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hoofdstuk 17

Juridische arbeidersstrijd

Bij de aarzelende stap naar een advocaat konden de eerstelingen van de groep van 26 
niet vermoeden dat dit het begin was van een reeks juridische procedures. En helemaal 
niet dat de laatste twaalf jaar later nog niet geëindigd was.
In de loop van de ‘hoofdzaak’ – ontslag – kregen de 26 te maken met een voor hun 
terugkeer in de haven concurrerend werkgelegenheidsproject. Dat verminderde de kans 
op een comeback aanzienlijk. Spano wenste geen voorkeur te geven aan de 26 of de 
werklozen onder hen, terwijl het bij Ceres Paragon dat moeizaam startte nauwelijks 
anders ging.

Op weg naar de zitting
Op 15 december 1999 zetten de 26 (eisers) met de dagvaarding de eerste officiële stap 

om Span (gedaagde) voor de rechter te laten verschijnen. Een korte tekst sneed een drietal 
kwesties aan: 1) ontslag op “valse grond”, 2) ingehouden, maar niet afgedragen premies 
en 3) onjuiste eindafrekeningen. De laatste twee kregen in de loop van het proces een op 
zichzelf staande afhandeling die zich voortsleepte tot in het jaar 2008. Om die reden en 
omdat de ontslagkwestie de hoofdmoot vormde – in de woorden van één van hen, Henk 
Neijts: “het gaat om het principe, we zijn als een zak cement op straat gezet” – worden ze 
later besproken.1

De bezwaren van de 26 betroffen de melding van het collectief ontslag (december 
1998) en de aanvraag van de ontslagvergunning (februari 1999). Beide door manager Pront 
verzonden. Tegenover de voorstelling van zaken door Span aan Arbeidsvoorziening stel-
den de 26 dat er voldoende werk was, inkomsten binnenkwamen, geen overleg met de 
ondernemingsraad en vakbonden plaatsvond en de ontslagprocedure onzorgvuldig was. 
In juridische termen heette het ontslag “kennelijk onredelijk”, hetgeen inhield dat Span 
“schadeplichtig” was.2

De toon van de reactie van de advocaat van Span/Spano was er één van: in een moeilijke 
situatie is helaas niet het beste, maar wel het onderste uit de kan gehaald.3 Wisselend 
spraken bond en werkgever. Met de stem van de bond voerde Van der Stege aan dat het 
akkoord voor de werknemers niet optimaal was, maar wel het maximaal haalbare en pas 
mogelijk nadat zijn cliënten bereid waren tot bestuursverantwoordelijkheid. De stem van 

1 H. Boot, Nee vriend, vrijwillig is dat je niet moet, in: Solidariteit, december 2000.
2 W.G. Fischer, Aan Kantonrechter te Amsterdam, 15 december 1999. De betekenis van “kennelijk” is hier 
“onderkenbaar”, “duidelijk”. De rechter kan bepalen dat de werknemer weer in dienst wordt genomen of dat de 
werkgever een schadevergoeding betaalt. Ook in de noten van dit hoofdstuk geen verwijzing “IISG-AHBd”.
3 R. van der Stege, Conclusie van antwoord, 24 februari 2000. Conclusie heeft in de rechtsgang de specifieke 
betekenis van een gedingstuk door gedaagde of eiser ingediend.
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de werkgever zei dat het vanaf het begin bekend was dat niet iedereen bij Span kon blijven 
werken. De bekendmaking van de lijst voor Spano geschiedde “in een hectische context”, 
omdat tot de avond ervoor de financiën nog niet rond waren. Van der Stege verbaasde zich 
er overigens over dat daarna niemand protesteerde of een (juridische) actie ondernam. De 
gronden waarop de 26 hun eisen baseerden, verwierp hij:
—  Voldoende werk? – onbegrijpelijk, Span volstond met een “een blote ontkenning”.
—  Span eigen inkomsten? – de havenbedrijven betaalden de door Span geleverde diensten 
aan Spano die het verschuldigde brutoloon naar Span overmaakte.
—  Geen overleg? – zeer regelmatig met de ondernemingsraad; niet met de vakbonden, die 
verzuimden, maar dat viel Span niet te verwijten.
—  Lijst onzorgvuldig? – het bestuur had opdracht gegeven zo zorgvuldig mogelijk de lijst 
van 110 mensen volgens een aantal criteria vast te stellen.4

Pagina voor pagina5

“Twintig mannen en drie vrouwen aan een grote tafel in een vrolijk zaaltje van een 
Amsterdams buurthuis. Af en toe een grap, verder een gedegen vergadering over een pak 
papier van vijftig bladzijden. Een sfeer die zowel serieus als ontspannen is. Het stuk wordt 
pagina voor pagina doorgenomen; stevige kost met verwijzingen naar wetsartikelen en 
bijlagen, vol citaten en nogal wat cijfers. Consequent wordt nagegaan of de feiten kloppen en 
niets over het hoofd wordt gezien. Na een kleine drie uur is de tekst goedgekeurd.”

Mei 2000 reageerde de 26; 54 pagina’s en meer dan zestig bijlagen.6 Van de inhoud kwam al 
veel ter sprake in de reconstructie van de gebeurtenissen na de getuigenverhoren. Hier een 
samenvatting van eerst het commentaar op Van der Stege (*), daarna diens weerwoord.7

 *  De ‘bondsargumenten’ waren inmiddels bekend, bij de ‘werkgeversargumenten’ was 
het van belang te weten wat niet in het akkoord stond. Er stond niet dat na het jaar scho-
lingspool ontslag zou volgen.8 Niet meer bij Span kunnen werken, was heel wat anders 
dan ontslag.
Van der Stege ontleende aan het hoofdlijnenakkoord dat slechts een aantal werknemers, 
dus niet alle, een dienstverband met Spano kon aangaan, de arbeidsovereenkomst met 
de beperkte duur van één jaar wees in dezelfde richting. Helaas, bleek de intentie van de 
betrokken partijen dat uiteindelijk niemand “buiten de boot zou vallen” niet te realiseren.9

 * De verwijzing naar de hectiek van 17 juni verbaasde de 26. De selectie stond al vanaf 
november 1997 op de agenda, de voorbereiding was laat en chaotisch.10

4 Idem, pp. 4, 5, 9-11.
5 H. Boot, Voorafgaande aan juridische strijd, in: Solidariteit, mei 2000. De bijeenkomst was 13 april 2000.
6 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, 24 mei 2000. Na de conclusie van antwoord door gedaagde als reactie 
op de dagvaarding van de eisers volgt de conclusie van repliek, het weerwoord van de eisers. Daarop antwoordt de 
gedaagde met de conclusie van dupliek.
7 R van der Stege, Conclusie van dupliek, 17 augustus 2000.
8 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, 24 mei 2000, p.32.
9 R van der Stege, Conclusie van dupliek, 17 augustus 2000, pp. 6 en 8.
10 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, p. 33. “Ook het hele scholings- en testtraject kwam maar niet op gang. 
Pas medio maart kwamen de eerste uitnodigingen. Toen niet meer om gedurende drie dagen in de week te worden 
begeleid en getest, maar drie keer in een half jaar.”
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Van der Stege meende dat het bestuur van Span voor “een welhaast onmogelijke opgave” 
stond, omdat een nieuw faillissement dreigde.11

 * Hoezo geen direct protest, hadden de 26 hun recht verspeeld? Directie en bezwaren-
procedure ontbraken, sommige mensen waren ziek, met vakantie of niet uitgenodigd, FNV 
Ledenservice adviseerde geen actie te ondernemen.12

Van der Stege vatte de ondertekening van het arbeidscontract bij Span 2 op als een instem-
ming met de gang van zaken.13 Wie er niet was, kreeg een standaardbrief thuis (hij zag ech-
ter de praktijk over het hoofd; tekenen was voorgesteld als een voorwaarde het inkomen 
zeker te stellen; van instemming was geen sprake).14

 * Tot slot bespraken de 26 de selectieprocedure. Een selectie voor scholing (scholings-
pool) kon volgens subjectieve, in de persoon gelegen, criteria zorgvuldig verlopen zijn. 
Heel anders lag het bij een selectie voor ontslag die pas volgens een objectief criterium als 
anciënniteit zorgvuldig kon plaatsvinden.15

 Van der Stege erkende dat het onderzoek door SCAN niet vlekkeloos was verlopen. 
Doorslaggevend waren de onvolkomenheden echter niet. Hij achtte het “niet onbegrijpe-
lijk en niet onredelijk” dat invloed uitging van de mededeling dat mensen een baan buiten 
de haven ambieerden of de testresultaten niet aan Span ter beschikking wilden stellen. Hij 
bestreed dat ten tijde van de splitsing sprake was van ontslag, er kwam een einde aan de 
dienstverbanden die in nieuwe omgezet werden.16

Alles overziend, nog vooraf aan de definitieve eisen en pleidooien, kon van drie menings-
verschillen tussen de 26 en het bestuur van Span de balans opgemaakt worden.

1.  De interpretatie van de beslissende passage in het hoofdlijnenakkoord. Was aan het 
einde van Span 2 sprake van doorstroming naar Spano, wanneer geen werk was gevonden 
binnen of buiten de haven?

De 26 gingen uit van een welbewust akkoord tussen bonden en werkgevers dat letterlijk 
geïnterpreteerd diende te worden. Dus was het ontslag een schending van het akkoord.17

Van der Stege benadrukte dat het ging om een akkoord met hoofdlijnen naar de toe-
komst volgens de bedoeling van de betrokken partijen. En die bedoeling hield in dat, na 
voor iedereen werk gezocht te hebben, slechts voor een deel plaats was in een nieuwe 
arbeidsvoorziening. Alsnog doorstroming van de 26 naar Spano, zou onvermijdelijk naar 
een nieuw faillissement leiden.18

2.  De splitsing in Span 2 en Spano die samenging met een selectieproces. Waarop rustte 
de keuze ten gunste van Spano?

11 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, pp. 10 en 16.
12 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, pp. 34-40.
13 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, p. 14.
14 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, pp. 34, 35.
15 Idem, pp. 18-23.
16 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, pp. 11-13.
17 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, pp.10, 11.
18 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, pp. 6-8.
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De 26 concludeerden uit de getuigenverhoren dat de wens van de opdrachtgevers (voor-
keur) bepalend was.19

Van der Stege volstond met een ontkenning. “Klanten hadden hiermee niets van doen.” 
Het positieve effect van het lidmaatschap van de ondernemingsraad als verborgen crite-
rium verwierp hij. De gedachte dat de afwezigheid van (de zes) allochtone havenwerkers in 
het bestand van Spano een gevolg was van een ongeleid selectieproces, wees Van der Stege 
met verontwaardiging van de hand. Over de veronderstelling dat toeval uitgesloten was, 
zei hij: “Deze suggestie misstaat eisers.”20 Een kwalificatie die echter niets afdeed aan het 
feit dat geen inspanning was gepleegd deze groep arbeiders te behouden.

3.  De ontslagbeslissing. Als de splitsing in Span 2 en Spano tevens een selectie voor ont-
slag inhield, was dat dan volgens de normen van goed werkgeverschap?21

De 26 antwoordden ‘nee’. Daarbij stelden zij voorlopig splitsing en selectie aan elkaar 
gelijk en betitelden die als ongeldig. De consequentie was dat teruggegaan moest worden 
naar de situatie vóór 17 juni 1998 (bekendmaking eerste keus). Later zou dan een proce-
dure denkbaar zijn die de splitsing als zodanig aanhangig maakte (hetgeen in juli 2001 
gebeurde).

Van der Stege betoogde dat de selectie op scholing en bemiddeling was gericht. Ontslag 
was niet aan de orde. Wel de keuze voor mensen die Spano levensvatbaarheid boden.22

Bijna een jaar na de dagvaarding van 21 november 2000 vond de zitting plaats. Twee tot 
dan toe onbekende stukken en een vers plan om werkloze Amsterdammers in de haven 
tewerk te stellen, beïnvloedden het pleidooi van de advocaat van de 26.

