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hoofdstuk 2

Havenreserve

Na het congres van 1901 leek het NAS de perikelen uit de beginperiode overwonnen 
te hebben.1 De gevolgen van de tweede spoorwegstaking (1903) smoorden echter de 
mogelijke stabiliteit en opgang. Maar dat niet alleen, de arbeidersbeweging raakte in 
een tweespalt die zich voortplantte in de vakbeweging, inclusief de transportbonden. 
Temidden van een beginnende staatsbemoeienis met het havenbedrijf kwam 
ook de losse arbeid ter discussie te staan. Sociaal-liberale hervormers speelden 
daarin een hoofdrol. Van een havenbeurs kwam het niet, maar onder de bijzondere 
omstandigheden van de Eerste Wereldoorlog vormden de ondernemers een 
grotendeels door de overheid gefinancierde Havenreserve.

1903 Van onderop
De twee spoorwegstakingen zijn nauw verbonden aan de Amsterdamse haven-

arbeiders. Bij de eerste staken zij het vuur aan, bij de tweede verlamden zij “het gansche 
havenbedrijf”.2 De veemarbeiders verzorgden het voorspel. Ze openden de twintigste eeuw 
met de eis van het verplicht lidmaatschap en daarmee de erkenning van de vakorganisa-
tie. Om dit te bereiken was in het najaar van 1902 door Dok en Veem in overleg met de 
Nationale Federatie een staking voorbereid. Maar de losse arbeiders bij het Vriesseveem 
(koelpakhuis) wachtten daar niet op en legden begin december het werk neer; schuiten-
voerders dreigden hun werk over te nemen. Een week later deden de vasten mee. Na een 
voor de arbeiders gunstige arbitrage, leek bij het veembedrijf de rust in te treden.3

De machtsvraag van het verplicht lidmaatschap die een algemene havenstaking in zich 
droeg, was echter niet beantwoord. De directie van het Vriesseveem vreesde ernstige con-
flicten en vroeg op 20 december de minister van Binnenlandse Zaken, Abraham Kuyper, 
tevergeefs om hulp.4 Een andere weg koos de directie van het Blaauwhoedenveem.5 Uit de 
Bond van Veemen gestapt, vertrouwde ze op eigen kracht en zond op 8 januari 1903 twee 
niet-georganiseerde wegers naar de Singaporeloods van cargadoor Müller & Co aan de 
Oostelijke Handelskade. De loodswerkers, lid van Recht en Plicht, weigerden met de twee 
samen te werken. Het gevolg was dat binnen een paar dagen een ongekende keten van 
actie en reactie op gang kwam. Loodswerkers werden ontslagen en vervangen. Een tweede 
groep arbeiders – bootwerkers aan de Singaporelijn – keerde zich tegen de onderkrui-
pende vervangers en eiste terugkeer van de ontslagen collega’s. De Nationale Federatie 

1 Het ledental groeide van 9.011, eind 1901, via 10.566 een jaar later, naar 17.062 in maart 1903. Het aantal 
aangesloten organisaties steeg in die periode van 36 naar 76 - Buschman, Tussen revolutie, p. 120.
2 Rüter, De spoorwegstakingen, p. 496.
3 Meijers, Een bijdrage, pp. 48, 49.
4 Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 262, 263.
5 Directie Blaauwhoedenveem, De stakingen. 
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(gevolgd door het Blaauwhoedenveem en twee 
andere vemen)

van Transportarbeiders riep op tot een boycot van Müller & Co. De werkstaking breidde 
zich uit.6

In diezelfde dagen, 10 tot 15 januari, haalden de vakverenigingen bij het Blaauwhoedenveem 
een aantal eisen binnen, waaronder – met de Nationale Federatie – de erkenning als onder-
handelingspartij.7 In de kwestie van het verplicht lidmaatschap hield de directie echter voet 
bij stuk. Zij wenste de volle vrijheid te behouden bij “het aannemen en ontslaan van per-
sonen, vereenigd of niet-vereenigd”.8 Kort daarna brandde opnieuw bij het Vriesseveem 
de strijd los over de samenwerking met niet-georganiseerde arbeiders. Toen vervolgens de 
Federatie over alle scheepvaartmaatschappijen en vemen een boycot uitsprak, lag 22 januari 
het havenbedrijf vrijwel stil.9

Dat kon niemand ontgaan en zeker de spoorwegarbeiders niet die op de goederenstati-
ons dagelijks werkten met hun havencollega’s. Bovendien maakten de rangeerders via Ons 
Aller Belang deel uit van de Nationale Federatie en kwam ook langs deze organisatorische 
weg de steun aan de havenstaking al snel aan de orde. Onderkruiperwerk kreeg geen kans 
en op 31 januari was in Amsterdam de spoorwegstaking een feit.10 Toen ‘s avonds de alge-
mene werkstaking zou worden uitgeroepen – de onrust had zich door het land verspreid 
– kwam de bekendmaking dat alle eisen ingewilligd waren. Daarop besloten de stakers de 
volgende ochtend het werk te hervatten.11

De havenstaking, onder meer versterkt door de schuitenvoerderknechts die weigerden 
besmet werk te verrichten, was voortgegaan. De Vereeniging van Werkgevers was bereid 
Recht en Plicht te erkennen en bood voor toekomstige grieven arbitrage aan. De ontslagen 
arbeiders kregen nieuw werk aangeboden, maar terugkeer op de oude post was uitge-
sloten. Even afwijzend was de reactie op het verplicht lidmaatschap. In navolging van de 
directie van het Blaauwhoedenveem boden de ondernemers hier geen millimeter ruimte. 
Recht en Plicht ging op deze voorstellen niet in.12 In het weekeinde van de spoorweg-
staking en de werkhervatting volgden de gebeurtenissen elkaar snel op.

Burgemeester Van Leeuwen kwam in beeld vanwege de onrust onder de gemeente-
werklieden (gemeentelijke kraandrijvers waren na hun steun aan de staking geschorst). 

6 Meijers, Een bijdrage, p. 50. Een paar dagen eerder had Wessels bij de burgemeester van Amsterdam, W.F. 
van Leeuwen, geklaagd over het optreden van de politie. Van Leeuwen greep dit gesprek aan voor een bemid-
delingspoging. De werkgevers weigerden echter met Wessels te onderhandelen. Om de goede wil te tonen, trok 
Wessels zich tijdelijk terug uit het bestuur van Recht en Plicht. Terwijl de staking uitbreidde, liepen de besprekin-
gen op het stadhuis vast. De arbeiders brachten daarbij een viertal eisen in: erkenning van Recht en Plicht, geen 
samenwerking met ongeorganiseerden, weer in dienst nemen van de ontslagen arbeiders en afschaffing van het 
boekjesstelsel - Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 270 en 273.
7 De directie van het Blaauwhoedenveem besloot “met den tijd mede te gaan” en het vroegere standpunt “Geen 
tusschenpersoon tusschen werklieden en patroons te dulden” te verlaten - De Stakingen.
8 Meijers, Een bijdrage, p. 52.
9 Idem, p. 54.
10 Oudegeest, verrast door de “geestdriftige stemming”, drong tevergeefs aan op voorzichtigheid - Rüter, De 
spoorwegstakingen, p. 277.
11 De verzekering van het Blaauwhoedenveem en het Vriesseveem tijdelijk af te zien van spoorwegvervoer 
speelde een belangrijke rol bij de werkhervatting - Meijers, Een bijdrage, p. 55.
12 Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 273, 274.
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Bemiddeling en onderhandelingen kwamen op gang. De rechtstreeks getroffen veemdi-
recties wilden toegeven, maar de cargadoors en reders overwogen een algehele ‘lockout’. 
Recht en Plicht zette de voorwaarden op papier waaronder werkhervatting mogelijk was. 
De eerdere eis van verplicht lidmaatschap – geen samenwerking met ongeorganiseerde 
arbeiders – behoorde daar niet toe. Mede hierdoor ging de Vereeniging van Werkgevers 
akkoord. Na de instemming in een vergadering van havenarbeiders op maandag, kon de 
overeenkomst gesloten worden en pakten ze de volgende dag het werk weer op.13

Er waren minpunten. Zo haalden de havenarbeiders hun eis van het verplicht lidmaat-
schap niet binnen. Ze lieten die in de laatste fase van de onderhandelingen los en brachten 
de eis terug tot geen samenwerking met arbeiders die de plaats van de ontslagenen inna-
men.14 De oorspronkelijke eis hield in dat ze via de vakorganisatie controle konden uit-
oefenen op de werving en aanneming van nieuwe collega’s. Dat zou een belangrijke stap 
zijn in de strijd tegen willekeur en voor een van arbeiders uitgaande regulering. Wessels 
verbond al eerder aan de waterfederatie het doel “de regeling van den arbeid over te laten 
aan de vakorganisaties”.15 Een andere eis – ook geen deel van de gesloten overeenkomst – 
de afschaffing van het boekjesstelsel, hing hiermee samen. De boekjes waren immers een 
controlemiddel waarmee de ondernemers de aanneming en werving reguleerden.

30 januari 190316

Er is iets groots in ons klein land geschied.
Hebt ge ‘t gehoord? de spoorarbeiders hebben
uit vrije wil de havenarbeiders
gesteund, niet voor zichzelf maar slechts voor hen.
De brand der solidariteit is over
geslagen – het brandt breeder – allen voor één
en één voor allen in de arbeidersklasse!
Dat is het vuur waarin de oude wereld
verteert, dat vuur blijft alleen, alleen, over
en dat vuur, dat is, dat is de nieuwe wereld.

13 Idem, pp. 297-300. De voorwaarden van Recht en Plicht hadden betrekking op de arbeiders die als vervangers 
voor de stakers waren ingezet: geen samenwerking en ontslaan bij de vemen. Daarnaast ging het om de terugkeer 
van alle ontslagenen op basis van het eerdere loon. De erkenning van Recht en Plicht was een feit, de ondernemers 
stelden de ontslagen vervangers schadeloos.
14 De directie van het Blaauwhoedenveem meldde dat de vakverenigingen hun eis lieten vallen alleen met 
georganiseerden te willen werken. Hierdoor kon de Vereeniging van Werkgevers de concessie doen de ontslagen 
bootwerkers weer in dienst te nemen - De Stakingen.
15 Wessels, De federatie, p. 7. Kort na haar oprichting in 1896 liet de Zaanse Eensgezindheid een ‘voorkeurs-
clausule’ in de loonovereenkomst opnemen: alleen bondsleden werden - roulerend - bestoken. Tegen de zin van 
de bootwerkers kwam daaraan in 1930 een einde met de instelling van een Centraal Bestekingsbureau dat via een 
nummersysteem werkte - Pottkamp, Mannen, pp. 30, 31. Ook bij havens als Delfzijl en Harlingen bestond een 
regeling waarbij een vereniging van bootwerkers de verdeling van het werk in handen had - De Fremery, Moet 
de arbeidsbemiddeling, pp, 257, 258. In Hamburg functioneerde in 1919-1920, onder leiding van de Allgemeine 
Arbeiter Union, een systeem van rouleren - K. Weinhauer, Dock labour in Hamburg: the labour market, the labour 
movement and industrial relations, 1880s-1960s, in: S. Davies et al, Dock Workers, p. 499.
16 H. Gorter, Verzen, Amsterdam 1903, p. 103.
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Het succes van beide stakingen lag in de getoonde kracht van onderop. Ervaren als een 
grote overwinning met erkenning van de vakverenigingen als gevolg, lag de betekenis in 
de getoonde solidariteit, de daadkracht, het organisatievermogen en het gegroeide zelfbe-
wustzijn. En die kwamen van onderop. Van de veemarbeiders, de loodswerkers, de boot-
werkers, de rangeerders, de seinwachters, de machinisten. Of zoals Rüter concludeerde: 
“De leiders brengen minder de arbeiders in beweging, dan dat de arbeiders hen dwingen 
hun actie te leiden.”17

De eerste spoorwegstaking was niet aan de burgerij voorbijgegaan. Met de inzet van 
veel middelen, ook wetgevende, trachtte ze een herhaling te voorkomen. Een oorlogs-
voorbereiding die het burgerlijk gezag moest herstellen. Dat lukte, ondanks opnieuw felle 
acties in de haven.

1903 Gestreden en overwonnen
De dynamiek kon de eerste dagen van februari niet verdwenen zijn. Spoorwegarbeiders 

wilden resultaten in hun loonzakje zien en stonden klaar daarvoor in staking te gaan. 
De gemeentelijke kraandrijvers waren nog niet teruggenomen. Bij een vergadering in de 
Beurs, waar vierduizend mensen aanwezig waren, voorkwam Wessels op 3 februari met 
moeite een spontane staking. Dat deze onrust algemeen was, liet het aantal stakingen in 
februari zien dat hoger was dan in de maanden ervoor en erna.

