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hoofdstuk 16

De bond als werkgever

De bijzondere omstandigheid van een gerechtelijk getuigenverhoor maakte het 
mogelijk de – chaotische – bedrijfsvoering van anderhalf jaar Span, december 
1997/ juni 1999, in kaart te brengen.1 De selectieve overgang van een deel van de 
arbeiders naar Spano riep veel vragen op, evenals de latere ontslagaanvraag van 96 
arbeiders en de bondsbestuurders als werkgever. Met de ondertekende verslagen 
van tien getuigen kreeg een groep procederende arbeiders een sociaal warnet te zien 
van functiecombinaties en belangenverstrengelingen. Voor een deel plaatsvindend 
in de periode van de verhoren leverde het contact met de Nationale Ombudsman 
aanvullende informatie op. Eind 1999 was het moment daar om het juridisch proces 
‘echt’ te beginnen.

Eerste fase Span
Op 5 december 1997, kort na de uitslag van het referendum, was de oprichting van 

Span een feit. Het bestuur bestond uit Ter Wisscha (voorzitter), Heilig (secretaris) en Van 
Buchem (lid) namens de bonden en Kamps (penningmeester) en Elshoff (lid) namens 
Arbeidsvoorziening.2 De dag dat de curator zijn werkzaamheden beëindigde, 17 decem-
ber, trad dit bestuur als werkgever op en was H.F. Bosschieter, eerder werkzaam bij uit-
zendbedrijf Vedior, directeur ad interim.3 De nieuwe arbeidsovereenkomsten gingen in4 en 
het bureau SCAN – onderdeel van Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord-Holland, waarvan 
Elshoff directeur was – voerde de eerste intakegesprekken voor Spano.5 Pas op 29 decem-
ber was Span operationeel en nog in 1997 berichtte Bosschieter dat niet iedereen bereid 
was “er de schouders onder te zetten”.6 “Vele tienduizenden guldens” waren misgelopen 
en de loonsuppletie kwam in gevaar.7

 

1 Eén van de procederende poolarbeiders, De Wildt, benaderde eind maart 1999 W.G. Fischer, advocaat in 
Haarlem. Hij kende Fischer van diens rubriek “Recht en Arbeid” in het blad Solidariteit, waar hij lid van de redac-
tieraad was. Door mijn (HB) redacteurschap en bijdrage aan de Havenspecial van Solidariteit, november 1997, wis-
ten Fischer en enkele arbeiders die hij zou gaan vertegenwoordigen van mijn betrokkenheid bij de Amsterdamse 
havenarbeiders en interesse in de havenpool. Op hun verzoek om assistentie ben ik ingegaan. Dat betekende onder 
meer dat ik Fischer van informatie voorzag, bij bijeenkomsten aanwezig was en waar mogelijk steun verleende. De 
resultaten van dit participerend onderzoek, plus de schriftelijke bronnen, vormden de basis van de hoofdstukken 
16, 17 en 18. Aantekeningen, interviews, verslagen en processtukken zijn opgenomen in: “Archief Hans Boot”, IISG. 
Omdat veel noten daar naar verwijzen, blijft de aanduiding IISG-AHBd achterwege.
2 Statuten Span, 5 december 1997.
3 Ondernemingsraad Span, 29 december 1997.
4 Arbeidsovereenkomst Span, december 1997.
5 Trouw, 18 december 1997.
6 Bestuur Span, Aan de (ex)werknemers van de Arbeidspool/beoogd werknemers van Span, 12 december 1997.
7 H.F. Bosschieter, Aan alle werkne(e)m(st)ers, 31 december 1997.
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Het overzicht ontbrak wie voor werk beschikbaar was. De werkweek was verkort en in het 
eerste half jaar vertrokken zeventig van de 320 mensen.8 Volgens manager Jasperse van 
IGMA was het in de beginperiode een chaos bij de besteking: “Wij kregen te vaak mensen 
die met ons werk niet bekend waren.”9 Daarnaast bleek de verkleinde kantoororganisatie 
niet tegen de nieuwe situatie opgewassen. Het kantoor kreeg te maken met verschillende 
opzegtermijnen en ingangsdata van de arbeidscontracten, met uitkeringen van het GAK en 
nieuwe pensioenregelingen. Daartoe uitgenodigd door de ondernemingsraad weigerde het 
bestuur deel te nemen aan een bijeenkomst op 15 december om de chaotische situatie te 
bespreken; de verstrekte informatie zou toereikend zijn.10

Twee maanden later meldde Koningh klachten over de loonsuppletie en vertrekpre-
mieregeling.11 Begin april verwachtte Bosschieter “binnenkort” de administratie op orde 
te hebben.12 Volgens de ondernemingsraad was dat twee weken later nog niet het geval. 
Weliswaar was de suppletie veiliggesteld13, maar ontbrak het geld voor de vorming van 
een beginkapitaal en de compensatie van het lagere inkomen bij de aanvaarding van een 
nieuwe baan.14 Koningh berichtte ook over de vreemde inhuur bij OBA en sneed daarmee 
een vraagstuk aan dat meer omvatte dan een falende besteking en administratie.15

In april stelde het bestuur van Span, bij monde van Kamps, OBA verantwoordelijk voor het 
tegenvallend aantal diensten; eerste half jaar: 12.329.16 Hoewel directeur Van de Vijver het 
hoofdlijnenakkoord niet ondertekend had, zou hij de hoofdschuldige zijn. Als verklaard 
tegenstander van de verplichte afname van tijdelijk personeel, sprak hij van een “gedwon-
gen winkelnering” die in strijd was met de (Europese) regelgeving over kartelvorming.17

Over die ondertekening was paniek ontstaan. Heilig: “Pas in mei 1998 ben ik er ach-
ter gekomen dat niet alle werkgevers het akkoord wilden ondertekenen.”18 Oorspronkelijk 
stond er slechts een handtekening van één bedrijf, na een contact met de werkgeversver-

8 H.F. Bosschieter, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor, 4 november 1999, p. 
1.
9 J.F.A. Jasperse, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor, 28 januari 2000, p. 2. 
Jasperse was vanaf 1985 werkzaam bij IGMA en goed geïnformeerd over de inleen via de havenpool.
10 Bestuur Span, Aan de (ex)werknemers van de Arbeidspool/beoogd werknemers van Span 12 december 1997.
11 FNV Bondgenoten, Goederenvervoer, Nieuwsbrief, 17 februari 1998.
12 H.F. Bosschieter, Nieuwsbrief, 2 april 1998.
13 Tot 1 augustus 1998 (100 procent regulier inkomen). Daarna voor Span een inkomensgarantie tot 80 en voor 
Spano 88 procent - Bestuur Span, Aan alle medewerkers, 26 juni 1998.
14 OR INFO, 16 april 1998. Op 2 februari 1998 was een nieuw gekozen ondernemingsraad geïnstalleerd, nadat 
Wiechels en Van Gijlswijk de pool verlaten hadden en De Wildt was afgetreden.
15 FNV Bondgenoten, Goederenvervoer, Nieuwsbrief, 17 februari 1998.
16 Het Parool, 16 april 1998. Kamps keek zijn ogen uit. “De laatste maanden ben ik erachter gekomen dat de 
haven heel anders werkt dan andere sectoren van de economie. Er is een veel grotere mate van werknemersbe-
scherming dan elders” - idem.
17 Het Parool, 21 oktober 1997. Het Rotterdams bedrijf Van Eck Havenservice diende eind 1998 een klacht in bij 
de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) over het voorkeursrecht van de SHB - ANP, 4 december 1998. De 
NMa oordeelde dat afspraken tussen sociale partners, zoals de CAO, buiten de Mededingingswet vielen en wees 
de klacht af - Persbericht NMa, 22 december 2000. Hetzelfde gebeurde met een klacht over de overtreding van het 
kartelverbod - Persbericht NMa, 13 juli 2001. Uitspraken die ook Spano golden.
18 J. Heilig, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam voorlopig getuigenverhoor, 5 november 1999, p. 3.
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eniging AWVN volgden nog twee andere.19 Maar daar bleef het bij. De datum van 17 juni, 
waarop de start van Spano gepland was (einde eerste fase), naderde, de ondernemingsraad 
twijfelde aan de geldigheid van het akkoord en vreesde een nieuw faillissement.20 Over 
de ondertekening zei Heilig een jaar later: “Ik voor mij acht wel alle werkgevers aan het 
akkoord gebonden.”21

Begin juni stelde het bestuur van Span de nieuwe wethouder Havens, H.H.M. Groen, 
op de hoogte van het gemiste aantal diensten en stuurde een berekening mee van het door 
de ondernemers verschuldigde bedrag. Groen bleek de ondernemers van de betaling niet te 
kunnen overtuigen. Vervolgens reageerden de havenbedrijven niet op het dringend verzoek 
van de door Span ingeschakelde advocaat om tot betaling over te gaan.22 De volgende stap 
van het bestuur, 15 juni, was een kort geding tegen de inlenende havenbedrijven en OBA. 
Eis: financiële compensatie volgens het hoofdlijnenakkoord voor de lagere afname dan 
het gegarandeerde aantal diensten. De rechter stelde OBA niet aansprakelijk23, terwijl de 
overige bedrijven – na onderzoek – het niet uitsloten een deel van het bedrag te betalen.24

Op de beslissende dag van de splitsing, 17 juni, organiseerde de ondernemingsraad een 
personeelsvergadering. De uitnodiging gaf in één zin de agenda aan: “Het bestuur van 
Span zal aanwezig zijn om tekst en uitleg over de toekomst te geven.”25 Acties waren 
mogelijk vanwege de hernieuwde financiële onzekerheid, mede als gevolg van het von-
nis.26 De avond ervoor was het bestuur bijeengekomen. Elshoff vertelde later dat over de 
financiële haalbaarheid van Spano een grote onduidelijkheid bestond.27 Deze verdween, 
nadat de ondernemers ‘s nachts de toezegging deden een bedrag van 437.500 gulden over 
te maken.28

 ‘s Morgens om 07.00 uur was het hok vol met mensen. Staand op een tafel deelde 
Elshoff opgelucht mee dat de tweede fase kon beginnen en dat er lijsten werden opgehan-
gen van de personen die naar Spano overgingen.29

Span overwon dus de eerste financiële barrières, maar de berekeningen die het bestuur 
maakte om van de ondernemers een compensatie te eisen, gaven te denken. De interpreta-

19 J. Heilig, bestuur Span, Aan H.H.M. Groen, wethouder Havens Amsterdam, 2 juni 1998.
20 OR INFO, 9 juni 1998.
21 Proces-verbaal Heilig, 5 november 1999, p. 1.
22 A. Joosten, Advokatenkollektief Utrecht, Aan de havenbedrijven, 8 juni 1998.
23 Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Vonnis, rolnummer KG 98/1698 TG, 16 juni 1998, pp. 5, 6. Wat 
OBA betrof, beriep Span zich op de mededeling van wethouder Krikke dat zij Van de Vijver na de bezetting van de 
Noordersluis had overgehaald alsnog het convenant van 3 oktober 1997 te onderschrijven - zie hiervoor p. 361. Dat 
convenant bevestigde dat havenbedrijven verplicht waren via de pool in tijdelijke arbeidskracht te voorzien - zie 
hiervoor p. 349. De rechtbankpresident achtte zich echter, vanwege de ontkenning door Van de Vijver, niet in staat 
een uitspraak te doen en wees de eis van Span af.
24 Vonnis, rolnummer KG 98/1698 TG, 16 juni 1998, p. 10.
25 Ondernemingsraad Span, 15 juni 1998.
26 De Telegraaf, 17 juni 1998.
27 R.P.T. Elshoff, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam voorlopig getuigenverhoor, 4 november 1999, p. 1.
28 FNV Magazine, 2 juli 1998.
29 AT5, 17 juni 1998. Proces-verbaal Elshoff, 4 november 1999, p. 1.



404 opstandig volk

tie van het hoofdlijnenakkoord was nogal vrij te noemen en betrof een tweetal onderdelen.30

a) De havenbedrijven vergoedden 125 gulden per dienst, wanneer zij gedurende het eerste 
half jaar minder dan 17.500 en meer dan 14.000 diensten afnamen. Dus maximaal een 
bedrag van 3.500 maal 125: 437.500 gulden (vergoedingsregeling).
b) De havenbedrijven stonden garant voor maximaal één miljoen gulden, wanneer zij in 
het eerste half jaar minder dan 14.000 diensten afnamen. Deze compensatie kende twee 
voorwaarden: in het volgende jaar moesten minder dan 20.000 diensten afgenomen zijn 
en er moest sprake zijn van onvoorziene omstandigheden (garantieregeling).

Hoe behandelde het bestuur deze regelingen?
Allereerst schreef Span kort na de oprichting de havenbedrijven een brief, waarin ze 

met een beroep op het akkoord verzocht één miljoen gulden over te maken. In januari 1998 
volgde inwilliging, doordat twaalf bedrijven dit bedrag betaalden uit het Fonds Stimulering 
Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied.31 Gezegd zou kunnen worden dat Span verwachtte 
het aantal gegarandeerde diensten bij lange na niet te halen en daarom op voorhand een 
beroep deed op onvoorziene omstandigheden. Volgens de garantieregeling zou dit beteke-
nen dat Span van de ondernemers geen dubbeltje meer tegoed had. Maar in de berekening 
die het bestuur aan wethouder Groen, de ondernemers en de rechter voorlegde, was de 
uitkomst – exclusief dat miljoen – een bedrag van bijna 1,3 miljoen gulden.

