de lonen te kunnen betalen, zou de curator een collectief ontslag 
moeten melden bij de Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening. Daarna nam de bedrijfs-
vereniging, in dit geval het GAK, de loonverplichting over. Dat moment wenste hij zo lang 
mogelijk uit te stellen om het onderzoek naar een doorstart meer kansen te geven, maar 
vrijdag 12 september beschouwde hij als een uiterste datum.25

Er circuleerden verschillende adviezen. Naast een overname door de SHB waren er 
ideeën over de uitbreiding van de pool om in samenwerking met een groot uitzendbedrijf 
de bouw en het goederentransport op Schiphol te bedienen. Uitgaande van een toege-
nomen flexibiliteit en productiviteit konden de lonen “ongeveer gehandhaafd blijven” en 
ontslagen voorkomen.26 Koningh was daar niet zeker van en herhaalde zijn weigering aan 
een ingrijpende afslanking mee te werken. Daarmee nam hij een ander standpunt in dan 
Ter Wisscha: “Wat mij betreft mag het een totale oorlog worden om de werkgevers ervan 
te overtuigen dat deze haven een arbeidspool nodig heeft.”27

Op de dag van de deadline van 12 september riep Koningh de kaderleden en het actie-
comité ‘s morgens om zeven uur in het hok bijeen om een ledenvergadering, later op de 
ochtend, voor te bereiden.28 Het bijna voltallige personeel nam het voorstel aan om elke 
dag ‘s morgens actie te voeren. Wiechels: “Wij gaan niet bij de brievenbus zitten wachten.  
 

22 ITF, Dockers around the world unite!!!, 8 september 1997 - idem.
23 D.L. van de Vijver, Aan de voorzitter ondernemingsraad Arbeidspool, A. de Wildt, 5 september 1997 - idem.
24 A. de Wildt, Aan de directeur van BV Overslagbedrijf Amsterdam de heer Drs. D.L. van de Vijver, 5 september 
1997 - idem.
25 Nieuwsbrief Vervoersbond FNV, 10 september 1997.
26 Nieuwsblad Transport 13 september 1997.
27 Idem, 13 september 1997.
28 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 10 september 1997 - IISG-AHBd.
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Wij beginnen een soort guerrillastrijd en duiken de komende tijd op verschillende plaatsen 
op.”29

Zo’n 150 man bracht dit besluit direct in praktijk. Om te voorkomen dat koppelbazen 
vrij baan kregen, ging een andere groep poolarbeiders bij verschillende bedrijven aan het 
werk. Vanaf de Nieuwe Hemweg reed een rij auto’s naar de A10 bij de Transformatorweg 
en blokkeerde de op- en afrit. Doelwit van de actie was het daar vlakbij liggende gebouw 
van het GAK in Sloterdijk. Na de bezetting van het kruispunt ging een grote groep naar 
binnen.

Het GAK zou in beeld komen na de ontslagaanvraag door de curator. “We liepen alvast 
op die situatie vooruit en probeerden ter plekke de nodige informatie te halen. Die kregen 
we min of meer. Koningh voerde daar nog het woord. En omdat we er toch waren, hebben 
we de klanten van het GAK die in de hal zaten te wachten onze problemen uitgelegd, zij 
konden daar tenslotte ook mee te maken krijgen.”30

Een aan automobilisten en bij het GAK verspreid pamflet hekelde het wangebruik 
van de Melkert gelden dat de betaling door het GAK nodig maakte. Uitgelegd werd dat 
het Algemeen Werkloosheidsfonds jaarlijks drie tot vijf miljoen gulden aan de leegloop 
betaalde. “Een beetje rekenmeester weet dat je langer kan doen met 24 miljoen dan drie 
jaar.”31

De Vervoersbond FNV steunde deze actie niet, maar Koningh was ter plekke. “Het zijn 
spontane en ludieke acties van de mensen. Ik kan ze niet meer tegenhouden. Wij zijn als 
bonden in overleg met de curator en de directie. In die tijd staken we niet.” Wentink zag 
in de groeiende onrust de hand van Koningh, de acties belemmerden een doorstart. “Hij is 
net terug van vakantie. Het effect van zijn retoriek is goed te merken.” 32

Op de dag dat de curator knopen zou doorhakken, voorzag Wentink hem van een nota die 
de grondslag vormde van de doorstart die hij voorstond.33 Tegen de achtergrond van een 
algemene bezuiniging van 20 procent, ging het hem om een pool met ongeveer honderd 
mensen in vaste dienst die bij leegloop 70 procent van hun basissalaris ontvingen. Buiten 
de haven gold een lager tarief (“dus geen Haven CAO”). In “partnership” met derdebe-
drijven kwam er voor de extra vraag een ‘stand by’ pool. De financiering bestond uit één 
miljoen gulden van de werkgevers, het restant van de Melkert gelden (1,2 miljoen) en toe-
zeggingen van de gemeente en het GHB.

In de toelichting noemde Wentink de SHB een “vuilnisvat” door het taboe op gedwon-
gen ontslagen. Ruim de helft van het personeelsbestand achtte hij vanwege leeftijd, fysieke 
slijtage en falende selectie ongeschikt voor de “topsport”, waartoe de nieuwe poolers in 
staat moesten zijn. Allrounders, zowel geschikt voor zware fysieke arbeid als voor de 
bediening van werktuigen en de uitvoering van controlewerkzaamheden.

 

29 Het Parool, 12 september 1997.
30 Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
31 Ondernemingsraad Arbeidspool, Info, 11 september 1997 - IISG-AHBd.
32 Het Parool, 12 september 1997.
33 P. Wentink, Arbeidspool Amsterdam, Doorstart na faillissement, ongedateerd. (waarschijnlijk 12 september). 
“Naar ons heden blijkt, worden via het actiecomité ‘verrassingsstakingen’ georganiseerd”- IISG-AHBd.
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Ook in deze nota gaf Wentink een rooskleurig beeld van de stemming in de Arbeidspool. 
“Normaal gesproken was deze calamiteit aanleiding voor grootscheepse havenstakingen. 
Door sinds een half jaar een gezamenlijk traject met vakbonden en OR te kiezen, is de hui-
dige directie nog steeds in staat de Arbeidspool draaiende te houden.” Met deze pluim op 
eigen hoed leek hij de curator te willen overtuigen van de algemene bereidheid tot ingrij-
pende wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden. De net begonnen acties kwamen hem slecht 
uit. Wentink hechtte veel waarde aan een dynamisch imago en vervanging van de weerbar-
stige, afgeschreven arbeidskracht door jonge, gezonde, flexibele en loyale medewerkers.

De acties gingen door. Een derde wegblokkade volgde. De sociale partners besloten onder 
leiding van de curator tot een convenant. Daaraan vooraf kwam een oud plan terug, de 
samenvoeging van de Arbeidspool met de Rotterdamse SHB.

Convenant
Curator Van Apeldoorn vond voortzetting van de Arbeidspool onder de vleugels van 

de SHB een aannemelijk perspectief. De twee pools kenden al een uitwisseling van per-
soneel en stonden beide voor zware reorganisaties. De twee ondernemingsraden bliezen 
dit oude idee nieuw leven in en kwamen 15 september tot de eis van samenvoeging. Ze 
wilden op weg naar “één SHB voor de Nederlandse zeehavens, met behoud van de ver-
schillende CAO’s, de geldende tewerkstellingsafspraken, met behoud van arbeidsplaatsen 
en inkomen”.34

Ook de Vervoersbond FNV zag mogelijkheden in de bundeling van de twee pools. Zij 
het onder de voorwaarde van de flexibele vierdaagse werkweek waarover in Rotterdam, 
zonder instemming van de leden bij de SHB, overeenstemming was bereikt.35

De ondernemingsraden besloten hun eis van geen ontslagen en behoud van alle 
arbeidsvoorwaarden, te bepleiten bij politieke partijen. Op landelijk niveau reageerde 
alleen de Socialistische Partij die minister Melkert dringend verzocht een initiatief te 
nemen de ontslagen in Amsterdam en Rotterdam te voorkomen.36 In Amsterdam, waar de 
ondernemingsraad contacten had opgebouwd met De Groenen, op grond van een gemeen-
schappelijke kritiek op de aanleg van de Afrikahaven, stelde het gemeenteraadslid van die 
partij, Roel van Duijn, schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. Hij verzocht 
onder meer te onderzoeken of het GHB de pool kon overnemen en de vreemde inhuur 
tegengaan.37

Inmiddels had de curator zijn deadline verschoven. Met instemming van het GAK was de 
aanzegging van het ontslag uitgesteld ten gunste van het overleg over een doorstart met 
de bonden, de AWVN en de gemeente Amsterdam.38 Terwijl het einde van de maand sep-

34 Ondernemingsraden Arbeidspool en SHB, Info, 17 september 1997 - IISG-AHBd.
35 Nieuwsblad Transport, 21 juni 1997.
36 de Volkskrant, 24 september 1997.
37 R.H.G. van Duijn, Aan College van Burgemeester en Wethouders, 22 september 1997. Het college wees in zijn 
antwoord van 27 oktober 1997 overname door het GHB af en verwees voor de controle op de vreemde inhuur naar 
de taak daarin van “verschillende rijksinstanties” - IISG-AHBd.
38 de Volkskrant, 20 september 1997.
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tember naderde en informatie over de vorderingen van dit overleg uitbleef, deden allerlei 
geruchten de ronde over de loonbetaling.

Dat was een belangrijke kwestie tijdens de dagelijkse vergadering in het hok. Op 23 
september viel daar het besluit tot een nieuwe blokkade van de Coentunnel, de derde. 
Deze keer gingen tweehonderd poolarbeiders voetstaps over de A10 door de tunnel. In 
beide rijrichtingen ontstonden kilometerslange files, op de snelweg schilderden actievoer-
ders de leuze “Werk en geen WW”, anderen schoten rookpotten af. Nadat busjes van 
de Mobiele Eenheid (ME) kwamen aangereden, wilde een politieofficier praten met twee 
actieleiders. Het antwoord luidde: “wij zijn allemaal actieleiders.”39 Daarna dreigde de ME 
de blokkade op te ruimen. De politieofficier sprak van een “onbeschrijfelijke chaos” en 
bood na veel heen en weer gepraat aan de actievoerders naar de Nieuwe Hemweg terug te 
rijden. Dezen wezen dit af, klommen over de vangrail en liepen met spandoeken opnieuw 
naar het GAK, hun uiteindelijke doel.