Tabel 2.18 – Aantal stakingen (percentage spontane stakingen, voor zover bekend) 

november 1902 10 (0) februari 1903 42 (90) mei 1903 9 (67)

december 1902 40 (80) maart 1903 29 (71)

januari 1903 17 (86) april  1903 21 (62)

Aan de andere kant van het politieke en ideologische spectrum gistte het evenzeer. Een 
dominee donderde in de Amsterdamse Westerkerk over een losgebarsten “Satanische 
macht”.19 De regering bereidde wetgeving voor die bij de spoorwegen het recht op staken 
verbood, ze riep (reserve)troepen van de infanterie en de genie op en trok verloven van 
militairen in. Voortgedreven door dagbladen die schreven over het “verplaatst gezag” (van 
de staat naar de straat) en een dreigende revolutie herstelden de ondernemers zich.20 De 
verhoudingen begonnen in hun voordeel te schuiven: stakingen verliepen of kwamen niet 
van de grond, confessionele vakorganisaties ontstonden of lieten meer van zich horen, bij 
de spoorwegen kwamen bonden van hoger personeel en bestuurders van vakorganisaties 
waarschuwden voor ophitsing en drongen aan op kalmte.21 Ook in de Amsterdamse haven 
klonken pleidooien voor consolidatie van wat bereikt was.22

17 Rüter, De Spoorwegstakingen, p. 303.
18 S. van der Velden, Stakingen in Nederland. Arbeidersstrijd 1830-1995, Amsterdam 2000. IISG database: 
http://www2.iisg.nl/databases/stakingen/index.asp (hierna: Database, index).
19 Aangehaald door S. van der Velden, Het jaar van de waarheid, in: Solidariteit, april 2003.
20 Oudegeest, Zelfstandige vakbeweging, deel I, p. 344.
21 Idem, pp. 364-369.
22 Rüter, De poorwegstakingen, pp. 325 en 333.
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Tijdens de eerdere onderhandelingen werkten verschillende groepen ondernemers (expe-
diteurs, schuitenvoerders en vemen) samen met de Vereeniging van Werkgevers op 
Scheepvaartgebied. Dat leidde tot de oprichting van de Vereeniging van Werkgevers in 
het Veembedrijf die een onderdeel moest worden van een ondernemersfederatie. De oude 
Bond van Veemen leek “gedoemd te doen wat ‘t werkvolk wil”. In de statuten stonden 
passages over een permanente arbitragecommissie van werkgevers en werknemers.23 
Toen Dok en Veem terugkwam op de eis van “het niet behoeven samenwerken met 
ongeorganiseerden”24, kwam van de arbitrage niets terecht. Later verklaarde één van de 
veemdirecteuren niet te willen deelnemen, “omdat hij in principe niet met een werkman in 
een scheidsgerecht wil zitten”.25 Zo lagen de principes.

Behalve in de vemen verscherpten de sociale verhoudingen ook bij de schuitenvoer-
ders. Hun looneis werd niet voor arbitrage vatbaar verklaard en 30 maart gingen zij in sta-
king. Een dag later namen de samenwerkende ondernemers het besluit tot een algemene 
‘lockout’ dat zij op 8 april uitvoerden, toen in Nederland een algemene werkstaking was 
uitgeroepen die de geschiedenis inging als de tweede spoorwegstaking.26

Was de eerste spoorwegstaking een verzet tegen onverbloemde onderschikking en door 
solidariteit geïnspireerd, de tweede was een verdediging tegen het offensief van de staat 
en spoorwegdirecties dat direct na de beëindiging van de eerste staking begon. Een breed 
offensief dat koerste naar een stakingsverbod voor spoorwegarbeiders en ambtenaren 
(‘worgwetten’) en gericht was op het herstel van de “suprematie van het staatsgezag” en 
de uitschakeling van de socialistische vakverenigingen.27

Daar tegenover vormden in februari, kort voor de indiening van Kuypers worgwetten, 
vertegenwoordigers van verschillende stromingen in de arbeidersbeweging een Comité 
van Verweer. Dat kreeg opdracht een werkstaking voor te bereiden om de wetten tegen 
te houden.28 Terwijl dat in een “agitatieweek” gebeurde, kregen strijdbare leden van de 
vakorganisaties hun ontslag, daalden het aantal leden aanzienlijk en nam de geestdrift om 
in actie te komen af.29 Met moeite hield het comité het idee overeind dat tijdens de behan-
deling van de wetten in de Tweede Kamer gestaakt zou worden. Voorwaarde was dat de 
spoorwegarbeiders daartoe zouden besluiten.30

23 Notulen der Geheime Vergadering Vereeniging van Werkgevers in het Veembedrijf, 20 februari 1903 
- IISG-AHBd.
24 Meijers, Een bijdrage, p. 57.
25 Notulen Algemeene Vergadering Vereeniging van Werkgevers in het Veembedrijf, 27 oktober 1904 
- IISG-AHBd.
26 Meijers, Een bijdrage, pp. 58-60.
27 Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 381 en 484. De wetsvoorstellen betroffen ook het hinderen van onder-
kruipers en het oproepen tot een staking bij overheid en spoorwegen. Daarnaast moest “in geval van nood” een 
militaire Spoorwegbrigade het treinverkeer garanderen - Oudegeest, De geschiedenis, deel I, pp. 388, 389.
28 Een politiek gemengd gezelschap van vakbondsleiders als Oudegeest (voorzitter), Van Erkel (penningmeester) 
en Wessels en namens de SDAP Vliegen (secretaris). De opdracht was zwaar door de interne meningsverschillen, 
het gebrek aan ervaring, middelen en organisatie en de druk naar een algemene staking door grote groepen arbei-
ders - Rüter, De spoorwegstakingen, p. 342 e.v..
29 Oudegeest, De geschiedenis, deel I, p. 404.
30 Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 430 en 432. Oudegeest zag de staking als “een uiterste noodzakelijkheid” 
- Oudegeest, De geschiedenis, deel I, p. 425. Wessels vreesde in de Amsterdamse haven een massale uitsluiting, 
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In deze situatie, waarin het Comité van Verweer verlamd leek en het parlement een week 
eerder dan verwacht tot besluitvorming overging, drongen spoorwegarbeiders – onder 
meer in Almelo, Amersfoort, Amsterdam en Den Haag – op een staking aan.31 De haven-
arbeiders lieten weten zich direct aan te sluiten. Na een motie van Wessels volgde een 
oproep voor beide groepen arbeiders tot een staking in de nacht van zondag 5 op maandag 
6 april.32

De georganiseerde tegenmacht stond echter goed geïnformeerd klaar.

In deze repressieve context wreekte zich zowel het onvermogen van het comité om aan 
de landelijke spoorwegstaking leiding te geven als de te gefragmenteerde kracht onder de 
spoorwegarbeiders. Op veel plaatsen brak een staking uit, maar op nog veel meer verliep 
ze snel of bleef uit. De Amsterdamse haven staakte massaal (de algemene ‘lockout’ volgde 
direct). Zonder daartoe opgeroepen te zijn, namen arbeiders in andere sectoren en steden 

gevolgd door de ontmanteling van de NS&BB. Aan de ene kant was hij zich bewust van de felle stakingsbereid-
heid in de haven, aan de andere kant zag hij de zwakte van de beweging: om een vuist te maken was een hand 
nodig - Rüter, pp. 434 en 443. Oudegeest noemde Wessels een “kemphaan als bijna geen tweede”, omdat hij een 
“dwangstaking” voorstond “die zoolang zou duren tot de wetten waren ingetrokken”.
31 Rüter, De spoorwegstakingen, p. 487.
32 Oudegeest, De geschiedenis, deel I, p. 429. Alleen Polak en Oudegeest stemden tegen. Eén van de spoor-
wegdirecties noemde de oproep “in strijd met het algemeen belang en dat onzer maatschappij en revolutionnair 
tegenover de staatsgemeenschap” - idem, p. 436.

Gesprek van de dag op het Muntplein in Amsterdam tijdens tweede spoorwegstaking, april 1903, 

foto Johannes B. Bickhoff - Stadsarchief Amsterdam
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de staking over, hetgeen het comité noopte in de nacht naar 8 april de algemene werksta-
king uit te roepen. Maar inmiddels was het parlement aan besluiten toegekomen en liepen 
de stakers vanaf de publicatie in de Staatscourant – 11 april – het risico van gevangenis-
straf. De toch al stagnerende spoorwegstaking kreeg daardoor een nieuwe rem. Bovendien 
was de inzet van onderkruipers zo massaal dat bijvoorbeeld in Amsterdam, waar buiten 
de transportsector meer dan 25.000 mensen staakten, het openbare leven weinig hinder 
ondervond.33 Daarnaast bleek, ondanks allerlei lokale stakingen, de beweging zich onvol-
doende te verbreiden.34 Daaruit trok het Comité van Verweer de conclusie de staking op 10 
april te moeten beëindigen; een besluit dat in een aantal zeer tumultueuze bijeenkomsten 
en opstandige arbeiders ter discussie kwam. De sociaal bewogen en internationaal actieve 
dichteres Henriette Roland Holst trachtte tevergeefs rust te brengen. “Gij zijt hier nu bij-
een in opwinding en levert het schouwspel aan uw vijanden dat uw beste mannen elkaar 
verscheuren. We hebben gestreden en we zijn overwonnen. Dat is de waarheid.”35

Die waarheid was ook dat de (haven)ondernemers een rij aan strafmaatregelen namen en 
de bonden trachtten uit te schakelen. De doorwerking daarvan duurde jaren. In de haven 
kwam een regulerende bedrijfsvoering op, waar de losse arbeiders buiten vielen.

Reactie en terugslag
Niettemin was ook bij deze tweede staking de beweging van onderaf strijdbaar geweest, 

zij het niet sterk genoeg voor de op revanche beluste tegenkrachten die na hun overwinning 
een sociaal slagveld aanrichtten. Bij de spoorwegmaatschappijen vielen ongeveer 2.000 
ontslagen, 15 procent van het totale personeelsbestand. In de havens – vooral Amsterdam 
– lag het aantal tussen de 3.000 en 4.000.36 In andere sectoren kwamen honderden men-
sen op straat te staan.37 De vakverenigingen verloren veel leden. De spoorwegorganisaties 
waren meer dan een jaar vrijwel uitgeschakeld, “gansch en al verpletterd”.38 De bij het NAS 
aangesloten bonden vielen in de periode maart/december 1903 terug van ruim 17.000 naar 
minder dan 8.000 leden.39

Ook in de Amsterdamse haven, waar onder de druk van de ‘lockout’ de helft van de 
vaste arbeiders de stakingsoproep negeerde, waren de gevolgen ingrijpend. De Nationale 
Federatie ging verloren. Het bestuur van Recht en Plicht meldde zich pas in september 
1904 met pamfletten over loonregelingen.40 Een tijdgenoot concludeerde in augustus 1904: 

33 Rüter, De spoorwegstakingen , p. 513.
34 J. Frieswijk, Rüters spoorwegstakingen nabeschouwd. Kanttekeningen en vraagtekens, in: Jaarboek 1979 voor 
de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland, Nijmegen 1979, p. 317.
35 Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 518, 519.
36 Idem, pp. 531 en 534. Wessels was één van de mensen die een gevangenisstraf kreeg: drie maanden “wegens 
opruiing tot molest”.
37 Buschman, Tussen revolutie, p. 81. Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 533, 534.
38 Oudegeest, De geschiedenis, deel I, p. 450. Recht en Plicht sprak tien jaar later van “een geweldige aderla-
ting”, het tijdens de stakingen hoog opgelopen aantal van 2.600 leden liep snel terug tot ver onder het “normale” 
getal van 1.700 - De Havenarbeider, 22 november 1913.
39 Buschman, Tussen revolutie, p. 120. Deze teruggang ging vijf jaar door. Na december 1908, 3.414 leden, trad 
enig herstel op.
40 Scheeps- en Bootwerkers-Vereeniging Recht en Plicht, Circulaire No. 3, 26 september 1904 - IISG-AHBd.
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“De overwinning der patroons in April was nog volkomener dan die der arbeiders den 
1sten Februari.”41

De vakorganisaties waren buitenspel gezet en de patroons sloten met elke vaste arbei-
der afzonderlijk een arbeidscontract. Voor deze ‘contractman’ gold de bepaling alle opge-
dragen werkzaamheden te verrichten, dus ook wanneer daarbij samenwerking met onge-
organiseerden nodig werd geacht. De mogelijkheid tot staken onderging beperkingen door 
de invoering van een wederzijdse opzegtermijn van twee weken en de wekelijkse inhou-
ding van 5 procent van het loon tot een waarborgsom van honderd gulden (staangeld). 
Bij een staking was de arbeider dit bedrag kwijt. Bij de vemen kwam er een afschrikking 
bij door 105 vaste werklieden op een zwarte lijst te zetten; deze uitsluiting van elk werk 
duurde tot half juni. Terugkeer bleek vrijwel onmogelijk, onder slechtere arbeidsvoorwaar-
den was nieuw personeel aangenomen.