Vervolgens gooide Elshoff het bij de rechter over een andere boeg door de garantierege-
ling te laten rusten. Onder verwijzing naar de statuten, waarin stond dat de havenbedrijven 
een bijdrage zouden leveren aan het vermogen van Span, sprak hij van een startkapitaal.32 
Inderdaad hadden de ondernemers een kapitaalinjectie van één miljoen beloofd, maar deze 
toezegging maakte geen deel uit van het akkoord en in de statuten stond geen bedrag.33

Tenslotte lichtte het bestuur van Span toe hoe het bedrag van bijna 1,3 miljoen bereikt 
was. In de eerste plaats door de genoemde 437.500 gulden te claimen; maar volgens het 
akkoord kon dat niet. In de tweede plaats door een afzonderlijke compensatie te vragen 
voor het feit dat het aantal afgenomen diensten lager was dan 14.000. Dat aantal bedroeg 
1.671 (14.000 min 12.329). Een berekening per dienst van het gemiddelde tarief, met toe-
slag, van 504 gulden, resulteerde in een bedrag van bijna 845 duizend gulden.

Over een dergelijke calculatie bevatte het akkoord geen woord en voor zover rekening 
was gehouden met zo’n lager aantal diensten, was daar het maximale bedrag van één 
miljoen gulden voor bedoeld. Mogelijk was dat het bestuur van Span een aanvulling op 
het akkoord had bedacht en probeerde meer binnen te halen dan het maximale bedrag van 
één miljoen gulden in de garantieregeling. Daarom stelde het in juni 1998, anders dan in 
december 1997, dat er geen onvoorziene omstandigheden waren geweest.34 De onderne-
mers wilden daar niets van weten. Ze voerden aan dat Spano de eerste weken onvoldoende 
mensen kon leveren en de cacao minder in containers kwam. De rechter honoreerde hun 
pleidooi voor onvoorziene omstandigheden.

30 Zie hiervoor p. 373.
31 Vonnis, 16 juni 1998, pp. 4, 5.
32 Idem, p. 9.
33 Zie hiervoor p. 371.
34 J. Heilig, namens bestuur Span, Aan de wethouder Havens, H.H.M. Groen, 2 juni 1998.
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Konden de rammelende besteking en administratie nog gezien worden als kinderziektes 
van een bedrijfsvoering door een onervaren werkgever en een nieuwe directeur, de benade-
ring van het akkoord was slordig en opportunistisch en kostte bovendien geld. De inning 
van het door de ondernemers toegezegde miljoen had buiten het akkoord moeten plaats-
vinden. De compensatie voor het tegenvallend aantal diensten was één miljoen geweest, 
indien Span een beroep op onvoorziene omstandigheden had gedaan. Door dit na te laten, 
kwam de tweede fase van het hoofdlijnenakkoord in gevaar. Het bestuur van Span besloot 
tot een vlucht naar voren en stelde de ondernemers verantwoordelijk voor de financiële 
nood en het risico van nieuwe arbeidsonrust.35 Vervolgens ontvingen de arbeiders een brief 
met de verontrustende mededeling dat bij een ongunstige uitspraak in het kort geding 
het bestuur zijn opdracht zou teruggeven aan bonden en werkgevers. Alle beslissingen 
over Spano (omvang en selectie) waren genomen, maar zonder geld kon het bestuur niet 
verder.36

Met dit rampscenario op zak, nog onbekend met het nachtelijk gebaar van de onder-
nemers, kon het geen verrassing zijn dat op de vroege ochtend van 17 juni in het hok 
onder de arbeiders een geladen stemming heerste. Maar evenmin was het verrassend dat 
de ondernemers de nacht ervoor 437.500 gulden beschikbaar stelden; zo gaven zij uit-
drukking aan hun belang bij het voorbestaan van een pool. Terwijl een door Bosschieter 
opgesteld ondernemingsplan dit belang onderstreepte, maakte het bestuur van Span er 
geen strategisch gebruik van.37 In plaats van de ondernemers onder druk te zetten, toonde 
het bestuur zich verontwaardigd over het niet nakomen van afspraken. Deze moralise-
rende opstelling stak schril af tegen de economische druk op de werknemers die van het 
rampscenario uitging.

Aan de bijeenkomst in het hok van 17 juni 1998, waar het bestuur meedeelde wie de 
overstap naar Spano mocht maken, ging een proces van onder meer tests vooraf. Tijdens 
de getuigenverhoren bleek dit deel van de eerste fase van Span niet vlekkeloos verlopen te 
zijn.

Testprocedure Span
Het eerste half jaar van Span stond in het teken van de beslissing wie wel of niet naar 

de operationele pool Spano overging. Over de procedure gaf het hoofdlijnenakkoord een 
paar aanwijzingen: SCAN kwam tot een objectieve beoordeling van ieders mogelijkheden, 
stelde een advies op, waarna de werknemers in overleg met SCAN een keuze maakten.38 

35 A. Joosten (Advokatenkollektief in Utrecht), Aan de havenbedrijven, 8 juni 1998.
36 Bestuur Span, Aan de werknemers, 9 juni 1998.
37 H.F. Bosschieter, Marsroute voor een marktconform en levensvatbaar personeelsvoorzieningsbedrijf in de 
Amsterdamse haven, 29 mei 1998 (hierna: Marsroute). Buiten het bestuur van Span bleef deze nota onbekend. 
Dat veranderde in augustus 2000, toen de advocaat van Span de nota als bijlage bij één van zijn stukken voegde. 
Bosschieter verwachtte niets van een opleidingspool met twee dagen werk en drie dagen scholing. Hierdoor en 
door zijn begroting van vijftig allrounders en specialisten op de korte termijn met uitbreidingsmogelijkheden naar 
een personeelsbestand van 101, ontstond een meningsverschil met het bestuur dat tot zijn vertrek leidde.
38 Met Elshoff als directeur was de onafhankelijkheid van SCAN betrekkelijk te noemen. Bovendien kwamen de 
kosten van SCAN voor rekening van het RBA van Elshoff - R.P.T. Elshoff, Aan wethouder van economische zaken 
van Amsterdam, P. Krikke, 18 november 1997.
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Eenduidig waren deze aanwijzingen niet. Een akkoord op hoofdlijnen kon uiteraard geen 
handboek zijn, maar ook geen vrijbrief voor opportunistische interpretaties. En dat laatste 
gebeurde. Eerst de gang van zaken.
1)  In de periode half maart/half april 1998 testte SCAN zo’n 250 personen.39 Dat hield 
een oriëntatiegesprek in van een uur, een schriftelijke test van een dag (intellectuele capa-
citeiten en beroepenbelangstelling) en een adviesgesprek van anderhalf uur (loopbaan en 
opleiding).40

2)  De arbeidsconsulent en de geteste persoon ontvingen een vertrouwelijk schriftelijk ver-
slag met resultaten, conclusie en advies.41 Het eindverslag van 230 personen ging half mei 
1998 naar Bosschieter42 die concludeerde dat 218 daarvan geschikt waren voor Spano.43

Hoe zagen de bestuursleden de verhouding tussen de tests van SCAN en de selectie? 
Volgens Heilig was er niets te kiezen.44 Elshoff huldigde het standpunt dat de tests niet 
bedoeld waren als selectiemiddel, ze gaven slechts een algemeen beeld van de mogelijk-
heden op de arbeidsmarkt; de uiteindelijke selectie vereiste “nadere maatstaven”.45 Van 
Buchem was het daarmee eens.46 Kamps meende daarentegen dat de tests een selec-
tiemiddel waren om de geschiktheid voor havenwerk te bepalen; hij was verrast over de 
gebleken geschiktheid van de overgrote meerderheid.47 Pront die de logistieke coördinatie 
van het project voerde, stelde dat niet SCAN, maar de werkgever aangaf of het testresul-
taat bindend was.48 Bosschieter die met de selectie belast was, deed dat op grond van de 
testresultaten.49

De ruimste opvatting, die van Elshoff (geen selectiemiddel), stond het dichtst bij de 
aanwijzingen in het akkoord. Nader uitgewerkt, vormde ze ook de strekking van de brief 
aan de te testen arbeiders: “U wordt een advies gegeven met betrekking tot uw beroeps-
keuze en verdere loopbaan”.50 Bosschieter, met de meest strikte opvatting, beschouwde de 
test als een selectiemiddel bij uitstek. De praktijk was echter weerbarstig. De beroepskeu-
zeadviseurs deden geen uitspraak over Span of Spano en achtten bovendien vrijwel iedere 
deelnemer in staat tot werkzaamheden in de haven. Daarmee was door Span niet meer te 
ontkomen aan een tweeslachtige bedrijfsvoering. Het akkoord gaf aan dat de aanstelling 

39 E.D. Pront, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor, 22 november 1999, p. 1. Na 
projectleider van SCAN te zijn geweest, werkte Ellen Pront van juli 1998 tot juni 1999 bij zowel Arbeidsvoorziening 
als Span (op vijftig/vijftig basis).
40 Ongedateerde brief met informatie over het onderzoek van SCAN, afkomstig van het Arbeidsbureau.
41 Idem.
42 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 5.
43 Proces-verbaal Bosschieter, 4 november 1999, p. 1.
44 Proces-verbaal, Heilig, 5 november 1999, p. 1.
45 Proces-verbaal, Elshoff, 4 november 1999, p. 2.
46 A.L.G. van Buchem, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor, 21 februari 2000, 
p. 2.
47 J.A. Kamps, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor 4 november 1999, p. 1. 
Kamps was inmiddels, sedert juni 1999, voorzitter van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (vanaf 1 juli 
2004 kroonlid SER).
48 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 2.
49 Proces-verbaal Bosschieter, 4 november 1999, p. 1.
50 Ongedateerde brief met informatie over het onderzoek van SCAN, afkomstig van het Arbeidsbureau.
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bij Spano geschiedde op grond van “het advies van de onafhankelijke instantie”, in de brief 
over de opzet van de test stond misleidend: het is “uw keuze”.51

Het bleef niet bij deze misleiding, er gebeurde meer dat niet door de beugel kon. Om te 
beginnen, waren de arbeidsongeschikten, twintig personen, uitgesloten van deelname aan 
de tests. Voor zover in het eerste half jaar een volledige afkeuring uitbleef, kwamen ze het 
jaar daarop terecht bij Span 2 (= tweede fase, met name scholingspool).52 Nog een tweede 
groep kwam niet op de lijst geselecteerden voor Spano. Dat waren de mensen die volgens 
Bosschieter “te kennen hadden gegeven niet in de haven te willen werken”.53 Zij gaven een 
positief antwoord op de vraag of ze eventueel een baan elders zouden aanvaarden. Dat 
ze zich daarmee uitsloten van een dienstverband bij Spano, was nergens vastgelegd en 
onbekend.

Een volgende mankement deed zich voor bij de medische keuring die deel uitmaakte 
van het onderzoek. Daarover was niets bekend gemaakt. Ook Heilig wist het niet54 en de 
ondernemingsraad maakte tevergeefs bezwaren.55 Alleen al door het ontbreken van een 
schriftelijke opdracht en de vermelding van het doel, was deze keuring in strijd met de 
betreffende wetgeving.56

En dan was er de plotselinge introductie van een “absolute voorwaarde” waaraan iedereen 
moest voldoen om geselecteerd te kunnen worden. Namelijk deelname aan de tests en 
toestemming geven aan de werkgever de rapporten te mogen inzien.57 Half mei 1998, toen 
het gerucht ging dat afgifte van de testresultaten nodig was, gaven velen hun toestem-
ming. Degenen die weigerden, volgens Pront vijftien tot twintig, vielen zonder meer af. De 
gehoorde bestuursleden bleken zich van deze door het bestuur uitgevaardigde eis niets te 
herinneren.58 Bosschieter, de opsteller van de bestuursbrief, beperkte zich tot de medede-
ling dat algemeen bekend was dat alleen degene die inzage gaf in de testresultaten op de 
lijst zou worden geplaatst.59

De laatste misser op weg naar de selectie was dat SCAN het schriftelijk verslag van 
de test “wegens tijdgebrek” niet gelijktijdig stuurde naar de arbeidsconsulent en de 
geteste persoon; deze kreeg zijn exemplaar tijdens het gesprek met de functionaris van 
Arbeidsvoorziening.60 Vervolgens overhandigde Pront aan Bosschieter de testresultaten 
van degenen die daarvoor schriftelijke toestemming hadden gegeven. Het probleem voor 

51 Van de in het hoofdlijnenakkoord genoemde test, scholings en oriëntatiefase die gemiddeld drie dagen in de 
week in beslag zou nemen, kwam niet veel terecht. Gedurende deze eerste fase van Span is het voor de overgrote 
meerderheid van het personeel in totaal bij drie dagen gebleven.
52 Deze tweede fase liep van juni 1998 (einde eerste fase) tot juni 1999 (einde Span). Waar het voor het begrip 
nodig is, wordt van Span 1 (eerste fase) en Span 2 gesproken.
53 Proces-verbaal Bosschieter, 4 november 1999, p. 2.
54 Proces-verbaal Heilig, 5 november 1999, p. 2.
55 OR Info, 16 april 1998.
56 Wet op de Medische Keuringen, 1997. Bovendien ging informatie over het keuringsresultaat naar de werkge-
ver, voordat deze met de keurling besproken was.
57 Bestuur Span, Aan ondernemingsraad, 15 juni 1998.
58 Proces-verbaal Kamps, 4 november 1999, p. 1. Proces-verbaal Heilig, 5 november 1999, p. 2. Proces-verbaal 
Pront, 22 november 1999, p. 3.
59 Proces-verbaal Bosschieter, 4 november 1999, p. 3.
60 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 2.
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Bosschieter was dat van de 218 ‘geslaagden’ bij Spano slechts plaats was voor 110. “Daarom 
heeft een nadere selectie plaatsgevonden aan de hand van andere criteria.”61

De procedure verliep dus onzorgvuldig en in strijd met het akkoord. Elshoff was daar-
voor, als Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening Noord-Holland Zuid, formeel verant-
woordelijk. Bovendien had hij als bestuurslid van Span op de hoogte moeten zijn van de 
salamitactiek van Bosschieter; eerst vielen arbeidsongeschikten af, daarna de openhar-
tigen die best voor een baan buiten de haven te porren waren en ten slotte degenen die 
weigerden de testresultaten af te geven aan de werkgever.