De zitting
De twee stukken, het onderzoeksrapport van Coopers & Lybrand (november 1997) en 

het ondernemingsplan van Bosschieter (mei 1998), kwamen al ter sprake in de reconstruc-
tie van de periode december 1997/juni 1999.23 Kenmerkend was dat ze geen twijfel lieten 
bestaan aan het belang van de Amsterdamse havenwerkgevers bij het voortbestaan van een 
havenpool. De door Van der Stege geclaimde exclusieve reddingsoperatie door de oprich-
ting van Span was daarmee onwaarachtig. Uit het rapport van Coopers & Lybrand bleek 
dat het werk er gewoon was en het beste door een havenpool kon worden opgevangen.24

Interessant was dat ook Bosschieter in zijn beoordeling van het hoofdlijnenakkoord 
sprak van “door- en uitstroom” naar Spano of elders.25 Juist de verwachting dat dit onrea-
listisch was, leidde tot zijn vertrek.26 Hij zag kansen voor een pool van zo’n honderd arbei-

19 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, p. 46.
20 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, pp. 15, 16.
21 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, p. 13.
22 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, pp. 9 en 15.
23 Zie respectievelijk hoofdstuk 15, noot 5 en 117 en hoofdstuk 16, noot 37.
24 W.G. Fischer, Pleitaantekeningen, 21 november 2000, pp 3, 4.
25 W.G. Fischer, Akte uitlating producties, 12 oktober 2000. Zo’n akte is een schriftelijk stuk met een tussen-
tijdse opinie over een door de tegenpartij ingebrachte tekst.
26 H.F. Bosschieter, Marsroute, pp. 3 en 22.
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ders, Coopers & Lybrand kwam tot scenario’s die daar tien personen boven of onder lagen. 
Beide stukken bereikten slechts een selectieve kring, de begrote personeelsomvang van 
Spano bleef dus onbekend. Terwijl de bonden medeopdrachtgever waren van en onder-
zoek door Coopers & Lybrand wisten de kaderleden in de onderhandelingsdelegatie en de 
leden ten tijde van het referendum van niets. Een onzorgvuldige handelswijze was dit in 
ieder geval, misschien zelfs een misleidende. Dat op de dag van de splitsing (17 juni 1998) 
nog niet vaststond dat er ontslagen aankwamen, was dan ook ongeloofwaardig.27

Het projectplan “Instroompool haven Amsterdam” kwam tot de verrassing van velen 
kort voor de zitting naar buiten.28 Terwijl arbeiders zich tegen hun ontslag verzetten, 
omdat bij Spano geen plaats was, verscheen met betrokkenheid van het bestuur van die-
zelfde Spano een werkgelegenheidsplan voor de haven. Ook Van der Stege bleek van niets 
te weten, hij reageerde pas nadat Fischer er tijdens de zitting op inging.

Nieuw in Van der Steges betoog was dat hij het hoofdlijnenakkoord zag als een resultaat, 
“waarvan voor zover mij bekend in Nederland geen andere voorbeelden zijn”.29 In het ver-
lengde daarvan voerde hij een felle verdediging van de bestuursdeelname door de bonds-
vertegenwoordigers. Zou dat niet gebeurd zijn, waren werknemers van de Arbeidspool 
werkloos “zonder enige sociale flankerende maatregel”.30 In dit pleidooi met een hem niet 
vriendelijk gezinde zaal en de aanwezigheid van radio en televisie opende Van der Stege de 
aanval op de toonzetting door of namens eisers. “De teneur is die van de laat-19e-eeuwse 
strijd tegen de ultieme verwezenlijking van het ‘kwade’, in deze vorm gegeven in Span.” 
Ook verweet hij de 26 de karikatuur op te roepen “van een vijftal heren met ‘dikke sigaren’, 
die als de eerste de beste op winst beluste ondernemer de onderneming in financiële zin 
leegzogen (…)”.31

In het betoog van Fischer domineerde de provocerende stelling “Werk genoeg”.32 Al eer-
der trok hij uit de getuigenverhoren (overwerk, overtredingen Arbeidstijdenwet, enzovoort) 
de conclusie dat Spano aan meer dan 110 mensen werk kon bieden.33 De Instroompool gaf 
daaraan een nieuwe grond. Voorbereid door de gemeente Amsterdam in samenwerking 
met NV Werk, zou dit plan in een korte tijd 80 tot 140 werkloze Amsterdammers tewerk-
stellen bij havenbedrijven, in het bijzonder containerbedrijf Ceres.34 Met Spano als werk-
gever die de mentoren leverde, bood de Instroompool tevens de gelegenheid het reservoir 
aan ervaren medewerkers uit te breiden. De contacten van Spano moesten zorgdragen voor 
een brede werving.35

27 W.G. Fischer, Akte uitlating producties, 12 oktober 2000, p. 6.
28 Projectplan Instroompool haven Amsterdam, 2 november 2000.
29 R. van der Stege, Pleitnotities, 21 november 2000, p. 4.
30 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, p. 15. Heilig: “We zouden geen knip voor ons neus waard geweest 
zijn, als we met die hoeveelheid geld van zes miljoen de zaak hadden laten mislukken” - in: Gekleurde waarheid. 
Weggezet, een 26 april 2002 door de NPS uitgezonden documentaire: regie Henriëtte Teunissen.
31 R. van der Stege, Pleitnoties, p. 2.
32 W.G. Fischer, Pleitaantekeningen, p. 3.
33 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, p. 49 en verder.
34 NV Werk was een zelfstandige onderneming die de regie voerde over de bestrijding van de langdurige werk-
loosheid in Amsterdam. In 1995 opgericht door, enig aandeelhouder, de gemeente Amsterdam.
35 Projectplan Instroompool haven Amsterdam, 2 november 2000, pp. 6 en 11.
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Dit initiatief stak schril af tegen de eerdere uitspraak van de bestuurssecretaris Heilig over 
een mogelijke terugkeer van ontslagen poolarbeiders. “Als er werk voor ze zou zijn, zou 
ik meteen in de telefoon klimmen.”36 Van der Stege beloofde dat “ex-Spanners” zouden 
worden aangezocht bij de werving van personeel voor Spano.37

Voor de hand lag dat de kantonrechter wilde weten hoe de relatie van Spano met de 
Instroompool was. Na overleg met Heilig ontkende Van der Stege elke formele verant-
woordelijkheid. Het zou om een concept gaan en geen plan van Spano zijn.38 Uiteraard 
betekende deze omtrekkende beweging niet dat er geen plan was en Spano van niets wist. 
Toen kort na de zitting de lokale televisiezender AT5 met promo’s een wervingscampagne 
voor de Instroompool aankondigde met volkszanger André Hazes in de hoofdrol, was voor 
de 26 de maat vol. Duidelijkheid over de verhouding tussen deze campagne en de toezeg-
gingen van Heilig en Van der Stege was nodig. In afwachting van het vonnis dat 16 januari 
2001 uitgesproken zou worden, besloten ze tot een kort geding, nadat NV Werk niet bereid 
was gebleken de wervingscampagne te beëindigen.

Onder andere omdat Van der Stege op het laatste moment nieuwe stukken inbracht, 
verschoof de vonnisdatum naar mei 2001. Het waren de jaarrekeningen van Spano over 
1998 en van Span over 1999, voorzien van een summiere toelichting.39 Eerder kondigde 
Van der Stege al aan ermee te willen aantonen dat Span en Spano over geen enkele finan-
ciële ruimte beschikten.40 Ook Fischer was in zijn reactie summier.41 Volgens hem sloeg 
het bestuur van Span de plank volledig mis. Het was niet de financiële situatie die het 
onmogelijk had gemaakt de 26 in dienst te houden of te nemen, maar de foutieve verde-
ling van het werk en de gebrekkige anticipatie op de uitbreiding van de werkgelegenheid 
bij Ceres. Die uitbreiding stond al enige jaren op stapel en het plan voor de Instroompool 
actualiseerde dat.

Tijdens de loop van het kort geding over de Instroompool raakten ook FNV Bondgenoten 
en verschillende havenbedrijven in dit plan betrokken. De 26 kregen daarmee een nieuwe 
mogelijkheid hun terugkeer in de haven aan de orde te stellen.

Kort geding, eerste ronde
De 26 eisten van NV Werk, de gemeente Amsterdam en Spano de wervingscam-

pagne voor havenwerkers te staken, dan wel bekend te maken dat die niet plaatsvond.42 

36 FNV Magazine, 16 december 1999.
37 R. van der Stege, Pleitnotities, p. 8.
38 Griffier van het Kanongerecht te Amsterdam, Procesverbaal van pleidooi, 21 november 2000 (340738 \ CV 
EXPL 99-20431).
39 Daarin stond dat de gelden uit externe fondsen alleen voor Span dienden en dat de lening van de gemeente 
Amsterdam door Span aan Spano was overgedragen - R. van der Stege, Begeleidende brief bij de jaarrekeningen, 16 
januari 2001.
40 R. van der Stege, Conclusie van antwoord, p. 9. Conclusie van dupliek, p. 18
41  W.G. Fischer, Akte uitlating producties, 13 februari 2001. De overdracht van de lening (noot 40) beschouwde 
Fischer als een bewijs dat Span en Spano arbeidsrechtelijk een geheel vormden; een kwestie die terug zou komen 
in de procedure over de verhouding tussen de twee stichtingen.
42 W.G. Fischer, Dagvaarding in kort geding, Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 28 december 2000, p. 7.
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De laatste zinsnede was nodig, omdat over de start van de campagne en daarmee van de 
Instroompool tegenstrijdige berichten verschenen. De officiële aankondiging sprak van 7 
januari 2001, maar de directeur van NV Werk, P. Verheij, berichtte dat er nog geen defi-
nitieve datum was.43 Een eerdere publicatie van NV Werk meldde dat de Instroompool al 
was opgericht.44 Op AT5 trad André Hazes december 2000 op met de mededeling dat het 
goed werken was in de haven.45 De verwachte uitbreiding van de werkgelegenheid betrof 
stuwers en geschoolde chauffeurs voor straddle carriers (containerlift) en heftrucks. De 26 
meenden voor deze functies geschikt te zijn en vreesden dat de komst van de Instroompool 
hun kansen op terugkeer in de haven zou minimaliseren.46

De aankondiging van het kort geding en de tegenstelling tussen de recente ontsla-
gen bij Span en de werving van havenarbeiders trokken veel aandacht. In de media en 
elektronisch via de website “Havenwerker” (later “Havenforum”), een initiatief van de bij 
Ceres werkzame Richard Hemminga.47 Mede door een discussie in de sectorraad Havens 
van FNV Bondgenoten ging die aandacht uit naar de Havenconventie van de International 
Labour Organization, “C137”. Deze gaf aan dat geregistreerde havenarbeiders voorrang 
hebben bij het aangaan van contracten voor havenwerk, wanneer zij als gevolg van tech-
nologische veranderingen problemen ondervinden.48 Fischer verwerkte deze bepaling in 
een dagvaarding die drie gronden kende.
1. Het plan voor de Instroompool was misleidend. De detachering zou geschieden volgens 
de CAO van de sector stukgoed.49 Maar diezelfde CAO legde vast dat de inleen van perso-
neel door havenbedrijven via Spano diende te verlopen.
2. De Instroompool was strijdig met de bepaling in het oktober 1999 afgesloten convenant 
“al het mogelijke” te doen overcomplete arbeiders van de oude pool te steunen en voorrang 
te geven bij vacatures in de havenbedrijven.50

3. Conventie 137 maakte het mogelijk dat de 26 vooraf aan enige werving van personeel 
moesten worden benaderd.51

In de week tussen de dagvaarding en de zitting – rond de jaarwisseling – gebeurde er heel 
wat. De advocaat van de gemeente Amsterdam, W.D.T.D. Wiarda, berichtte de 26 mede 
namens NV Werk dat nog niet bekend was, wanneer de wervingscampagne begon en 

43 P. Verheij, Aan W.G. Fischer, 21 december 2000. Verheij reageerde, mede namens de gemeente Amsterdam, 
op het verzoek van Fischer, 18 december 2000, binnen drie dagen de wervingscampagne te stoppen. Zo niet, zou 
dat in kort geding geëist worden.
44 NV Werk, Nu of Nooit, najaar 2000.
45 Een videoband die NV Werk in dezelfde periode verspreidde, kondigde de campagne in januari 2001 aan.
46 W.G. Fischer, Dagvaarding, 28 december 2000, p. 5.
47 Algemeen Dagblad, 23 december 2000. Het Parool 23 december 2000. NRC Handelsblad, 28 december 2000. 
http://www.havenforum.nl
48 International Labour Organization, C137 Dock Work Convention, Genève 1973. Artikel 3.2: “Registered 
dockworkers shall have priority of engagement for dock work”. In 1976 bekrachtigde Nederland dit verdrag. De ILO 
legt in conventies onder meer internationale arbeidsnormen vast. Sancties zijn pas mogelijk na verwerking in de 
nationale wetgeving of bijvoorbeeld in de collectieve arbeidsovereenkomst.
49 Projectplan Instroompool haven Amsterdams, 2 november 2000, p. 5.
50 Zie Hiervoor p. 349.
51 W.G. Fischer, Dagvaarding, 28 december 2000, p. 6.
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verzocht aanhouding van het kort geding.52 Volgens een woordvoerster van de gemeente 
volgde pas een beslissing na de uitspraak van de kantonrechter in de lopende proce-
dure. Het bestuur van Spano ontkende met NV Werk een contract te hebben gesloten; de 
financiële onderbouwing van de plannen was niet rondgekomen.53 Vervolgens schrapten 
de 26 Spano uit de dagvaarding.54 Wel was hun stelling dat het instroomproject onder 
Spano gebracht moest worden, zo konden de gemeente Amsterdam en NV Werk de CAO 
nakomen.