Een andere disciplineringmaatregel behelsde de uitbreiding van het boekjesstelsel onder 
de losse arbeiders. Alleen degene die een werkboekje ontving, kon voor een bepaald werk 
aangenomen worden. Deze voorkeur gold niet, zoals voorheen, voor bijvoorbeeld één 
veem, maar voor alle vemen. Op deze manier oefenden de gezamenlijke (veem)directies 
controle uit op de aanneming van losse arbeiders. Daar tegenover stond dat de boekjes-
houders, evenals de contractwerklieden, bij ziekte gedurende zes maanden recht op een 
uitkering hadden.42

Pogingen om arbeiders, buiten de vakvereniging om, op te nemen in paritaire organen 
waren echter weinig succesvol. In de arbitragecommissie geschiedde de benoeming van 
de twee scheidsmannen van de arbeiders door de vaste werklieden. Na twee rondes in de 
zomer van 1904 bleken van de ongeveer vierhonderd kiesgerechtigden slechts zes werklie-
den hun stem uitgebracht te hebben. De werkgeversvereniging stelde Recht en Plicht en in 
het bijzonder secretaris Wessels verantwoordelijk voor dit “verkeerde drijven”.43 De verkie-
zing van een vertegenwoordiging contractmannen en boekjeshouders voor overlegorganen 
mislukte gedeeltelijk. Bij de sectoren “ertsen en kolen” en “granen en hout” kwam dit 
orgaan niet tot stand. Bij het “stukgoed” en de “werklieden onder contract” wel.44

Dit pakket van maatregelen betekende een terugslag voor de Amsterdamse havenarbei-
ders en hun vakverenigingen. Voor de ondernemers was de eerste spoorwegstaking een 
stimulans zich beter te organiseren en het wapen van de ‘lockout’ gereed te maken, de 
tweede staking was de aanleiding de jonge vakverenigingen uit te sluiten. De ondernemers 
trokken de erkenning in. Ze bonden vaste en los-vaste arbeiders door een individueel en 
beperkend arbeidscontract of werkboekje en probeerden hen op te nemen in de bedrijfs-
voering via arbitrage en overleg. De grote massa losse arbeiders kreeg hierdoor nog meer 

41 Meijers, Een bijdrage, p. 60.
42 Idem, pp. 60-63. Over de periode 17 april 1903/1 mei 1904 verstrekte de Vereeniging van Werkgevers op 
Scheepvaartgebied 1.517 werkboekjes. Bij 69 arbeiders volgde intrekking om disciplinaire redenen, bij 93 verviel 
het door de overgang tot contractman. In totaal waren bij de aangesloten bedrijven 408 werklieden onder contract 
in dienst. Mededeelingen van het Bestuur aan de leden, juni 1904 - IISG-AHBd.
43 Het bestuur der Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied, Kennisgeving, 21 september 1904 - idem.
44 Idem, juni 1904.
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dan voorheen de positie van een arbeidsreserve zonder rechten met soms een wachtlokaal. 
Voorlopig konden de vakverenigingen daar niet meer tegenover stellen dan propaganda en 
verontwaardiging.45

Op initiatief van Recht en Plicht verliet de NS&BB in 1904 het ernstig verzwakte 
NAS zonder zich daarna aan te sluiten bij het moderne Nederlandsch Verbond van 
Vakvereenigingen dat vanaf de oprichting in 1906 snel groeide.

Scheiding der geesten
De defensieve opstelling van de vakorganisaties was niet alleen door de ondernemers 

opgedrongen, de beweging was lamgeslagen door meningsverschillen tussen modernen/
sociaaldemocraten en onafhankelijken/revolutionairen die uitgroeiden tot een definitieve 
scheiding der geesten.46 De grote scheuring van de Nederlandse vakbeweging zou dan ook 
niet lang uitblijven. Nadat Polak in 1898 de discussie over een modern alternatief voor het 
NAS was aangegaan, sluimerde de breuk vanaf het moment dat Troelstra sprak van een 
“kwijnend NAS” en de tijd rijp achtte voor een Algemeen Nederlands Vakverbond.47

Al kort na de tweede spoorwegstaking bezon het NAS zich op de interne organisa-
tie. In een driedaagse bijeenkomst zocht het naar een ‘derde weg’ tussen een organisatie 
als optelsom van zelfstandige vakverenigingen, waaronder veel kleine, en een gecentrali-
seerde structuur volgens de moderne opvatting. De gedachten gingen uit naar een fede-
ratievorming die, zoals in de transportsector, samenhangende beroepen bij elkaar bracht 
en de eenheid waarborgde door ‘de politiek’ buiten de deur te houden. Op het congres, 
ruim een half jaar later, bleef echter besluitvorming uit, omdat de oude kwestie van wel of 
geen acties voor arbeidswetgeving centraal kwam te staan. Het bestuur van het NAS, in de 
persoon van Van Erkel, verwierf de meerderheid door, zoals twee jaar eerder, de kool en de 
geit te sparen. Het gaf de aangesloten bonden de vrijheid hervormingen van de arbeidswet-
geving na te streven en het NAS daarover geen uitspraak te laten doen.48

Kort na het congres riep Troelstra de diamantbewerkers op het NAS te vervangen door 
een krachtige federatie.49 Het bestuur van het NAS reageerde direct met wat al snel de 
‘scheurcirculaire’ heette en bij de aangesloten bonden tot scherpe discussies leidde over 
wel of niet afscheiden.50

45 Het bestuur van Recht en Plicht, 26 september 1904 - idem.
46 In en rond het Comité van Verweer waren de verhoudingen verziekt. Oudegeest sprak van “de felle haat, die 
er van de zijde der vrije socialisten en anarchisten werd uitgeslingerd tegen de sociaal-democraten”. H. Kolthek 
jr. (secretaris NAS 1907-1913) noemde Troelstra “de geïncarneerde Judas” en Vliegen “den ellendigen ploert” - 
Oudegeest, De geschiedenis, deel I, pp. 446, 447. Een onderzoekscommissie weerlegde de beschuldiging van 
verraad door de sociaal-democraten, het wantrouwen en de verketteringen verdwenen echter niet.
47 Buschman, Tussen revolutie, p. 62. Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), voorman SDAP, schreef een serie 
artikelen in Het Volk, oktober 1900/januari 1901.
48 M. Buschman, De scheurcirkulaire. Diskussies over strategie en richting binnen de Nederlandse vakbeweging 
(1901-1905), in: Jaarboek 1979 voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland, Nijmegen 
1979, pp. 164, 165 (hierna: De scheurcirkulaire).
49 Het Volk, 29 december 1903. Ontleend aan Buschman, De scheurcirkulaire, pp. 168-169.
50 De circulaire met als aanhef “Aan de arbeiders!”, kwam begin januari 1904 uit in een oplage van 50.000. 
Namens het bestuur weigerde Van Erkel in het “partij-vaarwater” terecht te komen van de heren van de SDAP: 
“Scheidt U af van de organisatie waar ge bij aangesloten zijt en sluit U aan bij het N.A.S.! Wat niet bij elkander 
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Het bestuur van de ANDB besloot een einde te maken aan “de desorganisatie, de verwil-
dering en de warhoofderij” waarvoor het NAS verantwoordelijk zou zijn. Dat gebeurde 
uiteindelijk door op 26 februari 1905 een federatie te stichten die 1 januari 1906 in wer-
king trad als Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, NVV. Bij de oprichting waren 
elf landelijke bonden en 18.960 leden betrokken. Bij het doel “de industrieele en sociale 
belangen” te behartigen stond een “deugdelijke arbeidswetgeving” als één van de mid-
delen vermeld.51

Opvallend was de afwijzende reactie van de NS&BB op de circulaires van de ANDB èn 
het NAS. “Gelukkig de georganiseerde arbeiders die zich niet door partijverschillen laten 
verdeelen, maar ééndrachtig optrekken tegen hunne uitzuigers, de patroons.”52 Deze onaf-
hankelijke opstelling had al in de periode oktober 1901/juni 1902 tot een ernstig conflict 
geleid met het bestuur van het NAS over een internationale boycot van Engelse schepen 
tijdens de “Transvaalsche oorlog”.53 Het NAS gaf zijn steun, maar wilde verder gaan dan 
een “proboerbeweging” en beëindiging van de oorlog.54 Het meningsverschil liep zo hoog 
op dat het boycotcomité zich ophief en daarmee de actie beëindigde.

De doorwerking van dit conflict was merkbaar in een voorstel van Recht en Plicht op 
het congres van de NS&BB, december 1902, om tot afscheiding van het NAS te komen. Een 
kleine meerderheid verwierp het. Ruim een jaar later lagen de verhoudingen net anders 
en volgde, ingaande 1 maart 1904, de breuk met het NAS.55 In deze beslissing speelde de 
nauwere samenwerking met de modern georiënteerde Rotterdamse AHAV een grote rol. 
“Men houde het ons ten goede door ronduit te bekennen dat de belangen van den NS en 
BB voorgaan bij die van het NAS.”56

De NS&BB bevestigde zijn onafhankelijkheid door op het congresbesluit van decem-
ber 1907 af te zien van aanmelding bij het NVV.57 Het duurde tot 1916 eer de NS&BB met 
de vorming van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders terugkeerde bij het 
NAS.58

hoort moet van elkander af” - idem, pp. 175-180.
51 Oudegeest, De geschiedenis, deel I, pp. 452-455.
52 De Havenarbeider, 18 februari 1905.
53 “De Oproep om steun!!” was onder meer ondertekend door de NS&BB, Recht en Plicht, Dok en Veem en 
de Algemeene Nederlandsche Zeemansbond - ongedateerd, verschenen voor 7 november 1901 - IISG, Archief 
Landelijk Propaganda Komitee inzake den Internationalen Boycot van de Engelsche Scheepvaart, 1901.
54 NAS, Aan de Arbeidersorganisaties in Nederland, niet gedateerd, uitgebracht tussen 10 en 22 november 1901 - 
IISG, Archief NAS.
55 Buschman, Tussen revolutie, p. 94. Dok en Veem bleef in het NAS - Frieswijk, Chronologie, pp, 73, 74.
56 Frieswijk, Chronologie, pp. 61 en 74. De Havenarbeider, 6 februari 1904. In Rotterdam was in 1889 de 
bootwerkervereniging De Nederlandsche Vlag opgericht. Na een verloren staking door een federatie van elf 
bootwerkerverenigingen in 1900 bleef alleen de revolutionaire bootwerkersvereniging Streven naar Verbetering 
bestaan - Spiekman, De Bootwerkersvereniging. Eind 1902 volgde de oprichting van de Algemeene Havenarbeiders 
Vereniging (AHAV) die na een fusie vanaf 1 januari 1905 AHAV Streven naar Verbetering heette en aansluiting vond 
bij de NS&BB - Mol, Memoires, pp. 164, 165.
57 Vrijwel direct daarna, 1908, volgde met steun van het NVV de oprichting van de moderne tegenhanger - R. 
Laan Sr, A. Laan, Jaren van principiële strijd 1918’55 (1890189619081909). Geschiedenis van de Centrale Bond, 
Amsterdam 1955, p. 39 (hierna: Jaren).
58 De Havenarbeider, 5 augustus 1916 (vanaf september 1916: Het Transportbedrijf ).
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In 1904, het jaar dat de NS&BB vertrok, daalde het aantal leden bij het NAS van 7.934 
naar 6.000.59 Naar binnengekeerd, begroette het NAS de komst van het NVV als een zui-
vering van sociaal-democratische bemoeienis.60 Vervolgens liet het NAS de eerdere, moei-
zaam tot stand gekomen houding ten opzichte van de arbeidswetgeving los en besloot 
in juli 1905 niet te ijveren voor wetgeving, wanneer dat deelname aan regeringsorganen 
zou betekenen.61 Deze politieke onthouding richtte zich vooral op de SDAP die een groei-
ende aanhang verwierf onder de buiten het NAS georganiseerde arbeiders waar sinds de 
Ongevallenwet van 1901 het vertrouwen in acties voor meer arbeidswetgeving toenam. Het 
NAS verloor zijn functie als centrum van georganiseerde arbeiders en geraakte een aantal 
jaren in een ernstige crisis die tot 1910 het ledental onder de 5.000 hield.62

Onder invloed van Harm Kolthek, tegenstander van de scheurcirculaire en vanaf decem-
ber 1907 secretaris, trad een langzaam herstel op. Hij liet de twiststrijd met de modernen 
zoveel mogelijk rusten63 en bevorderde de syndicalistische koers, waarvan het NAS via het 
als scheldwoord bedoelde “anarchistisch” al jaren door de tegenstanders beticht was.64 
Die koers was: a) revolutionair, met als basis een federatieve structuur bestaande uit zelf-
standige bonden die op hun beurt ook weer federaties waren. b) onafhankelijk van de par-
lementaire politiek, met als alternatief de directe zelfgeleide actie die het hart van de klas-
senstrijd vormde en als een oefening diende voor de algemene werkstaking. c) afwijzend 
ten opzichte van verbintenissen met staat en ondernemers die wederzijdse goede trouw en 
gelijkheid veronderstelden.65

Ondanks het herstel kwam het NAS kwantitatief gezien volledig in de schaduw van het 
NVV te staan.66 Kwalitatief betekende het NAS een revolutionair alternatief voor het NVV 
dat het tegenbeeld van het NAS was: sociaal-democratisch, centralistisch en participerend.