Dat juist Elshoff bestreed dat de test een selectiemiddel voor Spano was, illustreerde 
de chaotische bedrijfsvoering bij Span. Bestuursleden verschilden van opvatting of kenden 
het bestaan van de eigen beleidsstukken niet. Het bestuur gaf SCAN geen (eenduidige) 
opdracht – Pront: “Een schriftelijke opdracht is er niet” – en oefende onvoldoende controle 
uit op het beleid van Bosschieter.62 Dat laatste zou ook blijken bij de definitieve selectie 
voor Spano. Op een papiertje, onder de kop “eerste keuze” was deze 17 juni ‘s morgens aan 
de muren van het hok bevestigd. Bosschieter had daarvoor aanvullende criteria ontwor-
pen. Tijdens de getuigenverhoren konden de bestuursleden over dit selectieproces weinig 
zeggen, wel had Heilig eerder de criteria van Bosschieter “klef” genoemd.63

Het was een merkwaardige bijeenkomst in het hok. Krap gepland, nodigde de onderne-
mingsraad met een globale agenda het personeel uit voor wat achteraf een uiterst belangrijke 
bestuursmededeling bleek te zijn. Nog tijdens het toespraakje van een opgeluchte Elshoff 
(“ik heb goed nieuws, we kunnen door”) hing de voorzitter van de ondernemingsraad, twee 
A-viertjes op, lijsten met namen. Achter de namen stonden het interne persoonsnummer, 
de woonplaats en de geboortedatum. De volgorde van de namen noch die van de nummers 
kende enige systematiek. Het was dus zoeken en dringen in een sfeer van spanning en 
berusting. Toen eenmaal de betekenis van de lijsten bekend was, wierpen sommige groepjes 
mannen er geen blik op. Ze verwachtten er niet op te staan, dus tweede keuze te zijn.64

Wie ziek, met vakantie of om een andere reden afwezig was, moest een dag of tien 
later uit het toegezonden arbeidscontract begrijpen of hij wel of niet tot de eerste keuze 
behoorde. Wie bij Span in dienst bleef, ontving in een begeleidende brief de opzet van de 
scholingspool; “met u, maar vooral door u”; gemakkelijk zou het niet zijn.65 Daarna was 
het ruim een maand stil tot Pront van haar komst als manager berichtte en bekende dat 
de manier waarop een contract voor Span of Spano tot stand was gekomen op geen enkele 
manier “de schoonheidsprijs” verdiende.66 Bemoedigend of verontschuldigend, in beide 
brieven ontbrak elke informatie over wat er stond te gebeuren, wanneer de bemiddeling 
naar een baan elders niet zou slagen. Over een mogelijk ontslag geen woord.

Er mankeerde meer aan de bekendmaking van de selectie. Ook nog tijdens het getui-
genverhoor bleek Elshoff zich te realiseren dat door het vertrek van Bosschieter Span 2 

61 Proces-verbaal Bosschieter, 4 november 1999, p. 1.
62 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 2.
63 Boot, Pool blijft speerpunt.
64 AT5, 17 juni 1998.
65 Bestuur Span, Aan alle Span-medewerkers, 26 juni 1998.
66 E.D. Pront, Aan alle Span-medewerkers, 3 augustus 1998.
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geen directie kende.67 Pront: “Mij is niet bekend wie van 17 juni tot 3 augustus 1998 de 
leiding van Span had.”68 Heilig bevestigde dat een bezwaarprocedure ontbrak.69

Dit soort gebreken overziend, kwam opnieuw het beeld naar voren van bestuurders 
die het op grond van hun functie en positie niet nodig vonden de uiterste zorgvuldigheid 
te betrachten. De bekwaamheid moest maar aangenomen worden van deze deskundige 
combinatie van functionarissen uit de wereld van Arbeidsvoorziening en vakbeweging.

Vanaf het moment dat twijfels ontstonden over de vanzelfsprekendheid dat ‘het wel goed 
zat’, bood de reconstructie via de getuigen een onthullende blik op de feitelijke gang 
van zaken. Met de totstandkoming en toepassing van de selectiecriteria als sprekende 
voorbeelden.

Selectie Spano
Twee dagen voor de bewuste ochtend van 17 juni kreeg de ondernemingsraad een brief 

over de selectiecriteria. Het bestuur sprak daarin van “gehanteerde niet limitatieve fac-
toren” om van 218 naar 110 mensen te komen en noemde er tien, waaronder: voorkeur 
klanten, opstelling (loyaal naar de onderneming) en instelling (gestaag willen aanpoten, 
geen schades veroorzaken, geen ruzie met derden tijdens het werk, voortijdig het werk 
verlaten).70

Relevant nieuws dat te laat binnenkwam om het personeel te informeren. Dit stak te 
meer, daar het bestuursbesluit 11 juni genomen was en drie dagen daarvoor de onderne-
mingsraad het adviesrecht claimde, omdat het om een afwijking van het akkoord ging.71

Het commentaar van Ter Wisscha tijdens het getuigenverhoor was niet overtuigend. 
“De OR is vervolgens op de zaak niet meer teruggekomen. Daaruit heb ik afgeleid dat (…) 
de OR geen behoefte had te adviseren.”72

In de bestuursvergaderingen was wél over de criteria gesproken, volgens Heilig zelfs 
“uitputtend”.73 Daaruit kwam algemene uitgangspunten – een levensvatbare en sociaal 
aanvaardbare pool – die Bosschieter diende uit te werken. Om de overlevingskans zo 
groot mogelijk te laten zijn, koos het bestuur niet voor het principe van de afspiegeling 
van het personeelsbestand. Daarvoor in de plaats kwam “een evenwichtige opbouw van 
de groep”.74 Dat betekende dat ouderen, Amsterdammers, pendelaars en mensen met 
arbeidsbeperkingen “goed” vertegenwoordigd moesten zijn.75

 

67 Proces-verbaal Elshoff, 4 november 1999, p. 1.
68 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 4.
69 Proces-verbaal Heilig, 5 november 1999, p. 3.
70 Bestuur Span, Aan ondernemingsraad, 15 juni 1998. Overige criteria: leeftijdsopbouw, verhouding aantal 
Amsterdammers en pendelaars, attitude, teamgeest, relatie met de collega’s, de wil vrijwillig te willen werken, 
medewerkers met een beperking op voorhand niet uitsluiten.
71 OR Info, 9 juni 1998.
72 D. ter Wisscha, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor, 5 november 1999, p. 1.
73 Proces-verbaal Heilig, 5 november 1999, p. 2.
74 Proces-verbaal Elshoff, 4 november 1999, p. 1.
75 Proces-verbaal Kamps, 4 november 1999, pp. 1, 2. Bij de pendelaars noemde ontwerper Bosschieter de enige 
niet vermelde factor. Namelijk een financiële overweging bij het vervoer  Procesverbaal Bosschieter, p. 2.
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Elshoff sprak in dit verband van “objectieve criteria”. Pas wanneer gekozen was voor een 
afspiegeling, zou van objectiviteit gesproken kunnen worden. Nu bleef subjectief hoeveel 
mensen bijvoorbeeld van een bepaalde leeftijd gewenst waren, hoeveel met een balenbe-
perking en hoeveel Amsterdammers.76

Bij de overige factoren ontbrak elke toelichting. Alleen bij de factor “instelling” stond 
een beknopte omschrijving met een aanzet tot operationalisering die een beoordeling 
mogelijk kon maken (“gestaag willen aanpoten”). Bij de overige was daar geen sprake van. 
Als voorbeeld het criterium “opstelling”; welke opstelling vertegenwoordigde een vol-
doende loyaliteit aan de onderneming? Omdat bovendien verslagen van de uitputtende 
discussies ontbraken, bleef de toepassing van deze factoren dus oncontroleerbaar en wil-
lekeurig. De verklaringen van de getuigen bevestigden dat. Hun opvattingen liepen uiteen 
en ze neigden ertoe de factoren onder één noemer te brengen.

Om te beginnen de toelichting van Bosschieter. “Bij het criterium ‘opstelling’ moet u den-
ken aan inzetbaarheid. Het gaat daarbij om werknemers op wie ook bij tij en ontij een 
beroep kon worden gedaan. (…) Ik kan niet zeggen, ook niet bij benadering, hoeveel er van 
de 218 op grond van dat criterium zijn afgevallen. (…) U toont mij een lijst met persoonlijke 
gegevens (…). Ik kan zeggen dat van de in deze lijst genoemde personen de heer De Wildt 
op grond van dit criterium is afgevallen. (…) Er is geen schriftelijk stuk waarin is opgeno-
men wie op grond van welke criteria zou kunnen doorgaan.”77

Elshoff voegde een aantal factoren samen. Bij hem ging het om de bereidheid er tegen-
aan te gaan, om mensen die de opdrachtgevers graag inschakelen, om enthousiasme “in 
de zin dat als men werd opgeroepen men ook wilde komen werken”.78 Heilig volgde een 
vergelijkbare benadering: “Zaken als opstelling, instelling, attitude en teamgeest zie ik als 
verschillende aspecten van één en dezelfde instelling die een heel gemotiveerde werkne-
mer heeft.”79

In ieder geval achteraf bleken de getuigen aan de factoren een bepaalde waardering 
te verbinden, samen te vatten als een hoge graad van beschikbaarheid (nacht en ontij) 
en een grote mate van bereidheid (alles aanpakken). In het jargon van de havenarbeiders 
heetten dat “pokers”: aanpoten en doen wat de baas zegt. En dat zou wel eens samen 
kunnen komen in de factor die tot nu toe buiten beschouwing bleef, de “voorkeur klan-
ten”. Bosschieter had daarbij de mensen op het oog – “met naam en toenaam besteld”- 
waarover de opdrachtgevers tevreden waren. “Het aantal personen waarnaar aldus werd 
gevraagd weet ik mij nu niet meer te herinneren. Er is geen lijst met de namen van de 
desbetreffende personen.”80

76 Het bestuur noemde aantallen, zij het zonder enige toelichting, bijvoorbeeld 65 Amsterdammers en 45 pende-
laars; resultaat van de toepassing van alle factoren - Bestuur Span, Aan ondernemingsraad, 15 juni 1998.
77 Proces-verbaal Bosschieter, 4 november 1999, pp. 1, 2. Niet opgenomen in dit verslag was de opmerking: “De 
Wildt wilde niet werken.” Nog als voorzitter van de ondernemingsraad had De Wildt begin 1998 een conflict met 
Bosschieter over de gebrekkige bescherming van de persoonsgegevens die het Arbeidsbureau van Span ontving - 
A. de Wildt, namens de ondernemingsraad, Aan de directie van Span, 13 januari 1998. Dat conflict liep hoog op, 
zodat Bosschieter waarschijnlijk om die reden zich de naam van De Wildt herinnerde.
78 Proces-verbaal Elshoff, 4 november 1999, p. 2.
79 Proces-verbaal Heilig, 4 november 1999, p. 3.
80 Proces-verbaal Bosschieter, 4 november 1999, p. 1.
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Deze voorkeursbenadering door Bosschieter deelde het bestuur niet. Van Buchem vertelde 
dat in het bestuur gesproken was over de commerciële gevolgen om een bestelling op 
naam niet te honoreren. De conclusie was het werk zoveel mogelijk te verdelen. “Dit is zo 
aan het management meegedeeld. Ik voor mij ben er vanuit gegaan dat hierop zou worden 
gelet.”81

Kamps legde ‘voorkeur klanten’ uit als de inzetbaarheid bij de werkgevers en zei dat 
het “uitdrukkelijk niet de bedoeling van het bestuur” was op persoonlijke bestellingen in 
te gaan. Bosschieter was dat meegedeeld.82

Uit deze verklaringen komen twee opvattingen over ‘voorkeur klanten’ te voorschijn. Ze 
zijn niet strijdig, maar leggen wel verschillende accenten. Bosschieter ging uit van de door 
ondernemers over individuen uitgesproken mate van tevredenheid. Het bestuur sprak van 
inzetbaarheid. Ter Wisscha lichtte toe dat het ging om de door de ondernemers gevraagde 
functies.83 Elshoff echter, betrok daarin ook de bereidheid van de opdrachtgever om men-
sen aan het werk te zetten en kwam zo in de buurt van het standpunt van Bosschieter. Over 
deze verschillen was niet alleen gediscussieerd, het bestuur gaf Bosschieter de opdracht 
zich in de samenstelling van de lijst niet te laten leiden door de voorkeuren van de onderne-
mers. In een dergelijke situatie mocht het toch wel verbazing oproepen dat Bosschieter de 
gelegenheid kreeg zijn gang te gaan. Tenminste, dat mag uit de woorden van Heilig begre- 
 

81 Proces-verbaal Van Buchem, 21 februari 2000, p. 3.
82 Proces-verbaal Kamps, 4 november 1999, p. 2.
83 Proces-verbaal Ter Wisscha, 4 november 1999, p. 1.