Tijdens de zitting verzocht Fischer de president van de rechtbank gesprekken tussen 
betrokkenen te willen bevorderen.55 Wiarda negeerde dat en bestreed de argumentatie van 
de 26. Er was nog geen definitief plan, van detachering was geen sprake, dus kon niet in 
strijd met de CAO gehandeld worden, de internationale havenconventie was niet opgeno-
men in de nationale wet of regelgeving. Aan de financiering van de Instroompool had de 
rijksoverheid voorwaarden verbonden die op een specifieke doelgroep wezen: woonachtig 
in Amsterdam, langer dan een jaar werkloos; indien jonger dan 23 jaar een half jaar werk-
loos. Wie van de 26 daaraan dacht te voldoen, kon zich melden. “Voorts staat het hen vrij 
rechtstreeks te solliciteren bij de Amsterdamse havenbedrijven.”56 

De president R. Gisolf zag wel wat in het voorstel van Fischer en toonde zich onder de 
indruk van de formulering “al het mogelijke” in het convenant. “Dat is heel wat”, merkte 
hij laconiek op. Het ging, dacht hij, de 26 niet zo zeer om de wervingscampagne als om 
een baan in de haven. Hij wilde hun een steuntje in de rug geven en zag in Spano en Ceres 
belangrijke gesprekspartners. Gisolf sprak de gemeente Amsterdam niet rechtstreeks aan. 
Ondanks de bemoeienis met Ceres trachtte Wiarda een afzijdige positie in te nemen. Hij 
stelde dat de gemeente slechts bemiddelaar bij het convenant was geweest en niet gebon-
den aan afspraken die andere partijen maakten.57

Door het advies van de president – stilleggen wervingscampagne en uitstel tot 31 januari 
2001 – kregen de 26 een nieuw wapen in handen om hun terugkeer in de haven te beslech-
ten. Bovendien kon FNV Bondgenoten, als partij bij het convenant en de CAO, op het 
toneel verschijnen. Mooi meegenomen was de publicitaire aantrekkingskracht van Hazes 
die geschrokken leek van de commotie die zijn door AT5 uitgezonden ‘making of’ opriep.58

Na de zitting namen de 26 het initiatief en stuurden een brief naar de directies van 
Ceres en Spano om te bespreken hoe zij en andere ontslagen arbeiders een baan aange-

52 W.D.T.D. Wiarda (Bureau NautaDutilh), Aan W.G. Fischer, 29 december 2000.
53 Het Financieele Dagblad, 30 december 2000. Nieuwsblad Transport, 6 januari 2001. Heilig meldde dat de 26 - 
voor zover nog werkloos - met voorrang voor de Instroompool in aanmerking behoorden te komen.
54 W.G. Fischer, Aan R. van der Stege, 4 januari 2001. Van der Stege verklaarde 2 januari 2001 schriftelijk dat 
tussen Spano en NV Werk/gemeente Amsterdam “geen sprake is van een samenwerkingsverband”. Dat bleek 
onmogelijk, omdat het bedrijfsrisico van de leegloop bij het nieuwe personeel voor rekening van Spano kwam. Met 
de wervingscampagne had Spano niets te maken - R. van der Stege, Aan W.G. Fischer, 11 januari 2001.
55 W.G. Fischer, Pleitaantekeningen kort geding, 5 januari 2001, pp. 4 en 6.
56 W.D.T.D. Wiarda, Pleitnotities, 5 januari 2001, p. 5.
57 Idem, p. 4.
58 Algemeen Dagblad, 23 december 2000 - “André Hazes valt verkeerd bij havenpool”. NRC Handelsblad, 28 
december 2000 - “Campagne met Hazes valt verkeerd”. Het Parool, 6 januari 2001 - “Hazes blijft nog werven”.
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boden kon worden.59 Ceres antwoordde geen partij te zijn.60 Van der Stege berichtte dat 
Spano bereid was tot een nadere gedachtewisseling. Om te proberen via Hazes nog meer 
publiciteit op te roepen en de druk op NV Werk te verhogen, vroegen de 26 of de zanger 
bereid was tot een gesprek.61 Hazes’ zaakwaarnemer reageerde per ommegaande. “Van 
alle problematieken in de haven wist en kon André absoluut niets weten.” Wel toonde hij 
vanaf zijn vakantieadres begrip voor de 26 en wenste hun heel veel succes, een standpunt 
kon hij echter niet innemen.62 Het Parool berichtte dat Hazes zich aan de kant van de 
werknemers schaarde.63

De volgende stap was er op gericht de gemeente Amsterdam op één of andere manier 
te binden aan het belang van de 26. Dat gebeurde door mondelinge vragen van Hansje Kalt 
en Ernst van Lohuizen, raadsleden voor de partij Amsterdam Anders/De Groenen.64 Ze 
wilden opheldering over de rol en verantwoordelijkheid van Burgemeester en Wethouders 
en vroegen om een overleg van de gemeente met alle betrokken partijen.65 Wethouder 
Dales was bereid met de directie van Ceres te praten, maar “de gemeente moet niet op de 
stoel van de werkgever gaan zitten”.66

Daarna vroegen de 26 zich af hoe Koningh meer naar de voorgrond gehaald kon wor-
den; tenslotte was FNV Bondgenoten ondertekenaar van het convenant en de CAO. Na een 
gesprek met een delegatie stuurde Koningh brieven naar Dales, de directies van Spano en 
de deelnemende bedrijven. Behalve de zaak van de 26 stelde Koningh de gehele arbeids-
voorziening in de Amsterdamse haven aan de orde. Daar was alle reden voor, vreemde 
inhuur dook weer overal op en het kort geding had betrekking op ontslagen havenarbei-
ders in het algemeen, waaronder de 26.67

Wiarda volhardde in zijn afzijdigheid. Fischer schreef hem dat er een impasse ontstond. 
Een tweede pool was van de baan en de detachering kon niet om Spano heen.68 Van der 
Stege kreeg hetzelfde te horen. Deze vertelde dat Spano alleen nieuwe mensen kon aan-
nemen, als de inleen toenam. Dus vroeg Fischer aan Van der Stege de havenbedrijven 
en de gemeente Amsterdam duidelijk te maken dat Spano hechtte aan de navolging van 
de CAO.69 Ceres ontving nogmaals een brief met de mededeling medeondertekenaar van 
het convenant te zijn en vanwege de aangekondigde honderden nieuwe arbeidsplaatsen 

59 W.G. Fischer, Aan directie Ceres Amsterdam Marine Terminals, Aan R. Van der Stege, 8 januari 2001.
60 Ceres Amsterdam Marine Terminals, Aan W.G. Fischer, 10 januari 2001.
61 W.G. Fischer, Aan Melvin Produkties BV, 8 januari 2001.
62 Melvin Produkties BV, Aan W.G. Fischer, 9 januari 2001.
63 Het Parool, 13 januari 2001 - “Havenlui: Hazes weer tof”. Het weekblad Story schreef 24 januari 2001 onder de 
kop “André Hazes woedend op Amsterdam” dat de zanger vond dat de gemeente hem “erin geluisd” had.
64 Los van dit initiatief had Fischer de gemeenteraad 22 december 2000 gevraagd een standpunt in te nemen in 
het conflict tussen de 26 en Spano. Het college bleek bereid bij Ceres en Spano aan te dringen “zich tot het uiterste 
in te spannen om tot een oplossing (…) te komen” en daarmee bij te dragen aan “het welslagen van het project 
Instroompool Haven” - College van Burgemeester en Wethouders, Aan W.G. Fischer, 26 januari 2001.
65 H. Kalt, E. van Lohuizen, Vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders, 9 januari 2001.
66 Verslag ‘vragenuurtje’ voorafgaande aan de raadsvergadering van de gemeente Amsterdam, 10 januari 2001.
67 T. Koningh, Aan wethouder van Economische Zaken, G.D. Dales, directie van Spano, VCK, IGMA enzovoort, 
17 januari 2001.
68 W.G. Fischer, Aan W.D.T.D. Wiarda, 17 januari 2001.
69 W.G. Fischer, Aan R. van der Stege, 17 januari 2001.
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gezien te worden als een hoofdrolspeler.70 Omdat IGMA personeel aantrok via het uitzend-
bureau De Watertoren, ontving ook dit bedrijf een herinnering aan het convenant.71

Nog meer dan voorheen bracht de Instroompool de zaak van de 26 in het brandpunt van de 
belangstelling van de Amsterdamse havenwereld. Dat bleek ook tijdens een drukbezocht 
forumdebat in buurthuis de Vierhoek op 19 januari 2001. Naast Koningh en De Wildt 
bestond het forum uit: Ab Cherribi, lid gemeenteraad Amsterdam Partij van de Arbeid en 
Kees Reerink, lid ondernemingsraad Ceres. Van Cherribi kon de verrassende opmerking 
genoteerd worden dat de Instroompool reeds functioneerde en twintig mensen opleidde. 
Koningh meldde dat de bond geheel buiten de voorbereiding van het project gehouden was. 
De Wildt had geen enkel bezwaar tegen een Instroompool om werkloze Amsterdammers 
voor havenwerk op te leiden, mits “de afspraken over voorrang nagekomen werden en 
de instroom onder Spano viel”. Reerink vertelde dat ook de ondernemingsraad van Ceres 
achter de voorrangsregeling stond. De grote baas, Kritikos, wilde echter zelf bepalen wie 
er binnenkwam. “Hij is niet erg gecharmeerd van de Instroompool, wel van het opleidings-
geld van NV Werk.” Eén van de 26 mengde zich in het debat. “Ik heb bij Ceres gesollici-
teerd. De opleidingscoördinator van de Instroompool zei tegen mij: ‘Je begrijpt natuurlijk 
dat we niet op mensen zitten te wachten van jouw leeftijd.’ Ik ben 54 jaar.”72

Het was dus zeer de vraag of de wervingscampagne stil lag. In ieder geval bleken, tegen 
de bedoeling van rechtbankpresident Gisolf in, de contacten tussen de 26, Spano en Ceres 
niet vruchtbaar. Terugkeer naar het kort geding was dan ook onvermijdelijk.