In de hal gearriveerd, eisten ze hun loon over de maand september en een gezamenlijke 
behandeling aan één loket. Na een half uur volgde een toezegging van de woordvoerder 
van het GAK: “Het geld wordt snel overgemaakt. Besloten is dat de betaling doorloopt tot 
29 september. Vanaf dat moment begint de wettelijke opzegtermijn te lopen.”40

Het bij deze actie uitgebrachte pamflet vergeleek de Amsterdamse haven met “een 
beauty farm, waar je echter alleen maar kunt afslanken, zonder er beter of mooier van 
te worden”. Evenals in eerdere pamfletten stonden de ontwikkelingen bij de Arbeidspool 
model voor de toename in andere sectoren van uitzend- en oproeparbeid ten koste van 
volwaardige werkgelegenheid. “De tijd van praten is voorbij.”41

De Vervoersbond FNV kwam tot dezelfde conclusie en stelde de werkgevers de volgende 
dag, 24 september, een ultimatum. De werkgevers die zich volstrekt afzijdig hielden, 
dienden zich voor vrijdag 26 september, 09.00 uur, te verbinden aan een doorstart van 
de Arbeidspool via de overname door de Rotterdamse SHB. Deden zij dat niet, kwam 
de oproep voor een staking in de gehele Amsterdamse haven, mogelijk gevolgd door 
Rotterdam.42 Het ultimatum werkte en op de bewuste vrijdag begon een nieuwe onder-
handelingsronde.43 Over de inzet liepen de meningen uiteen.

Wentink had al laten weten klaar te zijn voor de samensmelting van de pools. “Wat 
eerst moet gebeuren, is dat afspraken worden gemaakt over de bezetting van het vaste 
havenpersoneel bij de bedrijven. Daarna kan de nieuwe pool de leegloop in beide havens 
vullen.”44 Gezien zijn eerdere opvattingen kon dat niet anders betekenen dan dat slechts 
een deel van de poolarbeiders naar de nieuwe constructie overging. Schermer beves-
tigde dat door zijn aanbod honderd tot 140 mensen in vaste dienst te nemen en nog eens 
honderd als oproepkracht te kunnen gebruiken.45 Koningh handhaafde zijn mening dat 

39 SBS 6, 23 september 1997 - IISG-AHBd.
40 AT5, 23 september 1997 - idem.
41 Perspectief, 23 september 1997 - idem.
42 Nieuwsblad Transport, 25 september 1997.
43 Idem, 27 september 1997.
44 Het Parool, 23 september 1997.
45 Rotterdams Dagblad, 25 september 1997.
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noch de werkgelegenheid noch de arbeidsvoorwaarden aangetast mochten worden.46 De 
Rotterdamse bondsbestuurder Stam, eiste de garantie van de Amsterdamse werkgevers 
dat ze bleven inlenen van de pool en wel volgens de Rotterdamse tarieven die zo’n honderd 
gulden hoger waren dan in Amsterdam. Bij verdwijning van pool in Amsterdam, vreesde 
hij, namen uitzendbedrijven het werk met aanzienlijk lagere tarieven over, waarmee de 
positie van de SHB onder druk kwam te staan.47

Allen waren het er over eens dat de gemeente Amsterdam een financiële bijdrage 
moest leveren. Misschien was dat de reden dat op de als beslissend beschouwde vrijdag 
het GHB ontbrak. Erg vlot verliep de dag niet. De werkgevers waren onder druk van de 
dreigende staking verschenen (behalve Van de Vijver, hetgeen leidde tot een korte werk-
onderbreking bij OBA48), maar ze toonden volgens Koningh “geen enkele bereidheid een 
doorstart financieel te steunen”. De onderhandelingen liepen vast, een uitstel tot 1 oktober 
volgde. Die dag was gekozen, omdat de avond ervoor Ajax speelde en mogelijk supporters-
geweld samenviel met acties van havenarbeiders bij de eventuele bekendmaking van hun 
ontslag.49

Tijdens de onderbreking van de onderhandelingen gaf de curator een nuchtere beoorde-
ling van de situatie. Hij relativeerde de samenvoeging van de twee pools en verwachtte veel 
van een werkverdeling. Even nuchter was zijn mening over de acties. “Het is toch span-
nend voor de werknemers. Enkele bedrijven in de haven hadden wat laat gereageerd op 
het verzoek tot overleg. Het ultimatum en de stakingsdreiging hebben de boel een beetje 
opgepookt. Ik ben daar nooit zo voor, maar het resultaat was dat alle bedrijven vrijdag met 
ons om de tafel kwamen zitten.”

De tijd voor een nieuwe werkgever drong. “Er moet kapitaal komen, hetzij in de vorm 
van aandelen, hetzij als lening.” Van Apeldoorn bestreed dat de tarieven te hoog zouden 
zijn. “Sterker, ze zijn eerder te laag, waardoor niet voldoende geld wordt verdiend.” De 
oplossing die hem voor ogen stond, was een nieuwe pool met plaats voor honderd tot 150 
mensen in vaste dienst; in toptijden was een verdubbeling mogelijk. Verder dacht hij aan 
een vierdaagse werkweek, bij pieken opgevoerd tot vijf dagen.50

Deze tussentijdse beoordeling bood zicht op de stand van zaken. Gegeven de precaire 
fase waarin de onderhandelingen verkeerden, zal hij zijn woorden zorgvuldig gekozen 
hebben. Des te meer viel het op dat in zijn toekomstscenario niets terug te vinden was 
van de eisen van het actiecomité. Hij zocht een weg met wie hij om de tafel zat, en dat was 
niet het actiecomité of de ondernemingsraad. Dus honoreerde hij zowel de ‘stand by pool’ 
van Wentink als de flexibele arbeidsweek van de Vervoersbond FNV. Even opvallend was 
dat de gemeente Amsterdam ongenoemd bleef, als bemiddelaar en als (mede)financier. 

46 Nieuws van de Dag, 25 september 1997.
47 Nieuwsblad Transport, 25 september 1997.
48 Idem, 27 september 1997. Van de Vijver reageerde in een brief, 26 september 1997, aan de voorzitter van de 
Vervoersbond FNV. Hij deelde mee geen aandeelhouder te zijn van de Arbeidspool (OBA leende wel mensen). Na 
een opmerking dat in twee jaar tijd 24 miljoen “subsidie van de Nederlandse belastingbetaler als sneeuw voor de 
zon verdwenen” was, gaf hij te kennen niets te zien in een reddingsplan voor de acute crisis.
49 Nieuwsblad Transport, 30 september 1997.
50 Het Parool, 30 september 1997.
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Misschien wilde Van Apeldoorn niet het achterste van zijn tong laten zien en de druk op 
de gemeente liever aan anderen overlaten. Hoe dit ook zij, op dezelfde dag vond een actie 
plaats gericht op het GHB en wethouder Krikke.

Dat was dinsdag 30 september. Na de dagelijkse ochtendbijeenkomst reed tegen het mid-
daguur een lange rij auto’s naar het Havengebouw aan de rand van het IJ, waar het GHB 
zetelde. De actievoerders vroegen directeur Van den Heuvel te spreken. De hal was bar-
stensvol, toen deze vanaf de veertiende verdieping naar beneden kwam en de eisen aan-
hoorde: behoud van volledige werkgelegenheid en een actieve rol van het GHB. Hij wei-
gerde mee te gaan naar het stadhuis om de eisen aan Krikke over te brengen. “Dat heeft 
geen enkele zin, de verantwoordelijkheid ligt bij de werkgevers en werknemers en niet bij 
de wethouder.”51 Tijdens een felle woordenwisseling haalde één van de havenarbeiders, 
ondanks dat collega’s hem probeerden tegen te houden, met een vuistslag uit naar Van 
den Heuvel. De volgende dag was dit “handgemeen” op de voorpagina van twee kranten te 
zien en deelde het actiecomité mee het incident te betreuren.52

Tot enige toezegging kwam het niet. Ook niet van Krikke, toen de stoet haar op het 
stadhuis bezocht. Wel wilde ze met een delegatie praten. Staande op de trap, over haar 
woorden struikelend, herhaalde ze een eerdere uitspraak van Patijn. “We kunnen niets 
voor jullie doen, want ik heb nergens een zak met geld klaarliggen.”53 Onder veel rumoer, 
voegde zij daar aan toe: “Als de werkgevers en bonden niet tot een doorstart komen, ben 
ik bereid te bemiddelen.”54

Op 2 oktober zette Van Apeldoorn de besprekingen met de werkgevers en de bonden voort. 
Hij wilde tot een convenant komen dat een doorstart en de verkoop van de Arbeidspool 
voorbereidde. Twee dagen later was het klaar, ondertekend door de bonden en vertegen-
woordigers van twaalf bedrijven, waaronder Ceres en IGMA. De handtekening van Van 
de Vijver ontbrak.55 Het convenant kenmerkte een nieuwe arbeidspool met een “duidelijk 
Amsterdamse identiteit” die “alle inhuurarbeid” verzorgde en volgens de “vrije markt-
werking” zou functioneren. Het eigen personeelsbestand voorzag voor 90 procent in de 
bedrijfsbehoeften, een tweede pool zorgde voor de aanvulling. Een snel te sluiten samen-
werkingscontract met de Rotterdamse SHB moest de basis leggen voor een “integrale 
planning”. Een specifiek pakket arbeidsvoorwaarden diende uit te gaan van een basisroos-
ter van vier diensten (dagen), een tijd voor tijd regeling en een extra oproepbaarheid buiten 
de ingeroosterde dagen. Tot slot stonden de ondertekenaars garant voor de oplossing van 
sociale problemen ontstaan door het faillissement van de Arbeidspool, zoals de opvang 
van de overcomplete arbeiders van de Arbeidspool, bijvoorbeeld door voorrang bij vacatu-
res in de havenbedrijven.