‘Opklampen’, stapels balen opbouwen vanaf de pallets die uit het zeeschip komen, 6 april 1997 - foto Chris Pennarts
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pen worden. “Ik voor mij achtte Bosschieter tot het uitvoeren van de noodzakelijke beoor-
deling in staat. De lijst is door Bosschieter opgesteld en door het bestuur geaccordeerd.”84

Volgens Van Buchem wist Bosschieter al direct “wie de eerste 60 personen zouden 
zijn die op de lijst zouden worden geplaatst”.85 Als dat zo was, waardoor had hij zich dan 
laten leiden? Gaf voor hem het criterium “voorkeur klanten” de doorslag of hanteerde hij 
een verborgen criterium? Maar hij kende de havenpool en de daar werkzame mensen nau-
welijks. Had hij lijstjes met namen van de inlenende havenbedrijven gekregen en vielen 
die samen met de vaste voorkeur? Bosschieter zelf noemde operationeel manager F.E.C. 
Schwarzwälder als informant. Deze ontkende dat, maar gaf wel aan geadviseerd te hebben. 
“Bosschieter heeft mij in een aantal gevallen gevraagd over de inzetbaarheid bij bepaalde 
bedrijven.”86 Gaf Schwarzwälder aan Bosschieter een lijst met namen volgens zijn per-
soonlijke voorkeur? Nee, zo zal het niet gegaan zijn. De twee volgden eenvoudigweg de 
eerder door ondernemers opgebouwde vaste voorkeur. En als er al sprake was van een 
persoonlijke voorkeur van Schwarzwälder, dan was deze reeds verwerkt in de samenstel-
ling van die voorkeur.

Maar wat hield die vaste voorkeur in? Bedrijfsfunctionarissen die goed thuis waren in 
het bestekingsproces, zouden daarover helderheid kunnen verschaffen. In een nieuwe 
getuigenronde kwamen ze aan het woord.

Vaste voorkeur
Om te beginnen manager Jasperse: “(…) een groep mensen is opgeleid om speciaal bij 

IGMA werkzaam te zijn en uit die groep putten wij”. Het bleek om ongeveer dertig men-
sen te gaan, zowel voor als na het faillissement.87 Ook W.C. Nagel van VCK gaf aan dat 
de besteking verliep via een vaste groep met specifieke functies. “Het was ons uiteraard 
bekend wie voor die functies geschikt waren.”88

In ieder geval bij IGMA en VCK bleek dus in het bestekingsproces het principe van 
de vaste voorkeur een belangrijke rol te spelen. Maar vormde de voorkeursmensen ook 
de grote meerderheid van de eerste keuze? Dat was te achterhalen door met de functio-
narissen de namenlijst door te nemen. Ze bleken allen die tot de vaste, ingeleende ploeg 
behoorden bij naam te kennen.89 Bij VCK bestond de vaste voorkeur uit twaalf arbeiders. 

84 Proces-verbaal Heilig, 4 november 1999, p. 3.
85 Proces-verbaal Van Buchem, 21 februari 2000, p. 2.
86 F.E.C. Schwarzwälder, Proces-verbaal Kantongercht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor, 5 november 1999, 
p. 1. Uit interviews met 22 procederende arbeiders kwam Schwarzwälder naar voren als de bepalende informant 
van Bosschieter. Hij werkte al ongeveer dertig jaar bij de havenpool, was in het verleden een prominent kaderlid 
van de Vervoersbond FNV, woordvoerend lid van de CPN, lid en voorzitter van de ondernemingsraad en via de 
buitendienst opgeklommen tot manager. Eén van geïnterviewden was zeer uitgesproken: “Schwarzwälder probeert 
een kliek bij elkaar te brengen en dat speelt al heel lang, van voor Span nog. Het idee dat bestond was, niet zeuren, 
niet zeiken, geen milieumannetjes. Van stofmaskertjes, daar houdt hij niet van” - H. Boot, Aantekeningen inter-
views, 30 oktober 1999.
87 Proces-verbaal Jasperse, 28 januari 2000, p. 1.
88 W.C. Nagel, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor p. 1. Nagel was sinds 1960 
werkzaam bij VCK, de laatste jaren als operation manager en belast met de inleen via de pool.
89 Proces-verbaal Jasperse, 28 januari 2000, p. 1.
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Nagel miste drie mensen. Wat bleek? Ze behoorden tot de groep arbeiders die het ontslag 
bestreden, twee waren gedeeltelijk arbeidsongeschikt en één had geen toestemming gege-
ven de testresultaten aan de werkgever te overhandigen. Bij IGMA ging het uiteindelijk 
om 32 personen, met de negen van VCK kon zo vastgesteld worden dat van de 110 ‘eerste 
keuze’ er 41 tot de vaste voorkeur behoorden. Logisch dat Jasperse en Nagel verklaarden 
met Bosschieter niet over bepaalde personen gesproken te hebben. Van een te overhandi-
gen lijstje met namen was geen sprake. Nagel: “Die namen had ik in mijn hoofd.”90

Verwacht mocht worden dat J.H.M. Groothuesheidkamp die al bij de SHB en 
Arbeidspool op de afdeling besteking werkte, aanvullende inzichten kon verschaffen. 
“Destijds kende ik het merendeel van de 300 personen die via ons in de haven werkten.” 
Aan de hand van de unit nummers op de lijst kon hij nog eens 43 mensen aanwijzen die in 
de voorkeur liepen. Dit betrof zes bedrijven waaronder Ceres. Daarmee kwam het totaal op 
84. De totale voorkeur stelde hij vast op 105, één daarvan was voor 17 juni vertrokken. Dit 
betekende dat 84 van de 104, dus 81 procent van de voorkeur voor de eerste keuze geselec-
teerd waren. De ontbrekende twintig behoorden dus tot de afvallers. En daarvan bleken er 
vijftien een medische beperking te hebben.91

Nader onderzoek naar de achtergronden van het kleine aantal mensen dat niet volgens 
dit criterium bij de eerste keuze terecht was gekomen, leverde nog een opmerkelijk feit 
op. Alle negen leden van de ondernemingsraad van Span bleken overgegaan te zijn naar 
Spano. Voor een aantal was dat bijzonder, omdat ze niet behoorden tot de vaste voorkeur. 
Ter Wisscha, die evenals Heilig de lijst van 110 aan een toetsing onderwierp, was dat pas 
bekend nadat daarover “enig rumoer was ontstaan”.92 De kans dat hier van toeval sprake 
was, mocht uiterst klein genoemd worden. Aannemelijk was dat het lidmaatschap van 
de ondernemingsraad als een positief criterium functioneerde bij de selectie voor Spano. 
Bosschieter leek dat bij zijn vertrek in een dankbrief te bevestigen door zijn tevredenheid 
te uiten over de samenwerking.93

De toetsing, waarover Ter Wisscha sprak, geschiedde op een voor het bestuur van Span 
karakteristieke manier. Noch de ondernemingsraad, noch een vertegenwoordiging van één 
van de bonden was erin betrokken. Schriftelijke stukken ontbraken. Het bestuur liet de 
toetsing door Heilig en Ter Wisscha verrichten. Zij waren “met de omstandigheden in 
de haven bekend”.94 Van Buchem zei de lijst niet echt bestudeerd te hebben. “Het enige 
waar ik naar gekeken heb, is of de twee CNV leden die ik kende op de lijst stonden. Er 
bleek er één op te staan.”95 Ter Wisscha toetste selectief en globaal. “Ik heb er alleen op 
gelet of was voldaan aan de criteria van leeftijdsopbouw, functies, verdeling pendelaars/
Amsterdammers.” Wat betreft de mensen met medische beperkingen had hij “voetstoots 

90 Proces-verbaal Nagel, 28 januari 2000, p. 1.
91 J.H.M. Groothuesheidkamp, Proces-verbaal Kantongerecht Amsterdam, voorlopig getuigenverhoor, 28 januari 
2000, pp. 1, 2. Groothuesheidkamp was sinds 1980 werkzaam bij de havenpool, vanaf 1989 als planner.
92 Proces-verbaal Ter Wisscha, 4 november 1999, p. 1.
93 H.F. Bosschieter, Aan leden ondernemingsraad, 14 juni 1998.
94 Proces-verbaal Kamps, 4 november 1999, p. 2.
95 Proces-verbaal, Van Buchem, 21 februari 2000 p. 1.



414 opstandig volk

aangenomen” dat daarmee rekening was gehouden.96 Collega Heilig deed hetzelfde.97

Grondig was de toetsing dus niet, veranderingen in de lijst van 110 vonden niet plaats.98 
Gezien de verklaring van Van Buchem was de bemoeienis van het bestuur marginaal. “Ik 
heb de lijst gekregen van Ed Schwarzwälder (…) in een gesloten enveloppe (…) in het voor-
bijgaan.” Die bevestigde dat de eerste keus een juiste afspiegeling was van “de groep in zijn 
geheel, met zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikten en ook qua leeftijd oudere leden”.99 Van 
Buchem liet het daarbij. Ook het feit dat Bosschieter al vertrokken was, bleek geen reden 
tot nadere controle door de bestuursleden.

Terugkijkend op de tien factoren die Bosschieter opstelde, leek dus het criterium “voor-
keur klanten” bepalend. In die zin dat de groep van 110 grotendeels samenviel met de 
mensen die één van de havenbedrijven regelmatig en gedurende langere tijd inleende. Over 
die arbeiders waren de ondernemers tevreden en die kenden ze. Dat de bestuursleden van 
Span bij deze voorkeursbehandeling bezwaren aantekenden, had op de gang van zaken en 
de selectie geen invloed. Sterker nog, waarschijnlijk wisten ze niet van de handelswijze van 
Bosschieter en verkeerden ze in de veronderstelling dat hij de gegeven opdracht uitvoerde 
en door toepassing van de selectiecriteria tot 110 mensen was gekomen. Daarbij kreeg hij 
alle vrijheid. Van een mondelinge of schriftelijke rapportage aan het bestuur was niets 
gebleken.

Dan restte wel de vraag welke functie het pakket van de tien niet limitatieve factoren 
vervulde. In een brief aan het personeel, gedateerd 9 juni, deelde het bestuur mee dat de 
omvang en de samenstelling van de twee pools gereed was.100 Heilig verklaarde echter, 
evenals Bosschieter, dat het bestuur de selectiecriteria op 11 juni vaststelde.101 Betekende 
dit dat de criteria waren opgesteld, nadat de selectiebeslissing al had plaatsgevonden? Was 
het pakket criteria een poging tot een rechtvaardiging achteraf door zowel het bestuur als 
Bosschieter? Een overtuigende reden om een dergelijke manipulatie uit te sluiten, diende 
zich niet aan. Tenslotte hoefde niet elke onduidelijkheid of tegenstrijdigheid slechts het 
gevolg te zijn van een chaotisch bestuursbeleid.102

96 Proces-verbaal Ter Wisscha, 4 november 1999, p. 1.
97 Proces-verbaal Heilig, 4 november 1999, p. 2.
98 Overigens was niet nagegaan of leden van de groep allochtonen die in 1993 met een speciaal project aange-
trokken was tot de 110 behoorden. Een aantal van hen was in juni 1998 nog in dienst van Span. Niemand van de 
oorspronkelijke groep bleek voor Spano geselecteerd. Hoewel er geen aanwijzingen waren dat allochtone herkomst 
een negatief selectiecriterium was, zou bij een serieuze toetsing deze uitsluiting onmogelijk zijn.
99 Proces-verbaal Van Buchem, 21 februari 2000, pp. 1, 2.
100 Bestuur Span, Aan de werknemers, 9 juni 1998.
101 Proces-verbaal Heilig, p. 2. De brief van het bestuur aan de ondernemingsraad van 15 juni 1998 maakte ook 
melding van een bestuursbesluit van 11 juni 1998.
102 Aan het einde van het getuigenverhoor van Van Buchem, het tiende in de reeks, bestond nog steeds geen 
duidelijkheid over de relatie tussen de criteria en de selectie. In een nieuw getuigenverhoor kregen Heilig en Ter 
Wisscha nog een keer de vraag voorgelegd hoe de criteria tot 110 man hadden geleid. De twee hadden niets toe te 
voegen aan hun eerdere verklaringen. Bovendien bleken ze niets ondernomen te hebben de gevraagde informatie te 
achterhalen. “Wij zijn evenmin nagegaan of Bosschieter het selectieproces heeft uitgevoerd met behulp van schrif-
telijke bescheiden, en zo ja, waar deze bescheiden zich dan nu zouden bevinden.” - Proces-verbaal Ter Wisscha, 11 
mei 2000; in een apart verbaal door Heilig bevestigd.
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De getuigenverhoren boden een unieke blik achter de schermen van het bedrijfsbeleid bij 
Span 1. De reconstructie van de gebeurtenissen en overwegingen beperkten zich echter niet 
tot het eerste half jaar en strekte zicht uit tot het bestaansjaar van Span 2.

