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hoofdstuk 1

Eigenaardige toestanden

In 1890 getuigden losse arbeiders uit de Amsterdamse haven in een staats enquête van 
de “eigenaardige toestanden” waarin zij probeerden hun boterham te verdienen.1 Een 
jaar daarvoor waren ze tot een eerste vakorganisatie gekomen. Twee gebeurtenissen 
aan de vooravond van een stormachtige opgang in de Nederlandse economie die ook 
de Amsterdamse haven beroerde. Van gereguleerde arbeidsverhoudingen was nog 
nauwelijks sprake. Wel vormde zich aan het einde van de negentiende eeuw, met steun 
van het Nationaal Arbeids-Secretariaat de landelijke Nederlandsche Scheeps-  
en Bootwerkersbond.

Economisch tij
Aan het begin van de internationale “grote depressie” van de negentiende eeuw (1873-

1896) bevond Nederland zich in een tijd van doorbrekende industrialisatie. Dit verzachtte 
de uitwerking. Directe effecten bleven uit tot in de jaren tachtig; de verkeersinfrastructuur 
verbeterde en het welvaartsniveau steeg voorzichtig.2

Dat gold ook voor Amsterdam. In de tweede helft van de jaren zeventig was zelfs sprake 
van een expansieve economie.3 Zo bracht de aanleg van het Noordzeekanaal, 1876, aanpa-
lende investeringen en uitbreiding van de havens mee4 en kregen na de opening handel, 
koopvaardij en scheepsreparatie nieuwe impulsen.5 Van invloed op de lokale economie 
was ook de grote bevolkingsgroei. Het al jaren stabiele inwonertal van ongeveer 250.000 
steeg van 270.000 in 1870 via 418.000 in 1890 naar 609.000 in 1914.6 Stadsuitbreidingen 
en een hausse in de bouwnijverheid waren het gevolg. In hoog tempo verrezen in de laatste 
dertig jaar van de negentiende eeuw arbeiderswijken als de Czaar Peterbuurt, Dapperbuurt 
en Indische buurt. Naar deze nieuwbouw verhuisde een deel van de eerdere bewoners van 

1 De typering was van de enquêtecommissie in: Verslag omtrent het onderzoek ingesteld door de Derde 
Afdeeling der Staatscommissie van Arbeidsenquête, benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 (staatsblad no. 
1). In het bijzonder ten aanzien van het los- en laadwerk bij zeeschepen te Rotterdam en Amsterdam, p. 13 (hierna: 
Verslag arbeidsenquête 1890). De enquête vond plaats van 8 september tot en met 18 oktober 1890.
2 De transportsector nam 73 procent van de investeringen voor zijn rekening - J.L. van Zanden, A. van Riel, 
Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling, Amsterdam 2000, p. 349 (hierna: Nederland 
1780-1914). In de periode 18551890 verdubbelden de reële lonen  idem, p. 308.
3 J.L. van Zanden, De industrialisatie in Amsterdam 1825-1914, Bergen 1987, pp. 52, 53 (hierna: De industrialisa-
tie Amsterdam).
4 Kort na de eerste spade voor het Noordzeekanaal in 1865 brak een periode aan van uitbreiding van de 
Amsterdamse havenwerken. Bijvoorbeeld de aanleg van de eerste oliehaven (1870), de bouw van de Handelskade 
(1875) en de uitbreiding van de houthaven (1876) - M.G. de Boer, De Haven van Amsterdam en haar verbinding met 
de zee, Amsterdam 1926, pp. 196-201 (hierna: De Haven).
5 Van Zanden, De industrialisatie Amsterdam, p. 58.
6 De Boer, De Haven, p. 300.
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de Oostelijke eilanden: Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg.7 De scheepstimmerlieden 
en smeden maakten plaats voor havenarbeiders, zeelieden en nieuwkomers; Kattenburg 
heette het bootwerkerskwartier.

Vanaf 1884 sloeg de depressie in als een bom. Werkloosheidsstatistieken waren er 
nog niet, “maar te Amsterdam was het zoo, dat in den Jordaan geheele straaten werkloos 
waren”.8 “De winter van 1890-91 was een der felste van de gehele 19e eeuw. Van begin 
november heerschte onafgebroken de bitterste koude, de werkeloosheid en de ellende 
waren meer dan verschrikkelijk. Het aantal doodgevroren menschen was ongehoord talrijk, 
het aantal zieken en hongerenden ontelbaar.”9 In dezelfde tijd openden het Rijksmuseum 
(1885) en het Concertgebouw (1888) de deuren en kreeg het Centraal Station (1889) zijn 
voltooiing. Pauperisme en moderniteit gingen samen.

Eveneens in deze late jaren tachtig maakte de Amsterdamse Kamer van Koophandel zich 
grote zorgen over de stagnatie van het “transietverkeer”. Een in 1890 ingestelde commissie 
ontwierp een plan voor “herstel van den ouden handelsbloei”. Dat leidde onder meer tot de 
verbetering van de Handelskade, sluizen en kanalen en de aanleg van nieuwe ligplaatsen, 
kaden (IJ-, Erts- en Borneokade), loodsen en het Gemeentelijk Entrepot. In het verslag over 
1899 juichte de Kamer van Koophandel over “een adem van opgewekter leven, een trilling 
van grootere activiteit”.10 De aanwezigheid van rederijen, scheepswerven, machinefabrie-
ken en trafieken als de suikerraffinage en bierbrouwerij zorgden voor de nodige zuurstof.

Amsterdam als aanvoerhaven en handels- en distributiecentrum van koloniale pro-
ducten, tevens hoofdzetel van een snel groeiend aantal cultuurmaatschappijen, nam dan 
ook actief deel aan de economische springvloed die internationaal midden jaren negentig 
doorbrak.11

Tabel 1.112 — Aantal Amsterdam inkomende zeeschepen

1870 1.297 1890 1.675 1910 2.228

1880 1.589 1900 2.111 1914 2.003

Met de Amerikaanse joeg de Duitse economie deze expansie aan die met name Rotterdam 
als doorvoerhaven krachtig stimuleerde en klaarmaakte voor de stormachtige ontwikke-
ling die tot de Eerste Wereldoorlog zou duren. In samenhang daarmee moderniseerde de 
koopvaardijvloot, stegen de investeringen in de scheepvaart, groeide het aantal stoom-

7 J.H. Kruizinga, Adieu Kattenburg. De geschiedenis van de Oostelijke eilanden, Amsterdam 1966, pp. 8-15.
8 W.H. Vliegen, De dageraad der volksbevrijding. Schetsen en tafereelen uit de Socialistische beweging in 
Nederland, Amsterdam 1922, tweede druk, eerste deel, p. 139 (hierna: De dageraad). Vliegen sprak van tienduizen-
den werklozen, bijeenkomsten van achtduizend mensen (p. 198) en een Werklozenvereniging die begin 1887 2.612 
leden telde (p. 310). Leden kregen onder meer brood uitgedeeld.
9 Idem, tweede deel, p. 319.
10 De Boer, De Haven, pp. 257-271.
11 Cultuurmaatschappijen zijn ondernemingen, veelal naamloze vennootschappen en gefinancierd door cul-
tuurbanken die in Indonesië tropische gewassen lieten verbouwen. Hun aantal van 77 in 1890 was in 1896 bijna 
verdubbeld - Th. van Tijn, De negentiende eeuw, De periode 1848-1914 (hierna: De negentiende eeuw), in: J.H. van 
Stuijvenberg (redactie), De economische geschiedenis van Nederland, Groningen 1977, p. 253.
12 De Boer, De Haven, p. 301.
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schepen en rederijen, verdween de zeilvaart en verdubbelde het vervoersvermogen van 
de Nederlandse vloot.13 Met een sterk Duits achterland en binnen de context van de vrij-
handelstraditie profiteerden de Hollandse havensteden ten volle van hun koloniale en 
maritieme positie. De strategische ligging vormde de basis voor “de succesvolle economi-
sche ontwikkeling van de ‘lange’ twintigste eeuw”.14 Daar kwam bij dat een zwakte van de 
Nederlandse economie, het gebrek aan grondstoffen, voor de havens gunstig uitwerkte. 
Hun relatief gemakkelijke bereikbaarheid maakte de overzeese import van deze goederen 
goedkoper dan elders.15 “En dan gaan, tegen 1900, de remmen los.”16

Tabel 1.217 — Tonnage ingeklaarde zeeschepen, in miljoenen

 AmsterdAm rotterdAm

1850 0,4 1,0

1900 2,0 9,5

1913 2,6 13,0

In die havens werkten mensen. Door de bijzondere omstandigheid van de arbeidsenquête 
legden ze zelf veel vast over de organisatie van hun nog letterlijk te nemen arbeidsmarkt 
en hun, ten opzichte van de burgerij geïsoleerde, sociaal-economische positie.

Afwijkend en vreemd
Door de grote sociale afstand tot de arbeidsplaats ontbrak het de burgerij aan kennis 

over het ‘gemene volk’. Ze vreesde de verstoring van de sociale rust en veiligheid, zag met 
ondervoede en ongezonde arbeiders de industrialisatie stagneren en was verontrust over 
de opkomende arbeidersbeweging.

De parlementaire enquête van 1887 over de werking en uitbreiding van de wet op de 
kinderarbeid van 1874 was een uitdrukking van deze zorgen. Door de ontbinding van 
de Tweede Kamer beëindigde de ingestelde enquêtecommissie vroegtijdig haar werk. 
Niettemin trokken de schokkende onthullingen zoveel aandacht dat de handelsuitgave van 
ruim elfhonderd pagina’s rap was uitverkocht.18 Een aandacht die te maken had met het 
feit dat in tegenstelling tot eerder onderzoek, waarin autoriteiten de verzamelde informatie 
bewerkten, arbeiders en arbeidsters in de rapportage rechtstreeks aan het woord kwamen. 
Bij de hervatting in 1890 waren dat voor de eerste keer Amsterdamse (en Rotterdamse) 
bootwerkers.
Het verslag stelde bootwerkers gelijk aan het “sjouwersvolk” dat het eigenlijke los- en 

13 J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, Amsterdam 1968. pp. 151,152 (hierna: De 
industrialisatie). In de periode 1889-1905 steeg het aantal stoomschepen onder Nederlandse vlag van 131 naar 287 - 
idem p. 402.
14 J.L. van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw. Economische geschiedenis van Nederland 1914-1995, Utrecht 
1997, p. 49 (hierna: Een klein land).
15 Idem, p. 22.
16 Van Tijn, De negentiende eeuw, p. 239.
17 Directie van den Arbeid, Verslag over het Haventoezicht uitgeoefend in 1913, ‘s-Gravenhage 1914, pp. 72, 73.
18 De arbeidsenquête van 1887. Een kwaad leven. Heruitgave van de “Enquête betreffende werking en uitbrei-
ding der wet van 19 september 1874 (Staatsblad No. 130) en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen” 
(Sneek 1887), bezorgd en ingeleid door J. Giele, Nijmegen 1981, deel 1, p. XVI (hierna: De arbeidsenquête 1887).
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laadwerk verrichtte.19 De enquête hoorde ook andere havenarbeiders: erts-, fruit-, hout-, 
graan-, kolen- en veemwerkers, meters en wegers, nachtwakers, scheepsoptuigers en 
schuitenvoerders. De grens tussen bootwerkers, de grote meerderheid, en anderen was 
niet scherp. Bootwerker A. Kuiper vertelde al het voorkomende werk aan te pakken, 
“graan- en houtboten en boten met stukgoed geladen”.20

Een kleine minderheid, ‘de vasten’, werkte voor een vast loon bij een ondernemer of 
patroon die geregeld werk te doen had. Ze kenden geen arbeidsovereenkomst en dus geen 
opzegtermijn. Dat gold ook voor de grote meerderheid, de losse arbeiders. Zij werkten 
zonder een arbeidsrelatie voor een reder (scheepsexploitant) of een cargadoor (scheepsbe-
vrachter). Tijdelijk ingehuurd door een scheepsaannemer of baas konden ze niet rekenen 
op een vast loon.21 Een deel van hen kwam met voorrang aan de beurt bij de verdeling 
van het werk; als ‘losvasten’ werkten ze niet voor één patroon, wel vaak voor één baas. 
De overigen beschikten niet over zo’n voorkeurspositie en kwamen daarna. Ze maakten 
aanzienlijk minder kans op (regelmatig) werk en dus inkomen.