 

51 RTL 5, 30 september 1997 - IISG-AHBd.
52 De Telegraaf, 1 oktober 1997. Nieuws van de Dag, 1 oktober 1997 - “Havenpooler deelt rake klappen uit”.
53 Nieuws van de Dag, 1 oktober 1997.
54 AT5, 30 september 1997 - IISG-AHBd.
55 Convenant, 3 oktober 1997 - idem.
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De nieuwe pool verloor dus de exclusieve positie als arbeidsvoorziening voor tijdelijke 
arbeid en moest de concurrentie aangaan met andere (uitzend)bedrijven. Dat was, even-
als de constructie van een aanvullende oproeppool en de zeer algemeen geformuleerde 
samenwerking met de SHB, tegen de zin van het actiecomité. Hoewel de omvang van de 
nieuwe pool ongenoemd bleef, leken krantenkoppen een reëel beeld te geven met “helft 
van de failliete Amsterdamse havenpool is gered”56 en “doorstart Havenpool kost 150 
mensen vaste baan”.57 Even ongenoemd waren van de tweede pool de omvang (ongeveer 
150 mensen?) en de arbeidsvoorwaarden (uitzend CAO?).

Het convenant heette al snel een ‘ontslagovereenkomst’ en riep een grimmige stemming 
op. Terwijl ook in Rotterdam bij de SHB ontslagen definitief leken, braken intensieve en 
onrustige oktoberdagen aan.

Collectief ontslag
Bijgewoond door driehonderd arbeiders zowel van de Arbeidspool als SHB vond 2 

oktober ‘s middags een protestbijeenkomst plaats in het Rotterdamse wijkcentrum ‘t 
Klooster op het Afrikaanderplein. De Amsterdammers verwachtten dat na het collectief 
ontslag ongeveer de helft van het operationele bestand van 315 mensen in een ‘oproep-
pool’ terechtkwam. Het deel dat daarna in vaste dienst zou terugkeren, kwam met een 
vierdaagse werkweek uit op een loon dat 80 procent van het bestaande bedroeg en bij 
pieken tot het oorspronkelijke niveau aangevuld kon worden.58

Het inmiddels ook in Rotterdam gevormde actiecomité voorzag op de korte termijn bij 
de SHB zeventig tot 140 ontslagen. Schermer zei dat over het aantal van vijftig met de bon-
den onderhandelingen aanstaande waren. Een flexibele arbeidsweek kon een faillissement 
voorkomen, een efficiëntere personeelsinzet zou leiden tot een aanzienlijke kostenbespa-
ring en een loonsvermindering die onder de 20 procent bleef.59

Na deze bijeenkomst volgden de gebeurtenissen – in beide havens – elkaar snel op. In de 
maand oktober was er vrijwel elke dag wat.

Om te beginnen vond op 3 oktober een unieke samenkomst plaats bij Ruigoord dat 
met het omliggende gebied de naam Groenoord had gekregen. Een delegatie van dertig 
poolarbeiders verklaarde zich solidair met de milieuactivisten die in verzet waren tegen de 
dreigende ontruiming van Groenoord. Twee zeer verschillende werelden – de traditionele 
arbeider en de eigentijdse activist – troffen en informeerden elkaar op een veld tussen 
tenten en bouwconstructies. Het Amsterdams gemeenteraadslid voor de Groenen Roel 
van Duijn had een openbare fractiezitting belegd en hield daarmee de politie op afstand.60

 

56 de Volkskrant, 4 oktober 1997.
57 Nieuws van de Dag, 6 oktober 1997.
58 NRC Handelsblad, 4 oktober 1997.
59 Nieuwsblad Transport, 4 oktober 1997.
60 Haarlems Dagblad, 3 oktober 1997. Ruim een week later demonstreerden havenarbeiders en Groenoorders 
tegen de aanleg van de Afrikahaven en de ontruiming van Ruigoord en voor gemeentelijke steun aan de havenpool. 
Het Parool - 13 oktober 1997 - sprak van een “bonte stoet” en een “merkwaardige alliantie”.



einde arbeidspool 359

De volgende dag, 4 oktober, verscheen een kandidaat-koper op het toneel. Stichting Nieuw 
Werk, een samenwerkingsverband waarin uitzendbedrijf Start betrokken was.61 Via de 
curator was de belangstelling gewekt door de opzet van twee pools met een vaste kern en 
daar omheen een flexibele schil van oproepkrachten.62 Hoewel nog veel uit te werken was, 
toonde Koningh zich teleurgesteld over de geringe bereidheid van Nieuw Werk om risico’s 
te dragen.63

Na het weekeinde, maandag 6 oktober, riepen de twee actiecomités de Vervoersbond 
FNV op elk ontslag tegen te houden. Was de bond daartoe niet in staat, zou de in Amsterdam 
door de curator uitgeschreven personeelsvergadering, twee dagen later, omgezet worden 
in een ledenvergadering. Negeerde de bond deze oproep, volgden in beide havens acties 
van “onbeperkte duur”.64

 
 

61 Nieuwsblad Transport, 2 oktober 1997. Het Parool, 2 oktober 1997.Betrokken ondernemers: B. Sjoukes, oud-
directeur van het Rotterdamse Swarttouw en M. Touwen, lid van de directie van het Breuer Institute in Zwolle dat 
zich onder meer bezighield met werkgelegenheidsprojecten en uitzendpools - de Volkskrant, 4 oktober 1997.
62 De Volkskrant, 4 oktober 1997. Aannemelijk was dat de interesse van Nieuw Werk als nieuwe ondernemer de 
totstandkoming van het convenant vergemakkelijkte.
63 Het Parool, 6 oktober 1997. Nieuws van de Dag, 6 oktober 1997.
64 Nieuws van de Dag, 7 oktober 1997.

Twee actiewerelden - Ruigoord en Havenpool - verenigd; met zonnebril: Henk Neijts, 3 oktober 1997.  

“Groenoord Ongehavend” – foto Poppe de Boer
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Die vergadering – in de Bonte Zwaan, gelegen bij de Houthaven – werd 8 oktober ‘s avonds 
massaal bezocht.65 De stemming was grimmig, mede door het actieverbod van zestig 
dagen dat de Rotterdamse rechtbank ‘s morgens had opgelegd aan de vijftien leden van 
de ondernemingsraad van de SHB in een door Schermer aangespannen kort geding.66 Hij 
voerde overleg met de bonden en door het wilde karakter van de acties waren maatregelen 
om de schade te beperken onmogelijk geworden.67

In de Bonte Zwaan zat de curator achter een grote tafel met een groen laken en gaf een 
overzicht van zijn activiteiten van de afgelopen vijf weken. Omdat Nieuw Werk zich had 
terugtrokken, restte hem niets anders dan de volgende dag het collectief ontslag te melden. 
De komende weken, waarin de opzegtermijn gold, zou hij gebruiken om alsnog een koper 
te vinden. Hoewel de curator waarderende woorden te horen kreeg over het eerder bereikte 
uitstel van het ontslag, werd zijn oproep gewoon aan het werk te blijven “weggehoond”.68

De bijeenkomst kreeg in die zin het karakter van een ledenvergadering dat de onvrede 
zich richtte op Ter Wisscha en Koningh die op verzoek van de curator ook achter de tafel 
zaten.69

Koningh wees op een spoedoverleg met de directies de volgende dag. Als dat niets ople-
verde, stelde de bond een ultimatum.70 Hij stuitte echter op een groot wantrouwen, de woede 
in de zaal en bij Koningh liep zo hoog op dat hij snauwde: “Met de vaste havenbedrijven gaat 
het ook niet zo florissant. Je moet je afvragen of jullie je positie kunt blijven claimen.”71 Later 
rustiger: “We moeten nu het convenant invullen. Daar staan geen getallen in.”72

Eén van de dertig tot veertig aanwezige SHB’ers, ondernemingsraadlid Zwart, zette 
vraagtekens bij een opmerking van Ter Wisscha over verhoging van de tarieven in 
Amsterdam: “Dat is een schijnoplossing. Bij ons zijn de tarieven hoger en gebeurt het-
zelfde. Door de voordeur word je eruit geschopt en door de achterdeur mag je terugko-
men als uitzendkracht.”73 Ter Wisscha sprak dreigende woorden: “als de werkgevers niet 
bewegen, roepen we een staking uit (…)”. Daarmee vloeide de boosheid in de zaal niet weg, 
mensen drongen op naar de bestuurstafel en in een veelheid van stemmen eindigde de 
bijeenkomst.

Na afloop blikte Cor Mantoua, werkzaam bij de Amsterdamse pool, terug: “Het enige 
dat we nu weten, is dat we ontslag hebben gekregen. En dan moet je ook nog blijven wer-
ken om je uitkering veilig te stellen. Als ik word opgeroepen, heb ik plotseling last van mijn 
rug en zo denken er velen over. Het gaat mij niet meer om geld of ontslag, maar om het 
principe of we voor onze eigen zaak mogen opkomen.”74

65 De Bonte Zwaan, een drijvend kantoorschip, was van 1980 tot 1998 centrum voor de binnenvaart met als kern 
de schippersbeurs. Sedert 2006 ‘broedplaats’ met atelierruimtes.
66 Nieuwsblad Transport, 9 oktober 1997.
67 Rotterdams Dagblad, 9 oktober 1997.
68 Nieuws van de Dag, 9 oktober 1997.
69 AT5, 9 oktober 1997 - IISG-AHBd.
70 Aanleiding voor het overleg was de terugtrekking van Nieuw Werk, aan de orde waren het collectief ontslag en 
de uitwerking van het convenant - Het Parool, 21 oktober 1997.
71 Manifest, 23 oktober 1997 - IISG-AHBd.
72 AT5, 9 oktober 1997 - idem.
73 Idem.
74 SBS 6, 9 oktober 1997 - idem.
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Het bleef de volgende morgen, 9 oktober, niet bij een principe. Zo’n honderd poolarbeiders 
trokken in groepjes de haven in om de vaste collega’s te bewegen het werk neer te leggen. 
Dat lukte ten dele. De discussies in de bedrijven en de onrust waren er niet minder om. De 
ME reed met een paar pelotons rond om te voorkomen dat de actievoerders de Coentunnel 
opnieuw blokkeerden; bij de ingangen van de tunnel stonden al een paar weken wachthuis-
jes van de ME opgesteld. “Het Amsterdamse stadhuis, waar de woedende werklui vorige 
week op de stoep stonden, werd hermetisch afgesloten.”75 Een groep was achtergebleven 
in het hok en wachtte op het resultaat van het spoedoverleg van bonden en werkgevers. 
“In het kantoortje (…) hangen groepjes stevig gebouwde kerels rond, types die gewend zijn 
zware lichamelijke arbeid te verrichten.”76 Later lichtte De Wildt de sfeer toe. “Het bleek 
die ochtend na de vergadering in de Bonte Zwaan weer een situatie vol tegenstrijdigheden. 
Aan de ene kant kwam een einde aan de onzekerheid, omdat het ontslag een feit was. Aan 
de andere kant was de doorstart zeer twijfelachtig. Terwijl we stonden te springen om 
actie te voeren, rekenden we op een stakingsoproep van de bond, omdat het spoedoverleg 
kansloos leek. Bij een oproep van de bond voelden de mensen zich sterker. Daar kwam nog 
eens bij dat eerdere acties veel geld hadden gekost, zodat een uitkering uit de stakingskas 
mooi meegenomen was.”77