Tweede fase Span
Span 2 was in de eerste plaats een scholingspool. In de arbeidsovereenkomst stond dat 

de werknemer gemiddeld vier dagen per week actief medewerking diende te verlenen aan 
een programma van tests, scholing en arbeidsbemiddeling.103 Hoewel cijfers ontbraken, 
waren de resultaten mager.

Om met de arbeidsbemiddeling te beginnen. Waarschijnlijk leidde het project ongeveer 
dertig mensen naar een baan binnen of buiten de haven.104 Voor Pront moest dit aantal een 
tegenvaller zijn. In november 1998 verwachtte ze dat op 15 juni 1999 voor vijftien mensen 
niets meer gedaan kon worden.105 Een maand later schatte ze dat aantal al op 37.106 Bij 
Heilig was begin 1999 het optimisme nog volop aanwezig: Alles verliep volgens plan.107

En de scholing? Pront: “Ik ben onvoldoende voorbereid om nadere gegevens te 
noemen.”108 Later bleken Ter Wisscha en Heilig daartoe ook niet in staat. Ze konden 
slechts verwijzen naar de doelstellingen.109 Alles wees erop dat de deelname aan een pro-
gramma van scholing en bemiddeling zich tot een minderheid beperkte.110

De meerderheid van de tweede keuze was aan zijn lot overgelaten.111 In een sfeer van 
demoralisering meldde ruim 25 procent zich ziek en hield, volgens Pront, een waarschijn-
lijk even grote groep zich onbereikbaar.112 Ze lichtte dat toe aan de hand van de twee sys-
temen waarover de bestekers in hun computer beschikten. Eén voor Spano en één voor 
Span. Een aanvraag om inleen kwam eerst in het systeem van Spano terecht. Waren daarin 
te weinig mensen beschikbaar, raadpleegden de bestekers Span, waarvan slechts “een 
groep van twintig mensen benaderbaar was en zeer regelmatig een oproep ontving”. Dat 
was vaker en langer dan hun contract aangaf.113

Pront vond dat de werkverdeling “eerlijker” moest, over meer mensen gespreid. In een 
gecombineerde bestuursvergadering van Spano en Span kreeg directeur Schwarzwälder 

103 Arbeidsovereenkomst Span, 26 juni 1998.
104 Span 2 begon juni 1998 met 144 mensen, in september waren dat er 124, in november 106 - 
Overlegvergadering Spano, 28 september en 2 november 1998. Na de ontslagaanvraag voor 96 arbeiders in decem-
ber, volgde in maart 1999 de effectuering voor 90 mensen. Maximaal konden 54 (144 min 90) mensen bemiddeld 
zijn. In werkelijkheid was dat minder door het onbekende aantal dat op eigen gelegenheid werk vond.
105 Overlegvergadering Spano, 2 november 1998.
106 E.D. Pront, Aan Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord Holland, 22 december 1998.
107 Boot, Pool blijft speerpunt.
108 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 3.
109 Proces-verbaal tweede getuigenverhoor Ter Wisscha en Heilig, 11 mei 2000, p. 1. Kort na haar getuigenverhoor 
werd Pront gedurende lange tijd ziek. Volgens Ter Wisscha berustten de scholingsgegevens bij Pront persoonlijk 
en waren derhalve “bij Span niet voorhanden”.
110 Pront noemde in november een opleidingsdeelname van 42 personen, onduidelijk was of dat alleen Span 
betrof (dan was de deelname 40 procent) en over welke periode - Overlegvergadering Spano, 2 november 1998.
111 Boot, Aantekeningen interviews, 30 oktober 1999.
112 Overlegvergadering Spano, 2 november 1998.
113 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 3.
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het verzoek daar op te letten. “Ik kan niet zeggen dat hij dat heeft gedaan, maar ik kan wel 
zeggen dat, als hij dat heeft gedaan, dat tot niets heeft geleid.”114 Manager Jasperse van 
IGMA bevestigde de scheve verdeling. “Doorstaan kwam veel voor, zowel van eigen perso-
neel als van personeel van Spano.”115 Groothuesheidkamp had dezelfde ervaringen. “Het is 
wel gebeurd dat er langer dan wettelijk geoorloofd is gewerkt.”116

Een voor de hand liggende vraag was, waarom deze twintig mensen niet doorstroomden 
naar Spano.117 Vrijwel voltijds ingehuurd, konden ze de druk op Spano verlichten. CNV’er 
Van Buchem: “Het antwoord is dat dit niet kon, omdat er te weinig financieel vet op de 
botten zat.”118 Pront zei dat dit soort beslissingen buiten haar bevoegdheid lag.119 In de 
praktijk bleek het zelfs om meer mensen te gaan. “Af en toe”, zo legde Groothuesheidkamp 
uit, “kwam het voor dat we Rotterdam moesten bellen.”120 Jasperse voegde daaraan toe 
dat IGMA zich zo’n drie keer per maand wendde tot een derde bedrijf, wanneer Spano 
“uitverkocht” was.121

Gezien haar hoge verwachtingen en ambitieuze begin bij SCAN (“er is genoeg werk in ver-
gelijkbare branches”) en de dovemansoren van het bestuur en de directeur, was de onte-
vredenheid van Pront te begrijpen.122 Ze liet dat ook tijdens het getuigenverhoor blijken. 
Bovendien was vooraf aan deze zevende zitting al heel wat bekend en raakte de kanton-
rechter thuis in de materie. De druk op Pront was groot. Niet of half beantwoorde vragen 
kwamen bij haar terecht. Boos gaf ze in de pauze aan de advocaat van Span te kennen 
weinig van hem te verwachten. Na de hervatting vertelde ze dat, gezien de vaste groep van 
twintig, haar brief aan Arbeidsvoorziening niet geheel juist was.123 Ze had daarin geschre-
ven dat de ontslagvergunning gold voor werknemers “die feitelijk geen werkzaamheden 
verrichten in de Amsterdamse haven”.124

Betwijfeld kon worden of de Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening zijn goedkeuring 
had verleend aan het ontslag, wanneer hem deze informatie bekend was. Zeker, in com-
binatie met de suggestie van het uitgebreide overleg met de ondernemingsraad. Daarover 
verklaarde Pront: “Span had geen eigen OR. Voor mijn aanstelling was al besloten dat 
de belangen van Span werknemers mede door de OR van Spano zouden worden behar-

114 Idem, p. 4. Niet opgenomen in het proces-verbaal was de opmerking van de rechter die het getuigenverhoor 
leidde: “en toen dacht Schwarzwälder zeker, laat dat mens maar kletsen?”.
115 Proces-verbaal Jasperse, 28 januari 2000, p. 2.
116 Proces-verbaal, Groothuesheidkamp, 28 januari 2000, p. 2. In november 1999 wees de arbeidsinspectie in een 
schriftelijke waarschuwing op de regelmatige overschrijding van de wettelijke werktijden - Arbeidsinspectie regio 
Noordwest, Aan Spano, 24 november 1999.
117 Het principe van de doorstroming was niet onbekend, Pront sprak van drie personen - Overlegvergadering 
28 september 1999. Heilig van vier - Boot, Pool blijft speerpunt. Maar in beide gevallen gebeurde dat vanwege het 
vertrek van mensen bij Spano.
118 Proces-verbaal Van Buchem, 21 februari 2000, p. 3.
119 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 5.
120 Proces-verbaal Groothuesheidkamp, 28 januari 2000, p. 2.
121 Proces-verbaal Jasperse, 28 januari 2000, p. 1. Jasperse noemde het bedrijf Multiservice, waarvan Nagel zei 
dat VCK jaarlijks 150 tot 200 mensdagen bestelde - Proces-verbaal Nagel, 28 januari 2000.
122 Het Parool, 18 december 1997.
123 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 3.
124 E.D. Pront, Aan Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord Holland, 22 december 1998.
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tigd.” Een besluit, waarvan onbekend bleef wie daarvoor verantwoordelijk was. Ook over 
belangenbehartiging door de bonden van de mensen die onder contract van Span stonden, 
was niets bekend. Pront had om overleg verzocht. CNV Bedrijvenbond bleek daaraan geen 
behoefte te hebben en FNV Bondgenoten liet niets van zich horen.125

De gemiste kans van de doorstroming onttrok zich aan de beoordeling van de Regionaal 
Directeur. Daarom kende hij aan de werkzaamheden door werknemers van Span voor 
Spano geen structureel karakter toe en kwamen met het einde van Span de daar bestaande 
arbeidsplaatsen te vervallen.126 Maar juist in de structurele bijdrage van Span aan Spano 
lag een andere oplossing besloten, namelijk de doorstroming van minimaal twintig men-
sen. Het feit dat in november 1998 een hoeveelheid van 256 dagen was opgebouwd via de 
tijd voor tijd regeling wees in dezelfde richting.127

De verhouding Span/Spano hield ook de ondernemingsraad bezig. Grotendeels vernieuwd 
in februari 1998 begon de raad als vertegenwoordiging van het gehele personeel van Span. 
Maar al voor de splitsing van 17 juni leek Span als een ballast gezien te worden, “een anker 
uit het verleden” dat meegesleept werd. Bovendien gaf de raad de voorkeur aan een ‘echte’ 
scholingspool, dus zonder de ene werkdag per week.128 De ondernemingsraad van Span 1 
handelde dus reeds vanuit de positie en het belang van Spano, voordat deze gevormd was.

Na 17 juni veranderde de samenstelling niet, er was één ondernemingsraad voor Span 
en Spano. De verslagen verschenen echter onder de naam van Spano, waarbij de stand 
van zaken bij Span een agendapunt was. Veel te bespreken was er kennelijk niet, want het 
aantal overlegvergaderingen onderging vanaf september 1998 een halvering. Ingewikkeld 
was wel de situatie met de bondsbestuurders als werkgever, de raad vroeg zich af hoe de 
bond de belangen van Spano behartigde.129 In november was de identificatie met Spano 
compleet via de waarschuwing “dat wij als Spano het ons niet kunnen veroorloven (…) ons 
neus ophalen voor vuil, vies en zwaar werk. Zij die zich daar te goed voor voelen, kunnen 
beter wat anders gaan zoeken”.130

Bij het bestuur bestonden twijfels of Spano als zelfstandig bedrijf realiseerbaar was. 
In aansluiting op tijdelijk directeur Bosschieter gingen de gedachten eerst uit naar een 
bedrijfsovername131, later volgden gesprekken met de directie van de SHB over samen-
werking.132 “Er zijn andere gegadigden, maar iedereen schrikt van het probleem Span dat 
eraan hangt.”133

In december 1998 werden twee leden van een vrije lijst in de ondernemingsraad geko-
zen; één van hen kreeg de functie van secretaris. Beiden leefden al jaren in onmin met 
FNV Bondgenoten en behoorden tot de kleine groep die in de periode vóór het hoofd-

125 Proces-verbaal Pront, 22 november 1999, p. 4.
126 Arbeidsvoorziening Noord-Holland Noord, Aan E.D. Pront, 25 maart 1999.
127 Overlegvergadering Spano, 2 november 1998.
128 OR-Info, 9 juni 1998.
129 Overlegvergadering Spano, 28 september 1998.
130 OR Info, 4 november 1998.
131 H.F. Bosschieter, Aan alle medewerkers, 2 april 1998.
132 Overlegvergadering Spano, 28 september 1998.
133 Boot, Pool blijft speerpunt. “Het is niet uit te sluiten (…) dat Spano wordt ondergebracht bij Randstad of 
Manpower.” - FNV Magazine, 16 december 1999.
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lijnenakkoord zich tegen de acties en stakingen keerde.134 De verkiezingen vielen in de 
tijd ongeveer samen met de ontslagaanvraag die het begin was van een reeks juridische 
procedures. In een positie van voortgaande onzekerheid over werk en werkgever nam de 
ondernemingsraad daar geleidelijk afstand van en sprak in oktober 1999 van “een drukke 
tegencampagne (…) om de actie van onze ex-collega’s te nuanceren en mogelijke gevolgen 
te ontkrachten”.135

De ontslagen en de juridische acties beheersten Span 2. Ruim voor de getuigenverhoren 
die in november 1999 begonnen, nam advocaat Fischer contact op met de FNV en de 
Nationale Ombudsman. Dat leverde informatie op die in het uiteindelijke rechtsgeding een 
rol speelde.