Soms vonden de aanneming en de betaling plaats in het kantoor van de inhurende firma 
door een in dienst zijnde beambte. Meestal geschiedde dit echter bij het pakhuis of de 
boot, op straat of in de kroeg.22 Dat laatste kwam veel voor, ook omdat er geen wachtlo-
kalen waren en bazen en kroeghouder samenwerkten. “Die het meest op het leitje staat, 
komt het eerst aan het werk.”23 Soms waren die twee in één persoon verenigd, vertelde 
de Amsterdamse scheepsoptuiger W.T. Weesing: “Op de Geldersche Kade is eene kroeg 
van F. Baak waar menschen f. 1 hebben moeten verteren om aan eene graanboot te kun-
nen komen. Twee maanden geleden, op een tijd, dat er groote werkloosheid was, ging het 
praatje rond: er komt een boot aan voor Baak. Alles wat leven en adem had, stroomde er 
heen. Toen het volk daar uren gezeten had, kwam de baas en vroeg: wat is hier te doen? Op 
de vraag van het volk, of de boot er was, luidde het antwoord: nog niet van de ladingplaats 
vertrokken. Het volk ging heen en de toonbanklade was reeds voorzien van de winst van 
de boot, die nog niet eens binnen was.”24

19 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, pp. 2, 3. Volgens de Volks- en beroepentelling van 1889 ging 
het in Amsterdam om ruim 8.000 sjouwers en bootwerkers (exclusief ongeveer 2.000 pakkendragers en loop-
knechten) op een totaal van 70.211 arbeiders - De arbeidsenquête 1887, deel 1, pp. XXI, XXII.
20 Onderzoek omtrent de maatschappelijke toestanden der arbeiders, omtrent de verhoudingen tusschen werk-
gevers en arbeiders in de verschillende bedrijven, en omtrent den toestand van fabrieken en werkplaatsen met het 
oog op de veiligheid en de gezondheid der werklieden, ingesteld door de Staatscommissie benoemd krachtens de 
wet van 19 januari 1890 (Staatsblad no. 1). Derde Afdeeling, Getuigenverhooren, p. 125 (hierna: Onderzoek).
21 Het havenbedrijf kenmerkte zich door aanneming en onderaanneming. In de eerste plaats nam de cargadoor 
bij het laden en lossen van de vrachten de belangen van de rederij waar. In de tweede plaats besteedde hij het werk 
uit aan een scheepsaannemer. Na 1890 lieten de binnenlandse rederijen met hun geregelde stoomvaartlijnen het 
laad- en loswerk meer door vaste arbeiders verrichten.
22 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, p. 5.
23 Staatscommissie, Onderzoek, p. 90. Zo beschreef bootwerker Nicolaas Tuinder de relatie tussen kroegbaas en 
scheepsaannemer.
24 Idem, p. 141.



eigenaardige toestanden 21

Besteken op de Handelskade25 
“De klanten van Japie [porder] zijn voornamelijk haven arbeiders. Die zijn aan hun existentie 
verplicht om vijf uur in de vroegte aan het hek van de Handelskade anderhalf uur te blauw
bekken. Komt de ploegbaas om half zeven uit zijn warme kantoor om volk voor vandaag te 
‘besteken’. Wie vooraan bij het hek staat heeft de meeste kans op een karwei van een dag. 
Ze dringen en vechten om door de machtige werkgever opgemerkt te worden. De mens, 
die werk zoekt, is de mens een uitgehongerde wolf. De ploegbaas heeft zijn sympathieën en 
antipathieën. Hij pikt de sterken eruit. Alleen als de haven stampvol ligt met schepen, die 
allemaal evenveel haast hebben om weg te komen, komen de nietzoergsterken aan de beurt 
om de hele dag onder balen meel van vijf en zeventig kilo te lopen.”

De bootwerkers en sjouwers behoorden tot het “lagere volk”. Regelmatig werkloos wacht-
ten ze rusteloos of gelaten op de kade of de hoek van de straat. Voor de buitenstaander, 
en dat gold de burgerij die zelden een bootwerker ontmoette, hingen ze doelloos rond, 
bovendien in of rond de vele cafés in het havenkwartier. Voor de burgerij waren ze geheel 
vreemd; afwijkend in gedrag en uiterlijk, ook van de fatsoenlijk geachte, geschoolde 
ambachtslieden waarmee in ieder geval regelmatig een zakelijke relatie bestond. Door de 
organisatie van de arbeid en de komst van het grootbedrijf hadden zelfs de patroons en 
directies zelden direct contact met het werkvolk. Dat was met de regeling van de lonen 
uitbesteed aan de baas of beambte. Maar dat gebeurde niet willekeurig, zo maakte één van 
hen duidelijk: “(...) de minste prijs vleit ons”.26

Behalve als ruw en onverschillig, zag de burgerij bootwerkers ook als ontevreden en 
opstandig. Hun gebrekkige opleiding, grote armoede, schamele woningen en beperkte 
gezondheidszorg betekenden een bestaan dat evenals hun arbeid ongeregeld tot regel-
loos was. een bestaanswijze die niet inspireerde tot vakorganisatie en versterkt werd door 
een grotendeels gezamenlijk woongebied. Samengepakt in nauwe straten, van de kelder 
tot de zolder op driehoog, leefden de bewoners door de ligging van de Oostelijke eilanden 
afgezonderd van de stad, door hun gemeenschappelijke omstandigheden hadden ze een 
sterke onderlinge band.27

De enquête leverde schokkende informatie op over de arbeidsvoorwaarden en arbeids-
omstandigheden in het algemeen en die van kinderen en ouderen in het bijzonder. De jonge 
vakorganisaties lieten hun eerste protesten en eisen horen.

25 M. Sluyser, Voordat ik het vergeet, Amsterdam z.j., pp. 38-42. De gebruikte term “besteken” staat voor werk 
indelen, een bestek maken, een plan opzetten.
26 De expediteur en cargadoor E.G. Scheuer voelde zich niet geroepen invloed uit te oefenen op de scheepsaan-
nemer: “Neen, dat kunnen wij niet doen. Er is zoveel concurrentie, dat het op een halven cent wordt uitgerekend” 
- Staatscommissie, Onderzoek, p. 128.
27 D. Bos, Waarachtige volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894, Amsterdam, 
2001, pp. 110-114 (hierna: Waarachtige volksvrienden). J. Haag, Kerend tij. Het ontstaan van klassebewustzijn op de 
oostelijke eilanden, in: Werkgroep Amsterdamse arbeidersbeweging, Werken rondom het IJ. Vakbondsstrijd in vijf 
Amsterdamse bedrijfstakken, 1870-1940, Amsterdam 1981, p. 45 (hierna: Kerend tij).
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Eerste vakorganisatie
De geopenbaarde gegevens uit de enquêtes boden een schrikbeeld van lange arbeidstij-

den en gezondheidsschadelijke arbeidssituaties. Door het lichamelijk zware karakter was 
in de haven arbeid van kinderen jonger dan vijftien jaar niet wijd verbreid, maar kwam wel 
degelijk voor. Jongens bedienden de stoomwinch (stoomlier), een bij het hijsen gebruikt 
werktuig. Soms brachten ze ook balen uit het ruim buiten boord. Hun arbeidstijd was 
gelijk aan die van volwassenen, hun loon bedroeg minder dan de helft. Getuige Weesing 
wees op het gevaar van jongens aan de winch. “Zij vallen in slaap en daaruit ontstaan de 
grootste ongelukken.”28 De Boot-, Scheeps- en Dokwerkers-Vereeniging Volharding vond 
dat de minimumleeftijd voor de havenarbeid twintig jaar moest zijn.29

Indrukwekkend was het optreden van 
Willem Ansing op vrijdag 7 januari 1887.30 De 
enquête commissie hoorde hem als voorzitter 
van de IJzer- en Metaalbewerkers Vereeniging. 
Ansing was smid, maar werkte vanwege de eco-
nomische crisis vanaf 1881 als sjouwer in de 
Amsterdamse haven. Zijn beschrijving van de 
positie van oudere arbeiders was indringend: 
“Als iemand over de 50 komt, wordt hij in den 
regel spoedig zwakkelijk en oud. De bazen 
begrijpen dat spoedig en dan is het gedaan. Ik 
moet u zeggen, dat mij geen geval bekend is 
dat er iets voor zulke mensen gedaan werd, ik 
zou het anders eerlijk zeggen. De patroon gaat 
in dergelijke gevallen hakken en vitten om den 
man zodoende weg te krijgen. Dan wordt er 
gezegd: oude jongen, ik kan je niet langer voor 
dat geld gebruiken, en dan wordt het loon ver-
minderd. Een jaar of een paar jaar later, als de 
man nog zwakker is geworden, dan wordt het 

28 Staatscommissie, Onderzoek, p. 141. De scheepsaannemer H. Velling gaf zonder aarzeling toe dat hij tot in 
1889 met jongens van dertien jaar had gewerkt. Mede daarom was hij niet geliefd, tot vijf weken na de staking van 
1889 was bij hem alleen werk onder toezicht van de politie mogelijk - idem, pp. 149-151.
29 Schriftelijke Inlichtingen omtrent los- en laadwerk bij zeeschepen, in antwoord op de lijst van vraagpunten 
(Amsterdam), 1890, p. 20 (hierna: Schriftelijke inlichtingen).
30 W. Ansing (1837-1900), een vakmatig en politiek geschoolde arbeider die tot de pioniers van de Nederlandse 
arbeidersbeweging behoorde. In 1869 was hij één van de stichters van de Nederlandse afdeling van de 
Internationale Arbeiders Associatie. Deze, later Eerste Internationale genoemd, was in 1864 in Londen gevormd. 
Hoewel de Nederlandse sectie kort bestond, de landelijke organisatie verdween in 1874 geruisloos, maakte ze veel 
los. Vakverenigingen werden opgericht, massale vergaderingen belegd, demonstraties georganiseerd, contac-
ten gelegd met ongeschoolde arbeiders als sjouwerlieden en fabrieksarbeiders, arbeidersbladen uitgegeven en 
ervaringen uit al verder geïndustrialiseerde landen ingebracht - J. Giele, De Eerste Internationale in Nederland. 
Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876, Nijmegen 1973, pp. 
35-46 (hierna: De Eerste Internationale)  J. Giele, G. Harmsen, Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de 
Arbeidersbeweging in Nederland (hierna: BWSA), digitale versie - http://www.iisg.nl/bwsa/bios/ansing.html,  
5 augustus 2002.