Het overleg strandde inderdaad. Ter Wisscha stelde een ultimatum op – maandag 13 okto-
ber – met eisen over verhoging van de tarieven, beëindiging van de kortingen en een garan-
tie voor een inkomens- en werkzekerheid.78 Terwijl Koningh zei “Wij gaan de hele haven 
oproepen tot acties”, richtte Ter Wisscha zijn hoop toch weer op een nieuw overleg: “De 
werkgevers moeten op voorhand de bereidheid tonen tot hogere tarieven. Dan kunnen we 
snel besprekingen beginnen over een nieuw bedrijf.”79

Een nieuwe poging het convenant uit te werken liep vast, vervolgens riep de Vervoersbond 
FNV een staking uit. Na daar vaak om verzocht te zijn, bemoeide wethouder Krikke zich 
vanaf de stakingsdag met de toekomst van de Arbeidspool.

Algemene staking
Direct na het weekeinde, 13 oktober, hervatten in Amsterdam bonden en ondernemers 

de gesprekken. Werkgeversonderhandelaar A. van Idsinga berekende dat in de plannen 
van de bond de tarieven met ongeveer een kwart stegen. “Dat is niet reëel.”80 “Het zou 
wel erg bijzonder zijn als een vakorganisatie gaat bepalen hoe hoog een ondernemer zijn 
tarieven vaststelt.”81

Nadat de weigering van de werkgevers bekend was geworden, brak ‘s middags bij de 
Arbeidspool een massale staking uit. Het was een “opmaat” naar de extra ledenvergadering 

75 De Telegraaf, 10 oktober 1997.
76 de Volkskrant, 10 oktober 1997.
77 Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
78 Vervoersbond FNV, Aan de werkgevers in de Amsterdamse Haven, 9 oktober 1997 - IISG-AHBd.
79 NRC Handelsblad, 10 oktober 1997.
80 Nieuws van de Dag, 14 oktober 1997.
81 Het Parool, 15 oktober 1997.
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‘s avonds.82 De uitnodiging had Koningh al voor het weekeinde verstuurd. Meegezonden 
was een brief van de vrouwengroep die na een aarzelend begin uit een vaste kern van 
ongeveer tien vrouwen bestond. “De situatie is dusdanig dat het voortbestaan van de hele 
haven aan het wankelen is gebracht.” Deze verbreding vormde de rode draad door de ver-
gadering, waarin Koningh opriep de “hele haven plat te leggen”. Het kostte hem weinig 
moeite de drukbezochte vergadering daarvan te overtuigen.83

Vrijwel direct na de vergadering bezocht de avondploeg ‘s nachts verschillende bedrij-
ven om de vaste collega’s tot staken te bewegen. De vrouwengroep plakte in alle vroegte, 14 
oktober, de ramen van het gebouw van de Arbeidspool dat tot actiecentrum was gedoopt, 
vol met affiches: “Op gympies of op werkschoenen – geen ongeschoolde krachten in de 
Amsterdamse haven”.

Zoals de voorgaande tijd gebruikelijk, volgden verschillende televisiecamera’s de activi-
teiten in het hok en daarbuiten. Opvallend was hoe in vergelijking met een paar maanden 
eerder de poolarbeiders op de camera reageerden. Beter gezegd, ze maakten er gebruik 
van, gaven aanwijzingen en stonden klaar voor een toelichting op de gang van zaken. Van 
de Bos, voorzitter van het actiecomité: “Wat wij doen, is openbaar. We gaan zo dadelijk 
even rond kijken of hier en daar nog wat extra druk nodig is.”84

Een busje met luidsprekers doorkruiste het havengebied. Wiechels hield een praatje in 
de kantine bij Westport: “De haven is het laatste bolwerk dat de deuren voor de uitzend-
bureaus gesloten heeft weten te houden. De bazen willen oproepkrachten met een pieper 
in hun buik die elk moment komen aanhollen.”85 Om 10.00 uur ‘s morgens werd bij IGMA 
nog gewerkt. De portier sloot de poort, maar zo’n vijftig stakers gingen via een dekschuit 
het bedrijfsterrein op. Uit een megafoon klonk: “Gaan jullie lopen of willen jullie gedragen 
worden? (…) Niemand werkt door als de bond tot een staking oproept.”86 Vervolgens lag 
ook bij IGMA het werk stil. ‘s Middags gebeurde bij OBA hetzelfde, terwijl busjes de ingang 
blokkeerden.

Om 13.00 uur stonden 450 stakers ingeschreven, de avondploegen sloten zich aan, 
zodat het aantal stakers opliep tot ruim zeshonderd.87 Een door de zon gebruinde staker 
verraste zijn collega’s: “Sla ik in Griekenland de krant open, zie ik dat er gestaakt gaat 
worden. Ik ben direct teruggekomen.”88 De staking was vrijwel algemeen.89

Na een intensieve dag besloot een avondvergadering van stakers het werk de volgende 
dag te hervatten en over te gaan op verrassingsacties.90 Die begonnen al de volgende mor-
gen. Bij OBA bleken onbevoegden te werken. Een grote groep poolarbeiders verzocht hen  
 

82 de Volkskrant, 14 oktober 1997.
83 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 10 oktober 1997 - IISG-AHBd.
84 AT5, 14 oktober 1997 - idem.
85 Idem.
86 RTL 4, 14 oktober 1997 - idem.
87 Het Parool, 14 oktober 1997.
88 de Volkskrant, 15 oktober 1997.
89 Nieuws van de Dag, 15 oktober 1997.
90 AT5, 15 oktober 1997 - IISG-AHBd.
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“op te willen rotten”. Ondanks een staking van een ploeg van 25 vasten, negeerde Van de 
Vijver de eis het werk door poolarbeiders te laten overnemen.91

Aan weinigen was de Amsterdamse havenstaking voorbijgegaan.92 De lokale televisie 
volgde de ontwikkelingen wekenlang op de voet. Het NOS Journaal, RTL Nieuws enzo-
voort en achtergrondrubrieken zorgden voor een brede, landelijke publiciteit. De dagbla-
den beschreven hoe “robuuste havenwerkers” in een uur tijd vanaf een pallet 423 balen 
cacao van 63 kilo in een vrachtwagen laadden en daar tussendoor uiting gaven aan hun 
verontwaardiging. “Als je boven de veertig zit, wordt het al een probleem om een nieuwe 
baan te vinden.”93 “Ik wens niet na 32 jaar als een oude krant op zo’n asociale manier zon-
der enige regeling afgevloeid te worden.”94

De verontwaardiging richtte zich vaak op de gemeente Amsterdam. Wiechels: “Je kunt 
niet zeggen dat je als gemeente geen partij bent. Dat ben je altijd als je eraan verdient.”95 
Dat het gemeentebestuur zich zorgen maakte, liet zich raden. Toezeggingen over een red-
dingsplan waren niet nagekomen, de relatie tussen de problemen bij de pool en de aan-
leg van de Afrikahaven riepen veel vragen op en ‘ordeverstoringen’ brachten verschillende 
keren de Mobiele Eenheid in stelling.

Het was dan ook geen verrassing dat wethouder Krikke tijdens de staking bekend-
maakte een bemiddelingspoging te willen doen. Ook al had de gemeente geen directe 
invloed op het conflict, “belanghebbende” was ze wel, deelde de wethouder mee.96 Voor 
de staking leek Krikke begrip te hebben: “Ik kan me goed voorstellen, als je baan op het 
spel staat en je wilt zorgen voor mensen van wie je houdt, dat je verschrikkelijk ongerust 
wordt. Over de sportclubs van je kinderen, kunnen ze volgend jaar naar pianoles. Allemaal 
dat soort basisdingen.”97

Al op de stakingsdag belegde Krikke een bijeenkomst met de voorzitter en de direc-
teur van het RBA Zuidelijk Noord Holland, respectievelijk H. Kamps en R. Elshoff, en de 
directeur van het GHB, Van den Heuvel. Gevieren wilden ze bemiddelend optreden en 
nieuwe impulsen geven aan de “modernisering van de arbeidsverhoudingen” en zoeken 
naar “economisch en sociaal aanvaardbare oplossingen”. Een financiële bijdrage van de 
gemeente was mogelijk. Om ondernemers en bonden aan het resultaat te binden, achtte 
Krikke een onderzoeksopdracht nodig.98