FNV Ledenservice
Parallel aan de “melding collectief ontslag” die manager Pront verzond, verzocht 

zij namens het bestuur van Span het bestuurslid Van Buchem, als bestuurder van CNV 
Bedrijvenbond, om een zo spoedig mogelijk overleg.136 De melding stuurde zij naar de 
Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening Noord-Holland Zuid.137 Drie maanden later ont-
ving zij de toestemming om de arbeidsverhouding van de inmiddels negentig werknemers 
te beëindigen, de afzender was echter Arbeidsvoorziening NoordHolland Noord 138 Deze 
wisseling was nodig, omdat SCAN met Elshoff als directeur, tevens bestuurslid Span, 
onder ‘Zuid’ viel. Twee illustraties van de belangenverstrengelende samenloop van func-
ties van bij Span betrokkenen.

Begin februari 1999 stelde Arbeidsvoorziening Noord-Holland Noord de arbeiders van 
Span individueel op de hoogte van het voorgenomen ontslag.139 Verschillende leden van 
FNV Bondgenoten benaderden de lokale Ledenservice voor juridische steun.140 De ver-
weren verschilden per vestiging. Samengevat richtte het protest zich tegen het ontbreken 
van de ontslagredenen en de schending van het anciënniteitprincipe (rangorde naar lengte 
diensttijd). Arbeidsvoorziening honoreerde de bezwaren niet. Ook niet nadat de ontsla-
genen zich baseerden op het unanieme, afwijzende advies van de paritair samengestelde 
Ontslagadviescommissie. Het was en bleef: “geen zaak”. Enkelen handhaafden hun pro-
test en werden verwezen naar de Amsterdamse FNV Ledenservice, waar ze geen willig oor 
vonden.

Eind maart 1999 nam de Haarlemse advocaat Fischer de zaak op van wat inmiddels een 
groep van dertien mensen was. Fischer kende een links activistische achtergrond en had 
zich in het arbeidsrecht gespecialiseerd om mensen die in de knoop kwamen met de soci-
ale wetgeving of meenden onterecht ontslagen te zijn juridisch bij te staan. Begin mei 1999 

134 Gesprek met A. de Wildt, 18 december 1999.
135 OR Info, 11 oktober 1999.
136 E.D. Pront, Aan CNV Bedrijvenbond, A.L.G. van Buchem, 22 december 1998.
137 E.D. Pront, Aan Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord-Holland, 22 december 1999.
138 Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening Noord-Holland Noord, Aan E.D. Pront, 25 maart 1999.
139 Arbeidsvoorziening Noord-Holland Noord, Ontslagaanvraag, 4 februari 1999.
140 De zelfstandige vereniging FNV Ledenservice volgde in 1998 de Rechtskundige Dienst op.
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stelde hij FNV Ledenservice op de hoogte van zijn bemoeienis.141 De contacten met Span 
liepen via haar advocaat R. van der Stege die eerder juridische bijstand verleende aan de 
ondernemingsraad van de Arbeidspool.

Samenstelling procederende groep oktober 1999142

—  Gemiddelde leeftijd: 54 jaar (oudste 57 en jongste 28 jaar).

—  Gemiddelde diensttijd bij Span en haar voorgangers: 25 jaar (langste 38 en kortste 7 jaar).

—  Kwalificatieniveau: één specialist, één mentor, 6 werkers en 14 allrounders.

—  Geheel (ziek) of gedeeltelijk arbeidsongeschikt: 15 (68 procent). Het betrof direct aan het werk 

gerelateerde arbeidsongeschiktheid, zoals: balenbeperking, stofbeperking, huidkanker, hernia, 

wervelfractuur en gebroken rug (bedrijfsongeval).

—  Van 19 man was het advies naar aanleiding van de SCAN-test bekend, in alle gevallen luidde 

dat: voortzetting huidige werkzaamheden. 

In de ogen van de poolarbeiders was de splitsing tussen Span en Spano een truc om bij een 
ontslagprocedure tijdens een reorganisatie de regel van anciënniteit te ontduiken. Ze zagen 
de twee stichtingen als één organisatie, waarin werknemers dezelfde werkzaamheden ver-
richten. Wezenlijk was niet dat één van de twee – Span – stopte, maar dat de activiteiten 
met minder personeel doorgingen. De leden van de Ontslagadviescommissie volgden een 
vergelijkbare redenering en spraken over een verwevenheid van beide stichtingen.143

Het standpunt van FNV Ledenservice stond hier diametraal tegenover. Het kwam erop 
neer dat na het faillissement van de Arbeidspool gekozen was voor een doorstart, hetgeen 
betekende dat de anciënniteitrechten van het gefailleerde bedrijf niet overgingen. Ieder 
trad in dienst van het nieuwe bedrijf Span, dus begon met een gelijke anciënniteit. Het 
verzoek van Fischer om een tegemoetkoming in de kosten werd dan ook afgewezen. Na dit 
bericht kreeg de correspondentie een ander karakter. De discussie over juridische aspecten 
van het ontslag maakte plaats voor een steekspel over de kosten en een mogelijk belan-
genconflict bij FNV Ledenservice door de positie van bestuurders van FNV Bondgenoten 
als (mede)werkgever. Hun betrokkenheid had volgens FNV Ledenservice de individuele 
belangenbehartiging niet in verlegenheid gebracht.144

Nadat Fischer zich verzekerd had van de steun van Koningh; leek in juni een kentering 
op te treden.145 Regiomanager R. Verburg van FNV Ledenservice opperde een regeling van 
de kosten. Koningh had hem op het vakbondsbelang gewezen, bovendien waren veel leden 
bij de zaak betrokken. Het leek Verburg het beste dat Fischer de procedures zou voeren.146

De kwestie van de kosten keerde eind juli terug. De Nationale Ombudsman was inmid-
dels benaderd (25 juni 1999) en het verzoek aan de kantonrechter acht getuigen te mogen 

141 W.G. Fischer, Aan FNV Ledenservice, 5 mei 1999.
142 Boot, Aantekeningen interviews, 30 oktober. De vier die zich later aansloten, bevestigden dit groepsprofiel.
143 Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening Noord-Holland Noord, Aan E.D. Pront, 25 maart 1999.
144 FNV Ledenservice, Aan W.G. Fischer, 20 mei 1999.
145 W.G. Fischer, Aan FNV Ledenservice, 26 mei 1999. “Tom Koningh is van mening dat de grond waarop de 
splitsing tussen scholingspool en operationele pool heeft plaatsgevonden ook niet ontslaggrond mag zijn.”
146 FNV Ledenservice, Aan W.G. Fischer, 2 juni 1999.
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horen verstuurd (12 juli 1999). Het dagblad Trouw besteedde er een halve pagina aan.147 
Verburg was alleen bereid tot een gesprek over de financiële afwikkeling, wanneer hij 
inzicht kreeg in de diverse procedures en de daaruit voortkomende kosten. Zolang dat niet 
het geval was, nam hij een afwachtende houding aan. Bovendien wist hij niet wie bondslid 
was en wie op basis daarvan voor rechtsbijstand in aanmerking kwam.148 Fischer stuurde 
een lijst met de namen van de leden van FNV Bondgenoten.149

Een regeling over de kosten leek nabij, maar onverwacht besloot Verburg een pauze in 
te lassen en de directie van FNV Ledenservice te raadplegen vanwege toch “strijdige 
belangen”.150 Aanleiding was een bericht van de ondernemingsraad van Spano die zijn zor-
gen uitsprak over de schadelijke effecten op de positie en betrouwbaarheid van Spano als 
gevolg van de juridische actie door de ontslagen collega’s.151

Ruim een maand later meldde FNV Ledenservice zich weer. Een “diepgaand” beraad 
had geleid naar de regel dat “geen rechtshulp wordt verleend aan leden in kwesties of 
zaken tegen een ander lid of een vakbond”. Deze “regeling tegenstrijdig belang” was van 
toepassing op Span en maakte het mogelijk Fischer als externe deskundige in te schake-
len. Als vergoeding bij een collectieve zaak stond een maximum van 3.500 gulden.152

Fischer vond het financiële voorstel niet serieus. “Aan kopieerkosten en porti ben ik 
dat bedrag al kwijt.” Bovendien breidden de werkzaamheden zich uit. Zo lag er een kwes-
tie over pensioenpremies en was een kort geding nodig om voor één van de procederende 
arbeiders het loon doorbetaald te krijgen over de opzegtermijn.153 Maar er speelde meer. 
Formeel was er geen reden om bij de genoemde regeling over tegenstrijdig belang te rade 
te gaan. “Het is niet de bond waartegen ik procedeer, maar het stichtingsbestuur Span en 
Spano.”

Dat FNV Ledenservice grote moeite had de schijn van belangenverstrengeling te ver-
mijden, was gebleken uit de behandeling van vragen over niet afgedragen pensioenpre-
mies. Een cliënt had Ledenservice hulp gevraagd. De betreffende kwestiebehandelaar 
benaderde echter Ter Wisscha met de vraag of een gesprek mogelijk was bij een al gepland 
bezoek aan het pensioenfonds.154 Ter Wisscha was echter in deze kwestie geen belan-
genbehartiger van een ontslagen arbeider, maar oud-werkgever en in die functie had hij 
– mogelijk – fouten gemaakt.155

147 Trouw 13 juli 1999 (“De havenarbeider vliegt eruit”).
148 FNV Ledenservice, Aan W.G. Fischer, 29 juli 1999 en 10 augustus 1999.
149 W.G. Fischer, Aan FNV Ledenservice, 13 augustus 1999 (alleen namen). Idem, 24 augustus 1999 (inclusief 
adressen). De groep bleef groeien, het aantal bondsleden was zeventien. Begin 2000 bedroeg het totale aantal 
26 (ook niet bondsleden). Voor het gemak heetten ze alvast ‘de 26’. Zo bleven ze zich noemen, nadat één van 
hen, Henk Duiveman, in februari 2001 een einde aan zijn leven maakte; “het ontslag en de langdurige, juridische 
nasleep waren hem te veel geworden”- Persbericht Bezettingsactie FNV Bondgenoten, 2 april 2001.
150 FNV Ledenservice, Aan W.G. Fischer, 13 augustus 1999.
151 Verburg maakte melding van een schrijven dat 13 augustus 1999 bij hem arriveerde, maar voelde zich pas 
gerechtigd de inhoud aan “derden” bekend te maken na schriftelijke toestemming van de ondernemingsraad. Die 
kwam echter niet - Ondernemingsraad Spano, Aan personeel, 11 oktober 1999.
152 FNV Ledenservice, Aan W.G. Fischer, 16 september 1999.
153 W.G. Fischer, Aan FNV Ledenservice, 4 oktober 1999.
154 FNV Ledenservice, Aan D. Ter Wisscha, 17 augustus 1999.
155 W.G. Fischer, Aan FNV Ledenservice, 21 december 1999.
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FNV Ledenservice liet niets meer van zich horen, totdat Fischer begin 2001 een heroverwe-
ging van het standpunt vroeg.156 De opvolger van Verburg reageerde binnen een week en 
maakte succesvolle afspraken over een afrekening.157

In de toelichting op de “regeling tegenstrijdig belang” vroeg FNV Ledenservice aan-
dacht voor de “vrijheid en onafhankelijkheid” van haar rechtshulp.158 Juist in het geval 
van de poolarbeiders was het de vraag of de beoordeling dat zij ‘geen zaak’ hadden die 
vrijheid en onafhankelijkheid garandeerde. De twijfels lagen immers voor de hand. Zo 
vaak kwamen vakbondsleden niet in een situatie het ontslag te moeten aanvechten bij 
een werkgever die bij andere gelegenheden de bepalingen van het arbeidsrecht zorgvul-
dig behoorde te bewaken. Toen vervolgens FNV Ledenservice de argumentatie van die 
werkgever en Arbeidsvoorziening volgde, niet verontrust was over het opzij zetten van 
de Ontslagadviescommissie en weigerde aan de advocaatkosten bij te dragen, verloor de 
onafhankelijkheid haar geloofwaardigheid.

Misschien verwachtte FNV Ledenservice niet dat na haar afwijzing toch een procedure 
op gang kwam. Zelf rechtsbijstand verlenen, kon niet meer. Bovendien stond de bond vol-
gens de media in het beklaagdenbankje.159 De secretaris van het bestuur van Span zei, als 
bestuurder van FNV Bondgenoten, van het gezeur af te willen: “Liever een procedure dan 
dat deze zaak blijft doormodderen.”160 Er moest dus iets gebeuren, zonder gezichtsverlies, 
maar niet zonder controle. De constructie tegenstrijdig belang bood hiervoor een uitkomst 
en rechtvaardigde de uitbesteding van de rechtshulp.