Willem Ansing (1837-1900), pionier van de vak-

organisatie, oprichter Sociaal-Democratische Bond, 

smid vuurwerker, vanaf 1881 regelmatig sjouwer in 

de Amsterdamse haven - IISG
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loon weer verminderd. Wanneer nu de patroon niet geheel gedemoraliseerd is, om den 
man direct uit den dienst te ontslaan, dan gaat hij hem toch zooveel mogelijk plagen en in 
loon verminderen.”31

Deze harde, sociale verhoudingen tekenden reeds tientallen jaren het leven van arbeiders 
en arbeidsters. Halverwege de negentiende eeuw ontvingen volwassen mannen gemiddeld 
een dagloon van één gulden, terwijl een zeer eenvoudig weekbudget van een gezin met drie 
kinderen ongeveer tien gulden bedroeg.32 Vooral na de jaren zeventig trad een verbetering 
op voor degenen die geregeld in loondienst waren. Gerekend tot 1914 steeg het reële loon 
met ruim 70 procent en daalde de werkloosheid aanzienlijk.33

Met deze verbetering ontwikkelden zich vakorganisaties van verschillende beroeps-
groepen in de Amsterdamse (en Rotterdamse) haven. Geheel onbekend met het verschijn-
sel vakvereniging konden de bootwerkers niet zijn, want schuitenvoerders en scheepsop-
tuigers organiseerden zich in het begin van de jaren zeventig.34 Bovendien richtten hun 
buurtgenoten, de scheepstimmerlieden, in 1869 de vakvereniging Eendracht op. Daarbij 
lieten deze “Bijltjes”, zo genoemd naar hun gereedschap, het niet.35 Ze gingen direct tot 
acties over die uitmondden in een ruim drie weken durende staking die te beschouwen is 
als de eerste grote confrontatie – aanvallend en massaal – tussen de jonge vakbonden en 
de ondernemers. Deze staking kende een aantal gebeurtenissen die later terugkeerden 
bij havenacties. Zoals: roerige vergaderingen in volle zalen, georganiseerd door een actie-
comité; demonstraties en een actieve betrokkenheid van vrouwen36; bemoeienis van de 

31 Idem, p. 119. Ansing had ook over zichzelf gesproken. Een paar jaar na de enquête, op 53-jarige leeftijd, was 
hij een lichamelijk wrak. Voor de commissie had hij doofheid een beroepskwaal genoemd. Ansing leed er aan. Ook 
was door zijn werk bij het felle licht van het vuur zijn gezichtsvermogen ernstig aangetast - J. Giele, De brieven van 
Willem Ansing aan Ferdinand Domela Nieuwenhuis, J. Giele, Arbeidersbestaan. Levenshouding en maatschappij-
beeld van de arbeidende klasse in Nederland in het midden van de negentiende eeuw, in: Jaarboek voor de geschie-
denis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1976, Nijmegen 1976, p. 203 (hierna: Arbeidersbestaan).
32 J. Giele, Arbeidersleven in Nederland 1850-1914, Nijmegen 1979, p. 42 (hierna: Arbeidersleven). Zonder school-
geld, ziekenbus of begrafenisfonds en uitgaven voor kleding kwam het gezinsbudget op ƒ 9,80. Multatuli nam in 
Idee 451 een gezinsbudget op dat uitkwam op 5,72½ gulden - Multatuli, Volledig werk, deel 3, Amsterdam 1973, 
pp. 74-148.
33 De Jonge, De industrialisatie, pp. 290, 291.
34 Schuitenvoerders vervoerden (‘boomden’) met eigen vaartuigen de goederen uit de schepen naar de aan de 
grachten gelegen pakhuizen en omgekeerd; een activiteit specifiek voor de Amsterdamse haven. Een vak met een 
lange traditie, waarin de knechten met steun van de Internationale zich in 1869 organiseerden in Eendracht maakt 
Macht - B. Bymholt, Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland (1894), herdruk Amsterdam 1976, pp. 81 en 
93 (hierna: Geschiedenis). Ook het ambacht van de scheepsoptuigers was historisch, zij tuigden de zeil- en stoom-
schepen op en af. Door de komst van de stoomschepen verminderde hun werkgelegenheid en zochten ze werk als 
bootwerker. Uit contacten met de Internationale vormden ze de vereniging Nog Tijdig Ontwaakt in 1872 - idem,  
p. 108.
35 Bos, Waarachtige volksvrienden, p. 110. Zie ook: A.J. Deurloo, Bijltjes en klouwers. Een bijdrage tot de 
geschiedenis der Amsterdamse scheepsbouw, in het bijzonder in de tweede helft der achttiende eeuw, in: 
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 1971, ‘s-Gravenhage 1971.
36 Hein Mol sprak in zijn verslag van de staking in Rotterdam van 1900 over een succesvolle actie van vrouwen 
om de ertswerkers in de staking te betrekken. “In ongekuischte taal spraken ze de mannen toe. Zij lieten zich 
‘zakken’ in de ruimen en rukten de weifelende ertswerkers schop en piek [pikhaak] uit de handen “ – H. Mol, 
Memoires van een havenarbeider, Nijmegen 1980. Van aantekeningen en een nawoord voorzien door T. Jansen en 
J. Giele, p. 159 (hierna: Memoires). Zie noot 54.
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plaatselijke overheid; solidariteitsbetuigingen, van krediet verlenende buurtwinkeliers tot 
geldinzamelingen uit binnen- en buitenland.37

Het duurde tot 1889 eer de bootwerkers zowel in Amsterdam als in Rotterdam tot de 
oprichting van een vakvereniging kwamen. Daaraan gingen stakingen vooraf die op hun 
beurt inspiratie vonden bij een staking die de Londense bootwerkers op 16 september 1889 
na een maand succesvol afsloten.38 Twee dagen later vormden Rotterdamse bootwerkers 
een commissie die onder meer hogere uurlonen (van twintig naar vijfentwintig cent) en 
dubbelgeld voor zondagsarbeid eiste. Daarnaast hadden zij kritiek op de bazen die in de 
onderlinge concurrentie eerst de tarieven en vervolgens de lonen verlaagden en veel geld in 
eigen zak staken (“bloedzuigersysteem”). Toen de patroons na een week nog niet reageer-
den, brak een staking uit die een week duurde. Overheid en ondernemers waren totaal ver-
rast. “Inmiddels was het geheele scheepvaartverkeer gestremd, de beurtboten konden niet 
meer vertrekken en de schepen die aankwamen, bleven met hun geheele lading liggen.”39

Deze niet eerder vertoonde actie eindigde in een vrijwel volledige overwinning. Politie, 
schutterij en matrozen op een kanonneerboot waren hard opgetreden, de burgemeester 
had verboden dat meer dan vijf mensen op straat bij elkaar waren, de stakers kregen in de 
dagbladen kwalificaties als “slampampers”. Kort na de staking volgde op zondag 6 oktober, 
een Engelse dokwerker van de Dock, Wharf, Riverside and General Labourers’ Union hield 
een toespraak, de oprichting van de Rotterdam Branch van deze Londense vakvereniging.40

De stakingsvonk sloeg over naar Amsterdam, maar beperkte zich tot de erts- en kolen-
werkers die vier uur korter wilden werken en per geloste boot meer geld vroegen.41 De 
cargadoors vormden een commissie “om eens met die menschen te spreken” en zo een 
werkstaking te voorkomen. Het voorstel om een onderzoek naar de grieven in te stellen 
en voorlopig op het oude loon door te werken, wezen de bootwerkers af. Eén van de car-
gadoors, J. Vink verklaarde: “Daarop is de werkstaking begonnen, en een paar dagen later 
kwamen voor ons kantoor drie booten tegelijk aan. Die hebben we gelost met vreemd volk 
[uit Oostzaan en Hilversum], dat natuurlijk zeer tevreden was.” Hoewel 36 man (vier ploe-
gen van negen) zich voor werk meldden en als vasten in dienst traden, haalden de stakers 
een deel van de eisen binnen. De arbeidstijd van vier uur ‘s morgens tot acht uur ‘s avonds, 
met twee uur rust, werd twee uur korter, met anderhalf uur rust. Per boot kwam er vijftig 
cent bij, maar het weekloon bleef, als er werk was, gemiddeld op tien gulden hangen.42

Aannemelijk is dat nog voor de Rotterdam Branch in Amsterdam de Boot-, Scheeps- en 
Dokwerkersvereniging Volharding totstandkwam om een paar weken later een ‘branch’ 

37 Haag, Kerend tij, pp. 29-33. Bos, Waarachtige volksvrienden, pp. 111-113.
38 G. Phillips, N. Whiteside, Casual Labour. The unemployment question in the port transport industry 1880-
1970, Oxford 1985, p. 38 (hierna: Casual Labour). Duurzame vakorganisatie was ook in Londen onder bootwerkers 
relatief laat, na 1889 was daar sprake van - p. 37. Hetzelfde gold voor Liverpool.
39 H. Smits, De Nederlandsche arbeidersbeweging in de negentiende eeuw, Rotterdam 1902, p. 101 (hierna: De 
Nederlandsche arbeidersbeweging).
40 Bymholt, Geschiedenis, pp. 551-558.
41 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, p. 18.
42 Staatscommissie, Onderzoek, pp. 86-88.
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van de Londense vakvereniging te worden.43 Beide branches bestonden kort. De regelma-
tige werkloosheid en de wisselende, lage inkomens bemoeilijkten de voorzetting van de 
organisatie en boden de patroons de mogelijkheid onderkruipers in te zetten. Directeur 
van het Blaauwhoedenveem, G.J.P. la Bastide, gaf een nuchtere schets van de situatie: “In 
den regel is hier zeer zeker meer aanbod dan behoefte. Vandaar, dat de werkstakingen hier 
steeds mislukt zijn, want de menschen kunnen het niet uithouden, wegens den grooten 
toevoer van andere werkkrachten.”44 De verenigingen waren dus kwetsbaar. In Rotterdam 
kreeg een zestal stakers gevangenisstraffen van één tot zeven maanden. In Amsterdam 
moesten de 36 man die vast werk aangeboden kregen, “op zegel doen tekenen” geen lid te 
blijven van de vakvereniging.45 La Bastide sloot leden van de Labour Union van werk uit. 
Op de vraag over de wenselijkheid van een regelmatig overleg met een arbeidersvertegen-
woordiging antwoordde hij: “Zij hebben hoegenaamd geen begrip van tucht, zoodat met 
hen niet valt te onderhandelen.”46

Toch was het jaar 1889 het begin van vakorganisatie onder losse havenarbeiders. Zowel 
in Londen als in Rotterdam en Amsterdam stimuleerden geschoolde ambachtslieden dit 
proces. Zij combineerden hun jarenlange organisatie-ervaring met een socialistische 
maatschappijoriëntatie. Het was een moeizaam begin dat door zijn gebondenheid aan de 
staking nog weinig duurzaam was. Niettemin op te vatten als een eerste breuk met de uit-
zichtloze ellende die de Kattenburger Ansing in 1880 optekende. “Geestelijk en zeedelijk: 
geheel en al gedemoraliseerd: dom, mal, ruew, godsdienstig; vloeken, zuipen, liederlijk.”47

Voor het eerst hadden bootwerkers door gezamenlijk op te treden in eigen gelederen 
gebroken met de regelloosheid van hun bestaan. Tegenover de concurrentie om werk en 
loon die het systeem van aannemen kenmerkte, stond een eerste organisatie. De onder-
linge afhankelijkheid in de risicovolle arbeid kreeg voorzichtig gezelschap van onderlinge 
solidariteit.