91 Het Parool, 15 oktober 1997.
92 Dat bleek ook uit de vele solidariteitsverklaringen. Zoals van de Industriebond FNV bij Hoogovens IJmuiden, 
de vakbondsafdeling van de Vervoersbond FNV bij de NZH en de Federatie van Democratische Verenigingen van 
Turkse Arbeiders in Nederland, DIDF. Ook Het Kappie verklaarde zich solidair en leverde geen mensen - IISG-
AHBd. Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij Jan Marijnissen stuurde een brandbrief aan minister Melkert, 
waarin hij eiste de dreigende ontslagen in de pools van Rotterdam en Amsterdam tegen te houden (Nieuwsblad SP, 
17 oktober 1997).
93 de Volkskrant, 15 oktober 1997.
94 AT5, 15 oktober 1997 - IISG-AHBd.
95 de Volkskrant, 15 oktober 1997.
96 Het Parool, 14 oktober 1997.
97 AT5, 15 oktober 1997 - IISG-AHBd.
98 Verklaring van de gemeente Amsterdam, 15 oktober 1997 - idem.
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De opdracht kwam er en bestond uit een onderzoek naar de bestaande scenario’s, uit-
mondend in een advies aan de wethouder. Het GHB was de opdrachtgever en Coopers 
& Lybrand de uitvoerder.99 Van Idsinga herhaalde dat de tarieven in de eerste plaats een 
aangelegenheid van de ondernemers was.100 Ze konden best omhoog, “maar daar gaat de 
gemeente wat aan doen, begreep ik van mevrouw Krikke”.101 Van de Bos was niet erg onder 
de indruk van het onderzoek: “Er zijn mensen die snel denken en die heel langzaam den-
ken. En er zijn mensen die te langzaam denken. Die gaan nu een onderzoek doen. Wij 
hebben niet zo veel tijd meer voor studies, over een paar weken worden we in de WW 
getrapt.”102 Koningh was blij met de stap van de gemeente en waarschuwde: “Laat de werk-
gevers niet weer startkapitaal vernietigen.”103 In een Nieuwsbrief eiste hij van OBA het 
convenant te ondertekenen en het contract met de Arbeidspool te herstellen.104

Tijdens Krikkes bemiddeling bezetten arbeiders van de Arbeidspool en een groep vrouwen 
de Noordersluis in IJmuiden. In diezelfde tijd negeerde Toussaint het gerechtelijk 
actieverbod, hetgeen tot zijn ontslag leidde.

Ontslag Toussaint
Terwijl Koningh suggereerde dat de vonk naar de Rotterdamse haven kon overslaan, 

trad rond de SHB een verscherping op in de sociale verhoudingen. Toussaint riep zijn col-
lega’s bij de SHB op tot een staking over te gaan.105 Opnieuw gericht tegen de ontslagen was 
deze tevens bedoeld als een steunbetuiging aan de strijd in Amsterdam. De Vervoersbond 
FNV wees de oproep af. Stam gaf de volgende toelichting: “Wij hebben hier geen ruzie met 
de werkgevers en in Amsterdam zal niemand er van wakker liggen als er in Rotterdam niet 
gestaakt wordt.”106 Schermer was de verhalen van het actiecomité over ontslagen en sta-
kingen meer dan zat. “Dit is absoluut onacceptabel. Wij leven in een rechtstaat en de rech-
ter heeft gezegd dat staken mag in Nederland. (…). Maar wel als laatste middel dat in de 
strijd gegooid mag worden.”107 Met het gerechtelijk actieverbod van 8 oktober in de hand 
gelastte Schermer Toussaint in een aangetekende brief de voorbereidingen van de acties 
te beëindigen.108 Diens commentaar was: “Dat verbod lap ik aan mijn laars (…), geen mens 
kan accepteren dat zijn werk zo maar wordt afgenomen.”109 Hij had bewust als enig lid van 
de ondernemingsraad tot actie opgeroepen, zo vertelde de tweede secretaris, J. Bobeldijk: 
“Het is beter dat er maar één wordt veroordeeld dan iedereen.”110

 

99 Opdrachtformulering Studie Nieuwe Havenpool, 20 oktober 1997 - idem.
100 de Volkskrant, 16 oktober 1997.
101 Het Parool, 16 oktober 1997.
102 AT5, 16 oktober 1997 - IISG-AHBd.
103 Nieuws van de Dag, 16 oktober 1997.
104 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 16 oktober 1997 - IISG-AHBd.
105 NRC Handelsblad, 16 oktober 1997.
106 Nieuws van de Dag, 16 oktober 1997.
107 SBS 6, 16 oktober 1997 - IISG-AHBd.
108 Nieuws van de Dag, 16 oktober 1997.
109 NRC Handelsblad, 21 oktober 1997.
110 Nieuwsblad Transport, 16 oktober 1997.
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De staking bij de SHB vond op 17 oktober plaats, maar was niet algemeen. Toussaint gaf als 
verklaring dat slechts een klein deel van zijn collega’s die dag voor werk was opgeroepen. 
In de loop van de middag verzamelden zich 150 man bij het kantoor van de Vervoersbond 
FNV op het Zuidplein; een paar arbeiders liep naar binnen en raakte slaags met het perso-
neel. Buiten hield Toussaint een toespraak, waarin hij de bond een lakse houding verweet. 
De aanwezige bestuurder Stam vertelde met Schermer nog niet beland te zijn in de finale 
fase. “We hebben al een aantal keren aangegeven dat 15 procent salarisreductie onaccep-
tabel is. Maar als je gaat onderhandelen, kijk je naar wat wel mogelijk is.”111

Aan het eind van de middag, op een rustige plek aan de Maas, legde hij de relatie tus-
sen de problemen in beide havens: “Op het moment dat de tarieven in Amsterdam zodanig 
hoog zijn dat daaruit de kosten betaald kunnen worden, is het zelfs mogelijk om daarna 
– en dat zou de beste oplossing voor de collega’s in Amsterdam zijn – de pools in elkaar te 
schuiven. Dat is een beleid dat we al jaren voorstaan.”112

Op het moment van de staking in Rotterdam en de gesprekken in het Amsterdamse stad-
huis over de onderzoeksopdracht aan Coopers & Lybrand, voerden zo’n 140 arbeiders van 
de Arbeidspool een nieuwe verrassingsactie uit. Om 09.00 uur bezetten ze de Noordersluis 
in IJmuiden. “Voor ons geen boterham, geen boot voor Amsterdam”.113 Boven op de bin-
nenste sluisdeur aan de kant van het Noordzeekanaal was een twaalftal witte busjes aan 
elkaar geketend, waardoor de sluis niet kon functioneren en het scheepsverkeer volledig 
gestremd was. Rob van Zijl en een lid van de vrouwengroep, Lia Herman, hadden zich 
met een touw aan elkaar en met kettingen aan de leuning van de sluisdeur geklonken.  
Herman: “Ik sta hier als symbool van de vrouwen om de mannen te steunen hun strijd vol 
te houden. (…) Het gaat niet alleen ons aan, iedereen in de haven is straks aan de beurt. We 
moeten dit winnen, verliezen we, dan gaat Rotterdam er achter aan.”114

Het Panamese containerschip Atlantic Arrow, op ‘weg’ naar Ceres, werd net 
geschut toen de actie begon en lag vast. Twee schepen lagen buitengaats en drie in het 
Noordzeekanaal te wachten. Een verkeersbord gaf aan “Sluisroute gestremd”. Grappen – 
“Ik werk bij de Arbeidspool Amsterdam Noordzeekanaalgebied, zeg maar AAN, en straks 
voor het GAK en is het GAAN” – een uitvoerige catering door de vrouwengroep en klaver-
jassen in de busjes boden een tegenwicht aan de dreigende aanwezigheid van de politie. 
Onder het motto van de burgemeester van Velsen, A. Hertog, “Liever overleg dan mep-
pen” besloten de autoriteiten in het snel ingerichte crisiscentrum tot een koers van rustige 
onderhandelingen.115

In de wetenschap dat onder leiding van Krikke de AWVN en de bonden onderhandelden, 
eisten de actievoerders via burgemeester Hertog dat ook OBA het convenant moest teke-
nen.116 Krikke brak het overleg af en verzocht Koningh zijn invloed aan te wenden de bezet-

111 Idem.
112 SBS 6, 17 oktober 1997 - IISG-AHBd.
113 Het Parool, 17 oktober 1997.
114 SBS 6, 17 oktober 1997 - IISG-AHBd.
115 IJmuider Courant, 18 oktober 1997.
116 Haarlems Dagblad, 18 oktober 1997.
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ting te beëindigen.” Koningh in IJmuiden gearriveerd: “Volgens mij mis ik nog één hand-
tekening op het convenant en dat is de OBA. Maar we hebben geen tijd gehad daarover te 
praten. Jullie boodschap is mij duidelijk.” 117 Daarna ging Koningh terug naar Amsterdam. 
Na een uur was hij weer op het sluizencomplex: “Er is een toezegging dat het convenant 
besproken en ondertekend wordt. Maandagmorgen vroeg zitten we met meneer Van den 
Vijver weer om de tafel het convenant toe te lichten, door te lichten en uit te leggen om 
vervolgens over te gaan tot de ondertekening. Half Nederland kan dat nu horen.”118 In de 
verwachting dat Van den Vijver ‘om’ was, eindigde om 16.00 uur de blokkade.119

Zowel NRC Handelsblad als het Nieuwsblad Transport wijdden zaterdag 18 oktober een 
redactioneel commentaar aan de situatie in de twee havens.120 De eerste was niet onder 
de indruk van de acties in Rotterdam. “Dat heeft er in de jaren zeventig/tachtig wel eens 
anders uitgezien. Toen was de plaats van samenkomst het Afrikaanderplein en wisten de 
stakingsleiders radikaal-socialistische of communistische retoriek te paren aan effectieve 
‘actie’. De enige historische parallel in Rotterdam lijkt dat de FNV-bond ook nu weer aan 
de kant staat.” De redactie toonde begrip voor de acties bij de Arbeidspool vanwege een 
falend management en de ongeloofwaardigheid met aan de ene kant ontslagen en aan de 
andere kant de uitbreidingen in het Westelijk Havengebied. Conclusie: “Met hun hele of 
halve wilde stakingen geven de havenwerknemers in Amsterdam en Rotterdam aan dat 
ze geen slachtoffer willen worden van een groeiende economie. Hun eisen en methoden 
hebben een regressief karakter. (…) Maar wie ze weghoont als echo’s uit vervlogen tijden, 
zet bij de voordeur mensen op straat die wel eens via de achterdeur weer binnen moeten 
komen.”

Het Nieuwsblad Transport gebruikte de kop “Constructief nadenken” en bedoelde 
daarmee dat alle partijen “water bij de wijn” moesten doen. “Als de bonden en de SHB-
directie het eens worden, resteert nog de radicale ondernemingsraad. De voorzitter daar-
van is buiten de rechtsorde getreden door de manier waarop hij het rechterlijk verbod om 
tot actie op te roepen, aan zijn laars heeft gelapt.”