De 26 waren in een wirwar van functies en belangen wijzer geworden over de 
argumentatie van Arbeidsvoorziening en indirect van het bestuur van Span. Hetzelfde 
gebeurde na het contact met de Nationale Ombudsman, ook al moest dat vroegtijdig 
beëindigd worden.

Nationale Ombudsman
Juni 1999 wendden de 26 zich tot de Nationale Ombudsman, het instituut dat sinds 

1982 op basis van een klacht onderzoek doet naar de gedragingen van bestuursorganen 
van de overheid ten opzichte van burgers. De klacht betrof de verlening van de ontslagver-
gunning door Arbeidsvoorziening Noord-Holland Noord. Zou de ombudsman de klacht 
gegrond verklaren, dan kwam de mogelijkheid van een schadeloosstelling in zicht en stond 
de groep sterker in de rechtsgang. Bovendien kon het eventuele onderzoek nuttige gege-
vens opleveren. Dat gebeurde inderdaad in de antwoorden op de vragen van de ombuds-

156 Idem, 8 januari 2001. Aanleiding was een positief verlopen - nog te bespreken - kort geding tegen de gemeente 
Amsterdam en NV Werk dat veel publiciteit kreeg.
157 FNV Ledenservice, Aan W.G. Fischer, 15 januari 2001. W.G. Fischer, Aan FNV Ledenservice, 8 februari 2001. 
In maart 2002 volgde een afrondende regeling ter dekking van gemaakte en nog te maken kosten.
158 FNV Ledenservice, Aan W.G. Fischer, 16 september 1999.
159 De Telegraaf, 1 september 1999, “Ex-havenpoolers: ontslag door willekeur vakbonden” - Het Financieele 
Dagblad, 1 september 1999, “Proces van havenwerkers tegen vakbond en RBA”.
160 FNV Magazine, 9 september 1999, “Ex-havenwerkers klagen de bond aan”.
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man aan Arbeidsvoorziening die overigens afkomstig waren van de Algemene Directie.161

De 26 legden de ombudsman twee kwesties voor: het ontslag en de relatie Span/
Spano. In hun visie was het ontslag in strijd met het hoofdlijnenakkoord. Daarin stond 
namelijk dat de scholingspool – Span 2 – in principe een jaar zou bestaan, “waarna alle 
werknemers of uitgestroomd zijn naar een functie binnen of buiten de haven of doorstro-
men naar de Stichting B [Spano]”.162 Anders gezegd, wie van de oorspronkelijk 144 voor 
Span 2 geselecteerden na een jaar nog geen andere werkgever had, en dat waren er ruim 
negentig, ging alsnog naar Spano over. En dat was niet gebeurd. Hetgeen betekende dat 
de splitsing in twee pools geen betrekking had op wel of geen scholingstraject, maar op 
wel of geen aanwijzing voor ontslag. Achteraf bleken dus de selectiecriteria voor scholing 
ontslagcriteria te zijn.163

De Algemene Directie interpreteerde de aangehaalde passage cruciaal anders. Ze las: 
mochten de bij Span in dienst zijnde arbeiders geen werk elders hebben gevonden, dan 
resteerde bij gebrek aan een passende plaatsing “impliciet” de mogelijkheid van een defi-
nitieve beëindiging van het dienstverband. Bij de uitwerking van haar standpunt leek de 
directie wat voorzichtiger en gaf toe dat in het akkoord “niet met zoveel woorden” aan het 
einde van Span 2 de mogelijkheid van ontslag in beeld kwam. Maar vanaf het begin was 
toch duidelijk dat Span een tijdelijk en projectmatig karakter droeg.164

Na een verzoek van de ombudsman om verduidelijking kwam de Algemene Directie met 
een aanvullend argument door de introductie van het begrip “onvoorziene omstandigheden”. 
Sombere werkgelegenheidsprognoses rechtvaardigden een afwijking van het akkoord.165

Het weerwoord van Fischer achtte dit denkbaar, maar dan moest wel opnieuw gese-
lecteerd worden.166 Dus teruggaan naar het einde van Span 1 – dat was vóór de selectie van 
het personeelsbestand in twee pools – gevolgd door een nieuwe aanwijzing voor ontslag 
op basis van anciënniteit.

Het tweede element in de klacht betrof de al of niet verwevenheid van Span en Spano. Na 
raadpleging van de Algemene Directie had de Regionaal Directeur de conclusie van de 
Ontslagadviescommissie verworpen dat de twee stichtingen een geheel vormden. In haar 
antwoord trachtte de Algemene Directie aan te tonen dat Span en Spano afzonderlijke en 
verschillende ondernemingen waren. In dat geval gold immers het beginsel van anciënni-
teit niet.167 Het was inmiddels december 1999 en de getuigenverhoren waren aan de gang. 
De informatie daaruit gebruikten de 26 voor hun commentaar op de argumenten van de 
Algemene Directie.168 Een samenvatting.

161 Opvallend, omdat de klacht geen betrekking had op de Algemene Directie die bovendien niet beschikte over de 
bevoegdheid ontslagvergunningen te verlenen.
162 Hoofdlijnenakkoord, 18 november 1997, p. 2.
163 W.G. Fischer, Aan Nationale Ombudsman, 25 juni 1999.
164 Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening, Aan Nationale Ombudsman, 1 september 1999.
165 Idem, 9 december 1999.
166 W.G. Fischer, Aan Nationale Ombudsman, 21 december 1999.
167 Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening, Aan Nationale Ombudsman, 9 december 1999.
168 W.G.Fischer, Aan Nationale Ombudsman, 30 september 1999, 25 november 1999 en 21 december 1999.
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— Algemene Directie – De samenstelling van het bestuur van Span en Spano verschilde.
De 26 – De overlapping was opvallend, bovendien dreigde belangenverstrengeling.

— Algemene Directie – De taken waren verschillend. Span zorgde voor de afvloeiing van 
personeel en de begeleiding en ondersteuning bij het vinden van ander werk, Spano 
vormde een nieuwe personeelsvoorziening.

De 26 – Span en Spano kenden hetzelfde adres en logo, de administratie liep via Spano, 
er was één ondernemingsraad en de bestuursvergaderingen waren gezamenlijk.
— Algemene Directie – De financiën waren afzonderlijk georganiseerd; onderling bestond 
een zakelijke verrekening.

De 26 – De financiën waren verweven. Spano inde de afgenomen diensten, ook die van 
Span, en betaalde de loonsom van de werknemers van Span. Hetgeen overbleef, waren 
inkomsten.
— Algemene Directie – Van actieve en intensieve mobiliteit tussen arbeiders van de twee 
stichtingen onderling was geen sprake.

De 26 – Kon Spano geen mensen leveren, volgde de inschakeling van Span 2.

Tegenover elkaar stonden twee opvattingen over Span 2, Spano en hun onderlinge verhou-
ding die later in de pleidooien van de advocaten terugkeerden.
 Arbeidsvoorziening – Het hoofdlijnenakkoord impliceerde de mogelijkheid van een 
gedwongen ontslag. Span was een tijdelijk opvanghuis voor met werkloosheid bedreigde 
poolarbeiders. Spano vormde een zelfstandige, geheel nieuwe havenpool met arbeiders die 

Voor het gerechtsgebouw aan de Amsterdamse Parnassusweg, 4 november 1999, eerste dag getuigenverhoren 

– foto Vera Bakker
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na een selectieproces waren aangenomen. De selectie voor Span en Spano stond los van 
het ontslag. Na het faillissement van de Arbeidspool en het ontslag van alle toenmalige 
arbeiders volgde een doorstart die de rechten van anciënniteit ophief.

De 26 – Het hoofdlijnenakkoord sloot gedwongen ontslagen uit. Span was verworden 
tot een sterfhuis voor overbodig verklaarde poolarbeiders. Spano was, na een reorganisa-
tieproces, het overlevende restant van de havenpool. De selectie voor Span hield niet alleen 
de uitsluiting van Spano in, maar bleek ook de voorbode van ontslag te zijn. Omdat Span 
en Spano gezamenlijk de opvolger van de gefailleerde Arbeidspool waren, was het beginsel 
van anciënniteit op een eventueel ontslag van toepassing.

Fischer verzuchtte in één van zijn laatste brieven aan de ombudsman: “Kennelijk leefde 
iedereen in de veronderstelling dat nu vakbonden en Arbeidsvoorziening erbij betrokken 
waren, het allemaal wel goed zat.”169

Inderdaad raakten posities en belangen vermengd en telden mogelijke waarschuwin-
gen niet. Zo verdedigde de Algemene Directie het beleid van de Regionaal Directeur, ter-
wijl zij in de netelige kwestie van de Ontslagadviescommissie diezelfde directeur advi-
seerde. Evenzeer had de Regionaal Directeur al bij de behandeling van de ontslagaanvraag 
gewaarschuwd moeten zijn. Een collega was medeverantwoordelijk voor die aanvraag 
en er lag een afwijzing van de Ontslagadviescommissie. Bovendien was diezelfde collega 
nauw betrokken geweest bij de opstelling van het hoofdlijnenakkoord en belast met de 
organisatie van een wezenlijk onderdeel, de test- en opleidingsfase. In zo’n complexe situ-
atie zou een grondig onderzoek verwacht mogen worden, bijvoorbeeld naar de uitvoering 
van het hoofdlijnenakkoord.

Ook de Algemene Directie die gezien de klacht dubbel gewaarschuwd had kunnen zijn, 
vond dat niet nodig. Dat was des te opmerkelijker, omdat zij op de hoogte kwam van infor-
matie uit de getuigenverhoren die in de fase van de ontslagaanvraag nog niet openbaar 
was. De nieuwe gegevens bleven liggen en met de interpretatie van het hoofdlijnenak-
koord werd geschipperd. Impliciet zou het akkoord in ontslagen voorzien en mocht daar-
aan getwijfeld worden, dan bestond altijd nog de constructie van onvoorziene omstandig-
heden. Terwijl de Algemene Directie het bestaan van dergelijke omstandigheden trachtte 
aan te tonen – zonder dat de werkgever daarop een beroep deed – functioneerden ze als 
een reden van gemaakte afspraken af te wijken. En dus de ontslagvergunning te verlenen.

Het oordeel van de ombudsman over het optreden van Arbeidsvoorziening moest uitblij-
ven. Vanwege het ontstane verband tussen de klacht en de gerechtelijke procedure werd 
het onderzoek in februari 2000 beëindigd.170

Onbekend met de wereld van het recht ontwikkelden de 26 een intensieve samenwerking 
met hun advocaat. Elke stap volgde na gezamenlijke besluiten, ook de keuze voor het 
getuigenverhoor. Even terug in de tijd ten opzichte van de voorgaande reconstructie.

169 Idem, 21 december 1999.
170 Nationale Ombudsman, Aan W.G. Fischer, 11 februari 2000.
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Getuigenverhoor
In het recht schaken advocaten tegelijk op verschillende borden. Op zoek naar het juri-

disch gelijk kan in de ene redenering verworpen worden wat in de andere is aangenomen. 
In het voorgaande was te zien dat de 26 op het eerste bord de gevolgde interpretatie van 
het hoofdlijnenakkoord betwistten. Zouden ze daarin gelijk krijgen, dan zou het collec-
tief ontslag teruggedraaid moeten worden. Op het tweede bord gingen ze echter uit van 
een collectief ontslag en vielen ze de gevolgde aanwijsprocedure aan. Zou de rechter ook 
van mening zijn dat Spano de voortzetting was van Span en de Arbeidspool, dan zou een 
nieuwe procedure nodig zijn waarin de anciënniteit een relatieve ontslagbescherming 
bood. Op het derde bord vormde juist die aanwijsprocedure het uitgangspunt en richtte het 
onderzoek zich op de daarbij gebruikte (test)gegevens en selectiecriteria. Zou de selectie 
voor Span en Spano onzorgvuldig of op oneigenlijke gronden hebben plaatsgevonden, dan 
moest teruggegaan worden naar de situatie van Span in het eerste half jaar.

Voor de 26 was deze gelaagde benadering wennen, ze vatten het op als ‘wedden op 
meerdere paarden’, langs verschillende wegen de rechter van hun gelijk overtuigen. De 
veronderstelling was dat het ontslag niet strookte met goed werkgeverschap, maar voor 
het bewijs ontbraken de gegevens. Hoe was bijvoorbeeld de selectie gegaan en hoe stond 
de werkgelegenheid van Spano ervoor? Het getuigenverhoor zou op deze en andere vragen 
antwoord kunnen geven, maar kon achterwege blijven in het geval dat de bestuurders van 
Span en Spano buiten de rechtszaal volledig inzicht gaven in bijvoorbeeld de gebruikte 
beslissingscriteria.171 Van der Stege kreeg dat voorgelegd. Toen hij niet reageerde, ging een 
verzoekschrift voor de verhoren naar de kantonrechter.172

Daarop reageerde Van der Stege wel. Om precies te zijn een dag voor het kort geding 
om Span/Spano te dwingen de adressen te verstrekken van de acht getuigen die de 26 
wilden laten horen. Die gegevens behoorden tot het verzoekschrift, maar Span en Spano 
waren niet bereid gebleken ze te verstrekken. Van der Stege kwam daar van terug, “om de 
inhoudelijke discussie zoals u die kennelijk wenst te voeren (…) op de meest korte termijn 
tot een afronding te brengen”.173 Hij vond het aantal getuigen wat overdreven en hem leek 
één bestuurslid genoeg. De kantonrechter dacht daar anders over en stemde in met het 
verzoek.