Het zou nog enige tijd duren voor er sprake was van een continue vakorganisatie van 
bootwerkers. Tot een jaar voor de eeuwwisseling bleef het vallen en opstaan, terwijl spre-
kende resultaten uitbleven. Opvallend daarbij was dat de ontwikkelingen in Amsterdam en 
Rotterdam uiteenliepen. In de haven van de hoofdstad stabiliseerde de vakvereniging eer-

43 Volgens Vliegen vond in het Amsterdamse Volkspark, net buiten de Jordaan gelegen, aan de Buitensingel, 
tijdens de staking in Londen (augustus/september 1889) de oprichting van een bootwerkervereniging plaats; zo’n 
honderd man meldde zich aan (in november waren er 460 leden) - De dageraad, tweede deel, p. 106. Later sprak 
hij van een “organisatie van betekenis” - Oorsprong, geschiedenis en hedendaagschen stand der socialistische 
beweging, Amsterdam 1931, p. 192. Getuige G.J.P. La Bastide, directeur van het Blauwhoedenveem, vertelde 
tijdens de “strike” gesproken te hebben met een deputatie van de Amsterdamse Labour Union - Staatscommissie, 
Onderzoek, p. 105. Bymholt noemde als oprichtingsdatum van een bootwerkervereniging 4 oktober 1889, dat is na 
het einde van de staking in Rotterdam en voor de komst van de Rotterdam Branch - Geschiedenis, p. 557. De toen-
malige voorzitter van Volharding, Tuinder, gaf als oprichtingsdatum 1 oktober 1889 - Staatscommissie, Onderzoek, 
p. 90.
44 Staatscommissie, Onderzoek, idem, p. 105.
45 Idem, p. 91.
46 Idem, p. 105.
47 J.M. Welcker, Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914. Deel een. 
Arbeidersenquêtes in Nederland, Amsterdam 1978 (hierna: Heren) p. 209. Ansing beschreef de situatie van 
fabrieksarbeiders die toen, evenals de bootwerkers, tot de ongeorganiseerde ongeschoolden behoorden.



26 opstandig volk

der. Een onderscheid dat samenhing met het verschil in economische en sociale geschie-
denis van de twee havensteden. Zo kende Amsterdam – een opslaghaven met een koloniaal 
verleden – in vergelijking met de typische overslaghaven van Rotterdam, een meer regel-
matige aankomst en afvaart van schepen. Meer grote rederijen met geregelde lijnen, meer 
stukgoed, minder wilde boten en minder massagoed (ertsen, graan, steenkool, hout).48 De 
grotere onregelmatigheid in Rotterdam had tot gevolg dat het aantal losse arbeiders groter 
was dan in Amsterdam en daarmee de drempel tot organisatie hoger. Omstandigheden 
bevorderd door de snelle bevolkingsgroei van de jonge stad Rotterdam met tienduizenden 
nieuwkomers die hun gezagstrouw en godsvertrouwen van de Zuid-Hollandse en (noor-
delijke) Zeeuwse eilanden meebrachten, terwijl in Amsterdam de pioniers van de Eerste 
Internationale en ambachtslieden de basis van de arbeidersbeweging legden.49

De ongeregeldheid van de losse havenarbeid kende meerdere gezichten. De bazenwillekeur 
heerste bij de aanneming. De werkgelegenheid was tijdelijk. Het loon ging vaak samen 
met de bedeling. Risico’s tekenden de arbeidsomstandigheden. Beschermende wetgeving 
ontbrak.

Verspreide aanneming
De overgrote meerderheid van de havenarbeiders profiteerde nauwelijks van de sprong 

voorwaarts die de Nederlandse economie rond de eeuwwisseling doormaakte. Gehele of 
gedeeltelijke werkloosheid was gedurende de wintermaanden gebruikelijk, bovendien ver-
sterkt door de trek naar de haven van de “wintervogels”: arbeiders uit sectoren waar ‘s 
winters niet veel te verdienen was, zoals de bouw, straathandel en dagmarkten. Rond 1890 
verdienden veel losse havenarbeiders minder dan eenderde van de vijftien gulden die als 
een goed weekloon te boek stond.50 Een arbeidscontract bestond niet, een werkloosheids-
verzekering kwam pas in 1914 en de reikwijdte van de werklozenkassen van de vakvereni-
gingen was nog zeer beperkt. Dit betekende dat de losse arbeiders vooral in de wintertijd 
terugvielen op de bedeling door het Burgerlijk Armbestuur. Een onderzoek in 1912 naar de 
toestand van de losse havenarbeiders kwam tot de volgende conclusie: “Menigmaal bleek, 
dat de huisvader hoewel in de kracht zijner jaren, niet in het onderhoud van zijn gezin 
kon voorzien, dat de vrouwen meewerkten, werd herhaaldelijk vernomen, hetzij door uit 
schoonmaken te gaan, couranten te bezorgen, naaiwerk enz.; dan weer bleek het gezin 
voornamelijk op ondersteuning der armbesturen te drijven of wel vormden de verdiensten 
der jeugdige kinderen de vaste inkomstenbron, waardoor men het hoofd boven water kon 

48 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, p. 1. Vanuit Amsterdam voerden in 1910 tien vaste weekboten 
naar nabijgelegen Europese havens en zeven stoomvaartmaatschappijen met lijnboten op Indonesië, Noord en 
Zuid-Amerika, Middellandse Zee en Zwarte Zee - Verslag over het Haventoezicht 1910, pp. 32-34.
49 T. Jansen, “De wil der bazen regelt het werk”. Havenarbeiders rond 1900 in Rotterdam en Amsterdam, in 
Jaarboek 1979, pp. 16, 17 (hierna: De wil). E. Nijhof, “Gezien de dreigende onrust in de haven …”. De ontwikke-
lingen van de arbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven 1945-1965, Amsterdam, 1988, pp. 186, 187 (hierna: 
Gezien de dreigende onrust). Bos, Waarachtige volksvrienden, pp. 165, 166.
50 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, p. 7. In 1906 bedroeg het gemiddelde dagloon in de 
Amsterdamse nijverheid 2,17 gulden (3,55 gulden in de diamantindustrie en 1,33 in de textielnijverheid). In 1910 
lagen de Amsterdamse lonen 15 tot 20 procent boven het landelijk gemiddelde - Van Zanden, De industrialisatie 
Amsterdam, p. 90.
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houden.” “Menigmaal” betekende dat slechts ruim 10 procent van de losse havenarbeiders 
per jaar tweehonderd of meer dagen in de haven werkte en uitsluitend door havenarbeid in 
het onderhoud van het gezin kon voorzien.51

De “eigenaardige toestanden” waarover de enquêtecommissie sprak, konden voor 
een belangrijk deel toegeschreven worden aan de specifieke organisatie van de arbeid. 
Verspreid over een groot aantal plaatsen werd los volk voor een bepaald, tijdgebonden 
werk aangenomen.52 Twee omstandigheden stuurden deze ‘bemiddeling’. Ten eerste, de 
voorkeur van de besteker of de baas/aannemer, hetgeen tot willekeur leidde. Ten tweede, 
de opvatting dat elke losse arbeider voor een ander inwisselbaar was. Beide bevorderden 
de regelloosheid van de aanneming en de grillige toestroom van werkloze arbeiders zowel 
uit Amsterdam als van ver daar buiten.

De bazen waren bepalend voor de arbeidsverhoudingen in de haven. Ze vormden de 
kern van het systeem van uitbesteding, aanneming en losse arbeid. Binnen de grenzen van 
de financiële overeenkomst met reders en cargadoors konden ze zelfstandig handelen. In 
bedrieglijke praktijken gaven ze op een profijtelijke manier de druk door naar de arbeiders 
die ze aannamen. Bijvoorbeeld door de besteking onvoorspelbaar te maken, mensen over 
te slaan, te laten wachten en zich zo te verzekeren van een groot aanbod.53 Of door met de 
patroon een overeenkomst te sluiten voor tien mensen en er negen aan te nemen; de baas 
was dan zelf de tiende zonder mee te werken. Of door de “gekrompen boot” die volgens 
de baas een paar honderd ton minder lading bleek te bevatten dan een bootwerker uit 
ervaring wist.54

De arbeiders van buiten Amsterdam vormden rond het jaar 1890 bijna eenderde van het 
geheel. Onder meer afkomstig uit Nieuwediep bij Den Helder waren ze na de aanleg van 

51 Verslag over het Haventoezicht, 1912, p. 66. Een driekwart eeuw later onderzocht De Groot de dossiers van 
het Burgerlijk Armbestuur in Amsterdam over de jaren 1885, 1892 en 1899. Hij kwam tot de schatting dat meer 
dan de helft van de vrouwen bij werkloosheid van de echtgenoot, losse arbeider, gedurende de winterbedeling met 
betaalde arbeid voor een aanvulling op het gezinsinkomen zorgde - G. de Groot, “Door slapte gedaan gekregen”. 
Losse arbeiders en hun gezinnen in Amsterdam tussen 1880 en 1920, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 
februari 1988. Knotter sloot op dit onderzoek aan en liet aan een steekproef over de periode 1890-1950 zien dat 
inwonende kinderen na vijftien jaar huwelijk ongeveer 60 procent van het gezinsinkomen voor hun rekening 
namen. In een situatie van bedeling was dat meer - A. Knotter, Gezinsarmoede - gezinsarbeid. De invloed van de 
gezinscyclus op de inkomsten van gezinnen van losse (haven)arbeiders in Amsterdam in de eerste helft van de 
twintigste eeuw, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, april 1998 (hierna: Gezinsarmoede).
52 In 1913 bedroeg het aantal aanneemplaatsen 28 op een aantal van 22 los- en laadbedrijven - W.H.M. 
de Fremery, Moet de arbeidsbemiddeling in het havenbedrijf geregeld worden?, in: Tijdschrift der Nationale 
Vereeniging tegen de werkloosheid. Orgaan der Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen, maart 1914, p. 
248 (hierna: Moet de arbeidsbemiddeling).
53 W. H.M. de Fremery, De regeling der arbeidsbemiddeling in het havenbedrijf, in: Tijdschrift der Nationale 
Vereeniging tegen de werkloosheid, februari 1915, pp. 26, 27 (hierna: De regeling).
54 H. Mol, Memoires, pp, 26, 27. Hein Mol (1880-1959) - havenarbeider, bezoldigd bondsbestuurder, in 1913 
gemeenteraadslid SDAP in Rotterdam (eerste oud-havenarbeider), journalist - schreef deze memoires als een 
feuilleton in het Dagblad van Rotterdam, gedurende 1931 en 1932. Mol was in 1908 één van de oprichters van 
de Algemeene Bond van Arbeiders in het Havenbedrijf die in 1911 opging in de Centrale Bond van Haven- en 
Transportarbeiders en in 1918 na een fusieproces de Centrale Bond van Transportarbeiders (‘Centrale Bond’) als 
opvolger kende. Alle waren aangesloten bij het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, NVV - T. Jansen,  
J. Giele, Nawoord ‘Volg het vaandel van de arbeid’, in: Memoires, 232-234.
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het Noordzeekanaal verder getrokken.55 Anderen kwamen, gedreven door de werkloos-
heid vanwege de landbouwcrisis, uit Groningen en vooral Friesland. Hoewel door nood 
gedwongen, lokten ook de verhalen over het goede uurloon van twintig cent of een kwartje, 
omgezet in een weekloon van vijftien gulden. Een kwart of de helft van dat weekloon kon 
– afhankelijk van lading, baas of maatschappij – in 18, 24 of 36 uur achtereen werken ver-
diend worden. De kans dat de rest dezelfde week of de weken daarop binnengehaald kon 
worden, was echter niet groot.
De vervangbaarheid van de losse bootwerker was al zichtbaar in de wintervogels, meer 
in het algemeen gold de uitwisselbaarheid van losse arbeiders in en buiten de haven. 
Bovendien was voor de meerderheid van de losse havenarbeiders het lossen en laden van 
schepen een tweede, derde of vierde beroep.56 De eisen die het werk stelde, waren kenne-
lijk zeer algemeen en kwamen als lichaamskracht samen. Dat gold vooral voor het lossen, 
bij het laden kwam het ook aan “op een zekere mate van intellect, van overleg”.57

Dat was niet altijd zo geweest. In het tijdperk van de zeilvaart dat in het laatste kwart 
van de negentiende eeuw afliep, zorgden de scheepsoptuigers zowel voor de tuigage als 
de lading van de aankomende en vertrekkende schepen. Deze gespecialiseerde vaklieden 
lieten zich bijstaan door losse arbeiders (ze konden ook baas zijn). Maar met de komst van 
de stoomschepen resteerde slechts het algemene bootwerk.