Kort geding, tweede ronde
De gemeenteadvocaat Wiarda opende naar Van der Stege en Fischer een nieuwe brief-

wisseling. Hij probeerde zijn houding van ‘wij staan er buiten’ om te zetten in ‘wij staan er 
boven’. De oplossing was er volgens hem al: “Werkgevers zoeken personeel, de Gemeente 
en NV Werk willen een bijdrage leveren aan de werving en opleiding van nieuwe arbeids-
krachten en de ex-werknemers van Span willen weer aan het werk.”73

Fischer wilde opheldering van Wiarda. Het foldermateriaal van NV Werk sprak over 
baangaranties, volgens gemeenteraadslid Cherribi zou de Instroompool al functioneren en 
er liep kennelijk een sollicitatieprocedure waarbij 54 jaar te oud was.74 Wiarda reageerde 
prompt. Er gebeurde niets meer dan dat gegadigden zich konden melden en op een lijst 
kwamen, ook degene die meende afgewezen te zijn op leeftijdsgronden. Het leek hem nog 

70 W.G. Fischer, Aan directie van Ceres, 17 januari 2001.
71 W.G. Fischer, Aan directie van IGMA, 17 januari 2001. In haar antwoord - 24 januari 2001 - verwees de directie 
voor de kwestie van de Watertoren naar Spano die regelmatig met derden samenwerkte. Opmerkelijk was dat de 
directie van IGMA begreep dat van de 26 al 24 over een vaste betrekking elders beschikten. Eerder spraken Wiarda 
en Dales over een groot deel dat aan het werk was. Het leek dus allemaal wel mee te vallen. In werkelijkheid had 
de helft een nieuwe baan.
72 H. Boot, Verslag forumdebat 19 januari 2001 - http://www.solidariteit.nl, 21 januari 2001. Meer dan zestig 
mensen waren aanwezig, waaronder de bijna voltallige groep van 26 en arbeiders van Ceres, IGMA en OBA.
73 W.D.T.D Wiarda, Aan W.G. Fischer. Aan R. van der Stege, 22 januari 2001.
74 W.G. Fischer, Aan W.D.T.D. Wiarda, 23 januari 2001.
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steeds het beste het kort geding aan te houden en buiten de rechtszaal overleg te voeren.75 
Van der Stege vond dat een goed idee.76

Terwijl de berichten heen en weer kaatsten, bleek de 26 dat van Wiarda en Van der 
Stege weinig te verwachten was. Spano onderschreef haar centrale positie in de CAO, maar 
meende machteloos te zijn zonder een verhoogde vraag naar personeel. Daar tegenover 
stond dat met instemming van Spano verschillende uitzendbedrijven in de haven actief 
waren.77 Tegelijkertijd hield Ceres zich van de domme en kwam ook Dales niet verder dan 
“druk uitoefenen op Ceres”.78

De 26 konden slechts vaststellen dat dankzij de interventie van de rechtbankpresident 
hun vizier verschoven was van ‘stop de wervingscampagne’ naar ‘neem ons met voorrang 
aan’. Tegen die achtergrond ging de dagvaarding de deur uit om op 31 januari het kort 
geding voort te zetten. Gedaagden waren naast de gemeente Amsterdam en NV Werk de 
drie grootste bedrijven: Ceres, IGMA en Spano. Voor de eerste twee luidde de eis: geen 
personeel werven of detacheren zolang ontslagen poolarbeiders beschikbaar waren. De 
drie bedrijven dienden met voorrang vacatures aan te bieden aan de door Span ontslagen 
arbeiders. Voor Ceres en IGMA gold dat zij geen gebruik mochten maken van personeel 
van derden zolang leden van de ontslagen groep beschikbaar waren.79

Behalve de uitbreiding van het aantal gedaagden, vormde de betrokkenheid van bonds-
bestuurder Koningh een belangrijke verandering. Weliswaar trad hij niet op als mede-
eiser, maar hij zat op uitnodiging van de 26 naast Fischer. Van der Stege en Heilig vonden 
dat zichtbaar onprettig. De stemming was toch al onvriendelijk, de gedaagden zeiden met 
tegenzin verschenen te zijn.80 Tegelijkertijd genoot de opnieuw volle rechtszaal hoorbaar 
van de ambiance waarin hun bazen ter verantwoording waren geroepen. Van der Stege 
droeg aan deze sfeer bij met een pleidooi, waarin hij de 26 beschuldigde de bestuurders 
van Span en Spano uit te maken voor “het grootste schorem wat op deze aardbol rond-
loopt. (…) Ook door de huidige werknemers van Spano wordt de wijze waarop eisers zich 
opstellen, met name buiten rechte, als zeer bedreigend ervaren”.81

Gisolf had nog wel de zitting geopend met de ontspannende opmerking: “We maken 
eerst een rondje en dan kijken we wel waar we uitkomen.”82 Vervolgens wilde hij weten of 
Koningh namens FNV Bondgenoten aanwezig was. Deze bevestigde dat. Van der Stege 
herhaalde de belofte bij vacatures de “ex-Spanners” te benaderen, maar dan wel op basis 

75 W.D.T.D. Wiarda, Aan W.G. Fischer en R. van der Stege, 25 januari 2001.
76 R. van der Stege, Aan W.G. Fischer, 26 januari 2001.
77 W.G. Fischer aan R. van der Stege, 29 januari 2001.
78 Het Parool, 25 januari 2001. In een artikel van een halve pagina stond onder de kop “Schaamte over ontslag 
Havenpool” dat langzamerhand sprake was van een “onprettige affaire voor FNV en stad Amsterdam”.
79 W.G. Fischer, Dagvaarding in kort geding, Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 25 januari 2001.
80 Ook na de zitting bleek dat bij een toevallige ontmoeting op de trap, waarin Wiarda met weinig gevoel van 
broederschap Fischer zeer hoorbaar uitschold.
81 R. van der Stege, Pleitnotities, 31 januari 2001, p. 5. Al de volgende dag vroeg Fischer Van der Stege deze aan-
tijging te concretiseren - W.G. Fischer, Aan R. van der Stege, 1 februari 2001. Een antwoord bleef uit. Hij herhaalde 
dit verzoek eind februari en augustus 2001; ook in deze gevallen kwam geen reactie.
82 H. Boot, Aantekeningen van de zitting in kort geding, 31 januari 2001.
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van de eerder bij de selectie voor Spano gebruikte criteria.83 Fischer sprak in zijn pleidooi 
de hoop uit dat de rechter opnieuw een uitweg bood.84

Wiarda was de volgende die aan het woord kwam. Hij volhardde in de houding dat NV 
Werk en de gemeente Amsterdam buiten de kwestie stonden die de eisers kennelijk in de 
eerste plaats met Spano en in de tweede plaats met Ceres en IGMA wilden uitvechten. Over 
de baangaranties in het plan voor de instroompool zei hij: “Deze tekst is mogelijk minder 
gelukkig.” Het betrof een concept dat niet voor publicatie bestemd was.85

De advocaat van IGMA, L.G. Verburg, was thuis in de voorgeschiedenis van Spano. 
In juni 1998 vertegenwoordigde hij twaalf bedrijven in het kort geding dat door Span was 
aangespannen over de uitleg van het financiële deel van het hoofdlijnenakkoord. Anders 
dan dit akkoord, meende hij, had het convenant een tijdelijke betekenis. Namelijk voor de 
overdracht aan een koper om de failliete boedel van de Arbeidspool over te nemen. Deze 
koop ging niet door en ruim een maand later kwam het hoofdlijnenakkoord dat in een 
oplossing voorzag voor de sociale gevolgen van het faillissement. Daarmee trad deze over-
eenkomst in de plaats van het convenant. Verburg achtte dan ook IGMA tot niets verplicht. 
De illegale inleen weerlegde hij. Kon Spano niet leveren, betrok IGMA geheel in overeen-
stemming met de bestaande afspraken personeel van andere erkende uitzendbureaus.86

De gemachtigde van Ceres schoof op het laatste moment aan en bleek geïnteresseerd 
in de plannen van NV Werk. Bij de werving van nieuw personeel zou zeker gezocht worden 
bij oud-havenwerkers, van voorrang was echter geen sprake.87

Het rondje was gemaakt en Gisolf begon met een vraag aan Spano. Het probleem was dat 
een parallel circuit als de Instroompool in strijd was met de in de CAO vastgelegde positie 
van de havenpool. Zag Spano er wat in onderdak te bieden aan de Instroompool? Van der 
Stege raadpleegde Heilig en Ter Wisscha. Het bestuur had geen bezwaar, maar vreesde 
een groot leeglooprisico, omdat vooruitzicht op nieuw werk ontbrak. Wiarda meende dat 
Ceres werk op termijn zou bieden, in de tussentijd kon NV Werk mensen opleiden. Gisolf 
vond dat Spano een normaal bedrijfsrisico liep.88

Na vastgesteld te hebben dat NV Werk in zee wenste te gaan met Spano, legde Gisolf 
de betrokken partijen een voorstel voor. “Kunt u zich vinden in een bevestiging van de 
afspraken in de CAO over de positie van Spano? Zo ja, dan is een parallelle pool uitgesloten 
en loopt een eventuele instroom via Spano.”89 Na een schorsing bleek niemand bezwaar 
te hebben. Fischer knikte tevreden, toen Gisolf hem vroeg: “Wat kan ik verder nog voor  
 

83 R. van der Stege, Pleitnotities, 31 januari 2001, p. 3. Eén van de 26 had gereageerd op een advertentie in de 
Telegraaf, 25 januari 2001, waarin het uitzendbureau De Watertoren “met spoed” havenwerkers zocht. Hij had te 
horen gekregen direct bij IGMA aan de slag te kunnen, omdat Spano geen mensen kon leveren.
84 W.G. Fischer, Pleitaantekeningen, 31 januari 2001, p. 2.
85 W.D.T.D.Wiarda, Pleitnotities, 31 januari 2001, p. 3.
86 L.G. Verburg, Pleitnota, 31 januari 2001, pp. 2-4.
87 H. Boot, Aantekeningen van de zitting in kort geding, 31 januari 2001.
88 Idem.
89 Idem. Een vergelijkbare formulering bood Het Parool, 31 januari 2001 (“Rechter geeft havenwerkers gelijk”).



juridische arbeidersstrijd 441

u doen?”. En daarmee was, zonder dat de president een uitspraak hoefde te doen, de weg 
aangegeven waarlangs de in het geding zijnde problemen opgelost konden worden.90

De tevredenheid van Fischer, zeker na zo’n minzame vraag, was begrijpelijk. Juridisch 
gezien had hij hoog spel gespeeld. Het argument dat het convenant ingehaald was door 
het hoofdlijnenakkoord, stond sterk. Evenals de ontbrekende uitwerking in de nationale 
wetgeving van de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie. Bovendien waren 
de 26 in het geval van het convenant en de CAO formeel geen partij. De aanwezigheid van 
Koningh als getuige ving dit laatste probleem enigszins op. De overige juridische obstakels 
konden slechts genomen worden door in de haven een brede belangstelling op te roepen 
(‘de hele havenfamilie voor de rechter’) en de betrokkenheid van de gemeente te benadruk-
ken (‘Ceres draait op gemeenschapsgeld’). Op deze manier raakten de eisen van de 26 een 
collectief belang van havenwerkers en kreeg het kort geding een politiek karakter.

Persoonlijk had Koningh de stap willen maken naar mede-eiser, maar dan riskeerde hij 
een ernstig conflict met het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten. Hij wist ook dat inmid-
dels de positie van de bond te zwak was om havenwerkers bij een bestuursconflict in bewe-
ging te brengen. Sinds 1997 heerste er immers arbeidsrust in de Amsterdamse haven.91

De bijdrage van Gisolf kon niet meer zijn dan een voorlopige bemiddeling. Een com-
binatie van opnieuw kracht geven aan afspraken (inleen via Spano) en nakomen van een 
belofte van Spano (voorrang voor bij Span ontslagen arbeiders). Of de door de 26 gewenste 
oplossing eruit zou komen, was onzeker. Zou de werkgelegenheid bij Ceres inderdaad 
spectaculair groeien? Wat zou daarbij de bemoeienis van NV Werk en dus de gemeente 
zijn? De uitvoering van de door Gisolf getroffen schikking zou wel eens heel moeizaam 
kunnen verlopen.

De directies van NV Werk, Spano en de betrokken havenbedrijven gingen niet in op de 
pogingen van de 26 in gesprek te komen over hun mogelijke terugkeer. Een onverwacht 
bezoek aan het bestuur van Spano bracht daarin verandering.