59 Behalve dat de bonden kleiner werden, vertrokken de grotere. Het gemiddeld aantal leden per organisatie 
daalde van 225 (maart 1903) naar 114 (december 1904) - Buschman, Tussen revolutie, p. 120.
60 Narionaal Arbeids-Secretariaat, Aan de Vakorganisatie in Nederland, 15 februari 1905 - IISG, Archief NAS.
61 Frieswijk, Chronologie, p. 83.
62 Buschman, Tussen revolutie, p. 106.
63 De twisten bereikten een dieptepunt bij een door het NAS gesteunde staking die een aantal heiers in augustus 
1905 begon en de bouwputten voor de Staatsliedenbuurt in Amsterdam stillegden. Na onderkruiperij volgden 
uitsluiting en solidariteitsacties van andere bouwvakkers. Financiële en morele steun van het voorlopige bestuur 
van het NVV bleef uit. De staking werd half november 1905 verloren - idem, pp. 103, 104. Een jaar later bij een 
vergelijkbare staking in de Twentse textielindustrie gaf Polak het bittere commentaar “dat overal waar uitsluiting 
het gevolg der staking kan zijn, de organisatie zorgt dat de plaatsen der ‘stakers’ door anderen worden ingenomen” 
- Bloemgarten, Henri Polak, p. 276, citaat uit Het Volk van 17 oktober 1906.
64 Bloemgarten vermeldt dat Polak, onder pseudoniem, Harm Kolthek bij zijn verkiezing begroette als  
“anarchistisch dictator te Deventer” - Henri Polak, p. 278.
65 H. Kolthek, Om de klassenstrijd en de eenheid van de arbeidersklasse, in: De Arbeid, 26 mei 1906. In 1917 
liet het NAS de absolute afwijzing van dergelijke verbintenissen los. De collectieve arbeidsovereenkomst die in 
1909 een wettelijke basis kreeg, was steeds meer een voldongen feit en bleek de weg om loonsverhogingen vast te 
leggen. Deze wijziging deed niets af aan het standpunt dat de klassenstrijd onverenigbaar was met een toenadering 
tot de werkgevers - Het Transportbedrijf, 2 juni 1917. F. Becker, Harm Kolthek Jr, BWSA, digitale versie - http://
www.iisg.nl/bwsa/bios/kolthek.html, 22 mei 2002.
66 In 1920 bereikte het NAS met ruim 50.000 leden een hoogtepunt in zijn bestaan - Jaarverslag over 1920, p. 38. 
Het NVV telde toen bijna 248.000 leden - G. Harmsen, B. Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte 
geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging, Nijmegen 1975, pp. 430-433 (hierna: Voor de bevrijding).
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Tijdens de langdurige, internationale zeeliedenstaking van 1911, waarbij Recht en Plicht 
zich aansloot, bereikte de tweespalt ook de transportvakbeweging. Niettemin wist het NAS 
zich met de steun van de havenarbeiders en in de schaduw van het NVV te herstellen.

Onafhankelijk versus modern
De twee stromingen in de Nederlandse vakbeweging kwamen regelmatig scherp 

tegenover elkaar te staan. Ook in de havens, zij het dat ze daar enige jaren vergezeld 
waren door de onafhankelijke NS&BB. De staking van zeelieden en havenarbeiders van 
1911 getuigde daarvan. Deze waarschijnlijk eerste internationaal georganiseerde staking 
in de geschiedenis van de vakbeweging was geconcentreerd in een aantal West-Europese 
havens en strekte zich uit tot de oostkust van de Verenigde Staten.67

Twee bewegingen kwamen samen. De zeelieden, door de aard van hun werk interna-
tionaal georiënteerd, hadden klachten over de lonen, werktijden, voeding en logies aan 
boord, de conduiteboekjes en de vernederende medische keuring vooraf aan elke reis. De 
havenarbeiders verbonden daaraan hun eigen eisen. In Rotterdam waren ongeveer vijf-
honderd zeelieden georganiseerd in de moderne Nederlandsche Zeemansvereeniging 
Volharding die niet bij de in 1896 opgerichte International Transport Workers’ Federation 
(ITF) was aangesloten. Na bijna een maand volgde een driejarig collectief contract met een 
bescheiden loonsverhoging en erkenning van de bond, zij het onder de voorwaarde dat 
gedurende die drie jaar looneisen uitgesloten waren. Tot een solidariteitsstaking van de 
bootwerkers kwam het niet.68

In Amsterdam was de Algemeene Nederlandsche Zeemansbond gevestigd die zo’n 1.200 
leden telde; aangesloten bij het NAS en de ITF en samen met Recht en Plicht onderdeel 
van de Plaatselijke Federatie van Transportarbeiders. Recht en Plicht, ongeveer 600 leden, 
bereidde al enige tijd acties voor ter verbetering van het uurloon dat al een jaar of tien op 
dezelfde hoogte stond. De staking van de zeelieden – op 14 juni begonnen met 200 man 
en een maand later uitgegroeid tot 1.500 – zagen bootwerkers als een goede gelegenheid 
om aansluiting te zoeken. Dat gebeurde na ongeveer tien dagen. Over de deelname van 
500 contractarbeiders was Recht en Plicht zeer tevreden. “Het contract bleek evenmin als 
welke andere band een waarborg tegen bedrijfsstoring te bieden.”

De directies verklaarden het gezamenlijk staangeld van ongeveer 15.000 gulden ver-
beurd en trokken van alle kanten onderkruipers aan. De aankomst van een grote groep uit 
Hamburg liep uit op een veldslag bij het Centraal Station dat door politiekordons was afge-
zet.69 Marechaussees en huzaren arriveerden. Een werkwillige voorman kreeg op weg naar 
huis politiebegeleiding. Dat veroorzaakte in Kattenburg, het hart van de staking, een volks-
oploop die het voorspel was van de Bloednacht waarin de politie vanaf het Mariniersplein 
het vuur opende en dertien gewonden vielen. De wijk werd van de rest van de stad geïso-

67 M. van der Linden, 14 June-24 August 1911: International strike of transport workers, Encyclopedia of labor 
History Worldwide, Chicago 2003.
68 H. Sneevliet, De stakingen in het transportbedrijf, De Nieuwe Tijd, 1911, nummer 11, p. 838 (hierna:  
De stakingen transportbedrijf).
69 Scheeps- en Bootwerkersvereeniging Recht en Plicht, De staking in het havenbedrijf te Amsterdam in 1911, 
Amsterdam 1911, pp. 15-22 (hierna: De staking 1911).
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leerd, het kantoor van Recht en Plicht 
doorzocht en dat van de Zeemansbond 
afgesloten. De staking breidde zich uit met 
de voerlieden, schuitenvoerders en losse 
veemarbeiders. Botsingen met militairen 
vonden ook in andere delen van de stad 
plaats en protestvergaderingen tegen het 
“militair schrikbewind” waren afgeladen.70

Bemiddelingen mislukten. De reders 
aanvaardden pas een gesprek na de hervat-
ting van het werk. Ook een door de confes-
sionele bonden voorgestelde minnelijke 
schikking wezen ze af. Ons Beginsel, de 
protestants-christelijke bond, berichtte 
“dat geen aardsche macht” werkhervatting 
kon verhinderen.71

Na vijf weken leek de staking onder tegen-
stand en geldgebrek te bezwijken. Bij ver-
schillende maatschappijen kwamen con-
tractarbeiders tot “onderonsjes” met de 
directies. Het bestuur van Recht en Plicht 
organiseerde ‘s avonds een bijeenkomst 
om “zoo nodig tot opheffing te adviseeren”. 
De opkomst was zo groot dat parallel in de boven- en benedenzaal van Plancius verga-
derd werd. “Strijdliederen weerklonken, alsof de staking pas was aangevangen.” Met een 
overweldigende meerderheid viel het besluit door te gaan. Maar dat bleek een vlucht naar 
voren.72 De staking verliep en op 26 juli volgde beëindiging. Kort daarna deelden de grote 
maatschappijen in een advertentie mee dat met ingang van 1 oktober de uurlonen van de 
bootwerkers omhoog gingen van 25 naar 27,5 cent, mits “alles in de haven rustig blijft”.73

De zeelieden zetten hun staking voort, maar kregen met nieuwe onderkruipers te 
maken. Terwijl een groep vooraanstaande burgers tot een arbitrage trachtte te komen, 
hielden de zeelieden de eer aan zichzelf en hieven de staking 9 augustus op.74

Dat het NVV de stakingen in Amsterdam niet steunde, leidde binnen de SDAP tot grote 
verdeeldheid. Het partijbestuur volgde in kleine meerderheid het NVV.75 In het verlengde 

70 Sneevliet, De stakingen transportbedrijf, p. 845.
71 Recht en Plicht, De staking 1911, p. 29.
72 Idem, pp. 30, 31. Plancius schuin tegenover hoofdingang Artis, herbergt sinds 1999 het Verzetsmuseum.
73 Sneevliet, De stakingen transportbedrijf, p. 845.
74 P. Koeldijk, De zeelieden- en havenarbeidersstaking van 1911 te Rotterdam en Amsterdam, Skript, nummer 3, 
december 1979.
75 Henk Sneevliet (1883-1942) - begin 1911 opvolger van Oudegeest als voorzitter van de Nederlandsche 
Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (NV) - leverde met andere leden kritiek op de houding van de 
SDAP. Het bondsorgaan publiceerde de steunoproep van de ITF, waarvan de NV lid was. Sneevliet betreurde de 
aangewakkerde kloof tussen NVV en NAS, juist in een periode dat in zijn ogen het NAS moderniseerde. In 1912 

De Marechaussee sluit het kantoor af van de Zeemans-

bond in Kattenburgervoorstraat tijdens haven- en zee-

liedenstaking van 1911 - uit: Algemeene Nederlandsche 

Zeemansbond, De Zeeliedenstaking te Amsterdam
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van deze twist verscherpte de verhouding tussen de vlak voor de staking gevormde Centrale 
Bond, het sterkst in Rotterdam, en de na 1907 herstellende NS&BB, geconcentreerd in 
Amsterdam. De eerste verweet de tweede gebrek aan centralisatie waardoor de ene na de 
andere groep arbeiders in staking ging of daartoe door een kleine minderheid gedwon-
gen werd.76 Het oude debat was terug en werd opgepakt door Bertus Bouwman, op dat 
moment secretaris en later voorzitter van de Rotterdamse AHAV Streven naar Verbetering, 
waarop Arie Kievit, toen lid van het hoofdbestuur, later voorzitter van de Centrale Bond 
direct reageerde.77

De bijdragen van Bouwman bleken een voorbereiding op de aansluiting, 1 juni 1912, 
van de AHAV en de Rotterdamse Expeditie- en Veemarbeidersvereeniging bij het NAS. De 
syndicalistische signatuur moge blijken uit de volgende verklaring: “Wij hebben aan onze 
organisaties geen ziekenpotten verbonden, we houden er geen lijm- of lokmiddelen op na, 
we hebben geen zaakjes om klanten te winnen, doch bezitten strijdorganisaties, als het 
middel om lotsverbetering te verkrijgen.”78 Dat de NS&BB door deze stap uit afdelingen 
bestond die wel en niet lid waren van het NAS, paste in de federatieve geschiedenis van de 
bond. “Het hoofdbestuur (…) heeft geen dwingende machtsbevoegdheid.”79

Na de stakingen van 1903 bemoeide de staat zich met het havenbedrijf en de daar 
verrichte arbeid met de stuwadoorswet als resultaat. In diezelfde tijd richtten sociaal-
liberale hervormers de vernieuwing op het systeem van de losse arbeid.