Deze verschuiving in vereiste kwalificaties van ‘specifiek’ (scheepsoptuiger) naar ‘alge-
meen’ (bootwerker) is vergelijkbaar met de overgang van ambachtelijke naar fabrieksma-
tige productie die de industrialisatie kenmerkte.58 Samen te vatten als de vervanging van 
de geschoolde vakman door de algemeen inzetbare arbeider. De mechanisatie van het 
arbeidsproces en de toename van het grootbedrijf die zich beide in de havens voltrokken, 
bevorderden dit proces.59

Onder invloed van de permanente gedeeltelijke werkloosheid en de decentrale aanneming 
kon het havenbedrijf functioneren als een toevluchtsoord voor werkzoekenden wier enige 

55 Nieuwediep was tot de komst van het Noordzeekanaal de haven die veel stoomschepen behandelde. 
Nieuwediepers werkten aan het kanaal dat de hoofdstad rechtstreeks verbond met de wereldzeeën, trokken naar 
Amsterdam en klommen daar door hun jarenlange ervaring op tot bazen - De Boer, De Haven, pp. 283, 284.
56 In het onderzoek van de Directie van de Arbeid van 1912 (zie noot 51) bleek 40 procent van de deelnemende 
arbeiders (714 van 1.792) een nevenberoep buiten de haven uit te oefenen, 60 procent daarvan verrichtte “los werk 
in de stad” (stadskolenwerkers, kruiers, koetsiers), pp. 52, 53.
57 Staatscommissie,Verslag arbeidsenquête 1890, getuige La Bastide, p. 103. Tussen stouwers en sjouwers 
bestond een onderscheid. De stouwers zorgden voor de vakmatige berging van de lading in de scheepsruimen, de 
sjouwers voor de verplaatsing, het vervoer van goederen, in de betekenis van zware lasten, pakken en zakken..
58 De overgang van ambachtelijke naar losse arbeid deed zich in veel havens voor. Van Rotterdam tot Shanghai, 
van Bremen tot Madras. In Amsterdam maakten, behalve scheepsoptuigers, vaklieden als schuitenvoerders, waag-
dragers, wegers en meters geleidelijk plaats voor losse bootwerkers. De periode die aan de losse arbeid voorafging, 
heet wel de ambachtelijke fase van de havenarbeid. Heerma van Voss en Van der Linden geven echter de voorkeur 
aan de term ‘monopolistisch’, een groep gespecialiseerde arbeiders die over een monopolie in een bepaald deel van 
de havenwerkzaamheden beschikten, omdat ‘ambachtelijk’ te sterk zou verwijzen naar de specifieke structuur van 
de gilden en daar was niet altijd sprake van  L. Heerma van Voss, M van der Linden, Dockers’ configuration, in: 
Dock Workers. International exploration in comparative history, 1790-1970, edited by S. Davies et al, Aldershot/
Vermont 2000, pp. 763-767 (hierna: Dock Workers).
59 E.M. Meijers, Een bijdrage tot de geschiedenis van de arbeidersbeweging in het veembedrijf te Amsterdam, in: 
Vragen des Tijds, oktober 1904 (hierna: Een bijdrage).
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vereiste kwalificatie vervangbare spierkracht leek. Aspecten als zorgvuldigheid, concen-
tratie, krachtsverdeling en uithoudingsvermogen leden aan onderschatting, evenals de 
vaardigheid van samenwerking en de kennis van materialen, apparaten en verschillende 
los- en laadtechnieken. Niet voor niets stond het bootwerk als onveilig geboekstaafd. De 
afwezigheid van beschermende wetgeving, de lange werktijden en de druk om de schepen 
snel te behandelen, maar ook het principe van de vervangbaarheid, versterkten de arbeids-
risico’s.60 In de woorden van de Amsterdamse vakvereniging Volharding: “’t Gevaar voor 
rampen en ongelukken bestaat in het gebruik van niet behoorlijk materiaal en te weinig 
kennis van de niet tot het vak behoorende arbeiders, evenals de veelvuldige nachtarbeid 
en het onvoldoende licht.”61

Ondanks pleidooien van getuigen voor bescherming, toezicht en een verzekering tegen 
“invaliditeit en ongelukken” viel deze toestand van onveiligheid en gevaar pas na de sta-
kingen van 1900 onder een ongevallenverzekering. Vanaf 1903 gold de Ongevallenwet 
van 1901 ook voor bootwerkers. Onder de druk van de spoorwegstakingen van 1903 en 
de uitgave in 1905 van “Een Noodkreet der Rotterdamsche Havenarbeiders” kwam 
er bij Koninklijk Besluit in Rotterdam (1905) en Amsterdam (1906) een Commissie van 
Onderzoek voor het Havenbedrijf.62 Deze paritair samengestelde commissies kregen de 
leiding van aan te stellen havencontroleurs die onderzoek deden naar de arbeidsverhou-
dingen in de haven, waaronder de veiligheid, en daarover rapporteerden.63 Uiteindelijk 
leidden deze rapportages in 1908 tot de opdracht aan de Directeur Generaal van de Arbeid 
een stuwadoorswet te ontwerpen.

Naast beginnende veiligheidswetgeving kwamen ook gedachten op om de aanneming 
van personeel en de daaruit voortvloeiende arbeidsverhouding te reguleren. Soms bleef 
het daar niet bij en volgden concrete initiatieven, waaronder de invoering van een 
garantieloon.

Eerste regulatie
In haar verslag toonde de enquêtecommissie zich verbaasd over de “afwezigheid van 

elke organisatie” in het havenbedrijf.64 Even groot was haar verbazing over het ontbreken 
van een gemeenschappelijk initiatief tot regulatie. Ze stelde een toestand vast van “eene 
groote schommeling in verdienste en arbeidsduur, grove verdiensten op een oogenblik, 
gevolgd door gedwongen werkeloosheid en geen verdiensten op andere tijden. (…) Het 

60 Sommige maatschappijen boden de vasten bij ongelukken, invaliditeit en soms bij ziekte enige financiële 
ondersteuning. Losvasten beschikten over een zelf gevormd fonds. Daarnaast kenden de georganiseerde haven-
arbeiders hun onderlinge steunfondsen - Staatscommissie, Verslag Arbeidsenquête 1890, pp. 14, 15.
61 Schriftelijke inlichtingen, pp. 20, 21.
62 Deze noodkreet was een uitgave van de Algemeene Havenarbeiders-Vereeniging Streven naar Verbetering, 
Afd. van den N.S. en B.B., (Nederlandsche Scheeps- en Bootwerkersbond), april 1905. Eenmalig uitgebracht in een 
oplage van 40.000; “een aanklacht bevattende tegen de bestendigers van den ellendigen toestand in onze haven, 
wordt gratis gericht aan de Ministers, Kamerleden, Burgemeester, Wethouders en leden van den Gemeenteraad 
van Rotterd. Kamer van Koophandel, winkeliers en havenarbeiders van onze stad”.
63 Directie van den Arbeid, Verslag over het in de havens van Rotterdam en Dordrecht en Amsterdam, Zaandam, 
Velsen en Westzaan tot 1 januari 1910 uitgeoefend toezicht op den havenarbeid, ‘s-Gravenhage 1910, pp. 3-6.
64 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, p. 1.
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in het leven roepen eener maatschappij, waarbij het los-volk wordt omgezet in vast-volk, 
schijnt aan ernstige bezwaren onderhevig.” Het ontbreken van een middel alle onderne-
mers te dwingen aan deze regeling deel te nemen, bleek een onoverkomelijk bezwaar.65 
Ze genoten immers veel vrijheid in de aanneming, omdat het aanbod van werkkrachten 
de vraag verre overtrof.66 Als gevolg daarvan, zo bekende bootwerker Kuiper, werkte hij 
soms drie dagen en nachten aaneen. “Wij hebben zooveel dagen, dat wij niets doen, dat 
wij blijde zijn, wanneer wij op eerlijke wijze wat verdienen kunnen.”67

 De “maatschappij” waarover de commissie sprak, zou nog lang uitblijven. Pas in 1945 richt-
ten de havenondernemers in Amsterdam de Stichting Samenwerkende Havenbedrijven 
(SHB) op die losse bootwerkers in vaste dienst nam en uitleende aan havenbedrijven. Wel 
kwamen er in de tussenliggende periode verschillende regelingen om het grillige bestaan 
van het losse volk van enige regelmaat in werk en inkomen te voorzien. Deze terugdringing 
van de losse arbeid en zijn gevolgen kreeg de aan het Engels ontleende aanduiding “deca-
sualisatie”; het tenietdoen van “casual labour”, dat is arbeid die niet op een blijvende of 
geregelde basis verricht wordt.68

De commissie gebruikte de term niet, maar verwees wel naar pogingen van Rotterdamse 
cargadoors om door samenwerking de grote wisselvalligheid van het beschikbare werk 
te beteugelen. Een op te richten vereniging zou het werk verdelen over een vaste groep 
bootwerkers die een vast weekloon zouden ontvangen. De concurrentie bleek echter een 
onneembare hindernis; elke cargadoor afzonderlijk had voordeel van lange arbeidstij-
den en een groot aanbod van arbeidskracht.69 Naar de mening van de commissie zou een 
garantieloon “met vereffening op het einde van het jaar” meer regelmaat in het bestaan 
van het sjouwersvolk brengen.70

65 Idem, p. 9.
66 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, p. 11.
67 Staatscommissie, Onderzoek, p. 126.
68 De Fremery legde de nadruk op de verbetering van de aanneming van losse arbeiders en sprak van een “rege-
ling der arbeidsbemiddeling” - De Fremery, Moet de arbeidsbemiddeling, p. 262. Emanuel Boekman, werkzaam bij 
de havenarbeidscommissie in de periode 1911-1916, stond een centralisering van de aanneming voor ogen via een 
beurs die het werk over een “bepaalde, begrensde” groep arbeiders verdeelde. Als einddoel zag hij “het aanstellen 
van alle benoodigde havenarbeiders in vast dienstverband” - E. Boekman, Over het beginsel der ‘Decasualisatie’ 
en zijn toepassing in het havenbedrijf, Tijdschrift Nationale Vereeniging, januari 1916, pp. 4 en 8 (hierna: Over 
het beginsel). Emanuel Boekman was een toonaangevende wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, 1931-1940, 
voor de SDAP in Amsterdam - T. Jansen, BWSA digitale versie - http://www.iisg.nl/bwsa/bios/boekman.html, 21 
augustus 2002.
69 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, p. 10. De gedachte “van een corps bootwerkers voor gezamen-
lijke verantwoordelijkheid en rekening van de patroons” kwam in 1889 op bij de in dat jaar opgerichte cargadoors-
vereniging in Rotterdam - A.J.T. Stakenburg, SVZ. Stand van Zaken 1907-1957. 50 Jaar arbeidsverhoudingen in 
de Rotterdamse haven, Rotterdam 1957, p. 40 (hierna: Stand van Zaken). Een groep Amsterdamse ondernemers 
kwam in het begin van de twintigste eeuw op deze gedachte terug. Ze dachten aan een Werkcentrale die als enige 
werkgever het gehele havenbedrijf bediende. Leden waren alle ondernemers die verplicht gebruikmaakten van de 
centrale en gezamenlijk de risico’s droegen. De Werkcentrale nam de arbeiders in vaste dienst voor een vast week-
loon. Hun aantal moest voldoende zijn om op elk ogenblik “al het havenwerk te verrichten met zulk een snelheid 
als in het belang van elk havenbedrijf noodig is” - Het Transport-bedrijf, 20 oktober 1917. Een nadere uitwerking 
bleef uit, hoewel de idee van zo’n havencorporatie soms weer opdook. 
70 Staatscommissie, Onderzoek, p. 88.
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In het algemeen leek het systeem van de losse arbeid een vanzelfsprekendheid, onont-
koombaar vanwege de wisselende en onvoorspelbare aan- en afvoer van goederen en de 
kostenbesparende snelheid die bij het lossen en laden gewoon was. De weersomstandig-
heden waren de voornaamste spelbreker, zij het dat bij een betrekkelijk korte afstand de 
invloed van windstilte, storm of ijsgang niet groot was. Kwam éénmaal zo’n boot binnen, 
dan was het doorwerken tot hij leeg was. De druk om dat snel te doen, was met de komst 
van de kostbare stoomschepen alleen maar groter geworden.