Bezettingsactie
Een dag na de zitting van 31 januari 2001 benaderden de 26 Van der Stege en Wiarda, 

ze verwachten snel een uitnodiging te ontvangen voor een gesprek over de instroom bij 
Spano.92 Een reactie bleef uit. Van der Stege ontving opnieuw een verzoek.93 Na drie weken 
volgde een herinnering.94

 

90 Rotterdams Dagblad, 1 februari 2001. Het Parool, 2 februari 2001.
91 Fischer terugblikkend: “Zouden de vakbonden de kracht hebben om te reageren, dan was de gemeente onder 
druk gezet door sociale onrust. Zou de solidariteit groter geweest zijn, dan was in ieder havenbedrijf voorkomen 
dat nieuw personeel binnenkwam alvorens de eerste ontslagen arbeiders een baan was aangeboden. Maar zo 
waren de krachtsverhoudingen niet en dus moest opnieuw het juridisch forum betreden worden. En wel met een 
politiek doel” - Recht, politiek en collectieve belangenbehartiging, in: Solidariteit, maart 2001.
92 W.G. Fischer, Aan W.D.T.D. Wiarda en R. van der Stege, 1 februari 2001.
93 W.G. Fischer, Aan R. van der Stege, 13 februari 2001.
94 Idem, 23 februari 2001.
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Koningh schreef een vervolg op zijn brief aan alle havenbedrijven van 17 januari 2001.95 Hij 
wilde de opleidingen die NV Werk op het oog had, plus het beschikbare geld, onderbren-
gen bij Spano en met de ondernemers afspraken maken over een gegarandeerde inleen van 
personeel. IGMA reageerde afwijzend, Ceres deed er het zwijgen toe, kleinere bedrijven 
als VCK waren voorzichtig positief, maar twijfelden aan de financiële positie van Spano 
(“lijken in de kast”). De directeur van Spano stond geen gesprek toe en was boos over de 
ultimatieve toon.96 Koningh had inderdaad om een snel antwoord gevraagd, daarnaast 
had hij aangegeven dat de bond betrokken wilde zijn in het overleg met NV Werk. Over 
de vervulling van de vacatures verwachtte hij “dat nu alle kruitdampen zijn opgetrokken, 
u als eerste de mensen zult benaderen die hun rechten via de rechter hebben geclaimd”.97

“Hoe nu verder?”, vroegen de 26 zich 5 maart af op een bijeenkomst in het vertrouwde 
buurthuis De Vierhoek. De hoofdrolspelers, Spano en NV Werk, gaven niet thuis en IGMA 
bleef bij zijn afwijzing, terwijl leden van de ondernemingsraden van Ceres en IGMA meen-
den dat NV Werk intensieve contacten onderhield met deze bedrijven en Spano.98 Ideeën 
over nieuwe juridische stappen kregen weinig steun, “met onwillige honden is het kwaad 

95 T. Koningh, Aan directies van Amsterdamse havenbedrijven, 7 februari 2001.
96 H. Boot, Verslag gesprek met T. Koningh, 1 maart 2001.
97 T. Koningh, Aan directie van Spano, 7 februari 2001.
98 H. Boot, Aantekeningen bij gesprek delegatie van de 26 en leden ondernemingsraden Ceres en IGMA, in 
aanwezigheid van Koningh en Fischer, 21 februari 2001.

Bezetting door ‘de 26’ van kantine FNV Bondgenoten in Amsterdam, een stroef debat met bondsbestuurder Jan Heilig,  

2 april 2001



juridische arbeidersstrijd 443

bazen vangen”. Besloten werd tot een directe actie bij het bestuur van Spano, wanneer een 
gesprek uitbleef.

Spano zweeg en 2 april 2001 eisten zo’n 25 ontslagen poolarbeiders en vijf vrouwen 
in het gebouw van FNV Bondgenoten aan de Slotermeerlaan een gesprek met Heilig en/
of Ter Wisscha. De actie was beneden in de hal van het gebouw begonnen. Aan de deur 
was grote belangstelling voor de verspreide pamfletten, tegen de muren stonden stokken 
met spandoeken. “De bond als baas is als brood zonder kaas.” De lokale televisie AT5 en 
een aantal fotografen maakten opnamen, ook later in de kantine. Het verhitte gesprek leek 
even uit de hand te lopen, toen één van de groep van 26 Heilig dreigde aan te vallen. Zijn 
collega’s verhinderden dat. De boosheid liep op, doordat Heilig zijn eerder ingenomen 
standpunt wijzigde. De 26 zouden niet met voorrang uitgenodigd worden, ook niet de 
werklozen onder hen. Alle in 1999 ontslagen arbeiders konden een sollicitatieformulier 
verwachten.

Heilig maakte in het afgedwongen vervolggesprek van 6 april bekend dat het plan van 
de Instroompool van de baan was en dat bij Spano een sollicitatieprocedure startte voor 
acht of negen vacatures. Kennelijk was dit besluit kort ervoor genomen, want in FNV 
Magazine dat een dag eerder was uitgekomen, deelde Heilig nog mee dat niets bekend 
was over klanten voor de nieuwe containerterminal. “Dan kunnen we bij de havenpool 
ook niemand extra aannemen.”99 Over de procedure wilde Heilig geen enkel misverstand 
laten bestaan, de selectie zou verlopen volgens de criteria van Bosschieter. Mede door 
zijn onvermurwbaarheid was van een gesprek geen sprake. De partijen snauwden elkaar 
mededelingen toe.

De begeleidende brief bij het sollicitatieformulier die de “ex-Spanners” een paar dagen 
later ontvingen, sprak zeer omzichtig over de vacatures, “wellicht (…) het personeelsbe-
stand iets uitbreiden”.100 Zonder veel vertrouwen in de sollicitatieprocedure besloten de 
26 uit tactische overwegingen het formulier ingevuld terug te sturen. Niet meedoen zou 
de weg naar Spano definitief kunnen afsluiten. Aarzelingen bleven. Spano vroeg naar de 
bereidheid buiten de haven en het Noordzeekanaalgebied te willen werken en het per-
centage arbeidsongeschiktheid aan te geven. Waren dat aanvullende selectiecriteria? 
Fischer bevestigde de sollicitaties met de aantekening dat tegen deze vragen bezwaren 
bestonden.101

Inmiddels waren zo’n drie maanden verstreken na de zitting van het kort geding. Het 
wachten was op een uitspraak in de grote ontslagkwestie. Na diverse keren uitgesteld te 
zijn, kwam het vonnis op 8 mei 2001. Het pakte voor de 26 negatief uit en riep veel vragen 
op.

99 FNV Magazine, 5 april 2001. De kop van het artikel getuigde van een groot optimisme over de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid in de Amsterdamse haven. “Gezocht: 30 duizend m/v.” Nog voor de zomer zouden drie- 
tot zeshonderd langdurig werklozen bij Ceres aan de slag gaan.
100 Bestuur Spano, Aan ex-Span-medewerkers, 9 april 2001.
101 W.G. Fischer, Aan R. van der Stege, 25 april 2001.
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Vonnis
Door de verwikkelingen rond de Instroompool en de brede aandacht in de media waren 

de 26 vol verwachting. Een week later dan aangekondigd kwam de negatieve uitslag. Door 
een snelle telefonade was iedereen een dag voor de bijeenkomst in de Vierhoek op de 
hoogte. Teleurgesteld aangekomen op de door bijna alle betrokkenen, inclusief de vrou-
wen, bezochte vergadering, groeide de boosheid over de moeilijk te doorgronden tekst van 
tien pagina’s.102 “Heeft de rechter de verslagen van de getuigenverhoren wel gelezen?” “De 
rechter loopt over van begrip voor de werkgever, maar heeft geen oog voor onze positie.”

Toch was er van moedeloosheid geen sprake. In de voorgaande bijeenkomsten waren 
de verwachtingen over een mogelijk succes bij de rechter altijd getemperd geweest door 
twijfel in een stemming van ‘eerst zien en dan geloven’. Bij niemand, ook niet bij degenen 
die nieuw werk vonden, was sprake van vrijblijvendheid. Het was een taai gevecht, maar 
de lange en onbekende, juridische weg zou tot het einde gevolgd worden. In de discussies 
heette dat “we gaan tot de laatste streep”.

Het betoog van de kantonrechter was terug te brengen tot drie overwegingen. Op elk een 
commentaar van de 26 en hun advocaat.
1.  Span 1 voerde met de splitsing in twee pools het hoofdlijnenakkoord uit, vervolgens 
sloot Spano, ook volgens het akkoord, arbeidsovereenkomsten af met de door haar uitge-
kozen groep werknemers. Formeel was Span 1 daar niet verantwoordelijk voor. En mocht 
op Spano wat aan te merken zijn, zij was niet gedaagd, dus geen partij in deze procedure.103

De 26 waren verbaasd over deze redenering. Op het moment van de selectie bestond 
Spano immers nog niet. Bovendien maakte de toenmalige directeur van Span, Bosschieter, 
de keuze. Volgens de rechter was Spano de opdrachtgever en kennelijk de nieuwe tegen-
partij in de procedure. Fischers commentaar was dat de 26 “al van meet af aan het stand-
punt huldigden dat Span en Spano één pot nat was”.104

2. Span had toegegeven dat de selectie, waarmee de splitsing gepaard ging, op punten 
onzorgvuldig was geweest. En inderdaad bevatten de daarbij gebruikte criteria subjectieve 
elementen. Maar de tijdsdruk en de omvang van deze operatie in aanmerking genomen, 
was de gang van zaken niet zo onzorgvuldig dat de ontslagen niet hadden mogen plaats-
vinden. En waren de criteria niet zo ondoelmatig dat het selectieproces onaanvaardbaar 
werd.105

De 26 vonden het merkwaardig dat de rechter het selectieproces voldoende zorgvuldig 
en doelmatig had bevonden. Was er ruimte tussen zorgvuldig en onzorgvuldig? Fischer. 
“Subjectiviteit mag dus. Als het maar doelmatig is. Maar de havenarbeiders vroegen (…) 
niet een ‘doelmatigheidoordeel’ te geven, maar een ‘rechtmatigheidoordeel’.”106

3. De Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening kon niet vals geïnformeerd zijn door Span, 
omdat hij ambtshalve voldoende op de hoogte was van de voorgeschiedenis.107

102 Kantongerecht Amsterdam, Vonnis, rolnummers 20431-99, 4425-00 en 5689-00, 8 mei 2001.
103 Idem, p. 7.
104 W.G. Fischer, Hoger beroep, in: Solidariteit, juli 2001.
105 Kantongerecht, 8 mei 2001, p. 9.
106 W.G. Fischer, Hoger beroep, in: Solidariteit, juli 2001.
107 Kantongerecht, 8 mei 2001, p. 9.



juridische arbeidersstrijd 445

De 26 stelden daar tegenover dat Span, die onjuiste informatie verstrekte, daarmee niet 
vrij gepleit was. Bovendien zou bij Arbeidsvoorziening extra oplettendheid geboden zijn, 
gezien de combinatie van bestuursdeelname aan Span en verantwoordelijkheid voor de 
organisatie van de selectie door Span.108

Misschien dat de rechter zijn interpretatie van de feiten liet leiden door een inschatting van 
de gevolgen van een voor de 26 positieve uitslag. Een aanwijzing hiervoor kon zijn dat hij 
sprak van een procedure “op het verkeerde moment (namelijk erg laat, als er al lang sprake 
is van allerlei voldongen feiten)”. Want, wat zou het gevolg zijn van een herstel van de situ-
atie voor de selectie van 17 juni 1998, zouden mensen van Spano dan ontslagen moeten 
worden? Wat zou alsnog doorstroming naar Spano betekenen van de mensen die geen 
baan vonden binnen of buiten de haven? En als (sommigen van) de 26 niet wilden terug-
keren naar de havenpool, maar een schadevergoeding eisten, kon Spano die dan betalen? 
Zou opnieuw onrust in de haven kunnen uitbreken?

Was het oordeel van de rechter een voorbeeld van ‘eerst het vonnis, dan het bewijs’? 
Dat kon ingegeven zijn door de overtuiging dat de samenwerkende vertegenwoordigers 
van Arbeidsvoorziening en vakbeweging per definitie garant stonden voor een goed werk-
geversschap. De eerste paragraaf van het vonnis – een opsomming van feiten die partijen 
“niet of niet voldoende” betwistten – bevatte in ieder geval meerdere voorbeelden van een 
voor de procederende arbeiders ongunstige vooringenomenheid.