Bemoeienis overheid
Met ingang van 1 januari 1905 verplaatste de NS&BB zijn kantoor van de Amsterdamse 

Geldersekade aan het IJ naar de Rotterdamse Boompjes aan de Maas. Een strategische 
beslissing om tot een sterkere organisatie te komen. Bij de opgaande economie werden 
in de Maasstad miljoenen tonnen meer overgeslagen, was de vakorganisatie zwakker en 
het aantal losse havenarbeiders groter. Al in april bracht de Rotterdamse afdeling “Een 
Noodkreet” uit.80 Een pamflettistische krant die liet zien dat sinds de staatsenquête van 
1890 in de Rotterdamse haven weinig veranderd was. De aanklacht maakte indruk, want 
binnen de kortste keren kon Wessels zijn opwachting maken bij minister Kuyper. Dat 
resulteerde in de aanstelling van twee havencontroleurs per 1 augustus 1905 in Rotterdam. 

bleef de SDAP op het congres, onder druk van het NVV, bij haar standpunt. Voor Sneevliet was dat reden toe te 
treden tot de in 1909 opgerichte Sociaal-Democratische Partij (SDP) die de stakingen steunde. Dit stuitte op zo’n 
grote weerstand binnen de NV dat hij zich niet meer beschikbaar stelde voor het voorzitterschap. In zijn tijd bij de 
NV was Sneevliet voor samenwerking met het NAS, een ‘eenheidslijn’ die hij bij de SDP niet aantrof. Kort voor zijn 
vertrek naar Indonesië (februari 1913) keerde hij terug naar de SDAP  F. Tichelman, Henk Sneevliet 18881942.  
Een politieke biografie, Amsterdam 1974, pp. 1821 (hierna: Henk Sneevliet).
76 De Transportbode, 2 september 1911. Blad Centrale Bond, vanaf mei 1911 de opvolger van De Havenwerker.
77 E. Bouwman (E.B.), Waarom niet ‘modern’ of ‘christelijk’, maar in de ‘onafhankelijke’ vakbeweging georgani-
seerd? - in: De Havenarbeider, 30 maart, 6 en 13 april 1912. A. Kievit (A.K.), in: Waarom modern georganiseerd,  
De Transportbode, 20 april, 4 en 18 mei, 15 juni en 7 september 1912.
78 De Havenarbeider, 18 mei 1912.
79 Het bestuur Nederlandsche Scheeps- en Bootwerkersbond, Rotterdam, februari 1913. Na moeilijke jaren bood 
1912 een kentering met een totaal van 1.780 leden, waaronder AHAV: 800 en Recht en Plicht: 600.
80 Zie hoofdstuk 1, noot 62.
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Ruim een jaar later kwamen er ook twee in Amsterdam, Wessels was daar één van.81

Vol onvrede over de splitsing in de vakbeweging en de mislukking van zijn derde weg, 
kwam Wessels in het najaar van 1905 tegenover de Rotterdamse bootwerkers te staan. 
Twee, voor die tijd reusachtige, drijvende graanelevatoren waren gearriveerd in de net 
gereed gekomen Maashaven. Ze konden het graan opzuigen uit de zeeschepen en terug-
blazen in de binnenschepen. Elk bezet door veertien arbeiders, losten ze in twee dagen 
een schip van zesduizend ton, voorheen deden daar 126 man zeven tot acht dagen over.82 
Wessels had geen bezwaar tegen de invoering van de zuigers, de meerderheid van de boot-
werkers besloot echter tot een staking om ontslagen te voorkomen.83 Hij legde zijn functie 
neer en nam een paar maanden later ontslag.84 Wessels had als voorstander van onafhan-
kelijke vakorganisatie al afstand genomen van het NVV en het NAS die hij beide te veel 
aan politieke stromingen verbonden vond, nu wezen de bootwerkers hem af. Teleurgesteld 
verliet hij de arbeidersbeweging, maar niet de havenarbeid(er).

Een Noodkreet bevatte naast de bekende grieven over lonen, arbeidstijden, veiligheid, aan-
neming en uitbetaling in kroegen, een scherp verwijt aan de stuwadoors niets te doen 
aan de regelloosheid in het havenbedrijf. Weliswaar was na de tweede spoorwegstaking 
het vaste stelsel uitgebreid, maar de arbeiders ervoeren dat als een “koeliecontract” met 
verplichtingen zonder rechten. Regelingen over de lonen gingen onderuit door de voortdu-
rende rekrutering van werkloze landarbeiders uit de provincie die onderbetaald het werk 
overnamen. Zo bleef de haven een trekpleister voor werklozen. Een paar jaar later vestigde 
de onafhankelijke en populaire Spiekman opnieuw de aandacht op deze zwervende, losse 
arbeiders. Moreel veroordeeld wegens een “ruwe leefwijze”, vormden zij “een weelderig 
jachtveld” voor de winsten van de havenkapitalisten.85

Spiekman zag hun positie verslechteren onder invloed van de internationale crisis 
met de ‘krach’ in de Verenigde Staten van maart 1907, de ‘rich men’s panic’ die ook de 
Nederlandse economie kort maar hevig teisterde.86 Door de specifieke doorvoerfunctie – 
overlaadstation van zeeschepen naar riviervaartuigen – trof deze paniek de Rotterdamse 

81 Verslag over het Haventoezicht 1910, p. 6. De benoemingsbrief was van 17 december 1906.
82 D. van Lente, Machines and the order of the harbour: the debate about the introduction of grain unloaders in 
Rotterdam, 1905-1907, International Review of Social History, Volume 43, part 1, 1998, pp. 79-109. Door de grotere 
hoeveelheden en de aard van de goederen - ertsen, granen en steenkolen - was de toepassing in Rotterdam eerder, 
sneller en uitgebreider dan in Amsterdam. De uitstotende invloed op de werkgelegenheid was navenant groter.
83 De staking, november 1905, bood een tijdelijk succes. De elevator kreeg een aanvullende functie op het hand-
matig lossen en stond in de praktijk buiten werking. Ruim een jaar later gingen de cargadoors een tweede ronde 
aan die leidde tot een staking van zeven maanden. Rotterdam raakte in een “staat van beleg”, maar de “gigantische 
vloot zuigmonsters” veroverde de haven - Mol, Memoires, pp. 175-184.
84 Mol, Memoires, pp. 176 en 178. In het jaar dat aan zijn benoeming in december 1906 voorafging, voldeed 
Wessels aan de eis van het controleurschap van recente praktijkervaring en werkte hij in de Amsterdamse haven.
85 H. Spiekman, Het probleem van Rotterdam. De haven en de havenarbeid, in: De Tijdspiegel, april 1909 
(hierna: Het probleem). Over de groepen havenarbeiders kwam Spiekman in 1908 tot de volgende schattingen: 
totaal - 12.000, aantal vasten - 1.400-1.450; blikvasten (losvasten) - 3.000; losse arbeiders - 7.000-8.000.
86 Joh. de Vries, De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw, Bussum 1977, pp. 67-70 (hierna: De 
Nederlandse economie).
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haven sterk.87 De nood was hoog.88 De werklozenverzekering van de vakverenigingen 
schoot tekort.89 Pas in 1909, twee jaar na Amsterdam, was het Rotterdams gemeentebe-
stuur bereid een “bijslag” te verstrekken aan de vakverenigingen. Deze gold echter niet 
voor losse arbeiders, omdat hun werkloosheid niet te controleren zou zijn. Ze waren dus 
aangewezen op de Armenzorg. Maar ook die kon de nood niet lenigen. Bij een voortdu-
rende aanwas was de concurrentie hevig en de roulatie beperkt. Om die reden pleitte 
Spiekman voor een centrale arbeidsbeurs, waar de losse arbeid was ondergebracht, en 
voor de invoering van werkboekjes om de toegang tot de havenarbeid te reguleren.90

Spiekman voegde zich met deze gedachten in een algemene ontwikkeling naar staats-
bemoeienis met werkloosheid en arbeidsbemiddeling die toenam bij het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog.91 Enerzijds ingegeven door de sociaal en moreel ontwrichtende 
werking van de armoede, anderzijds door de als ondoelmatig beschouwde verhouding tus-
sen werkgelegenheid en werkloosheid. “De georganiseerde arbeidsbemiddeling beoogt 
den rechten man op de rechte plaats te krijgen.”92 Zo nam in 1908 het gemeentebestuur 
van Amsterdam de paritair beheerde Centrale Arbeidsbeurs over en vond de oprichting 
plaats van de Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen, in 1909 gevolgd door de 
Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid die vanaf 1914 de regering adviseerde. In dat 
jaar vormden zich ook de Nederlandsche Werkloosheidsraad en het Koninklijk Nationaal 
Steuncomité (KNS).93

In deze overheidsinitiatieven kreeg de positie van losse havenarbeiders – “schipbreukelin-
gen op de levenszee die nergens terecht kunnen” – geen aandacht.94 Dat gebeurde wel door 
de energieke Wessels die eind 1910 met een pleidooi kwam voor een speciale arbeidsbeurs 
in het Amsterdams bootwerkersbedrijf. De bondsbladen namen het betreffende artikel 
over.95

87 In 1908 daalde in Rotterdam het aantal ingeklaarde (geladen) schepen van 9.221 in 1907 naar 8.248; in 1909 
trad met 8.773 een herstel op. In Amsterdam, minder georiënteerd op de grote industrie en meer op het perso-
nenvervoer, was de ontwikkeling stijgend: 1907 - 1.884, 1908 - 1.988, 1909 - 2.101 Verslag over het Haventoezicht, 
1910.
88 “Met bleeke gezichten, met starende oogen dwalen de werkloozen langs straten en grachten” - De 
Havenwerker, 13 februari 1909. Een schatting van hun aantal kwam op 4.000 per dag - Idem, 18 juni 1910.
89 In 1906 was landelijk 7 procent van de georganiseerden tegen werkloosheid verzekerd. In 1913 was dat 30 pro-
cent (bijna 59.000) - P. de Rooy, Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940. Landelijk en Amsterdams 
beleid, Amsterdam 1978, p. 17 (hierna: Werklozenzorg).
90 Spiekman, Het probleem.
91 Eerder en voor een deel in dezelfde tijd deed zich een vergelijkbare ontwikkeling voor in GrootBrittannië, al 
vroeg vergezeld door pogingen de havenarbeid te reguleren. De eerste was in Londen na de havenstaking van 1889. 
Een indeling van werklieden in groepen met een afnemende voorkeur, van vast via ranglijsten naar los. In de loop 
der jaren daalde het aantal losse arbeiders gestaag. In Liverpool kwam, na de succesvolle staking van de zeelieden 
en bootwerkers van 1911, een gecentraliseerd inschrijvingssysteem met genummerde penningen; mede bestuurd 
door de vakverenigingen - Phillips, Whiteside, Casual Labour, pp. 90 en 107.
92 De Amsterdamsche arbeidsbeurs. Haar geschiedenis, haar huidige werkwijze en haar toekomst, Amsterdam 
1918. Voorwoord: W.F. Detiger; directeur Gemeente-Arbeidsbeurs 1913-1941.
93 De Rooy, Werklozenzorg, pp. 18-20.
94 De Havenarbeider, 21 januari 1911.
95 A.C. Wessels, Een arbeidsbeurs in het bootwerkersbedrijf te Amsterdam, in: De Telegraaf, 24 december 1910. 
Ook in De Havenarbeider (31 december 1910 en 7 januari 1911) en in De Havenwerker (31 december 1910 en 14 
januari 1911).
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De gedachte die Wessels ontvouwde was niet nieuw, maar de publicatie was invloedrijk 
door zijn persoon en positie en de concrete uitwerking, inclusief begroting, aantal functio-
narissen, bestekingstijden en locatie. Hij maakte zich zorgen over de “kwaliteit der werk-
lieden” die de reputatie van de Amsterdamse haven schaadde.