Het gebeurde door vaste arbeiders, bijgestaan door groepen losse bootwerkers die per 
dag of dagdeel aangenomen konden worden. In de rangorde stonden de vasten boven-
aan, in totaal ongeveer vijftienhonderd man. Ze “zijn meer één met de Maatschappij” en 
waren daarom, volgens een inspecteur van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, eer-
der bereid met een korte rusttijd genoegen te nemen.71 Daarna volgden de losvasten. Zij 
konden per dagdeel of dag meer verdienen dan de vasten, maar waren minder zeker van 
hun werk en “verzuimden” af en toe al of niet vrijwillig. Onderaan in de arbeidshiërarchie 
kwamen de lossen, hun aanwerving liep via een volgnummer, de laagste nummers eerst; 
dat kon slechts voor een uur zijn.72

Ook een aantal bazen werkte met vasten en losvasten. Eén van hen, scheepsaannemer 
S. Park, had gebroken met het systeem van de losse arbeid. Hij verstrekte zijn arbeiders 
een garantieloon van twaalf gulden per week; 
dat ontvingen ze ook als ze dat bedrag met hun 
werk niet konden halen. Over de verhouding 
met zijn twintig vasten zei Park: “(...) die is veel 
aangenamer geworden, en vroeger wanneer de 
boten weinig lading hadden, trokken zij wel eens 
het lijntje, terwijl ze nu beter aanpakken”. Park 
ging nog een stap verder en had “een contract 
op zegel gemaakt, dat wij elkander 14 dagen te 
voren moeten opzeggen”.

Hij had dit alternatief mogelijk gemaakt door 
uitsluitend werk aan te nemen van de Hollandsche 
Stoomboot-Maatschappij die hem geregeld twee 
boten op Londen bezorgde. Navolging verwachtte 
hij niet. Het contract en het garantieloon konden 
betekenen dat de aannemer er soms geld bij moest 
leggen en dat vonden zijn collega’s bezwaarlijk. 
Park was tevreden, lijntrekken was er niet meer 
bij en de arbeiders waren content met de loonga-
rantie en de nieuwe zekerheid.73

71 Idem, p. 92.
72 Idem, p. 101. Schattingen kwamen op 3.000 tot 5.500 man rond de eeuwwisseling, inclusief de losvasten - 
Jansen, De wil, p. 25. Spiekman kwam voor Rotterdam op een totaal van 12.000. Daaronder: 1.000 bazen en 1.200 
vasten. Het aantal losvasten schatte hij op 3.000 tot 4.000, het aantal lossen op 6.000 tot 7.000 - H. Spiekman, De 
Bootwerkersbeweging te Rotterdam, Amsterdam 1900 (hierna: De Bootwerkersbeweging).
73 Staatscommissie, Onderzoek, p. 129.

Hendrik Spiekman in 1917 (1874-1917), voorman 

arbeidersbeweging Rotterdam - tekening Albert 

Hahn, uit: De Notenkraker april 1917, IISG
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Een andersoortige ordening van de wanorde, de oprichting van wachtlokalen, kreeg een 
breder draagvlak. In eerste instantie waren deze wachtplaatsen, annex koffiehuis, bedoeld 
om het gesjacher in kroegen tegen te gaan, maar behalve als schaftlokaal en schuilplaats 
bij slecht weer konden ze ook dienen als aannemings- en betalingskantoren.74 Tot een 
centralisering van de werving op twee of drie strategische gelegen plaatsen, kwam het 
echter niet.

Wel was er in 1900 sprake van een andere regulerende stap, de vorming van een vaste 
kern door de uitgave van werkboekjes aan een beperkt aantal bootwerkers die daarmee 
met voorrang toegang tot het werk kregen.75 Eerder in dat jaar was zo’n “livret” door de net 
opgerichte Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied bij zeelieden ingevoerd die 
daarmee een recht van voorkeur bij aanmonstering verstrekte.76

Vergelijkbare initiatieven namen georganiseerde havenondernemers in Londen en 
Antwerpen. De Shipping Federation gaf in 1889 voorrangskaarten uit aan ‘dockers’ die 
geen lid van een vakbond waren om zo de controle over de aanneming in eigen hand te 
houden.77 Een federatie van reders, cargadoors en andere ondernemers in de Antwerpse 
haven besloot in 1899 tot registratie van arbeiders via een kaartsysteem. Door zich te mel-
den bij een zestal beurzen (wacht-, schaft- en betalingslokalen) kregen de kaarthouders 
bij de aanneming de voorkeur.78 In al deze gevallen was dat na stakingen, waarin vakor-
ganisaties hun groeiende kracht lieten zien.79 Daarin ligt dan ook de voorgeschiedenis van 
deze toegangsbewijzen. In de jaren zestig van de negentiende eeuw probeerden patroons 
werkboekjes in te voeren die een werkman nodig had om ergens aangenomen te kun-

74 Staatscommissie, Verslag arbeidsenquête 1890, p. 14. De Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied 
meldde, juni 1904, in een bestuursmededeling het succes van een wachtlokaal in de Rietlanden waar het werkvolk 
van de kolenboten werd betaald. Een ander wachtlokaal, in de Spaarndammerstraat, sloot wegens gebrek aan 
belangstelling - Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam, Archief Hans Boot, “dissertatie” 
(hierna: IISG-AHBd). In Rotterdam kwam er in 1890 een “wachtplaats voor werklieden met annex afbetalingskan-
toren” die al snel het ‘luizenhok’ heette - Stakenburg, Stand van Zaken, pp. 40, 41.
75 De Fremery, Moet de arbeidsbemiddeling, p. 251.
76 A.J.C. Rüter, De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland, Leiden 1935, 
p. 244 (hierna: De spoorwegstakingen).
77 G. Phillips, N. Whiteside, Casual Labour, p. 57. In Liverpool verliep de tewerkstelling via genummerde plaat-
jes (tallies). Verspreid onder vertrouwde arbeiders riep de voorman de nummers af - E. Taplin, The history of dock 
Labour: Liverpool, c. 1850-1014, in: Davies e.a. Dock Workers, p. 447.
78 W.H.M. de Fremery, Inleiding tot het vraagstuk der Havenarbeids-bemiddeling. Vergadering Commissie van 
Advies inzake de oprichting van een Gemeentelijke Arbeidsbeurs voor het Havenbedrijf, 3 augustus 1915 (hierna: 
Inleiding).
79 Ook in Antwerpen was de vakorganisatie een kwestie van vallen en opstaan. Na een eerdere mislukking in 
1886 werd tien jaar later een afdeling opgericht van de International Federation of Ship, Dock and Riverworkers. 
Na stakingen in 1899 en 1900 vormde in 1901 de federatie van Antwerpse havenondernemers zich om tot de Union 
générale pour la protection du travail au port d’Anvers die naast een sectie voor reders, veemdirecties en stouwers-
bazen een werkliedenafdeling kende. In een gezamenlijk overleg, waarbij de werklieden over een kwart van de 
stemmen beschikten, werd gesproken over de loon- en arbeidsvoorwaarden en gewerkt aan een goede verstand-
houding. De aangesloten werklieden kregen meer financiële zekerheid (pensioen, werklozenuitkering) en werkga-
ranties. “Al dat lekkers had natuurlijk ook zijn keerzijde.” Omdat meerderheidsbesluiten bindend waren, betekende 
een staking royement. De Union meldde openlijk de havenarbeiders los te willen weken van hun vakbonden. In 
1901 was dat gelukt. In 1904 volgde echter de oprichting van een nieuwe bond - S. Vanfraechem, The Antwerp 
docker: militant by nature? De Antwerpse havenarbeider tussen pragmatisme en militantisme, 1900-1972, Belgisch 
tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, 2001, nummers 1-2, pp. 124-128.
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nen worden. Een selectiemiddel dat fatsoenlijk gedrag eiste en lidmaatschap van de opko-
mende vakorganisaties trachtte tegen te gaan.80 Ook in de Amsterdamse haven verschenen 
de werkboekjes om “den stakingslust te breidelen”.81

Terugblikkend, is de onvoorspelbaarheid van het havenbedrijf – weersomstandigheden, 
onregelmatige en wilde vaart – een onvoldoende verklaring voor de dominantie van het 
systeem van de losse arbeid. De instabiele werkgelegenheid in andere sectoren, bijvoor-
beeld de bouw, en in het algemeen de werkloosheid onder ongeschoolde arbeiders, ook 
buiten de havensteden, zijn daarbij onmisbare voorwaarden.

Sociaalliberale opvattingen in de enquêtecommissie toonden het bestaan van ideeën 
over de terugdringing van de losse arbeid. Een individuele, kleine ondernemer bracht deze 
decasualisatie al in praktijk met een garantieloon en een (kortlopend) arbeidscontract. De 
algemene invoering stuitte echter evenzeer op de concurrentie tussen cargadoors als op de 
belangen van onderaannemers en bazen. Bovendien heerste bij hen een inhumaan mens-
beeld, waarin het ruwe onbeschaafde, losse werkvolk slechts met korte, financiële prikkels 
en strakke controle tot arbeid gebracht kon worden. Voor zover van enige sociale regulatie 
sprake was, gold die voor een kleine kern die door een voorkeursbehandeling van actie en 
vakorganisatie afgehouden moest worden. Niettemin was noch de plaatselijke noch de 
landelijke vakorganisatie van bootwerkers tegen te houden.

Rond de eeuwwisseling organiseerden (losse) havenarbeiders zich landelijk tot een 
bundeling van plaatselijke vakverenigingen, waaronder de Amsterdamse bootwerkers-
vereniging Recht en Plicht. De strijd om erkenning brandde los.

Nationale federatie
Na de staking van 1889 was het met de Boot-, Scheeps- en Dokwerkersvereeniging 

Volharding snel gedaan. Juist de omstandigheid van sterk wisselende en losse arbeid 
dwong bootwerkers tot korte, kleine en snelle acties over bijvoorbeeld de omvang van de 
ploegen, het uurloon of de tarieven. De kans op een gunstig resultaat was groot op de 
momenten dat de patroon of baas een contract over de lading in gevaar zag komen. Werd 
er niet direct opgetreden en een eis gesteld, dan vervloog de kortstondige machtspositie. 
Deze omstandigheden leken een permanente organisatie overbodig te maken, tenminste 
wanneer die meer wilde zijn dan een steunfonds bij ziekte en ongevallen, namelijk een 
organisatie die de klassenstrijd aanvaardde.82 Tegelijkertijd dreigde de onderlinge vervang-
baarheid van bootwerkers de directe acties te ondermijnen. Duurzame vakorganisatie, 
gebaseerd op een hoge graad van solidariteit, was geboden, maar kon tevens rekenen op 
tegenwerking door patroons en bazen, uitmondend in uitsluiting van vooral actieve leden.