Al of niet geïnspireerd door het Nieuwsblad Transport had Schermer, zo maakte de 
ondernemingsraad op 20 oktober bekend, Toussaint op staande voet ontslagen.121 Door het 
rechterlijk verbod te negeren, luidde de toelichting van Schermer, “heeft hij onrechtmatig 
jegens zijn werkgever gehandeld”. Toussaint deelde mee dit ontslag aan te vechten. “Ik 
heb alleen te horen gekregen dat ik een wanprestatie heb geleverd. Maar ik was donder-
dag en vrijdag gewoon beschikbaar voor werk. De directie heeft iets gezocht om mij te 
ontslaan.”122

Na een protestactie bij de ECT tegen het ontslag van Toussaint, 22 oktober, vond bij de 
kantonrechter in Rotterdam, 27 oktober, op het Wilhelminaplein het beroep plaats dat 

117 AT5, 17 oktober 1997 - IISG-AHBd.
118 SBS 6, 17 oktober 1997 - idem.
119 Het Parool, 18 oktober 1997.
120 NRC Handelsblad, 18 oktober 1997. Nieuwsblad Transport, 18 oktober 1997.
121 Ondernemingsraad SHB, Persbericht, 20 oktober 1997 - IISG-AHBd.
122 ANP, 21 oktober 1997 - idem.
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Toussaint had aangetekend.123 In de rechtszaal lag Schermer onder vuur van de dertig toe-
gelaten collega’s van Toussaint en ‘havenvrouwen’ met een T-shirt “Solidariteit is sterker 
dan de wet”. Meer mensen konden er niet in. De overige tweehonderd, waaronder zo’n 
tachtig Amsterdamse havenpoolers, waren in de tussentijd naar de Erasmusbrug gegaan 
en legden het verkeer stil; een tram raakte bij het achteruitrijden uit de rails. Daarna trok-
ken zij naar het stadhuis op de Coolsingel en lag alle verkeer in het Rotterdamse cen-
trum stil. De naar buiten geroepen havenwethouder beloofde in overleg te treden met zijn 
Amsterdamse collega om de samenvoeging van de twee pools te bevorderen.124

Na afloop van deze actie deed de Amsterdamse groep het Haagse Binnenhof aan. Na 
het afsteken van rotjes en geroep om Melkert, bezetten ze via een zijdeur het gebouw van 
de Tweede Kamer. In de centrale hal hingen ze aan de twee balustrades spandoeken op 
(“De plannen van de top kosten ons de kop”). Melkert was er niet, zo vertelde de bode, het 
kamerlid van de Socialistische Partij, Remi Poppe, verklaarde zich solidair. Na een minuut 
of twintig vertrokken de bezetters.125

Een week later keurde de kantonrechter het ontslag van Toussaint goed. “Hij heeft het ver-
bod willens en wetens naast zich neergelegd.” Toussaint: “Ik deed het uit solidariteit, voor 
de havenwerkers in Amsterdam en Rotterdam. Helaas nemen rechters nog steeds de ver-
keerde beslissingen.”126 Daarna bleef Toussaint nog enige tijd lid van de sectorraad Havens 

123 Nieuws van de Dag, 23 oktober 1997.
124 Nieuwsblad Transport, 28 oktober 1997.
125 de Volkskrant, 28 oktober 1997.
126 Algemeen Dagblad, 4 november 1997.

Lia Herman en Rob van Zijl leggen scheepsverkeer bij Noordersluis IJmuiden stil, 17 oktober 1997 – foto Bert Verhoeff
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van de Vervoersbond FNV en actief betrokken bij de acties in Rotterdam, maar zijn rol bij 
de SHB was uitgespeeld. Hij keerde niet elders in de Rotterdamse haven terug. Formeel lie-
ten de bestuurders van de bond hem niet vallen. Stam: “We gaan met Jeroen Toussaint als 
sectorraadslid van de bond de onderhandelingen in. Als Schermer weigert te praten met 
Jeroen erbij, lopen wij weg.”127 Die situatie deed zich niet voor en de bond liet het daarbij.

Hoewel de onverzettelijke houding van Toussaint een brede erkenning en waardering 
van zijn collega’s kreeg, was het succes van Schermers aanval onmiskenbaar. Zo ook het 
relatieve isolement van Toussaint (en het actiecomité). Ter verklaring een vijftal samen-
hangende factoren.
1.  De radicale en principiële visie en houding van Toussaint strookten niet met de heer-
sende depolitisering van de maatschappelijke tegenstellingen, en daaruit voortkomende 
vraagstukken, die ook de vakbeweging en de havenarbeiders raakte.
Het sinds de jaren tachtig lopende proces van herstructurering kon in toenemende mate 
rekenen op een paritaire regulering van de gevolgen die kritiek, actie en verzet wegduwde. 
Bovendien tastte de afname van de traditionele werkgelegenheid de relatief gunstige 
arbeidsvoorwaarden van de blijvende arbeiders niet of nauwelijks aan, zeker in de vaste 
bedrijven. Zo versterkten de dalende strijdbaarheid en de opkomst van de nieuwe trans-
portmedewerker elkaar.
2.  De meegaande koers van de Vervoersbond FNV en de toenemende verdeeldheid van de 
ondernemingsraad, en daarmee onder het personeel van de SHB, verzwakten de mobilisa-
tiekracht van Toussaint en het actiecomité.
3.  De politieke stigmatisering die Toussaint regelmatig ten deel viel als lid van de GML 
(De Rode Morgen) bevorderde een afstand tussen hem en zijn collega’s.
Dat ging bijvoorbeeld zo: “De laatste communist in hart en nieren die op de barricaden 
staat, terwijl de collega’s in doorzonwoningen naar de Wallen op Stap van SBS 6 kijken.”128 
Op het moment dat Stam in een kantine pamfletten zag van De Rode Morgen, zei hij: “Kijk, 
daar heb je onze marxisten”.129

4.  De GML, een kleine, revolutionaire organisatie met een maoïstische oorsprong die 
‘voorhoedekrachten’ trachtte te vormen en verenigen, verwachtte van haar leden een 
gedrag dat hen gewild en ongewild onderscheidde van hun collega’s.
‘Gewild’, ze beschikten over kennis en intellectuele capaciteiten die hen in staat stelden 
initiatieven te nemen en leiding te geven. ‘Ongewild’, hun onverzoenlijkheid en opoffering 
zetten hen op een sociaal-culturele afstand van de mensen waarmee ze in bedrijf en bond 
samenwerkten.
5.  Een laatste factor lag in de persoon van Toussaint en hing samen met de twee 
voorgaande.
Hij was nadrukkelijk aanwezig en vertolkte ook naar de media de uitgesproken meningen 
van de ondernemingsraad, het Rotterdamse actiecomité of de gezamenlijke actiecomités. 
Tegelijkertijd maakte hij die rol en daarmee zijn persoon ondergeschikt aan ‘de organisa-
tie’. Toen acties losbraken om hem te steunen, wees hij die af. Ook weigerde hij het geld 

127 Het Parool, 22 oktober 1997.
128 Het Parool, 20 oktober 1997.
129 De Groene Amsterdammer, 22 oktober 1997.
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in ontvangst te nemen dat door Amsterdamse collega’s was verzameld om zijn juridische 
strijd te ondersteunen130 en reageerde hij op de uitspraak van de kantonrechter met: “Er 
zullen geen acties rond mijn persoontje komen, maar wel voor de andere havenwerkers.”131

Zijn ontslag betekende niet dat Schermer en de bondsbestuurders geruisloos zaken konden 
doen. Wel kwam het gezamenlijk optreden van de actiecomités op een laag pitje te staan. 
Het verzet ging echter door, zij het in steeds moeizamer verhouding met de Vervoersbond 
FNV.

Bond en leden
Het bericht van Koningh over de bereidheid van Van den Vijver het convenant te 

ondertekenen en daarmee de bezetting van de Noordersluis te beëindigen, bleek slechts 
de instemming tot een gesprek. “Ik ga toch geen blanco cheque uitschrijven. Met het con-
venant verplicht ik ons bedrijf mee te betalen aan de mensen die thuiszitten.”132 Van de 
Vijver vond het principe van de pool achterhaald en wilde zelf bepalen wie hij inleen-
de.133 Koningh zei door Van den Vijver “bedonderd” te zijn, “de pleuris zou wel eens kun-
nen uitbreken”.134 Krikke, namens de gemeente prioriteitsaandeelhouder bij OBA, stelde 
vast dat Van Den Vijver de uitgangspunten van het onderzoek en daarmee het convenant 
onderschreef.135

Wat Van den Vijver ook gezegd heeft, voor velen was hij de boosdoener (“komt er 
opeens een kolenboer de boel eventjes saboteren”136). Explicieter dan andere ondernemers 
schond hij de bepaling in de CAO die de pool een exclusieve positie toekende. Het voorval 
met Koningh heette in de kranten al snel een “escalerend conflict”137, waarbij geruchten 
de ronde deden over acties bij OBA138 en een blokkade bij Schiphol waar wekenlang twee 
pelotons van de Mobiele Eenheid paraat stonden.139

Noch OBA noch Schiphol waren echter doelwit van nieuwe acties. Op de maandag van 
de 20ste oktober was een nieuwe verrassingsactie gericht op het GAK. Honderden arbei-
ders van de pool meldden zich ‘s morgens vroeg voor de aanvraag van een WW-uitkering 
in zaal Aristo bij het GAK in Sloterdijk. Tien dagen eerder had ieder individueel een brief 
ontvangen met de mededeling dat de curator het loon over de maand oktober “omstreeks” 
de 23ste liet overmaken. Het ontslag was 8 oktober aangezegd, de dag van de bijeenkomst 
in de Bonte Zwaan. Afhankelijk van de leeftijd en het aantal dienstjaren gold een opzegter-
mijn van zes tot dertien weken.140 Met een gevoel dat er in ieder geval over één probleem 

130 Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
131 Algemeen Dagblad, 4 november 1997.
132 NRC Handelsblad, 21 oktober 1997.
133 Het Parool, 21 oktober 1997.
134 de Volkskrant, 20 oktober 1997.
135 Het Parool, 20 oktober 1997.
136 Niet gedateerd en niet ondertekend pamflet “Aan alle havenarbeiders”  IISGAHBd. 
137 Het Parool 20 oktober 1997. de Volkskrant, 20 oktober 1997  “Havenconflict in Amsterdam loopt hoog op”. 
Nieuws van de Dag, 20 oktober - “Keiharde acties in de haven op stapel”.
138 Het Parool, 20 oktober 1997.
139 Nieuws van de Dag, 20 oktober 1997.
140 J.C. Van Apeldoorn, A.S.K. Terng, Faillissement Arbeidspool Amsterdam, 9 oktober 1997. De brief eindigde 
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duidelijkheid was verschaft, verlieten de poolarbeiders Aristo. De volgende dag wachtte 
een ledenvergadering samen met de SHB’ers in het Groothandelsgebouw in Rotterdam. 
Daar stond de fusie van de twee pools op de agenda.