Het boekjesstelsel had, in zijn ogen, het ongewenste effect dat voor degenen zonder 
boekje vaak het minder betaalde werk overbleef, met als gevolg dat “flinke kerels” de sec-
tor de rug toekeerden en de bazen op de ruim beschikbare “minderwaardige krachten” 
aangewezen waren.96 Hun gebrek aan ervaring en kennis leidde tot ongevallen en een laag 
werktempo en dientengevolge tot renteverlies en te hoge loonkosten. Bovendien zou door 
de groei van de haven zich steeds weer een nieuwe groep zonder boekje aandienen en bood 
de ruimtelijke spreiding van de aanneemplaatsen altijd wel ergens een kans op werk. Een 
beurs op een centrale plaats in de haven waar ondernemers en arbeiders zich inschreven, 
zou in de eerste plaats het zoeken van werk en de aanneming van arbeiders vergemak-
kelijken. In de tweede plaats kwam uit de roulatie over verschillende werkzaamheden en 
bedrijven “een korps” voort “van bekwame en ervaren werklieden”. Zijn voorkeur ging uit 
naar een door de gemeente beheerde of gesubsidieerde beurs en een systeem van genum-
merde penningen die de arbeiders bij de werkgever gedurende het werk afgaven en daarna 
weer bij de beurs inleverden.

Anderhalf jaar later breidde Wessels zijn analyse uit met een restgroep van “gelegenheids-
arbeiders” die alleen bij grote drukte wat kon verdienen. Een groep reservearbeiders die 
voortdurend van samenstelling veranderde en in armoede leefde. In een wisselend bestaan 
van werk en werkloosheid waren ze als groep in het havenbedrijf onmisbaar. Het grote aan-
tal aannemingsplaatsen hield de groep in stand. De besteking geschiedde immers overal 
op dezelfde tijd, maar te gespreid door de haven om op de ene plaats meer kans op werk 
te hebben dan op de andere. Om gezien en bekend te worden, bleven de werkzoekende 
arbeiders vaak naar dezelfde plaats gaan. Bestrijding van de werkloosheid betekende voor 
Wessels terugdringing van het leger gelegenheidsarbeiders en dat was mogelijk door de 
concentratie van de besteking.97

Ook aan dit tweede betoog gaven de bondsbladen ruime aandacht. Juist in de voor-
gaande maanden was geklaagd over de “zwijnenbende” bij de besteking van de grote 
maatschappijen. Er ontstond regelmatig zo’n geduw en getrek om te weinig arbeidsplaat-
sen dat de politie toezicht nodig achtte. Principieel was de vraag naar de gevolgen voor de 
gelegenheidsarbeiders van de afsluiting van het bedrijf via een havenbeurs. Hun werkloos-

96 Onder normale omstandigheden, zo schatte Wessels, werkten in de Amsterdamse haven dagelijks ongeveer 
2.500 bootwerkers. Uitgaande van 1.300 met een werkboekje en 400 met een contract, waren steeds zo’n 800 losse 
bootwerkers zonder boekje nodig. Bij oplopende werkloosheid was echter de toestroom aanzienlijk groter.
97 A.C. Wessels, Wat kan practisch worden gedaan ter bestrijding der werkloosheid in het havenbedrijf?, in: 
De Telegraaf, 7 juni 1912. Inmiddels was Wessels bij de haveninspectie vertrokken en sinds 1912 als controleur 
in dienst van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Deze overgang werd hem niet in dank afgenomen, toen hij 
in De Telegraaf van 7 september 1912 kritiek leverde op de ongevallencijfers van de Commissie van Onderzoek. 
Hij stelde dat veel ongevallen het gevolg waren “van het onvermijdbaar bedrijfsgevaar of het roekeloos werken 
der werklieden”. Het leverde hem kwalificaties op als “betaalde tegenwerker der arbeiders” (De Havenarbeider, 14 
september 1912) en “verdediger der werkgevers” (De Transportbode, 21 september 1912).
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heid zou, zij het buiten het havenbedrijf, immers alleen maar toenemen.98

Al met al droeg Wessels ertoe bij dat het vraagstuk van de losse arbeid een plaats kreeg 
in de nieuwe wereld van de arbeidsbemiddeling. De bezorging geschiedde door de inspec-
teur van de arbeid W.H.M. de Fremery, secretaris van de Commissie van onderzoek voor 
het Havenbedrijf, die in de voorbereidingsperiode van de Stuwadoorswet gegevens ver-
zamelde over de toestand van de losse arbeiders in de Amsterdamse haven. De commis-
sie noemde die “demoraliserend” en beval een havenarbeidsbeurs aan die de aanneming 
en werkverdeling centraliseerde.99 Niet lang daarna toonden ook de Centrale Bond en de 
NS&BB zich voorstander van de invoering van zo’n beurs. Ze deden dat in een gezamenlijk 
commentaar op de Stuwadoorswet die na acht jaar voorbereiding en verschillende ontwer-
pen in 1914 het parlement passeerde en in november 1916 in werking trad.100

Sinds de arbeidsenquête was de staat via de Ongevallenwet regulerend opgetreden in 
het lossen en laden van zeeschepen. Behoedzaam, de ondernemersbelangen respecterend, 
kwam in een langzaam tempo wetgeving tot stand die arbeiders enige bescherming bood. 
Vanaf 1908 waren regelingen in voorbereiding, waarin de beperking van de arbeidsduur en 
de verhoging van de veiligheid een wettelijk grondslag kregen. Voor alle arbeid, dus ook de 
losse. De onveilige arbeidsomstandigheden bleken volgens de rapportages van de contro-
leurs kenmerkend voor de havens, jaarlijks meldden ze duizenden ongevallen.

Tabel 2.2101  Amsterdam aantal ongevallen Dodelijke afloop

1909 850 6

1911 1.035 12

1912 1.236 8

1913 1.361 3

De vakverenigingen trachtten met hun ideeën over een centrale regulering de inhoud van 
de wet te beïnvloeden. Tevergeefs, de wetgever bleef buiten de verdeling van de arbeid 

98 De Havenarbeider, 29 juni 1912.
99 Verslag over het Haventoezicht, 1912. Uit de resultaten bleek dat ook in Amsterdam de vaste arbeiders ver-
reweg in de minderheid waren. Op een geschat totaal van ruim 7.000 havenarbeiders bedroeg hun aantal 1.495, 
terwijl het aantal lossen uitkwam op 3.000, waarvan 1.500-2.000 bootwerkers. De groep vasten bestond uit 400 
arbeiders bij de lijn- en weekboten, 650 bij de vemen, 300 bij het schuitenvoerderbedrijf, 150 bij de houtimporteurs 
en 45 bij de kolenfirma’s. Eind 1912 stonden 2.590 boekjeshouders ingeschreven bij de werkgeversverenigingen. Zij 
behoorden tot de los-vaste arbeiders. Het fruit- en graanbedrijf en het houtvervoer (vlotters) kenden geen boekjes. 
Met de schuitenvoerders was daar sprake van kleine gesloten groepen, waarvan eerst de leden en daarna de bui-
tenstaanders voor het werk in aanmerking kwamen - pp. 47-52 en 66.
100 De Transportbode, 23 mei 1914. De wet omschreef de stuwadoorsarbeid als lossen en laden van zeeschepen, 
inclusief van en naar pakhuizen op de kade of van en in vaartuigen; geen expeditie- en veemwerk en binnenvaart, 
en gaf aan wie deze mocht verrichten: scheepsbemanning en houder van een arbeidskaart. Naast veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen bepaalde de Stuwadoorswet dat voor zondagsarbeid een vergunning nodig was. De 
maximale lengte van de werkdag bedroeg tien uur per etmaal en per werkweek zestig uur. Uitzonderingen waren 
mogelijk tot vierentwintig uur per etmaal, inclusief rusttijd, met een tussentijd van tenminste twaalf uur - A.H.W. 
van Kuyk, De Stuwadoorswet 1914: met een inleiding en aantekening ontleend aan de behandeling in de Staten-
Generaal, Amsterdam 1916 (hierna: De Stuwadoorswet).
101 Aantallen in Rotterdam - 1909: 2.504 (dodelijk: 9); 1913: 4.599 (26). Deze cijfers, ook van Amsterdam, betrof-
fen verzekeringsplichtige bedrijven of bedrijfsonderdelen , in werkelijkheid waren er meer ongevallen - H.A. van 
IJsselsteyn, Rapport omtrent de arbeidstoestanden in de Nederlandsche zeehavens, Amsterdam 1914.
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en liet die aan de ondernemers over.102 De definitieve wet bevatte een op naam gestelde 
arbeidskaart als een registratiemiddel en een arbeidsboekje dat ingevoerd zou worden bij 
schending van de vastgestelde arbeids- en rusttijden. Spiekman in de Tweede Kamer en 
de bonden in hun commentaar vonden het boekje te vrijblijvend en de kaart een onvol-
doende controlemiddel. Daarnaast meenden ze dat de verstrekking van de kaart en/of het 
boekje gratis moest zijn.103 Dat gebeurde niet en in oktober 1916 vond de uitgifte van de 
arbeidskaarten plaats, kosten vijftig cent. In Rotterdam bedroeg de verkoop 7.237 kaarten, 
in Amsterdam 4.974. Veel werk was er op dat moment niet. In beide steden konden arbei-
ders voor de financiering van de kaart een beroep doen op het Armbestuur of het plaatse-
lijke steuncomité, soms zorgden ondernemers voor de betaling.104

Tabel 2.3105   Aantal ingeklaarde zeeschepen Amsterdam Rotterdam

1913 2.196 10.527

1916 1.178 3.152

1917 409 1.630

1918 163 1.341

Toch waren de vakverenigingen positief over de komst van de wet. De Centrale Bond 
zag een beginnende “bescherming van het regellooze en gevaarvolle havenbedrijf”.106 De 
NS&BB herhaalde geen bewonderaar te zijn van wettelijke maatregelen, maar consta-
teerde dat deze wet “in het leven [was] geroepen, met het doel al te erge verwildering tegen 
te gaan”.107

Inmiddels had De Fremery het debat over de losse arbeid gebracht naar de sociale 
hervormers die koersten naar een gemeentelijke havenbeurs.108 Kort daarna sprong in de 
Amsterdamse haven de werkloosheid omhoog en leefden velen van de steun en bedeling.

Ontreddering en steunregelingen
Op het moment, maart 1914, dat De Fremery in het huisorgaan van de arbeidsbeurzen 

zijn pleidooi hield voor een nieuwe verdeling van de havenarbeid, won de overheidsbe-
moeienis met de arbeidsbemiddeling snel terrein. De verwachting was de werkloosheid te 
kunnen beperken en door een rationele afstemming van “man en plaats” misschien zelfs 
te voorkomen. De Fremery stelde zich tot taak de “permanente gedeeltelijke werkloos-
heid” in de haven uit te bannen en een aanneemstelsel te ontwerpen dat voldeed aan de 
steeds wisselende vraag naar arbeidskracht. Zijn grote zorg was dat werklieden zonder 

102 Ook andere voorstellen kregen geen steun, zoals de uitbreiding van de reikwijdte van de wet (onder andere wel 
expeditie- en veemwerk, uitsluiting scheepsbemanning).
103 Van Kuyk, De Stuwadoorswet, pp. 18-23.
104 Verslag over het Haventoezicht 1916, pp. 13 en 17.
105 Idem, 1918, p. 87 en 1915, pp. 92, 93. Cijfers Rotterdam - Verslag Haventoezicht 1919, p. 75.
106 A.W. Heijkoop, Wat ieder havenarbeider weten moet van de stuwadoorswet. Eenvoudige uiteenzetting en 
verklaring van den inhoud der wet en der uitvoeringsmaatregelen. Rotterdam, 1916.
107 De Havenarbeider, 1 april 1916.
108 Tijdschrift Nationale Vereeniging (na 1918: Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad).
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enige band met een onderneming, zonder regelmatig inkomen, op de duur ongeschikt 
waren voor geregelde arbeid.109

Voor het voortdurende “overschot” van werkvolk stelde De Fremery de werkgevers ver-
antwoordelijk. Hij betichtte hen van een tactiek van willekeur die als in een loterij een 
arbeidsleger doet toestromen. Ze zorgden ervoor bij grote drukte over voldoende men-
sen te beschikken en in rustige tijden aan niemand gebonden te zijn. Hoewel met het 
boekjesstelsel het “toevalskarakter” van de aanneming gedeeltelijk was opgeheven, liet De 
Fremery zien dat een vijfde tot de helft van de boekjeshouders niet van het verdiende week-
loon kon leven. Daarnaast keerde bij de boekjes de willekeur terug door ze als machtsmid-
del te gebruiken. De eraan verbonden uitkering bij ziekte werkte dat in de hand.110