Vakorganisatie moest dus wel moeizaam gaan. Verschillende, ook Amsterdamse, initi-
atieven volgden elkaar op; eind 1899 mondden ze uit in de Nederlandsche Scheeps- en 

80 Giele, De Eerste Internationale, p. 27. Bos, Waarachtige volksvrienden, p. 88.
81 Rüter, De spoorwegstakingen, p. 247.
82 Spiekman, De Bootwerkersbeweging, p. 9.
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Bootwerkersbond (NS&BB). De Amsterdamse bootwerkersvereniging Recht en Plicht 
maakte daar deel van uit. In 1893 opgericht83, verscheen ze na een kwijnend bestaan onder 
Zaanse impulsen in 1898 weer op het toneel.84 In Zaandam bundelden de lossers, sjouwers 
en vlotters (houtwerkers) in 1896 hun krachten in de Scheeps- en Bootwerkersvereniging 
Eensgezindheid. Het waren ook de Zaanse bootwerkers die het initiatief namen tot de 
NS&BB die aanvankelijk alleen in Amsterdam en Zaandam een voet aan de grond kreeg.85 
In Amsterdam gebeurde dat, kort na de oprichting, met verschillende stakingen in het 
voorjaar van 1900. Ze betroffen verhogingen van het uurloon, in het bijzonder bij arbeid 
na zes uur ‘s avonds en op zondag. Alleen bij de Hollandsche Stoomboot-Maatschappij 
(HSM) verloren de stakers. De steun van hun collega’s, 10 procent van het loon gedurende 
zeven weken, mocht niet baten. De directie van de HSM trok arbeiders uit Texel aan en nam 
hen in vaste dienst, de stakers hoefden niet terug te komen. De directie nam nog een maatre-
gel. Bij de nieuwe groep vasten hield ze elke week 75 cent van het loon van 18 gulden in, van 
het zo opgebouwde bedrag kon bij een staking een stevige boete geïnd worden.86

In 1900 kreeg de NS&BB versterking van de Amsterdamsche Dok- en Veemarbeiders-
Vereeniging (Dok en Veem). Een vakbond van losse arbeiders, eind 1899 gevormd na een 
gewonnen staking van de suikerdragers die tien dagen duurde. Met driehonderd leden – 
opslaan, afleveren en verwerken van bijvoorbeeld tabak – was 60 procent bij de nieuwe vak-
vereniging aangesloten.87 De behaalde loonsverhoging leidde ook tot de oprichting door de 
werkgevers van de Bond van Veemen die de toegenomen invloed van de dok- en veemarbei-
ders trachtten terug te dringen.88 De directie van het grootste veem – Blaauwhoedenveem, 
gelegen aan de Handelskade langs het IJ – ging daarin voorop. Evenals de HSM verving 
ze losse arbeiders door vaste. Ze streefde naar een betrouwbare, gedisciplineerde kern 
die geen lid van een bond was, niet snel naar het stakingswapen greep en waarvan de 
lonen vastlagen.89 Daarbij bood de directie niet de losse arbeiders met de laagste nummers 
(de hoogste voorkeur) een vaste baan, maar trok geheel nieuw personeel aan, waaron-
der jongens die eenderde van het volwassen loon uitbetaald kregen. De directies van de 

83 G. Harmsen, F. van Gelder, Onderweg. Uit een eeuw actie- en organisatiegeschiedenis van de Vervoersbonden. 
Baarn 1986, pp. 28, 29 (hierna: Onderweg).
84 In Zaandam, toen met een bloeiende houtindustrie, vonden houtwerkers elkaar na klachten over de alsmaar 
veranderende tarieven. Ruim een maand na de eerste samenkomst in november 1898 waren er statuten en regle-
menten en kozen de aanwezigen de later prominent actieve A.C. (Janus) Wessels tot secretaris.
85 Kort na de oprichting sloot Eensgezindheid zich aan bij het Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), in 1904 
volgde de afscheiding. Het officiële vertrek uit de NS&BB vond in 1912 plaats. Pas in 1919 kwam de overgang naar 
de (moderne) Centrale Bond. Aan het einde van de twintigste eeuw, in 1996, telde Eensgezindheid als plaatselijke 
afdeling van de toenmalige Vervoersbond FNV nog 45 leden - R.C.C. Pottkamp, Mannen die het schootsvel dragen. 
Honderd jaar Zaandamse Scheeps- en Bootwerkersvereniging Eensgezindheid 1896-1996, Wormerveer 1996, pp. 
13-18 (hierna: Mannen).
86 Rüter, De Spoorwegstakingen, p. 241.
87 Idem, p. 235.
88 Meijers, Een bijdrage, p. 37.
89 De directie der Naamlooze Vennootschap Blaauwhoedenveem, De stakingen in het havenbedrijf te 
Amsterdam. Een brochure met een artikel uit Algemeen Handelsblad, 21 februari 1903 (hierna: De stakingen) - 
IISG-AHBd. De geschiedenis van deze veem (oorspronkelijk een corporatie die voor de opslag van goederen zorgde) 
ging terug naar 1616. De naam verwees naar de kleur van het hoofddeksel van de waagdragers die de  
goederen naar de Amsterdamse Waag sjouwden.
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andere vemen namen deze maatregelen over. Met als gevolg dat eenderde van de ongeveer 
350 man die bij de negen vemen losse arbeid verrichtten, na twee jaar vervangen was 
door nieuwelingen.90 “Was het dan nog wonder, dat degenen, wier bestaan op deze wijze 
bedreigd werd, volstrekt niet met deze nieuwe maatregelen ingenomen waren en besloten 
zich met hand en tand te verzetten? En daar de veemen vast van voornemen waren hun wil 
door te zetten, zoo was de machtsvraag tusschen patroon en arbeider gesteld.”91

Deze machtsvraag kreeg uitdrukking in de eis het verplicht bondslidmaatschap in te voe-
ren voor alle bij de vemen werkende arbeiders. Daartoe was besloten, nadat in 1900 een 
staking tegen de komst van de vervangende, nieuwe arbeiders mislukt was. Deze zwaar-
wegende eis over wie een ondernemer wel of niet tewerkstelde, zou in de aanloop naar 
de spoorwegstakingen van 1903 een belangrijke rol spelen. De veemarbeiders hoopten op 
deze manier zowel de eenheid onder de arbeiders als de positie van de bond te versterken 
en de lonen op peil te houden. Zou dat lukken, dan kon de toestroom van nieuwe, niet 
georganiseerde, arbeiders gestopt worden.92

 Door gunstig verlopende stakingen en de aansluiting van onder meer de hout- en graan-
werkers verwierf de NS&BB rond 1900 een positie in de Amsterdamse haven. Tegelijkertijd 
lieten de reacties van HSM en Blaauwhoedenveem de kwetsbaarheid zien van de pril geor-
ganiseerde havenarbeiders en bleken de ondernemers gevoelig voor directe overvalacties. 
Beide kanten zetten stappen om de ondervonden zwakheden te overwinnen.

Een aantal grote rederijen sloot zich aaneen in de Vereeniging van Werkgevers op 
Scheepvaartgebied, waarbij zich ook de meeste cargadoors voegden. De vereniging stond 
voor onderlinge steun, in het bijzonder bij stakingen.93 De invoering van de werkboekjes 
en de vorming van een vaste kern kwamen al ter sprake. Terugdringing van de losse arbeid 
was daarbij niet het oogmerk, maar de beheersing van de aanneming van arbeiders en de 
disciplinering van hun gedrag. Losse arbeiders bleven dan ook ingezet worden bij stakin-
gen en kregen bescherming aangeboden. Daarnaast koos de vereniging voor regulering van 
de arbeidsverhoudingen. Ze controleerde de bazen op machtsmisbruik, liet aan de IJkade 
een uitbetalinglokaal bouwen en benutte vanaf 1901 de in 1897 bij wet ingestelde Kamers 
van Arbeid. Paritair samengesteld, kregen de Kamers de opdracht de “gedesorganiseerden 
toestand van den arbeid” te beëindigen en voor arbitrage bij geschillen te zorgen.94

De secretaris van Recht en Plicht en van de NS&BB, de initiatiefrijke en strijdvaardige 
Zeeuw Wessels, kwam met het plan voor een verdere verbreding van de vakorganisatie 
dat leidde tot de Federatie van Transport te Water (van bootwerkers tot matrozen, van 
schuitenvoerders tot binnenschippers). Daarin ging het in de eerste plaats om onderlinge 

90 Meijers, Een bijdrage, pp. 39-41.
91 Idem, p. 41.
92 Idem, p. 42.
93 Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 243, 244. Stakenburg, Stand van Zaken, p. 27.
94 J.M. Peet, L.J. Altena, C.H. Wiedijk, Honderd jaar sociaal. Teksten uit honderd jaar sociale beweging en soci-
aal denken in Nederland, Amsterdam 1998, p. 89. In de twee grote havens functioneerden de Kamers van Arbeid 
slechts een korte tijd, in 1906 vond bij gebrek aan belangstelling de opheffing plaats. In 1922 kwam ook elders het 
einde en trad de Arbeidsgeschillenwet in werking - Stakenburg, Stand van Zaken, pp. 44 en 65.
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morele steun en “geen financieele verplichting, 
geen klemmende statuten”.95 De hoop was dat 
een nieuwe krachtenbundeling werkstakingen 
ofwel zoveel mogelijk kon voorkomen ofwel 
tot een paar dagen beperken.

Wessels zag de Federatie als een adequaat ant-
woord op de uitsluiting (‘lockout’) van arbei-
ders. Zijn keuze voor een los samenwerkings-
verband, waarin aangesloten vakverenigingen 
hun zelfstandigheid volledig behielden, kwam 
voort uit in de praktijk opgedane ervaringen. 
Acties bij een afzonderlijk bedrijf of van een 
afzonderlijke groep havenarbeiders liepen vast 
op de machtsmiddelen waarover de afzonder-
lijke ondernemer beschikte. Daar tegenover 
stelde Wessels het machtsmiddel “Één voor 
allen, allen voor één” dat behalve directe arbei-
dersbelangen ook de erkenning van de vakor-
ganisatie moest afdwingen.

Deze Amsterdamse waterfederatie legde de basis voor de Nationale Federatie van 
Transportarbeiders die vanaf 1902 vakverenigingen verzamelde te water en te land.  
Beide kenden een kort bestaan, de invloed op het NAS was echter onmiskenbaar.

Nationaal Arbeids-Secretariaat
De geschetste beweging naar vakorganisatie die een staking overleefde en continuïteit 

verwierf, kreeg de wind in de rug van de in 1893 opgerichte vakcentrale, het Nationaal 
Arbeids-Secretariaat, NAS.96 Dat gold ook voor de havenarbeiders. Zo verleende het NAS 
steun aan de vorming van zowel de NS&BB als Wessels’ waterfederatie en traden Recht en 
Plicht en de NS&BB in 1899 als lid toe.

95 A.C. Wessels, De federatie der bedrijven betrokken bij het watertransport, Amsterdam 1900, p. 5 (hierna: De 
federatie). Janus Wessels (1867-1960) werkte, na zijn opleiding aan de Kweekschool voor Onderwijzers te Goes en 
een aantal jaren onderwijzerschap, in de jaren negentig als bootwerker in de Amsterdamse haven. Als secretaris 
van Recht en Plicht begon een zeer actieve periode in de arbeidersbeweging. Oudegeest omschreef hem als een 
man “van een buitengewone intelligentie, volharding en bovenal van kennis van den aard der bootwerkers” - J. 
Oudegeest, De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland, Amsterdam 1926, deel I, p. 298 (hierna: 
De geschiedenis). Vanaf 1907 kreeg Wessels’ levensloop een andere wending. Hij nam in Amsterdam de functie van 
havencontroleur aan, trad in 1912 in dienst van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland en was van 1917 tot zijn 
pensioen in 1932 de eerste directeur van de Haven(arbeids)reserve - J. Haag, BWSA digitale versie - http://www.
iisg.nl/bwsa/bios/wessels.html, 13 februari 2003. 
96 Daarmee werd gehoor gegeven aan de aanbeveling van het Brusselse congres van de Tweede Internationale in 
1891 om in elk land een Nationaal Arbeids-Secretariaat tot stand te brengen - M. Buschman, Tussen revolutie en 
modernisme. Geschiedenis van het Nationaal Arbeidssecretariaat in Nederland 1893-1907, Den Haag 1993, pp. 16, 
17 (hierna: Tussen revolutie).