108 W.G. Fischer, Hoger beroep, in: Solidariteit, juli 2001.

Ab de Wildt heeft net Jan Heilig de waarheid gezegd tijdens bezetting kantine FNV Bondgenoten, 2 april 2002
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Zo schreef de kantonrechter over de voorganger van de Arbeidspool, de SHB, dat “die 
tot 1995 met steun van havenwerkgevers en sociale verzekeringsgelden ‘overeind’ werd 
gehouden”.109 Deze conclusie miskende de historische bestaansgrond van de SHB volledig. 
De ondernemers betaalden immers via de pool het risico dat ze liepen bij een personeels-
bestand dat ontoereikend was om in alle voordoende werkzaamheden te voorzien, terwijl 
de overheid het risico dekte dat vastzat aan de instandhouding van een personeelsbuffer.

Een tweede voorbeeld betrof het ongenoemd blijven van de betwiste en beslissende 
passage in het hoofdlijnenakkoord over de doorstroming naar Spano. Zo bleef slechts één 
uitleg over: na Span 2 geen nieuw werk, dus ontslag. Even ongenoemd bleef de correctie 
door manager Pront van haar mededeling dat arbeiders van Span geen werkzaamheden 
voor Spano verrichtten. Een verzuim dat tekenend was, omdat de rechter uitvoerig citeerde 
uit de betreffende ontslagmelding.

Als laatste voorbeeld de stelling van de rechter dat bij het bestuur van Span en Spano 
geen sprake was van “een volledige personele unie”. Maar daarover maakten de 26 zich 
geen zorgen, ze hadden gewezen op een oncontroleerbare belangenverstrengeling. De 
kantonrechter ging daar niet op in. En dit had aan het eind van zijn betoog vreemde con-
clusies tot gevolg. “Tenslotte is voldoende komen vast te staan dat de vakbonden zijn 
uitgenodigd voor overleg over het voorgenomen collectief ontslag, doch dat die het overleg 
uit de weg zijn gegaan. Dit kan (…) Span niet verweten worden.”110 Zo bleef geheel buiten 
beschouwing dat de uitnodiging voor dat overleg mede afkomstig was van bondsfunctio-
narissen die dus uiteindelijk niet verschenen op hun eigen uitnodiging.

Een beeld dat in de bespreking van het vonnis door de 26 naar voren kwam, was: ‘in het 
recht gaat het om gelijk krijgen, gelijk hebben is wat anders’. Bij meerdere leden van de groep 
leefde de opvatting dat het recht wetten, regels enzovoort volgde en daardoor boven de par-
tijen kon staan en zo in staat zou zijn tot een rechtvaardig en waarheidsgetrouw oordeel. Die 
opvatting hield geen stand. Het begrip zorgvuldigheid bleek rekbaar en al gauw besmet door 
doelmatigheid en dat was nauw verwant aan ‘het kon niet anders’. Willekeur bij selectie was 
onaanvaardbaar, maar subjectiviteit toegestaan; zelfs als die oncontroleerbaar was en nega-
tief uitpakte voor oudere, minder gezonde arbeiders. Of een instantie als Arbeidsvoorziening 
over correcte informatie beschikte, maakte plaats voor ‘ze behoorde het te weten’.

Het minst overtuigend voor de 26 was dat een simpel ‘nee’ bij een voor Span ongun-
stige waarneming of conclusie volstond. Als het statistisch gezien buitengewoon aanne-
melijk was dat één criterium, namelijk “voorkeur klanten”, in de selectie de doorslag gaf, 
aanvaardde de kantonrechter de ontkenning daarvan. De overweging dat de allochtone 
herkomst feitelijk een negatief selectiecriterium bleek te zijn, trof hetzelfde lot, evenals 
de kwestie van de raadpleging van de ondernemingsraad. Uit de getuigenverhoren en de 
verslagen van de raad zelf bleek dat niet gebeurd te zijn. De mededeling “met de onder-
nemingsraad is regelmatig overleg gepleegd” overtuigde de rechter die bovendien geen 
aandacht gaf aan het onweerlegbare gegeven dat de leden van die ondernemingsraad zich 
identificeerden met Spano en Span als ballast beschouwden.

109 Kantongerecht, 8 mei 2001, p. 4.
110 Idem, p. 9.
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Zonder twijfel ging het de 26 om het in hun ogen onterechte ontslag. Opheffing betekende 
voor de één terugkeer naar het werk in de havenpool, voor de ander een schadeloosstelling, 
voor weer ander een combinatie van die twee. In de oorspronkelijke dagvaarding stond 
de schadeplichtigheid van Span in de eisen bovenaan. De redenering was: als de rechter 
dat vaststelde over het ontslag, dan was het “kennelijk onredelijk”, dus moest het terug-
gedraaid worden. Van der Stege bestreed de volgorde. Volgens hem ging aan de even-
tuele schade, een oordeel over het ontslag vooraf.111 In de discussie die de 26 hierover 
voerden, kreeg hij voor deze benadering steun. Het gevolg was een aanpassing van de 
eisen. Bovenaan kwam de splitsing in Span 2 en Spano te staan. Zou de rechter die afkeu-
ren, dan moest Span vanaf de splitsingsdatum alsnog loon uitbetalen. Zou hij de split-
sing handhaven, kwam als tweede eis het ‘foute ontslag’ in het geding, dus herstel van de 
arbeidsovereenkomst.112

Nu de kantonrechter min of meer suggereerde de splitsing via Spano aan te pakken, 
keerde de vraag over de verhouding tussen splitsing en ontslag terug. Zowel bij de opstel-
ling van de eisen in het hoger beroep, waartoe de 26 besloten, als bij een tweetal afzonder-
lijke procedures (Fischer: “puur juridische acties”), betraden de 26 meer dan bij voorgaande 
gelegenheden de gespecialiseerde wereld van het recht.113 Hierdoor nam de behoefte aan 
uitleg toe, ook omdat tegelijkertijd verschillende processen liepen. Vanwege de groei van 
de hoeveelheid werk en het nut van een frisse kijk stelde Fischer een samenwerking voor 
met Bert Voogt. Een kennismakingsgesprek bevestigde dat deze Rotterdamse collega goed 
thuis was in de wereld van de haven, hetgeen in ieder geval de vertaling van recht naar 
werkelijkheid ten goede zou komen.114

De beroepsprocedure nam veel tijd in beslag; na de dagvaarding van augustus 2001 volgde 
het vonnis pas in december 2003. Los van deze procedure besloten de 26 tot een nieuw kort 
geding, nadat Ceres geen werk te bieden had en Spano zweeg over de sollicitaties.

Kort geding, derde ronde
Drie maanden na het kort geding van 31 januari 2001 hulden de gedaagde partijen 

zich in zwijgen. Naast Spano lagen bij Ceres de beste kansen op werk. In augustus zou de 
opening plaatsvinden van de nieuwe containerterminal Ceres Paragon die gelegen aan de 
Amerikahaven in het Westelijk Havengebied dubbelzijdig lossen en laden mogelijk maakte. 
Spectaculair waren de negen in Sjanghai gebouwde kranen met een hoogte van 111,8 meter 
die van verre als – nog onbewogen – reuze kraanvogels zichtbaar waren. Weliswaar meld-
den zich voor Paragon nog geen reders, maar na de opening zou dat anders worden.

Voogt wendde zich, onder verwijzing naar het convenant van oktober 1997, tot de direc-
tie van Ceres met het verzoek de 26 voorrang te geven bij de vervulling van vacatures.115 

111 R. van der Stege, Conclusie van Antwoord, p. 11.
112 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, pp. 54-56. Deze twee eisen heetten respectievelijk “primair” (op te vatten 
als maximaal) en “subsidiair” (treedt in de plaats van de primaire eis, wanneer deze niet gehonoreerd wordt).
113 W.G. Fischer, Brief aan cliënten, 26 juni 2001.
114 Bert Voogt was voorheen werkzaam bij stukgoedbedrijf Multi-Terminals Waalhaven, waar hij voorzitter van de 
ondernemingsraad was. Als advocaat was hij in dienst bij Beker CS Advocaten in Rotterdam.
115 B. Voogt, mede namens W.G. Fischer, Aan directie van Ceres, 27 april 2001 (hierna zal alleen de eerste onder-
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Dit initiatief stond niet op zichzelf, parallel eraan blies de ondernemingsraad van Ceres de 
discussie over vreemde inhuur nieuw leven in. Deze keer onder de naam “flying dockers”.

In de haven ging het verhaal rond dat havenwerkers uit Hamburg naar Amsterdam 
gevlogen werden om een cacaoboot te lossen. In een kantinebijeenkomst besloten de 
arbeiders bij Ceres de directie geen ruimte meer te geven de CAO “soepel” na te leven. Het 
resultaat was de verwijdering van de vreemde inhuur (zeven personen), terwijl “mensen 
van Spano werden opgetrommeld die thuis zaten”.116

De herleefde Havenbeleidscommissie stelde in meer bedrijven fricties vast. 
Uitgangspunt was dat alle inhuur via Spano diende te verlopen en wel zo dat de derden 
volgens de CAO werkten.117 Dus ook als Spano niet kon leveren, wat nogal eens gebeurde. 
Om dat mogelijk te maken, was een alert beleid van Spano nodig. De commissie betwij-
felde of de directie, maar ook het personeel, daartoe bereid of in staat was.118

Het duurde enige tijd eer Ceres met een antwoord kwam. Inmiddels was bekend dat 
Paragon later in gebruik genomen zou worden. Eigenaar Kritikos noemde januari 2002 als 
datum.119 Ondanks zorgen over de beschikbaarheid van opgeleid personeel, wees Ceres het 
verzoek van Voogt af; het vonnis van 8 mei 2001 had het convenant gepasseerd.120

Opnieuw kwamen de 26 voor de vraag te staan: ‘hoe verder’. Vier maanden eerder waren 
de sollicitaties de deur uitgegaan en op de korte termijn viel van Ceres niets te verwachten. 
Toch verschilde de situatie van voorgaande gelegenheden. Niet alleen door de acties tegen 
vreemde inhuur, maar ook omdat de naleving van de Dock Work Convention (C137) op de 
actieagenda van de internationale vervoersvakbeweging stond. De Europese Commissie in 
Brussel bereidde een “portpackage” voor dat onder meer liberalisering van de inhuur van 
personeel tot gevolg zou hebben, zodat vreemde inhuur niet meer bestond.121 De bescher-
ming van de havenpool in de CAO zou daarmee onder druk komen te staan en dus het 
voortbestaan.

In een nieuwe bijeenkomst, 24 augustus 2001, besloten de 26 zowel deze acties te 
steunen als een kort geding tegen Spano voor te bereiden. Daaraan vooraf boden ze Van 

tekenaar van de twee advocaten van de 26 genoemd worden).
116 A. E. Olijslager (lid ondernemingsraad Ceres), 21 mei 2001.
117 R. Hemminga, 22 mei 2001.
118 A. E. Olijslager,, 3 juni 2001. De ernst van de situatie bleek uit een bericht van de arbeidsinspectie over buiten-
sporig overwerk en gebrek aan geschoolde havenarbeiders - P. de Leeuw, inspecteur bij arbeidsinspectie, haven en 
vervoer, 30 mei 2001.
119 Het Parool, 4 juli 2001. Kritikos was optimistisch. “De reders komen wel. (…). Ceres Paragon is een investering 
die jaren mee moet, dan kijk ik niet op een maand.” De directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf, H. Gerson, 
meldde geruststellend dat onderhandelingen in volle gang waren - Het Parool, 9 augustus 2001.
120 P.R.W. Schaink (advocaat Ceres, bureau Van Doorne Lawyers in Business in Amsterdam), Aan B.M. Voogt, 3 
augustus 2001.
121 In de laatste week van september 2001 voerde de International Transport Workers’ Federation, waarbij de sec-
tor Vervoer van FNV Bondgenoten aangesloten is, wereldwijd acties voor nakoming van de Dock Work Convention 
(zie noot 49). In Rotterdam en Amsterdam waren dat verlengde kantinebijeenkomsten. Aanleiding ter verdediging 
van C 137 was: 1) veranderingen in de havenarbeid en de kwalificatieeisen aan havenarbeiders door het contai-
nervervoer en de informatietechnologie, 2) liberalisering van de (arbeids)verhoudingen in de havens onder invloed 
van in voorbereiding zijnde wetgeving door de Europese Commissie, waardoor onder meer de bescherming van de 
havenarbeid zou wegvallen en het lossen en laden van schepen door de bemanning gedaan kon worden - N. Stam, 
Nieuwsbrief FNV Bondgenoten, 24 juli, 8 augustus en 20 september 2001.
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der Stege een laatste mogelijkheid per ommegaande te berichten over de sollicitatiepro-
cedure.122 Deze reageerde niet, dus kwam die informatieverschaffing in de dagvaarding 
terecht.123

Nieuwe gegevens noopten tot een aanvulling op de dagvaarding. De verschuiving 
van de zittingsdatum van 12 oktober naar 6 november 2001 maakte dat mogelijk. De 
eerste sporen werden zichtbaar op de ledenvergadering van FNV Bondgenoten Havens 
in Amsterdam. Daar sprak onder voorzitterschap van Koningh sectorcoördinator Stam 
over de acties ter naleving van C137 die twee weken later plaatsvonden. Kaderlid Harry 
Kappelhof, lid ondernemingsraad IGMA, vroeg zich af hoe die acties bij Spano te voeren 
“als twee bondsbestuurders daar als werkgever de boel belazeren en de conventie aan hun 
laars lappen”. Dat bracht een lid van de ondernemingsraad van Spano tot de onthulling 
dat er al sollicitanten waren aangenomen en met anderen gesprekken liepen.124 Stam en 
Koningh erkenden “dat er in Amsterdam een vuiltje op te ruimen was”, maar dat zij niet 
in de positie verkeerden het beleid van hun collega Heilig als werkgever te corrigeren. Wel 
zouden zij in de bond uitdragen dat de conventie bij vacatures voorrang gaf aan werkloze 
havenarbeiders.