De uiteindelijke oplossing bestond voor De Fremery in een radicale beëindiging van 
het stelsel van losse arbeid. Zo’n ingrijpende overgang leek hem echter op de korte termijn 
onmogelijk. De ondernemers zouden de financiën niet kunnen opbrengen en de werklie-
den waren te gewend aan het ongeregelde karakter van het werk. De centrale regeling van 
de arbeidsbemiddeling was in zijn ogen een aanvaardbare tussenfase.111

Het bestuur van de Amsterdamse werkgeversvereniging meende in een reactie op De 
Fremery dat aanneming geen kwestie van goed geluk was, maar van bekendheid en ver-
trouwen, uitgedrukt in ranglijsten, eerste, tweede en derde ploegen. Het boekjesstelsel 
vond de vereniging een succes vanwege de registratie en vorming van een geoefende kern. 
Over het woord “machtsmiddel” wilde de vereniging niet vallen, maar “meent U wellicht, 
dat in een zoo talrijk corps, waaronder zich zoo vele ruwe en minder ontwikkelde ele-
menten bevinden en waaronder helaas dronkenschap, diefstal van de lading, insubordi-
natie, bedreiging of mishandeling van bazen of medewerklieden of ander wangedrag niet 
bepaald tot de hooge uitzonderingen behooren, iedere mogelijkheid om disciplinair te 
straffen behoort te zijn uitgesloten?”.112

In zijn commentaar handhaafde De Fremery zijn kritiek op de willekeur waaraan losse 
arbeiders waren blootgesteld. De bron daarvan lag enerzijds in de vrije keuze van de werk-
gevers bij de aanneming en anderzijds in het gegeven dat het havenbedrijf niet als één 
geheel werkte. Dat laatste had ook gevolgen voor de boekjeshouders. Hun voorkeur betrof 

109 De Fremery , Moet de arbeidsbemiddeling, p. 263.
110 Idem, p. 252. In 1903 bleef ruim 50 procent van de boekjeshouders onder een weekloon van tien gulden. In 
1908 ruim 40 en in 1913 ruim 23 procent. Volgens Wessels was dit niet toe te schrijven aan een falende arbeidsbe-
middeling, maar aan een vertekening van de gegevens. De boekjeshouders werkten elders, beschikten over andere 
inkomsten of waren afwezig door ongevallen of ziekte - A.C. Wessels, Op- en aanmerkingen betreffende het Prae-
advies-De Fremery: Moet de arbeidsbemiddeling in het havenbedrijf geregeld worden?, in: Tijdschrift der Nationale 
Vereeniging tegen de werkloosheid, juli 1914, p. 343 (hierna: Op- en aanmerkingen).
111 De Fremery gaf een schets van de situatie in kleinere Nederlandse havens als Delfzijl, Harlingen en Zaandam, 
waar een vereniging van werklieden, al of niet op basis van een overeenkomst met ondernemers, zorgde voor de 
verdeling van het werk. Dordrecht kende nog een werkverdeling die uit de gildentijd stamde. In het wachtlokaal 
stond een houten bak met daarboven een trechter. Kwam er een karwei, gooiden de aanwezige werklieden een 
dobbelsteen in de bak. Degenen met de hoogste ogen kregen het werk. In Schiedam bestond ook zo’n kansverde-
ling, maar om de deelname van alle betrokkenen mogelijk te maken, konden de stenen pas rollen als een zandloper 
na zeven minuten gekeerd moest worden - De Fremery, Moet de arbeidsbemiddeling, pp. 258, 259.
112 Het bestuur der Vereniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied, Moet de arbeidsbemiddeling in het haven-
bedrijf geregeld worden?, in: Tijdschrift Nationale Vereeniging, februari 1915, pp. 5 en 9.
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één werkgever en liep meestal ook nog via een rangnummer. Of ze aan de beurt kwamen, 
lag dus niet vast. Een onzekerheid die versterkt werd door de vrijwel algemene gewoonte 
van het “terugbestellen” van werklieden zonder boekjes voor de volgende dag, wanneer 
het werk nog niet klaar was. En wilde de laatste groep voor een boekje in aanmerking 
komen, keerde ze zo veel mogelijk op één aanneemplaats terug. De Fremery rondde zijn 
weerwoord af met drie aanbevelingen. 1) Samenvoeging aanneemplaatsen tot een haven-
arbeidsbeurs; paritair of door de overheid bestuurd. 2) Samenstelling reserve van losse 
werklieden. 3) Toekenning vast minimumloon aan gevormde reserve.113

Omdat zowel in Rotterdam als Amsterdam in het voorjaar van 1915 onder invloed van 
de oorlogscrisis plannen opdoken voor de oprichting van een havenarbeidsbeurs, besloot 
De Fremery tot de opstelling van een “Proeve van regeling”. Een ontwerp dat gebaseerd 
was op de genoemde aanbevelingen. Hij kwam de werkgevers gedeeltelijk tegemoet. De 
eerste aanneming ‘s morgens vroeg bleef bij hen, later zou dan de besteking geheel via de 
beurs lopen. Bovendien behielden zij het recht een ranglijst naar voorkeur op te stellen. De 
Fremery erkende het probleem van de bedrijfsafsluiting: door “halfwerklozen” regelmatig 
werk te bezorgen, raakte immers een deel van hen geheel werkloos zolang de werkgele-
genheid niet toenam. Hij verwachtte dat bij een groeiende deelname van werkgevers een 
goede verdeling van de arbeid het surplus zou verkleinen en geleidelijk deed opdrogen.114 
De directeur van de gemeentelijke arbeidsbeurs in Rotterdam, J.E. van Riet, ging een stap 
verder en achtte het weren van minder geschikten onvermijdelijk.115 Bouwman stond sym-
pathiek tegenover de havenbeurs, maar vreesde dat “minder geschikt” gelijk stond aan 
“minder gewenst” en dat waren al gauw de mensen die voor hun rechten opkwamen.116

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, augustus 1914, kwam het Koninklijk 
Nationaal Steuncomité met de belofte van de voorzitter, minister van Financiën M.W.F. 
Treub, “dat niemand zal en niemand mag hongerlijden in Nederland”.117 Hij werd er 
maand in maand uit aan herinnerd, want de nood sloeg snel toe.118 Al in augustus kon-
den leden van Recht en Plicht vrijstelling van de contributiebetaling krijgen, wanneer ze 
in de voorafgaande week minder dan tien gulden verdienden. Een maand later kwam De 
Havenarbeider in plaats van wekelijks om de veertien dagen uit en in een dunnere versie.119

113 De Fremery, De regeling, pp. 26, 27, 44 en 45.
114 De Fremery, Proeve van regeling eener Havenarbeidsbeurs, in: Tijdschrift Nationale Vereeniging, mei 1915.
115 J.E. van Riet, De regeling der Arbeidsbemiddeling in het Havenbedrijf, in: Tijdschrift Nationale Vereeniging, 
november 1915, p. 516 (hierna: De regeling der Arbeidsbemiddeling). De Centrale Bond aanvaardde ter leniging van 
een “overcompleet” de sluiting of beperking van de beursinschrijving. - De Transportbode, 28 oktober 1916.
116 E. Bouwman, De arbeidsbemiddeling in het havenbedrijf Rotterdam, in: De Havenarbeider, 25 december 1915.
117 Oproep der koningin aan het Nederlandse volk, 10 augustus 1914, in: De Havenarbeider 12 september 1914.
118 Gemiddeld aantal taken per werkdag in Amsterdamse haven: 1915 - 3.186, 1916 - 2.360, 1917 - 1.187 (een taak.
staat voor een dagdeel) - Verslag Haventoezicht 1917, p. 92. In 1915 waren ongeveer 4.500 havenwerkers beschik-
baar (ongeveer 250 man was voor het leger gemobiliseerd). Gemiddeld was eenderde werkloos; de grote meerder-
heid daarvan (1.200) was aangewezen op een steunuitkering die afhankelijk van de gezinsgrootte tussen de vier en 
elf gulden per week bedroeg, terwijl een gezin met twee kinderen 21 gulden nodig had - Noodkreet, Extra orgaan 
van de Dok- en Veemarbeidersvereeniging te Amsterdam, juni 1917 (hierna: Noodkreet).
119 De Havenarbeider, 8 augustus, 22 augustus en 12 september.
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Het KNS, waarvan ook Oudegeest deel uitmaakte, had tot taak de economie op gang te 
houden, de werkloosheid tegen te gaan en steun te verlenen. Dat laatste geschiedde zoveel 
mogelijk via plaatselijke commissies – in Amsterdam het Algemeen Steuncomité – en in 
samenwerking met de vakverenigingen. Ook Recht en Plicht regelde de inschrijving en 
uitbetaling. De afhankelijkheid van particuliere fondsen en giften en de scherpe controle 
riepen een sfeer van bedeling op, vooral als het goederen betrof.120 Bemiddeling in de ver-
strekking door de Centrale Bond, voorzag de NS&BB van het commentaar “geen huts-
pot-organisatie, geen aardappelen-affaire, geen kolenzaakje, maar een vakorganisatie” te 
zijn.121

Naast deze steunregeling bestond in een aantal steden, waaronder Amsterdam, een 
werklozenverzekering. De gemeente gaf gedurende meestal zes weken een toeslag op de 
werkloosheidsuitkering van de vakverenigingen. Treub trof een noodregeling door de vor-
ming van gemeentelijke fondsen die al snel te maken kregen met slinkende werkloos-
heidskassen. De fondsen gingen over op de gehele financiering van de steunuitkering die 
(voor de georganiseerden) via de vakverenigingen bleef lopen.122 Daarnaast verleenden in 
Amsterdam de grote stoomvaartmaatschappijen aan de vaste arbeiders en boekjeshouders 
bij werkloosheid een uitkering.

Tegen deze achtergrond van sociaal-economische ontreddering en steunregelingen von-
den vanaf de eerste oorlogsdag demonstraties plaats tegen de oorlog en zijn sociale gevol-
gen. De nationale gedachte over de oorlog die de SDAP koesterde en de voorrang die het 
NVV gaf aan de vorming van een nationale eenheid bevorderden een actief politiek klimaat 
ter linkerzijde van de SDAP.123 Plaatselijk, met name in Amsterdam, waren er vergaderin-
gen van werklozen en vrouwen tegen de algemene duurte en de export van levensmiddelen 
en andere goederen naar Duitsland.124 In deze activiteiten waren havenarbeiders en hun 
vrouwen betrokken.125 De redactie van De Havenarbeider beschouwde het als een eer dat 
het blad in militaire gebouwen door de commandant van de Amsterdamse stelling verbo-
den was.126

120 Zo ontving het Algemeen Steuncomité van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland een gift van 25.000 gul-
den, De Havenarbeider 12 september 1914. De NS&BB was tegen deze afhankelijkheid en pleitte voor een door de 
overheid verstrekte werkloosheidsuitkering - De Havenarbeider, 18 maart 1916.
121 De Havenarbeider, 13 november 1915.
122 Deze erkenning van de moderne bonden “als lichamen met een speciale taak in de maatschappij” die ver-
bonden was aan de benoeming van “vooraanstaande vakbondsleden op leidinggevende functies in het openbare 
leven”, is voor De Jong een belangrijk moment in “de ingroei” van de moderne vakbeweging in maatschappij en 
staat - Fr. De Jong Edz, Om de plaats van de arbeid. Een geschiedkundig overzicht van het ontstaan en ontwikke-
ling van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam 1956, p. 127 (hierna: Om de plaats). Oudegeest: 
“In den zomer van 1914, na een 8½-jarige werkzaamheid, was het N.V.V. gegroeid tot een macht in den Staat, die 
men niet straffeloos op zij kon zetten, omdat zij een belangrijk deel van het maatschappelijk leven beheerschte” - 
De geschiedenis, deel II, p. 219.
123 J.E. Burger, Linkse frontvorming. Samenwerking van revolutionaire socialisten 1914-1918, Amsterdam 1983, p. 
19 (hierna: Linkse frontvorming).
124 Burger, Linkse frontvorming, pp. 21-27..
125 Idem, pp. 65, 66.
126 De Havenarbeider, 21 augustus 1915.
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Op het niveau van de havenarbeid drongen de vakorganisaties met wisselend succes aan 
op een duurtetoeslag voor alle categorieën arbeiders die zowel boven op het loon als de 
uitkering moest komen. Eind 1916 kwamen de gezamenlijke bonden in Amsterdam en 
Rotterdam met voorstellen over een verhoging van de lonen, toeslagen en tarieven. De 
havenpatroons waren echter tot weinig bereid.127 De vier grote maatschappijen en de werk-
geversvereniging meldden verontrust dat werklieden, voordat ze aan het werk gingen, eisen 
stelden. Ze vonden dat onverenigbaar met het bestaande stelsel van samenwerking tussen 
werkgevers en moderne vakverenigingen. Om die reden was de tijd aangebroken voor een 
collectieve arbeidsovereenkomst die bijvoorbeeld inhield “dat alle geschillen uitsluitend 
door de wederzijdsche besturen behandeld kunnen, mogen en moeten worden”.128

De ondernemers kwamen hiertoe in de dagen dat de situatie van de voedselvoorzie-
ning in Amsterdam zorgwekkend was te noemen. 20.000 Mensen demonstreerden tegen 
de schaarste aan levensmiddelen, honderden vrouwen plunderden kolenschuiten en 
Burgemeester en Wethouders vroegen begin februari 1917 militaire bijstand aan.129

In deze periode dolven de ideeën voor een gemeentelijke havenarbeidsbeurs het onderspit. 
De ondernemers wensten geen inmenging in hun belangen. Bezorgd over het mogelijk 
verlies van een bestand van vaste arbeiders, richtten ze begin 1917 de Havenreserve op.