Het convenant sprak niet van een fusie, maar van samenwerking. De Rotterdamse bestuur-
der Stam stond inmiddels, mede onder druk van de twee actiecomités, op het standpunt 
van een fusie op termijn. Volgens de ledenvergadering moest dat centraal staan in de 
onderhandelingen met Schermer. Zou die dat afwijzen, zo luidde de redenering van een 
grote groep leden, had de bond de handen vrij om ook in Rotterdam de stakingskassen te 
openen en tot gezamenlijke acties te komen. Stam zag echter niets in deze koppeling van 
fusie en reorganisatie: “Dat zijn eisen tegen beter weten in. Ze zijn alleen bedoeld om de 
haven in brand te steken.”141

De vergadering dreigde uit de hand te lopen op het moment dat Stam ‘de bond’ boven 
de leden plaatste. “Wij doen onze stinkende best, maar hebben ons aan de spelregels te 
houden (…). Komt er geen succes, dan ga je een conflict met werkgevers aan en dat gaan we 
niet uit de weg. Als mensen dat proces onmogelijk maken, dienen we als bond onze eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. We kunnen niet 950 SHB’ers met hun gezinnen onthou-
den van een onderhandelingsresultaat.”142 De aanwezige bondsvoorzitter Wout Waleson 
schoot Stam te hulp en bracht enige rust: “Een onmiddellijk ultimatum maakt de bond 
vleugellam. (…) Je onderhandelt tot je elkaars nieren proeft. (…) Dan beslissen de leden 
over het resultaat wat er ligt.”143

Dat resultaat liet nog wel even op zich wachten, maar in de eerste onderhandelings-
ronde (22 oktober) deed Schermer de toezegging zich te willen buigen over een “nauwere 
samenwerking” tussen de twee pools.144 Maar “er bereikten ons alleen maar geluiden dat 
de Amsterdamse werkgevers en de gemeente Amsterdam niet onder het juk van Rotterdam 
wensen te werken”.145 Wentink die eerder in de fusie mogelijkheden zag, bevestigde dat en 
sprak daarnaast over een onoverbrugbaar verschil in opzet van de twee pools. “Rotterdam 
is sterk gesegmenteerd. Bij ons doen kraandrijvers ook gewoon sjouwwerk. Dat ligt in 
Rotterdam heel anders. Een fusie verandert ook niets aan de kern van het probleem.”146

Kortom, een fusie maakte weinig kans, voor de Amsterdamse ondernemers leek het 
convenant al een grote stap en de bondsbestuurders waren niet van plan een fusie tot de 
kern van de onderhandelingen te maken. De leden bij de pools hielden daar echter aan 
vast, het effect van Walesons interventie was dus tijdelijk geweest.

In het hok gingen de ochtendbijeenkomsten door. Voor en gedeeltelijk tijdens werktijd 
spraken honderd tot 150 havenpoolers de laatste ontwikkelingen door en maakten nieuwe 

met de zinsnede “voor de goede orde wijzen wij u er tevens op dat u gedurende de opzegtermijn - voorzover op u 
door ons een beroep wordt gedaan - nog gehouden bent de bedongen arbeid te verrichten” - IISG-AHBd.
141 NRC Handelsblad, 22 oktober 1997.
142 RTL 4, 21 oktober 1997 - IISG-AHBd.
143 Nieuws van de Dag, 22 oktober 1997.
144 NRC Handelsblad, 23 oktober 1997.
145 NRC Handelsblad, 22 oktober 1997.
146 Noordhollands Dagblad, 25 oktober 1997.
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actieplannen. De Wildt: “Deze sessies waren zeer belangrijk. Zeker tegen eind oktober 
dreigden de belangen van de mensen uiteen te gaan lopen. Wie zou blijven en wie niet? In 
ieder geval wilden we voorkomen dat dit in stilte bekokstoofd zou worden. Door acties te 
bedenken, probeerden we elke morgen ons gemeenschappelijk belang te benadrukken en 
het behoud van onze werkgelegenheid in een breder verband te zetten.”147

Zo ontwikkelde zich scherper dan voorheen een gespleten situatie. Op bestuursniveau 
lag er een convenant en moest een onderzoek uitsluitsel geven over de toekomst van de 
Arbeidspool. Op basisniveau vond een intensivering van de acties plaats. Koningh trachtte 
op beide niveaus te opereren. Bij zijn collega’s leidden zijn afwijkende standpunten regel-
matig tot meningsverschillen en soms tot conflicten. Op de vloer stuitte zijn overlegposi-
tie soms op wantrouwen bij zijn vroegere collega-havenarbeiders. Wat bijvoorbeeld het 
onderzoek van Coopers & Lybrand betrof, was hij medeopdrachtgever en tegelijkertijd op 
voorhand kritisch ten opzichte van de uitkomst. “(…) het zal wel uitdraaien op minder 
mensen, lagere lonen en schrappen van toeslagen. Dat hebben ze ons een paar maanden 
geleden ook door de strot willen duwen. Toen was het ‘nee’ en nu is het weer ‘nee’.”148

De spanning tussen de twee niveaus bleek ook uit een opmerking van commissaris M. 
Versteeg van Wesport. “Wij hebben begin dit jaar al gezegd dat er iets met die pool moet 
gebeuren, want toen zagen we het al aankomen. Maar de bonden konden het blijkbaar 
niet maken tegenover hun achterban.”149 Hoewel wat genuanceerder, uitte Wentink zich 
op een vergelijkbare manier. “Dat de bonden achter hun leden zijn blijven staan, daar heb 
ik begrip voor. Ik verwijt ze alleen gebrek aan realiteitszin en lef. Al realiseer ik me aan de 
andere kant dat dit misschien makkelijk praten is. Ga als bestuurder maar eens voor die 
mensen staan en vertel ze dat er honderd mensen uit moeten. Ik geef het je te doen! Met 
het instandhouden van deze geen-man-de-poort-uit traditie hebben de mensen wel hun 
eigen werk en dat van anderen, onder wie ik, om zeep geholpen.”150

Zowel Versteeg als Wentink spraken over ‘de bonden’. Los van het feit dat ze een onder-
scheid maakten tussen bonden en achterban of leden, en dus eigenlijk het bestuursappa-
raat op het oog hadden, spraken ze (formeel) ook over de Vervoersbond CNV. De confes-
sionele bond mengde zich in deze periode in de discussie en bood daarmee een aanleiding 
kort stil te staan bij diens positie en opvattingen.

De Vervoersbond CNV was met een klein aantal leden vrijwel onzichtbaar in de 
Amsterdamse haven, maar nam deel aan de totstandkoming van de CAO en was dien-
tengevolge betrokken in het overleg met Krikke. Dat gebeurde via bestuurder A.L.G. van 
Buchem die het “wrang” vond dat honderden al een ontslagbrief op zak hadden. “We 
hopen als bonden op het gezonde verstand van de havenarbeiders, maar het vertrouwen 
van het personeel heeft de afgelopen weken natuurlijk wel een flinke deuk opgelopen.”151

 

147 Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
148 IJmuider Courant, 18 oktober 1997.
149 de Volkskrant, 25 oktober 1997.
150 Idem. Ook Wentink betrof de ontslagaanvraag, op 8 oktober vertrok hij - IISG-AHBd.
151 de Volkskrant, 21 oktober 1997.
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Zoals dat meestal gebeurde, sloot de Vervoersbond CNV aan bij de standpunten van de 
Vervoersbond FNV, zij het met eigen accenten. Zo waren acties slechts in uitzonderlijke 
situaties van ernstig stagnerend overleg toegestaan. Dat illustreerde de steun aan de grote 
staking van 14 oktober. Toen de werkgevers zich niet inspanden om tot een doorstart te 
komen, “kon het CNV niets anders doen dan een ultimatum versturen. Het overleg dat 
volgde, leverde echter hoegenaamd niets op. Acties waren daarna niet meer te voorko-
men”. Op een vergelijkbare manier kregen concessies openlijker het karakter van onver-
mijdelijkheid. Over de toekomst van beide pools zei coördinator W. Rademakers dat deze 
slechts een “maximale werkgelegenheid” zouden omvatten “als de werknemers bereid zijn 
tot vergaande flexibiliteit en salarisoffers. Maatregelen waar vakorganisaties niet graag 
aan mee willen werken, maar onder de druk van de gegeven omstandigheden kunnen ze 
daar wel eens toe worden genoodzaakt”.152

Deze opstelling van de Vervoersbond CNV versterkte, zonder een machtsfactor in de 
Amsterdamse haven te zijn, de ontwikkelingen op het bestuursniveau en gaf daaraan een 
legitimering door zijn formele positie als sociale partner.

Wat al enige tijd sluimerde, gebeurde in november. In de havengelederen van de 
Vervoersbond FNV gingen de moeizame verhoudingen over in een ernstig conflict. Tussen 
de bezoldigde bestuurders, minus Koningh, en de leden bij de twee pools.

Intern conflict bond
Ten tijde van de onderhandelingen met Schermer besprak de sectorraad Havens van de 

Vervoersbond FNV – bestaande uit kaderleden van Nederlandse havenbedrijven – de reor-
ganisatie van de SHB en de opvolging van de Arbeidspool. Deze raad bepaalde de inbreng 
van de onderhandelingsdelegatie die bestond uit bondsbestuurders en bij de pools werk-
zame kaderleden.