Informatiegebrek was niet de enige reden voor een getuigenverhoor te kiezen. De Wildt: 
“Om ons werk terug te krijgen, was meer nodig dan een rechtszaak. In het getuigenverhoor 
zagen we een goed middel om in de publiciteit te komen en druk uit te oefenen, ook bin-
nen de bond.”174

De procederende groep zocht dus naar mogelijkheden de juridische actie te verbinden 
aan sociale actie. Samenwerking of in ieder geval in contact komen met de oud-collega’s 
die bij Spano werkten, zou mooi zijn. Dat bleek nauwelijks te gaan. Zij waren de blijvers 

171 W.G. Fischer, Aan R. van der Stege, 7 juni 1999.
172 W.G. Fischer, Aan de Kantonrechter Amsterdam, Verzoekschrift tot voorlopig getuigenverhoor, 12 juli 1999. 
Zes weken later volgde een aanvulling met 26 bijlagen.
173 R. van der Stege, Aan W.G. Fischer, 16 augustus 1999.
174 Gesprek met A. de Wildt, 18 december 1999.
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– ‘goudhaantjes’- die het selectieproces van de werkgever hadden doorstaan. En of ze nu 
wel of niet sympathie kenden voor de 26, een succesvolle juridische procedure stond op 
gespannen voet met hun positie. Zo zou een gewijzigde techniek van selectie en ontslag 
hen kunnen treffen en voerde een schadeclaim de toch al wankele financiële positie van 
Spano naar een nieuw faillissement.

Terecht of niet, dit soort verwachtingen deed de ronde. Evenals geruchten als “zak-
kenvullers die Spano kapot willen maken”. Om deze te ontzenuwen ging in augustus een 
pamflet de haven in dat met het gebruikte logo Perspectief de relatie legde met de gevoerde 
acties. “Met een faillissement van Span(o) is niemand gebaat. (…) Daarom is de eis ‘terug 
in de haven’ en wordt er niet gebedeld om een afkoopsom.”175

De spanningen liepen echter op. De ondernemingsraad zag in de aangespannen procedure 
een bedreiging voor het voortbestaan van Spano en keerde zich er in oktober 1999 openlijk 
tegen. Dat laatste was voor de 26 aanleiding in de kantines van alle havenbedrijven een 
Open Brief te verspreiden, waarvan de ondernemingsraad van Spano per fax een exem-
plaar ontving. In zeven punten volgde een toelichting op de juridische actie. Punt één 
luidde: “Het laatste dat wij willen, is het bestaan van Spano en jullie werkgelegenheid 
bedreigen. Jullie werk is ons net zo lief als het werk dat ons ontnomen is.” Bij de brief 
was de uitnodiging voor een bijeenkomst gevoegd die bedoeld was als opwarmer voor 
de eerste getuigenverhoren die een week later plaatsvonden.176 Dat lukte, want de onge-
veer vijftig mensen die naar het buurthuis De Vierhoek in de Amsterdamse Kinkerbuurt 
kwamen, zouden elkaar de komende maanden regelmatig ontmoeten in de zalen van het 
Gerechtsgebouw aan de Parnassusweg in Amsterdam.

De Wildt legde uit dat allen die bij Span of Spano gewerkt hadden of werkten de nade-
len ondervonden van het gevoerde wanbeleid. Fischer illustreerde dat aan de hand van een 
proces over achterstallig loon dat één van de 26 met succes had gevoerd. Bij die gelegen-
heid – 14 september 1999 – had Heilig verontschuldigend gesproken over de administra-
tieve bende bij Span/Spano. En die trof uiteindelijk de blijvers net zo hard als hun ont-
slagen collega’s. Aanwezige vakbondsleden, werkzaam bij Ceres en IGMA, spraken hun 
steun uit. Van Spano was slechts een enkeling aanwezig, de standpunten kwamen niet 
dichter bij elkaar en een gezamenlijke strijd is het nooit geworden.177

De eerste getuigenverhoren waren op 4 en 5 november. Hoewel de rechter een actieve 
rol speelde, de vragen stelde en voor een verslag zorgde, stonden de schijnwerpers op de 
bestuursleden en het management van Span gericht. En daarmee op de gehele uitvoering 
van het hoofdlijnenakkoord vanaf de inwerkingtreding op 17 december 1997. De bonds-
bestuurders stonden onder een extra lamp. En wel in drie, niet gemakkelijk te verenigen, 
posities: als ontwerpers, als uitvoerders en als controleurs van het akkoord.178

175 Perspectief, 10 augustus 1999.
176 Open Brief, Aan Amsterdamse havenwerkers, in het bijzonder van Spano, 22 oktober 1999.
177 H. Boot, Aantekeningen bijeenkomst “de Vierhoek”, 29 oktober 1999.
178 Heilig erkende, vlak na de oprichting van Span op 5 december 1997, het risico van verschillende petten: “Maar 
er was geen andere mogelijkheid. En ik ben ervan overtuigd dat het niet fout gaat. Anders hadden we geen zitting 
genomen in het bestuur” - FNV Magazine, 11 december 1997.
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Over die benadering van de bond had de groep uitvoerig gediscussieerd. Niet, omdat over 
de kritiek twijfels bestonden. Deze leefde sterk, ook bij de leden van FNV Bondgenoten die 
een ruime meerderheid vormden, maar daarbij moest het niet blijven. De discussie bin-
nen de bond diende in gang gezet te worden; wie wist van de onmogelijke positie van de 
bondsbestuurders en wie controleerde hen? Het congres van FNV Bondgenoten in januari 
2000 was daarvoor een geschikte gelegenheid.

Een “Aanklacht” met een korte terugblik, aangevuld met uitspraken uit de eerste ronde 
getuigenverhoren, eindigde met een oproep aan de congresgangers: “Eis een onderzoek. 
Eis verantwoording van de bestuurders die namens de bond tot het werkgeverdom zijn 
toegetreden.”179 In de hal van het Utrechtse Jaarbeursgebouw verspreidde een groep van 
twintig mannen en zeven vrouwen, geflankeerd door spandoeken, honderden exemplaren 
van de Aanklacht. “Daarna gingen ze zeer zichtbaar de zaal in en na enig overleg met de 
congresleiding interviewde de dagvoorzitter, tv-presentator Felix Meurders (VARA), één 
van hen. Bij een doodstille zaal gebeurde dat voor het front van een minister, de vorige 
en huidige voorzitter van de FNV en het voltallige bondsbestuur. Na een minuut of zeven 
volgde een klaterend applaus.”180

Weinigen van de aanwezigen in de rechtszaal hadden ervaring met een getuigenverhoor. 
In eerste instantie keken ze dan ook nieuwsgierig en gespannen toe. De kantonrechter 
hield zich nauwgezet aan de hem geleverde vragenlijsten. Geleidelijk raakte hij meer ver-
trouwd met de onderwerpen, stelde aanvullende vragen, gaf Fischer de ruimte voor nieuwe 
vragen en bood soms zelfs de gelegenheid tot opmerkingen uit de zaal. Toen bleek dat de 
meeste getuigen niet erg coöperatief waren en zich niet merkbaar hadden voorbereid, ver-
anderden de toeschouwers in deelnemers. De stemming die hierdoor ontstond, kreeg het 
karakter van ‘en nu zal de onderste steen boven komen’.181

Na de eerste twee zittingsdagen volgden er nog vier. Van Buchem zegde twee maal af 
vanwege zijn proeftijd bij een nieuwe werkgever. Eerder waren drie nieuwe getuigen, nauw 
betrokken bij de besteking, op 13 januari 2000 niet komen opdagen. Op die dag, ook Van 
Buchem stond op de lijst, zaten de kantonrechter, de griffier en Fischer klaar, de zaal was 
vol, maar de opgeroepen getuigen waren afwezig. De rechter vond dit hoogst ongepast 
en gaf toestemming tot een dagvaarding. Kwamen ze dan nog niet, zou hij het bevel tot 
“medebrenging” geven en haalde de politie hen op.182 Zo ver kwam het niet. Met de laatste 
zitting op 11 mei 2000 bestreek het voorlopig getuigenverhoor een periode van een half 
jaar.

179 Aanklacht, Aan het congres van FNV Bondgenoten, 26-28 januari 2000.
180 H. Boot, Hoe een bond volstrekt ongeloofwaardig wordt, in: Solidariteit, april 2000. Toen na het congres 
niets gebeurde, wendde de voorzitter van de Havenbeleidscommissie in Amsterdam - H. Kappelhof, kaderlid FNV 
Bondgenoten, werkzaam bij IGMA - zich tot de bondsraad. “Het lijkt wel of niemand zijn vingers eraan wil bran-
den. (…) Velen weten ervan, niemand doet er wat aan en ik vind dat een slechte zaak - Brief aan bondsraad FNV 
Bondgenoten, 18 februari 2000. Doorverwezen naar de sectorraad van de Bedrijfsgroep Vervoer volgde een gesprek 
met de bedrijfsgroepmanager; daarna bleef het stil.
181 Idem.
182 H. Boot, Tot de onderste steen boven komt, in: Solidariteit, februari 2000.
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De verhoren kregen onverwacht een extra betekenis. De getuigen konden namelijk geen 
schriftelijke stukken van bijvoorbeeld bestuursvergaderingen overleggen. Zonder dat de 
26 daarvan wisten, signaleerden accountants tijdens de controle van de jaarrekening van 
Span dit euvel al een jaar eerder.183 Deze administratieve tekortkoming maakte de speur-
tocht naar gebeurtenissen en overwegingen erg afhankelijk van de mondelinge verklarin-
gen van de getuigen. Geautoriseerd in de processenverbaal van de griffier vormden ze de 
basis van de reconstructie die hiervoor gemaakt is.

Al kort na de eerste getuigenverhoren besloten de 26 tegen Span een proces aan te 
spannen. De gevolgde strategie van ‘eerst bewijs dan procedure’ leverde voldoende 
informatie op. Erg gemakkelijk was dat niet gegaan. Dat Van der Stege zich niet 
coöperatief opstelde, hoorde waarschijnlijk bij de mores van de advocatuur, verrassend 
echter was de nonchalante opstelling van de drie bondsbestuurder. De verhoren 
verliepen moeizaam en via hun advocaat drongen ‘de 26 ‘ aan op een grondige 
voorbereiding en de beschikbaarstelling van schriftelijk materiaal. Van Buchem die als 
laatste aan de beurt was, ontving na de negatieve ervaringen met zijn collega’s een 
persoonlijk verzoek de nodige gegevens te achterhalen.184 Het mocht niet baten. Van 
Buchem: “Ik heb geen stukken bij mij, omdat ik geen toegang daartoe heb.”185

Ook Heilig en Ter Wisscha wisten niets over de individuele ontslaggronden te melden 
en de informatie over de scholing lag bij Pront thuis. De drie hadden er zichtbaar 
moeite mee in de rechtszaal als een ‘gewone burger’ benaderd te worden. Van overleg 
of onderhandelingen was geen sprake. Ze moesten antwoorden geven. En als zij dat 
niet konden, kwam dat keurig op schrift te staan. De kantonrechter bepaalde de loop 
en de duur van de zitting.

Terwijl dus nog de getuigenverhoren liepen, ging de dagvaarding de deur uit.186 Formeel 
was dit de inleidende, eerste stap in de juridische procedure met de 26 als eiser en 
Span als gedaagde in een civiel proces, dat wil zeggen spelend tussen particulieren: 
personen of instanties. Het betrof een korte tekst die de basis vormde voor de eisen en 
het begin markeerde van een uitwisseling van geschriften tussen de twee advocaten. 
Bijna een jaar later vond de zitting plaats met als hoofdmoot “het ontslag op kennelijk 
onredelijke gronden”.
De 26 beschouwden dit proces als een voortzetting van hun eerdere strijd om behoud 
van werk. Het ontslag verenigde hen in teleurstelling en woede na de acties, het 
problematische referendum en de vreemde werkgever.

183 PricewaterhouseCoopers NV Accountants in een brief aan SPAN, 30 november 1998.
184 W.G. Fischer aan A.L.G.van Buchem, 10 januari 2000.
185 Proces-verbaal Van Buchem, p. 1. In september 1999 verliet Van Buchem CNV Bedrijvenbond en daarmee 
het bestuur van Spano. Formeel bleef de CNV-bond tot 1 maart 2002 vertegenwoordigd, daarna werd dit bestuur 
geheel een aangelegenheid van FNV Bondgenoten.
186 W.G. Fischer, Aan Kantongerecht te Amsterdam, Dagvaarding Span, 15 december 1999.