Janus Wessels  (1967-1960), bestuurder vakorgani-

saties havenarbeiders, directeur Havenreserve en 

Havenarbeidsreserve, 1917-1932 - uit: W.H. Vliegen, 

Die onze kracht ontwaken deed, deel I, IISG
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In het NAS kwamen twee ontwikkelingen bij elkaar. a) De vakorganisaties aangesloten bij 
de Sociaal Democratische Bond (SDB, in 1881 opgericht met Ansing als de eerste secre-
taris). Ze wezen de idee van een ziekenbus en/of sociaal-culturele vereniging af en leg-
den de nadruk op de socialistische grondslag.97 Tegelijkertijd steunde de SDB stakingen 
en organisatievorming van fabrieksarbeiders en losse (haven)arbeiders.98 b) Landelijke  
(ver)bonden die voor een onafhankelijke positie, los van de SDB, kozen. Meestal algemeen 
genoemd, dat wil zeggen voor arbeiders van alle gezindten toegankelijk.99 Dat kon zijn op 
grond van de afwijzing van het socialistisch gedachtegoed, of de keuze voor het principe 
van de zuivere vakorganisatie, of de strategische beslissing om tot een verbreding van de 
organisatie te komen. Een streven naar een nieuwe, landelijke koepel van bonden was een 
logisch gevolg.100

Het NAS stond bij de oprichting open voor vakbonden en algemene arbeidersorganisa-
ties, voor socialistische en niet-socialistische. Mede door het lidmaatschap van de SDB101 
– het boegbeeld van het socialisme – was “een werkelijke doorbraak naar een algemene 
vakbeweging niet mogelijk”.102 Deze conclusie laat onverlet dat het NAS: a) het positieve 
resultaat was van een jonge arbeidersbeweging die tegen veel weerstanden in zocht naar 
strijdbare en stabiele organisatievormen, en b) gedurende de eerste tien jaar van zijn 
bestaan een centrale positie bezat in de zich vormende, nog kleine vakbeweging.103

Nadat met de aansluiting van de SDAP in 1895 het NAS een podium bood aan partijpoli-
tieke geschillen – parlementair versus antiparlementair – kon het zich begin 1897 na heftige 
discussies ontwikkelen tot een zuivere vakcentrale, dus zonder politieke partijen.104 Maar 
met deze scheiding kwam het NAS niet in een rustig vaarwater. Vanaf de oprichting was 
het een ontmoetingsplaats van verschillende antikapitalistische stromingen die uiteenlo-

97 In 1885 betrof het vijf vakverenigingen (alle uit Amsterdam) twee jaar later 28 waarvan zeventien 
Amsterdamse - P. van Horssen, D. Rietveld, De Sociaal Democratische Bond (II), in: Tijdschrift voor sociale 
geschiedenis, februari 1977, pp. 9, 10 (hierna: De Sociaal Democratische Bond).
98 Onderzoek naar onder meer het beroep van de Amsterdamse leden van de SDB, waarvan dat te achterhalen 
was (een vierde tot een derde van het totaal), liet over de periode 1878-1894 een aanzienlijke stijging zien van de 
categorie losse werklieden. Daar viel waarschijnlijk de ene bootwerker onder die tussen 1888-1894 lid was - P. van 
Horssen, D. Rietveld, Socialisten in Amsterdam 18781898. Een sociaal profiel van de SDB en SDAPaanhang,  
in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, november 1990, pp. 400-402.
99 Oudegeest gebruikte de term ‘zelfstandig’, een predikaat dat hij later exclusief toekende aan het NVV en 
opnam in de titel van zijn tweedelig geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging - De geschiedenis, deel 1,  
pp. 117-119. Jan Oudegeest (1870-1950) was eerst secretaris (1905-1909), daarna voorzitter van het NVV (1909-
1919). Gedurende de periode 1927-1934 was hij voorzitter van de SDAP.
100 J. Frieswijk, mmv. J. van Meeuwen (Werkgroep NAS), Chronologie van het NAS en de vakbeweging in de  
jaren 1893-1907, Amsterdam 1975, pp. 11, 12 (hierna: Chronologie).
101 In 1894 trof de SDB een verbod vanwege een passage in de beginselverklaring van 1892 die gewelddadige 
methoden niet uitsloot. Kort daarna kwam de oprichting van de Socialistenbond die na verschillende splitsingen 
in 1900 opging in de Sociaal-Democratische Arbeidspartij (SDAP) - Horssen, Rietveld, De Sociaal Democratische 
Bond, pp. 8, 9.
102 Buschman, Tusen revolutie, p. 17.
103 Bij de eerste telling in februari 1895 bestond het NAS uit 22 organisaties met gezamenlijk 330 afdelingen 
met 15.728 leden - J. van Bennekom, Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland (Zijn ontstaan en werking), 
Amsterdam 1895. Eind 1896 was het aantal leden gestegen tot bijna 19.000 om via 10.000 in 1902 terug te vallen 
tot 3.000 in 1906 - Buschman, Tussen revolutie, p. 21.
104 Idem, pp. 39, 40.
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pende opvattingen hadden over de taken van de vakbonden en talloze praktische kwesties. 
Bijvoorbeeld: wel of geen bezoldigde bestuurders, mate van autonomie voor de bonden, 
(stem)verhouding tussen grote en kleine bonden en criteria bij steun aan stakingen.

Vragen die buiten het NAS voor een belangrijk deel een antwoord vonden in de spe-
cifieke organisatievorm van de in 1894 uit een aantal bestaande organisaties gevormde 
Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond (ANDB). Financieel en administra-
tief sterk, centraal georganiseerd op basis van discipline en loyaliteit, met bezoldigde 
bestuurders en een stelsel van uitkeringen en verzekeringen. Geconcentreerd in één stad, 
Amsterdam, met intensieve onderlinge contacten, konden de geschoolde diamantbewer-
kers de naar verhouding hoge contributie (meestal) opbrengen. Zo maakten ze een vakver-
eniging mogelijk die al snel over een eigen kantoor en weekblad beschikte; deze organisa-
tiemiddelen ontbeerde het NAS, aansluiting was dan ook niet aan de orde.

De voorzitter van de ANDB, Henri Polak, stelde in 1898 dit type vakvereniging als voor-
beeld tegenover de praktijk van het NAS dat hij veel verweet: een “gebrekkige organisatie”, 
“belachelijk lage contributiën”, “bijna volslagen afwezigheid van discipline” en “afwezig-
heid van weerstandskassen”. Bovendien keerde Polak zich tegen het NAS, omdat het de 
verbetering van bestaande toestanden en de arbeidswetgeving bagatelliseerde ten gunste 
van de strijd voor het socialisme.105

Ook op het congres van het NAS in 1901 stond de opstelling ten opzichte van de sociale 
wetgeving hoog op de agenda. Ging het NAS propaganda maken voor arbeidswetgeving of 
niet? Op weg naar de Ongevallenwet was dat aan de aangesloten bonden overgelaten. Het 
bestuur beperkte zich tot het standpunt dat dergelijke wetten onder buitenparlementaire 
druk tot stand kwamen en dat het de plicht van de regering was rekening te houden met 
de kracht van de georganiseerde arbeiders. Het streefde naar een middenpositie tussen 
de “hervormers” (grote bonden) en “revolutionairen” (kleine bonden). Uiteindelijk kwam 
het congres tot het compromis om na goedkeuring van de leden mee te doen “aan een of 
andere beweging voor goede of tegen slechte wetten”.106

Met de totstandkoming van dit besluit hadden de havenarbeiders via hun voorman 
Wessels zich nadrukkelijk bemoeid. Zij stonden zowel tegenover de voorstanders als de 
tegenstanders van acties voor sociale wetgeving. Om verdere interne twisten te voorkomen 
en de werkelijke tegenstanders niet te behagen, wensten zij dat het NAS zich zonder meer 
buiten politieke vraagstukken hield. Zo wilden ze ook de eenheid in de eigen bond vast-
houden.107 Door hun groeiende strijdbaarheid en het initiatief van de waterfederatie had-

105 Hoewel Polak de tijd nog niet rijp achtte voor een nieuwe vakcentrale, een standpunt dat hij tot in 1904 
huldigde, zag hij een pleidooi voor een nieuwe federatie tevens als een bijdrage aan de ondergang van het NAS - S. 
Bloemgarten, Henri Polak. Sociaal democraat 1868-1942. ‘s-Gravenhage 1993, p. 256 en 213 (hierna: Henri Polak). 
Polak was in die tijd (1901-1905) voorzitter van de SDAP en daarna de eerste voorzitter van het NVV.
106 Oudegeest, De geschiedenis, deel I, p. 287.
107 Wessels speelde, ondanks zijn kritiek op het compromis, met Spiekman in de eindfase van de besluitvorming 
een belangrijke rol. De woordvoerder van de tegenstanders was de secretaris van het NAS (1896-1907), Gerrit. van 
Erkel (1860-1937). Als schildersknecht was hij voorzitter van de Schildersgezellenbond. In 1899 was hij de eerste 
vrijgestelde van het NAS. Hij beschouwde zich als “de kruier van de arbeiders”, voor hem een erenaam, voor zijn 
sociaal-democratische tegenvoeters een spotnaam - J. Frieswijk, BWSA, digitale versie - http://www.iisg.nl/bwsa/
bios/erkel.html, 10 februari 2003. Een prominent voorstander was Hendrik Spiekman (1874-1917), één van de 
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den de NS&BB en Wessels binnen het NAS een markante positie verworven die Oudegeest 
tot de volgende beoordeling bracht: “De havenwerkers vormden toentertijd een element, 
hetwelk zeer gemakkelijk te gebruiken was voor de tactiek, welke de voorstanders der z.g. 
revolutionaire stakingsgymnastiek toen noodig achtten (...). Het is de tactiek, waardoor ten 
slotte iedere vakbeweging moet worden vermoord, omdat niemand, die op een geregeld 
bestaan prijs stelt, lust heeft iedere drie maanden een paar weken in staking te zijn.”108

De wisselende situaties waarin de (losse) havenarbeiders werkten – type bedrijf, soort 
boot en vracht, weersomstandigheden – en de onzekerheid over de beschikbaarheid en 
duur van het werk bemoeilijkten duurzame vakorganisatie. Direct onderhandelen op de 
arbeidsplaats kwam nogal eens voor, vak noch bedrijf boden een sterke binding en het 
havenbedrijf was zeer gedecentraliseerd. Deze praktijk werkte door in de uiteindelijke 
organisatie en uitte zich in kenmerken als actiegerichtheid, ongebondenheid en 
decentralisatie. Door de mobiliteit van de reders kwam daar de behoefte aan regionale 
en landelijke organisatie bij. Het werk kon immers relatief gemakkelijk – al of niet 
tijdelijk – van de ene naar de andere haven verplaatst worden.
De eis van het verplicht bondslidmaatschap die een reactie was op de individuele 
uitsluiting van vakbondsleden, betekende ook dat de georganiseerde arbeiders konden 
bepalen onder welke voorwaarden nieuwe collega’s binnenkwamen. Van deze ‘closed 
shop’ kwam niets terecht, de eis bleef staan.

oprichters van de SDAP en binnen die partij een ware verdediger van het NAS. Hij was typograaf en in Rotterdam 
vanaf 1896 invloedrijk in de lokale arbeidersbeweging. In 1901 was hij het eerste sociaal-democratische lid van de 
gemeenteraad en van 1913 tot zijn dood lid van de Tweede Kamer - H.J. Scheffer, BWSA digitale versie - http://
www.iisg.nl/bwsa/bios/spiekman.html, 25 september 2002.
108 Oudegeest, De geschiedenis, deel I, p. 219.