Spano meende de conventie gevolgd te hebben door alle ex-Spanners schriftelijk de moge-
lijkheid van sollicitatie te bieden. Uit de 64 reacties was een groep van dertien personen 

122 W.G. Fischer, Aan R. van der Stege, 30 augustus 2001.
123 W.G. Fischer, Dagvaarding Spano in kort geding, Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 11 september 2001.
124 A. de Wildt, Verslag vergadering FNV Bondgenoten, 10 september 2001.

Eén van de vele, anoniem gebleven havenarbeiders; hij heeft zich goed beschermd, 18 mei 1998 - foto Chris Pennarts
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geselecteerd. Tien daarvan lieten weten niet bij Spano in dienst te willen treden. Voor de 
overige drie volgde aanname. Eén van de 26, Cor Mantoua, stond volgens Van der Stege 
ook op de nominatie. “Hij liet echter niets meer van zich horen.” Het bestuur was van plan 
nog tien personen voor een gesprek uit te nodigen. Het totaal kwam daarmee met de eerste 
groep van dertien op 23.125

In de nieuwe dagvaarding leidden deze kennis tot twee eisen.126

1. Spano handelde niet volgens C137. Aansluitend bij de opvatting van Koningh en Stam 
interpreteerden de 26 de conventie zo dat a) ontslagen en b) werkloze havenarbeiders in 
aanmerking kwamen voor vacatures.127 Nu Spano daarvan was afgeweken door allen uit 
te nodigen die door Span ontslagen waren, dienden de leden van de procederende groep 
“een eerlijke kans” te krijgen en bij afwijzing geïnformeerd te worden over de redenen. 
Eventueel gold deze eis alleen voor de werklozen in de groep.128

2. Vast stond dat van de 23 man die uit een voorraad van 64 sollicitanten – inclusief de 25 
procederende arbeiders – waren uitgenodigd voor een gesprek, er slechts één behoorde tot 
die laatste groep.129 Een ongeloofwaardige procedure. Voor die ene sollicitant, Mantoua, 
zo had de personeelsfunctionaris meegedeeld, was slechts een baan beschikbaar, wanneer 
hij zijn deelname aan de juridische procedures beëindigde (dat was hij niet van plan en dat 
zei hij). Bovendien was hem verteld dat buiten hem niemand van de procederende groep 
opgeroepen zou worden. “De enige conclusie die hieruit volgt, is dat eisers bewust niet zijn 
uitgenodigd.”130 Dus luidde de eis: recht op informatie over de sollicitatieprocedure en over 
de individuele toepassing van de selectiecriteria.

Op 6 november 2001 was er dus weer een zitting. Met Gisolf achter de tafel een vertrouwd 
beeld, evenals de televisiecamera’s. Van der Stege was vergezeld door Heilig en naast 
Fischer zat behalve Voogt ook Mantoua die graag zijn visie wilde geven. In een korte inlei-
ding maakte Gisolf gewag van een vervelende situatie waar toch een uitweg in te vinden 
moest zijn. Dat vond Fischer ook. Hij achtte de behandeling van de sollicitanten onrecht-
matig en te kwader trouw, aan de uitnodiging om te solliciteren lag immers een afspraak 
ten grondslag. Daarnaast veroordeelde hij de kwalijke druk op Mantoua.131

Van der Stege erkende dat de bonden en werkgevers een discussie voerden over de uit-
voerbaarheid en de uitleg van C137, maar dat het “alleen de werklozen zou betreffen, lijkt 
Spano tekort door de bocht”.132 Over de kwestie Mantoua gaf Van der Stege het woord aan 
Heilig. Deze had bij de personeelsfunctionaris geïnformeerd en hem was gebleken dat de 
betreffende voorwaarde niet gesteld was.133

 

125 R. aan der Stege, Aan W.G. Fischer, 19 september 2001.
126 W.G. Fischer, Gewijzigde dagvaarding in kort geding Spano, 1 november 2001.
127 Zie noot 38.
128 W.G. Fischer, 1 november 2001, p. 3.
129 Dat was de werkelijke grootte van de groep na de zelfdoding van één van hen. Zie hoofdstuk 16, noot 149.
130 W.G. Fischer, 1 november 2001, p. 5.
131 W.G. Fischer, Pleitaantekeningen, 6 november 2001, p. 2.
132 R. van der Stege, Pleitnotities, 6 november 2001, p. 5. Hij meende dat het moment van gehele of gedeeltelijke 
werkloosheid moeilijk te bepalen was en dat maakte de ruimere interpretatie van “alle ex-Spanners” mogelijk.
133 H. Boot, Aantekeningen bij zitting 6 november 2001.
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Maar hoe de feiten ook lagen of uitgelegd werden, er deed zich een geheel ander pro-
bleem voor. Heilig: “Een nieuw faillissement dreigt, er is te veel leegloop.”134 Mede door 
dit nieuws over Spano was het tijdens de zitting rumoerig en waren de sprekers slecht te 
verstaan. In deze wat chaotische sfeer vergat Fischer Mantoua het woord te geven en was 
een mogelijke troefkaart niet gespeeld.

In zijn uitspraak, 22 november 2001, hield Gisolf zich buiten de interpretatie van de 
conventie en de ervaringen van Mantoua. Volgens hem was aan de plicht van Spano vol-
daan om informatie over de procedure te verschaffen. De gehanteerde criteria waren al 
sinds 1998 bekend, anderen voldeden daar meer aan dan de 26. Als kern van het pro-
bleem zag hij “dat eisers niet geloven in de oprechte bedoelingen van Spano”. Maar van 
het ontbreken van goede trouw was hij niet overtuigd.135 Kortom, Gisolf stelde de 26 in het 
ongelijk.

Misschien moet ook zijn beknopte motivatie beoordeeld worden op wat er niet stond, 
dus buiten beschouwing bleef. En dat waren de op dat moment spelende perikelen van 
Spano die op omvallen stond en Ceres die nieuwe kansen op werk bood maar niet in het 
geding betrokken was. Zo bemiddelend Gisolf zich bij de twee eerdere gelegenheden had 
getoond, zo vermetel gaf hij deze keer Spano gelijk. Voor enige nuance was geen plaats, dat 
hoefde ook niet, want bij Spano was niets meer te halen. Zijn redenering zou kunnen zijn: 
als de 26 of enkelen daarvan een arbeidsplaats in de haven nastreefden, konden ze zich bij 
Ceres melden, daar lag het werk te wachten.

Het ongeloofwaardige gelijk van Spano en de werving van nieuw personeel door Ceres 
stimuleerden de 26 tot een nieuwe poging werk op te eisen. Dat gebeurde door in beroep te 
gaan tegen het vonnis in het kort geding. Tevergeefs.

Niet-juridische feiten
In het besluit van de 26, 1 december 2001, tegen dit vonnis beroep aan te tekenen, 

speelden de gebeurtenissen bij Spano en Ceres een belangrijke rol. Heilig maakte bekend 
dat Spano voor eind november 2001 een overbruggingskrediet van 300.000 gulden nodig 
had. Voor het tot ruim negentig teruggebrachte aantal mensen was er te weinig werk. Als 
belangrijkste oorzaak noemde hij de door slapte beëindigde bestellingen door de SHB en 
de lage tarieven.136

Een brief aan het personeel was zo mogelijk nog alarmerender. Daarin sprak de direc-
tie van “zwaar weer met teruglopende omzetten en oplopende financiële problemen”. De 
door Heilig genoemde oorzaken vulde ze aan met: toenemend ziekteverzuim, afnemende 
bereidheid buiten de Amsterdamse haven en op afwijkende tijden te werken en een onge-
lijke inzetbaarheid van het personeel. Een reorganisatie was nodig, waarbij de arbeids-
voorwaarden niet buiten schot konden blijven.137

 

134 Idem.
135 President Arrondissementsrechtbank Amsterdam, Vonnis, rolnummer KG 01/2008, 22 november 2001, p. 5.
136 Het Parool, 10 november 2001.
137 E. Schwarzwälder, Aan de werknemers (sters) van Spano, 15 november 2001.
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In deze dagen waarin Spano wankelde, berichtte NV Werk zestig cliënten van de sociale 
dienst in Amsterdam op te leiden die vanaf maart 2002 bij Ceres Paragon aan de slag kon-
den.138 Kort daarna volgden filmpjes voor de lokale televisie AT5 en de deelname van NV 
Werk aan de Megabanenmarkt.139 Opvallend waren de advertenties in de dagbladen. Onder 
andere in Het Parool met een kwart pagina tekst – “Werken in onze Amsterdamse haven is 
het mooiste dat er bestaat” – en een even grote foto van Hazes: “Als ik werkloos was, dook 
ik zo de haven in.” In samenwerking met NV Werk bood de gemeente Amsterdam na twee 
maanden opleiding een vaste baan als chauffeur van een straddle carrier en “meteen een 
prima salaris”. Op dezelfde dag verscheen in Het Parool een artikel over Ceres Paragon, 
ook in januari 2002 geen start. Wethouder Dales maakte zich geen zorgen over de door 
de gemeente verstrekte financiële injectie van 282 miljoen gulden. “We hebben een helder 
contract met Ceres en daar houden we ze aan.” 140

De hernieuwde wervingsactiviteit van NV Werk was voor gemeenteraadslid Van Lohuizen 
(Amsterdam Anders/De Groenen) aanleiding weer vragen te stellen aan wethouder Dales. 
Welke afspraken waren tussen NV Werk en Ceres gemaakt en hoe konden werkloze 
havenarbeiders met voorrang aan de werving deelnemen?141 Eerder dan Dales verstrekte 
Hemminga, lid van de ondernemingsraad van Ceres, de nodige informatie. Ceres had de 
verantwoordelijkheid overgenomen, nadat Spano niet in staat bleek de werving en oplei-
ding van NV Werk onder haar vleugels te nemen. NV Werk bleef voor de werving zorgen 
en Ceres nam de scholing voor zijn rekening. Hierbij wist de ondernemingsraad te bedin-
gen dat buiten de genoemde zestig mensen ook arbeidsplaatsen vrij bleven voor ongeveer 
twintig werkloze havenwerkers.142

Naar aanleiding van deze bemoeienis van Ceres, wendde Voogt zich opnieuw tot de 
directie met de vraag over de met voorrang te vervullen vacatures.143 Twee maanden later 
kwam er een antwoord. “Eventueel” ontvingen de door NV Werk geworven mensen een 
arbeidsovereenkomst voor één jaar. “Overigens begrijpen wij dat NV Werk in verband met 
dit project tevens ex-havenarbeiders selecteert.”144