Op tafel lag de uitwerking van een “sociaal aanvaardbare flexibiliteit”. Sterk toegesne-
den op de Rotterdamse situatie was de relatie met het convenant mager en ontbrak de 
samenvoeging of fusie van de twee pools. De kern bestond uit de combinatie van een werk-
week van vier en van vijf dagen, elk gedurende zes maanden. Het basismaandsalaris was 
over het gehele jaar gelijk aan een inkomensgarantie van 4,5 dag, hetgeen een achteruit-
gang van 5,5 tot 7,5 procent betekende. Naast de reguliere werkweek waren oproepdien-
sten vastgelegd. Bij een rooster van vijf dagen hield dat de vrijwillige beschikbaarheid op 
de zesde dag in, bij vier dagen was de beschikbaarheid op de vijfde dag verplicht en op de 
zesde dag vrijwillig.153 De vertegenwoordigers van de twee pools herhaalden hun bezwaren 
tegen het loonverlies en de verruimde beschikbaarheid en handhaafden hun voorkeur voor 
samengaan van de pools.154

152 Idem.
153 Vervoersbond FNV, Voorstellen inzake reorganisatie SHB Amsterdam en Rotterdam, 30 oktober 1997.
154 Ondernemingsraad Arbeidspool, Handgeschreven aantekeningen, 31 oktober 1997. Deze aantekeningen 
bevatten een verslag van de gevoerde besprekingen in de sectorraad - IISG-AHBd.
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Schermer bleef bij zijn standpunt van vier dagen werk en zes dagen oproepbaarheid. Dit 
betekende een beschikbaarheid gedurende zes dagen per week en een inkomensgarantie 
van vier dagen. Een meerderheid van de sectorraad gaf de onderhandelingsdelegatie de 
vrijheid zowel de inkomensgarantie van 4,5 dag (bond) als van vier dagen (Schermer) in te 
brengen – variant één. De poolvertegenwoordigers in de delegatie (kaderleden) verwierpen 
deze keuzevrijheid en de verplichting buiten de vijf ingeroosterde dagen (maandag tot en 
met zaterdag) oproepbaar te zijn. Als aanvullende voorwaarde brachten ze in dat elk van 
die vijf dagen als ‘atv dag’ aangewezen kon worden – variant twee.

De sectorraad schatte in dat de tweede variant slechts mogelijk was, wanneer een zeer 
groot aantal vrije dagen gekocht werd. Het grote inkomensverlies dat daarvan het gevolg 
was, kon alleen beperkt worden door een rooster met meer flexibiliteit. En dat kwam uit-
eindelijk neer op Schermers plan van de ruime, verplichte oproepbaarheid waar de sector-
raad tegen was. Na lang heen en weer vergaderen hielden de kaderleden van de onder-
handelingsdelegatie (dus werkzaam bij de pools) vast aan hun variant twee. De betrokken 
bestuurders trokken daaruit de conclusie dat die kaderleden zich buiten het beleid van de 
delegatie plaatsten. Met als consequentie dat zij vervangen dienden te worden; kandidaten 
konden zich melden.

Op het eerste gezicht betrof dit meningsverschil in de sectorraad slechts de ruimte in de 
onderhandelingen met Schermer. Daarbij leek het standpunt van de meerderheid alleszins 
redelijk, ze sloot immers de tweede variant niet uit. Wie die ruimte niet toestonden, de 
kaderleden van de twee pools, moesten dan wel onredelijk zijn. De dagbladen stelden hen 
dan ook verantwoordelijk voor het “uiteenspatten” van de delegatie155 of betitelden hen als 
“radicale poolwerknemers”.156 Beschuldigingen vast geïnspireerd door de deelname van 
Toussaint die kort daarvoor van de kantonrechter had gehoord dat zijn ontslag terecht 
was.157

Bij een nadere beschouwing was het echter niet een zaak van ‘good and bad guys’. Om 
te beginnen stelde de tweede variant grenzen aan wezenlijke onderdelen van de arbeids-
voorwaarden, namelijk aan de beschikbaarheid en aan de aantasting van het inkomen. 
Onderdelen die in Rotterdam maandenlang bestuurders en leden van de Vervoersbond 
FNV tegenover elkaar plaatsten. Minstens zo belangrijk was de kwestie van de samen-
voeging van de twee pools waarover eerder de gemoederen hoog opliepen en die tevens de 
reden was dat Amsterdamse kaderleden deel uitmaakten van de onderhandelingsdelegatie. 
Tot slot toonden de bestuurders zich wel erg laconiek in hun oproep tot vernieuwing van 
de delegatie. Het gevolg zou immers zijn dat de onderhandelingen over de toekomst van de 
SHB en Arbeidspool plaatsvonden, zonder dat de daar werkzame leden eraan deelnamen.

De nieuw ontstane situatie in de Vervoersbond FNV leidde tot verschillende commenta-
ren. Het Rotterdamse districtshoofd Van Nimwegen maakte via het ANP bekend dat de 
kaderleden van de twee pools uit de onderhandelingsdelegatie waren gestapt. Toussaint 

155 Nieuwsblad Transport, 6 november 1997.
156 de Volkskrant, 8 november 1997.
157 Algemeen Dagblad, 4 november 1997.
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ontkende dat: “Wij willen slechts vasthouden aan de afspraken die tijdens de ledenver-
gaderingen zijn gemaakt.”158 In tegenstelling tot Stam was Koningh met de delegatie van 
mening dat vanaf het begin van de onderhandelingen de fusie van de twee pools op de 
agenda moest staan. Ter Wisscha achtte het besluit van de sectorraad voor iedereen bin-
dend, dus ook voor Koningh.159

De laatste liet zijn verdere bemoeienis afhangen van het resultaat van de aangekon-
digde ledenvergaderingen. Eerder gaf hij geen commentaar meer en wees journalisten door 
naar de centrale afdeling voorlichting van de bond. Voorlichter B. Duym noemde dit geen 
spreekverbod. “Er waren tekortkomingen in de communicatie. Wij hebben oude afspra-
ken opgefrist (…).” Gevraagd naar de betekenis van de medeondertekening door Koningh 
van de Nieuwsbrief die het besluit van de sectorraad weergaf, deelde Duym mee dat dit 
niets anders dan de instemming van Koningh kon betekenen. Toen Wiechels, lid van de 
oorspronkelijke onderhandelingsdelegatie, dit hoorde, schoot hij in de lach. “Koningh wist 
van niks.160

Dat was ook de mening van 25 kaderleden van de Vervoersbond FNV die in Amsterdam 
direct na het weekeinde van deze turbulente week op 10 november een vergadering beleg-
den. Ze stelden een motie op, waarin Koningh het “volste vertrouwen” kreeg. Daarnaast 
eisten ze van het bondsbestuur dat hij woordvoerder bleef. Hetzelfde vertrouwen gaven zij 
aan de gekozen leden van de onderhandelingsdelegatie die, zo onderstreepten ze, even-
als Koningh, geheel in overeenstemming met de ledenvergaderingen hadden gehandeld.161 
Het bondsbestuur legde deze motie naast zich neer en eiste van Koningh dat hij zich con-
formeerde aan het door de sectorraad vastgelegde bondsbeleid.162 Na gezegd te hebben 
“als het zo doorgaat, word ik doodziek”, meldde de bond hem 11 november ziek.163 Zijn 
tegenstrever, het Amsterdams districtshoofd Heilig, nam zijn taak over.164

Terwijl in Rotterdam de onderhandelingen met Schermer uitgesteld werden, omdat er 
geen kaderleden bereid waren de delegatie aan te vullen, leek in Amsterdam een stilte 
ingetreden.165 Dat was schijn.
De verwikkelingen rond de sectorraad en onderhandelingsdelegatie kregen in het hok 
de volle aandacht. Algemeen heerste het besef dat het uur U was aangebroken. Het 
collectieve ontslag was immers op 8 oktober aangezegd en vijf weken later ging voor 
de eersten de werkloosheidsuitkering in. Een fusie met de SHB als bijdrage aan de 
oplossing en te bevechten in gezamenlijke onderhandelingen was in ieder geval op de 
korte termijn van de baan. Bovendien was Koningh al of niet tijdelijk van het toneel 

158 Nieuwsblad Transport, 6 november 1997.
159 de Volkskrant, 8 november 1997.
160 Leids Dagblad, 8 november 1997. Volgens Heilig was Koningh het woordvoerderschap niet ontnomen,  
volgens Koningh zelf wel - Boot, Pool blijft speerpunt.
161 Motie kadervergadering, Aan bondsbestuur Vervoersbond FNV, 10 november 1997 - IISG-AHBd.
162 Nieuwsblad Transport, 14 november 1997. Heilig sprak later in een interview van “een pittig collegiaal 
gesprek, waar ik overigens niet bij ben geweest” - Boot, Pool blijft speerpunt.
163 Gesprek met Tom Koningh, 1 maart 2001.
164 Nieuwsblad Transport, 15 november 1997. Commentaar van de redactie: “Koningh is binnen de bond zwaar 
onder vuur komen te liggen, omdat hij het miltante deel van zijn achterban te weinig weerwerk bood.”
165 Het Parool, 11 november 1997.
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verdwenen. Met het convenant dat de bonden op 3 oktober met twaalf ondernemers 
opstelden, was niets meer gebeurd. Dat gold ook voor de doorstart, waarop dat 
convenant vooruitliep. De constructie van een kern- en oproeppool daarentegen bleek 
hoge ogen te gooien, ondanks de kritiek en het ontbreken van financiële en sociale 
voorwaarden.
Over het onderzoek van Coopers & Lybrand – een snelle studie, volgens wethouder 
Krikke – kwam geen woord naar buiten. En ook de bemiddelingsgroep die zij op de 
stakingsdag van 14 oktober vormde, liet niets van zich horen.

Tegen deze achtergrond, en gezien de geringe interesse van Amsterdamse 
ondernemers in een samenvoeging met de SHB, was een specifiek Amsterdams 
initiatief tot nieuwe onderhandelingen te verwachten. De bemiddelingsgroep deed 
dat en organiseerde op 12 november een hervatting van de gesprekken tussen 
ondernemers en een onderhandelingsdelegatie van de Vervoersbond FNV.166 Daarna 
raakten de ontwikkelingen in een stroomversnelling.

166 Idem, 12 november 1997.