 

138 ANP, 8 november 2001. Op een door de ondernemingsraad georganiseerde personeelsbijeenkomst op 
zondag 25 november was de aanwezigheid van Koningh niet gewenst. In een brief aan de bondsleden bij Spano, 
23 november 2001 bood hij zijn steun aan. Daarna werd het stil, zowel over de arbeidsvoorwaardelijke ingrepen 
als over het overbruggingskrediet. Het acute gebrek aan geld zou veroorzaakt zijn door zeer trage betalingen van 
inlenende werkgevers. Ruim een half jaar later sprak directeur Schwarzwälder opnieuw over een krediet. Er was 
slechts werk voor zestig van de 92 mensen die bij Spano op dat moment in dienst waren. De teruglopende vraag 
had voor een belangrijk deel zijn oorzaak in het jaarcontract dat Ceres met 36 langdurig werklozen gesloten had. 
Heilig: “Heel vervelend die verdringing van arbeid” - NRC Handelsblad, 5 juni 2002.
139 Een project van onder andere de Sociale Dienst Amsterdam, NV Werk en een groot aantal werkgevers dat 
beoogde Amsterdamse uitkeringsgerechtigden in contact te brengen met werkgevers die over vacatures beschik-
ten. Het ging 12 november 2001 van start en eindigde 31 juli 2002.
140 Het Parool, 17 november 2001.
141 E. van Lohuizen, Schriftelijke vragen aan wethouder G.D. Dales, 22 november 2001.
142 R. Hemminga, Over NV Werk, 26 november 2001.
143 B.M. Voogt, Aan directie Ceres, 27 november 2001.
144 P.A.M. Witteveen (advocaat Ceres, Van Doorne Lawyers in Business te Amsterdam), Aan B.M. Voogt, 28 
januari 2002.



juridische arbeidersstrijd 453

In zijn antwoorden aan Van Lohuizen gaf Dales aan dat er in februari 2002 zo’n 120 
arbeidsplaatsen te bezetten waren. Eerst een groep van tachtig, waartoe de zestig men-
sen behoorden die NV Werk had geworven. Daarna de overige twintig arbeidsplaatsen 
die bestemd waren voor oud-havenwerkers en voor werknemers die Ceres zelf aantrok.145

Op de zaterdagmorgen van 1 december 2001 kwamen de 26 bijeen om conclusies te trek-
ken uit het negatieve vonnis van Gisolf en de nieuwste ontwikkelingen bij Spano en Ceres. 
De discussie ontwikkelde zich tot een bezinning op zowel ‘wat willen we nog’ als ‘hoe 
pakken we dat aan’. Ook als Spano geen geld zou hebben en Ceres op de korte termijn geen 
werk bood, bleef de behoefte aan een rechtvaardige behandeling recht overeind staan. “Op 
z’n minst willen we een excuus van het bestuur van Spano.” Wat de aanpak betreft, kon 
de afwijzende argumentatie van Gisolf aangrijpingspunten bieden voor een hoger beroep. 
En dat was het geval.

“Kwade trouw” bij Spano achtte Gisolf niet bewezen.146 Fischer had de bewijslast bij 
Spano gelegd door de onwaarschijnlijkheid te benadrukken dat uitgerekend de 26 op één 
na waren afgevallen. Hij overtuigde Gisolf niet. Spano vond anderen meer geschikt. Of dat 
terecht was – en daarmee kwamen de 26 op de inzet van het hoger beroep (‘spoed appèl’) 
– zou moeten blijken uit de precieze informatie over de door Spano gebruikte selectie-
criteria. Daaraan verbonden eisten ze per individu (Mantoua uitgezonderd), aan te geven 
waarom er geen uitnodiging voor een sollicitatiegesprek uitgegaan was.147

Van der Stege volgde in zijn antwoord de redenering van Gisolf. De criteria waren 
bekend, terwijl voor de eis om individuele informatie geen rechtsregel bestond die Spano 
dat kon gebieden. Bovendien was de beslissing ‘wel of niet geschikt’ relatief, voor een 
beperkt aantal arbeidsplaatsen koos Spano de meest geschikte mensen. Daarbij waren cri-
teria als arbeidsbeperkingen of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid niet doorslaggevend, 
maar voor Spano wel van belang “nu zij immers personen dient aan te nemen die zij ook 
daadwerkelijk kan inzetten bij de havenbedrijven in Amsterdam”.148

Het vonnis (‘arrest’) van het Amsterdams Gerechtshof was kort, krachtig en afwijzend. 
Het volgde Van der Stege over de criteria en de individuele toepassing. Opnieuw was het 
gebrek aan goede trouw onvoldoende aannemelijk gemaakt. Tenslotte stond het Spano vrij 
de vraag naar arbeidsongeschiktheid te stellen en de inzetbaarheid van personen te laten 
meetellen.149 

Nieuwe argumenten bleven uit. Zoals de 26 eerder – individueel – niet te weten waren 
gekomen waarom ze ontslagen waren door het bestuur van Span, bleven ze nu in het 

145 G.D. Dales, Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Van Lohuizen inzake werving van personeel 
voor Ceres door de NV Werk Amsterdam op de Megabanenmarkt, 9 januari 2002. Ruim een half jaar later kon de 
puzzel gelegd worden. Directeur R. Sponselee van Ceres, vertelde dat de afspraak met NV Werk een uitwerking 
was van de “package deal” met de gemeente Amsterdam ten tijde van de investeringssteun; de één geld, de ander 
arbeidsplaatsen - NRC Handelsblad, 5 juni 2002.
146 President Arrondissementsrechtbank Amsterdam, Vonnis rolnummer KG 01/2008, 22 november 2001, p. 4.
147 W.G. Fischer, Dagvaarding Spoed Appèl, Gerechtshof Amsterdam, 5 december 2001, p. 6.
148 Van der Stege, Memorie van antwoord, 3 januari 2002, pp. 9-11. Memorie staat hier voor beschouwing of 
verhandeling.
149 Gerechtshof Amsterdam, Arrest, rolnummer 1364/01 SKG, 14 maart 2002, p. 6.
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ongewisse waarom ze niet waren uitgenodigd voor een gesprek en uiteindelijk niet aan-
genomen door het bestuur van Spano. Want dat wilden ze in dit hoger beroep weten: hoe 
waren de criteria voor ieder afzonderlijk toegepast? Dat ze gezamenlijk ongeschikt waren 
verklaard was één, waarom dat voor ieder afzonderlijk met zijn ervaringen en kwalificaties 
gold, was twee.Wat betreft een algemeen oordeel over de toepassing van de criteria – wel 
of niet te goeder trouw – volstond het hof met het droge bericht dat er niets oneerlijks was 
gebeurd. Hoewel de 26 van dit beroep geen hoge verwachtingen hadden, waren ze zon-
der meer teleurgesteld over de magere uitleg die het arrest niet boven het niveau van een 
mededeling uitbracht.

Zo stonden de 26 dus met lege handen. Bijna anderhalf jaar, nadat ze voor het eerst 
hoorden van de Instroompool en mogelijkheden zagen los van de ontslagprocedure 
hun comeback in de haven te maken. De Instroompool was verboden, maar Ceres 
adopteerde NV Werk en daarmee fondsen voor werving en opleiding zonder voorrang 
te geven aan ontslagen havenwerkers. Spano kon er niet omheen vacatures te laten 
vervullen door oud-arbeiders van Span, maar deed dat zonder de 26 als eersten een 
kans te bieden. Dat daarbij bondsvertegenwoordigers zonder merkbare moeite konden 
handelen als werkgever beschouwden met name de bondsleden in de groep van 26 
als een dieptepunt in hun arbeidersbestaan.150 Via Van der Stege gaven Heilig en Ter 
Wisscha hun goedkeuring aan interpretaties van de internationale havenconventie 
die nadelig waren voor ontslagen èn werkloze havenarbeiders en nuanceerden ze 
het beroep op die conventie, omdat deze “nimmer geïmplementeerd” was in de 
Nederlandse wetgeving.151

Toch zou voor de 26 en hun werkloze collega’s de situatie aanzienlijk gunstiger zijn 
geweest, wanneer de nieuwe containerterminal klanten had weten te werven en de 
verwachte honderden arbeidsplaatsen moest bezetten. Ceres zou onder de druk van de 
ondernemingsraad de 26 met voorrang moeten aannemen en/of opleiden. Spano zou 
een grotere inleenvraag hebben en op een gegeven moment bij de 26 uitkomen. Anders 
gezegd: niet-juridische feiten bepaalden mede het juridisch verlies.
En het juridisch debat?
Stel dat beide rechters Mantoua hadden geloofd; dus vonden dat hij onheus bejegend 
was en zijn collega’s op voorhand kansloos verklaard waren. Stel dat Mantoua het woord 
had gevoerd en/of de bewuste personeelsfunctionaris als getuige was opgeroepen. 
Dan hadden beide rechters waarschijnlijk geen genoegen genomen met de verklaring 
van Heilig.152 Stel dat de rechters niet tevreden waren geweest met de mededeling dat 

150 Jan Bakker, één van de 26: “Ze hebben zich laten verlokken om op de stoel van de werkgever te gaan zitten. En 
dat is natuurlijk het stomste wat je kan doen. De werkgevers zeggen dan: we hebben een akkoord en het is jullie 
pakkie-an om het uit te voeren, dus tweehonderd eruit. Zo zijn we besodemieterd” - Teunissen, Gekleurde waar-
heid. Weggezet (documentaire).
151 R. van der Stege, Pleitnotities Kort Geding, 6 november 2001, p. 4.
152 Mantoua: “Bij het sollicitatiegesprek zeiden ze dat ze me heel graag terug wilden hebben. Om je kwaliteiten 
en communicatievaardigheden, daarmee kun je jongeren begeleiden. Maar je moet je wel heel flexibel opstellen, 
veel ‘s nachts en in het weekend werken als je wordt opgeroepen. De personeelsfunctionaris zei erbij: je moet wel 
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de criteria bekend waren en eerlijk toegepast. Dan hadden ze Van der Stege en Heilig 
niet geloofd en getwijfeld aan de objectiviteit van de selectie. De stelling van kwade 
trouw kon dan beter onderzocht worden en was misschien wel aanvaard. Anders 
gezegd: de beoordeling door de rechters van wat de 26 beweerden en Span en Spano 
bestreden, kende keuzemogelijkheden en ruimte voor verschillende interpretaties. De 
beslissingen die daaruit voortvloeiden, kregen door de juridische context en legitimatie 
een bijzondere – rechtsgeldige – betekenis, terwijl ze veel weg hadden van persoonlijke 
meningen.

Ook de uitspraak in het spoed appèl deed een beroep op de volharding van de 26. De 
lange duur van de rechtsgang, waarvoor ze elkaar vanaf het begin in maart/april 1999 
waarschuwden, ontpopte zich als een nieuwe tegenstander. Gedurende de verstreken 
drie jaar pakten de meesten hun leven weer op. Achttien man werkten in een nieuwe 
baan en het gewraakte ontslag bij de havenpool stond niet meer in het brandpunt van 
hun bestaan. Wat hen bleef binden, was het gevoel in hun waardigheid en rechten 
aangetast te zijn. Erkenning en herstel, dat streefden ze na.153

Het zou overdreven zijn te denken dat zij over het negatieve vonnis van 14 maart 2002 
de schouders ophaalden. Wel overheerste de nuchterheid van ‘we hebben nog meer 
ijzers in het vuur’. Te weten: het beroep in de procedure tegen het ontslag en twee 
procedures over de verhouding tussen Span en Spano. En niet te vergeten de kwestie 
van de eindafrekeningen en pensioenpremies.

afzien van verdere deelname aan de procesgang. Heilig heeft de personeelsman gedekt, omdat hij over de schreef 
was gegaan” - Teunissen, Gekleurde waarheid. Weggezet (documentaire).
153 Bakker: “Ik rekende erop over een paar jaar met zestig jaar met prepensioen te gaan. Zo was dat in de haven 
geregeld. En goed geregeld na vanaf je veertiende jaar gewerkt te hebben. Dat ben ik kwijt. Nu kan ik in de land-
bouw tot mijn vijfenzestigste doorwerken - Teunissen, Gekleurde waarheid. Weggezet (documentaire).