Privaat initiatief
De plannen van de Rotterdamse werkgevers voor een eigen beurs vond de directeur van 

de Amsterdamse arbeidsbeurs, Detiger, zeer zorgwekkend en reden om wethouder F.M. 
Wibaut van Arbeidszaken te benaderen over een gemeentelijk initiatief.130

De Amsterdamse werkgevers hadden andere zorgen. Hun secretaris H.P. de Haan 
meende dat “valide werklieden” liever een uitkering ontvingen dan zich voor werk in de 
haven te melden. Een centrale aanneemplaats kon deze misstand terugdringen en het 
surplus aan arbeiders beweeglijker maken. Dat maakte het ook mogelijk “de toevoer van 
onnoodige lieden” te beperken en het “prestatievermogen” op te voeren. Hij gaf de voor-
keur aan een gemeentelijke instantie, omdat verwacht kon worden dat de arbeiders zich 
zouden verzetten – “gezamenlijke woeling en actie” – tegen een instelling van werkgevers 

127 In Amsterdam slaagden de bonden erin het minimumuurloon van dertig cent te vervangen door een minimum 
dagloon van vier gulden - Jaarverslag van den secretaris der Nederlandsche Federatie van Transport-Arbeiders over 
de jaren 1917-1918, p. 6.
128 Het Transportbedrijf, 3 februari 1917. Het stelsel van samenwerking waarnaar de werkgevers verwezen, 
streefden ze na sinds de staking van 1911. Het verslag van de Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied 
over het jaar 1912: “Wij spreken hierbij onverdeeld de wensch uit dat voortaan tengevolge van dit door ons beoogde 
‘gemeenschappelijk streven’ verbetering in arbeidsvoorwaarden en toestanden in het Havenbedrijf zonder ernstige 
botsingen kan worden bevorderd (…).”
129 Burger, Linkse frontvorming, pp. 80-83.
130 Detiger, Brief aan wethouder Wibaut, 31 maart 1915. Stadsarchief van de gemeente Amsterdam, Gemeente 
Arbeidsbeurs, toegangsnummer 5236. Havenarbeidsbeurs 1082-1089 (hierna: Star. 1). Voor zijn Rotterdamse 
collega Van Riet was het vanwege de nodige onpartijdigheid en de overheidsbelangen in het havenbedrijf “van 
groot en overwegend belang” dat de arbeidsbemiddeling in handen van de gemeentelijke overheid kwam - De 
regeling der Arbeidsbemiddeling, p. 510. P. Nijgh, voorzitter van de Rotterdamse scheepvaartvereniging, dacht daar 
anders over: “de werkgevers zullen zélf wel bepalen hoe de kantoren van aanneming zullen worden beheerd!” - 
Stakenburg, Stand van Zaken, p. 70.
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en de beperkingen van hun vrijheid. Tot de voorwaarden behoorde dat de werkgever het 
loon betaalde vanaf het moment dat hij feitelijk over de werkman beschikte.131

Op 15 mei 1915 belegde Wibaut een conferentie over de wenselijkheid en inrichting van 
een havenarbeidsbeurs. In de raadszaal kwam een bijzonder gezelschap samen: vertegen-
woordigers van de grote stoomvaartmaatschappijen, vier werkgeversverenigingen, zeven 
vakverenigingen en Detiger en De Fremery namens respectievelijk de arbeidsbeurs en de 
commissie havenonderzoek. De ondernemers kozen voor een gemeentelijke beurs die op 
aanvraag werkvolk stuurde, wanneer ze na hun eigen besteking mensen tekort kwamen. 
Daarnaast kozen ze voor paritaire controle en financiering. In de toelichting op hun hogere 
bijdrage in de kosten dan de vakorganisaties drukten zij hun belang uit: “Wie de geneug-
ten der instelling heeft, betale het belangrijkste deel der onkosten.”132

De vakorganisaties bleken opnieuw geen koplopers in het debat over decasualisatie. 
Ze hadden eerder ingestemd met de voorstellen van Wessels, vonden de stukken van De 
Fremery uitnemend en lieten dat in hun commentaar op de Stuwadoorswet horen, maar 
daar bleef het bij. De modernen spraken van een “goede distributie der arbeidskracht” via 

131 H.P. de Haan, Een arbeidersbeurs voor het havenbedrijf te Amsterdam, 19 april 1915 - Star. 1.
132 Verslag vergadering van belanghebbenden bij het Havenbedrijf gehouden op 17 mei 1915 ter bespreking 
van het nemen van maatregelen ter bevordering van de georganiseerde arbeidsbemiddeling in de haven van 
Amsterdam - idem.

Bertus Bouwman (1882-1956), bestuurder NAS, voorzitter Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders, 

demonstratief congres NAS 26 maart 1939 in Concertgebouw Amsterdam - uit: De Arbeid, 7 april 1939
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een gemeentelijke beurs. Recht en Plicht, bij monde van voorzitter Coen Posthuma ver-
wachtte van de ondernemers niet meer dan een centrale aanneemplaats. Misschien waren 
ze voor meer over te halen “als zij een arbeidsbeurs voor hun etablissement kregen en dan 
voor hen alleen”.133

Het directe resultaat van de conferentie was de instelling van een paritaire Commissie 
van Advies die de gemeentelijke beurs voorbereidde. Met De Fremery als voorzitter, ging 
zij in juli 1915 voortvarend aan het werk.134 Delegaties bezochten Liverpool en Londen, in 
maart 1916 stemde de gemeenteraad in met de bouw van een centraal aanneemlokaal in 
de Oostelijke haven dat ruim een jaar later klaar was. In oktober 1919 sloot de commissie 
tevreden haar werk af, de arbeidsbemiddeling in de haven was “op weldoordachte en stel-
selmatige wijze (...) ter hand genomen”.135

Tot een gemeentelijke havenarbeidsbeurs kwam het echter niet. Het vrijwel identieke 
commentaar van verschillende werkgeversverenigingen was markant in zijn afwijzing. Ze 
verwierpen de bepaling die tot de standaarduitrusting van de arbeidsbeurzen behoorde, 
namelijk dat bemiddeling uitbleef voor werkgevers en werknemers die rechtstreeks in een 
arbeidsconflict – werkstaking, uitsluiting, loongeschil – betrokken waren. Een gemeente-
lijke instelling diende volgens de werkgevers “strikt onzijdig” te zijn.136 Hetzelfde lot trof de 
standaardregel dat bemiddeling plaatsvond volgens “de algemeen geldende arbeidsvoor-
waarden”. Ook hier gaf de commissie, meenden de werkgevers, hun exclusieve bevoegd-
heden aan de beurs. Een derde punt van kritiek betrof de taak van de beurs de gemiddelde 
lonen van de losse werklieden zo gelijkmatig mogelijk te verdelen. De werkgevers zagen 
dit als een inmenging in hun verhouding tot de arbeiders; bovendien zou het gewoonte 
moeten blijven de eerste ploegen een bovengemiddeld loon te betalen. Tot slot wensten 
ze een aanpassing in de bepaling dat buiten de eerste besteking alle aanneming van losse 
arbeiders via de beurs verliep. De werkgevers aanvaardden deze monopoliepositie niet en 
wilden “uitsluitend” vervangen door “bij voorkeur”.

Posthuma sprak dus terecht zijn scepsis uit. Sociale hervormers als De Fremery en 
Detiger vingen bot. De eerste beloofde de commissie een verzoenend evenwicht tussen 
het werkgeversbelang van een niet te kleine en het werkliedenbelang van een niet te grote 
arbeidsreserve.137 De tweede wilde door de bemoeienis van de gemeentelijke overheid een 
einde maken aan de “anarchie” die in de losse arbeid heerste, maar kwam in oktober 1919 
tot de conclusie dat de overheid niet meer hoefde in te grijpen, omdat de havenpatroons 
inmiddels “regel en organisatie” hadden ingevoerd.138

133 De Havenarbeider, 29 mei 1915. C. Posthuma was sinds 1907 voorzitter van Recht en Plicht en werd in juni 
1924 secretaris van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders, een functie die hij van 1929 tot 1933 com-
bineerde met het penningmeesterschap - Het Transportbedrijf, 29 april 1933.
134 Ze bestond uit vijf “leden werkgevers”, waar later een zesde bij kwam en vier “leden werknemers”. Detiger was 
en Boekman zorgde voor de organisatie en verslagen - Star. 1.
135 Commissie van Advies, Aan Burgemeester en Wethouders, 21 oktober 1919 - idem.
136 Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied. Aan Commissie van advies, 25 januari 1916. De grote 
stoomvaartmaatschappijen (22 januari 1916), Amsterdamsche Houtimporteurs Vereeniging (24 januari 1916) en 
Amsterdamsche Expediteurs-Vereeniging (30 januari 1916) onderschreven dit commentaar - idem.
137 De Fremery, Inleiding, p. 16.
138 Notulen vergadering Commissie van Advies, 15 oktober 1919 - Star. 1.
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Daaraan vooraf liep op voorstel van de Commissie van Advies een proef met de aanneming 
van losse werklieden om de praktische basis van de gemeentelijke havenarbeidsbeurs te 
versterken. Dat was in maart 1916 vastgelegd in een overeenkomst tussen vier grote haven-
bedrijven (SMN, KNSM, Oceaan en Müller & Co) en vijf plaatselijke vakorganisaties (waar-
onder Recht en Plicht en Dok en Veem).139

In de proef bleef de vroege besteking die om acht uur ‘s morgens eindigde, in handen 
en op het terrein van de ondernemers. Gemeenschappelijk waren de bestekingen van elf 
uur ‘s morgens en drie uur ‘s middags op een vaste plaats bij de Verbindingsdam op het 
IJ-eiland, het tegenwoordige KNSM- en Java-eiland. Terwijl tevredenheid heerste over de 
verbeterde opvang van de decentrale tekorten, nam in het najaar van 1916 het scheeps-
verkeer sterk af en de werkloosheid toe. De grote ondernemers vreesden een verloop van 
geschikte werklieden en breidden de steunregelingen uit om een deel van hun los-vaste 
arbeiders vast te houden. Voorwaarde was een meldingsplicht van minimaal één maal per 
dag.140

Deze regelingen bood de meerderheid van de werkloze havenarbeiders geen soelaas, ze 
bleven afhankelijk van de magere uitkering van het Algemeen Steuncomité. Dit leidde tot 
protesten en een bijeenkomst, december 1916, in de overvolle grote zaal van d’Geelvinck 
aan de Singel (hoek Geelvincksteeg), waar Posthuma en Bouwman de belangrijkste spre-
kers waren. Tegenover de aalmoes van het steuncomité stelde de vergadering “met alge-
meene stemmen” aan de “bevoegde autoriteiten” de eis van een uitkering gelijk aan die 
van de grote maatschappijen.141 

De burgemeester zag de plaatselijke steunfondsen slinken en spoedde zich naar de 
ondernemers met het verzoek hun financiële inspanningen te verhogen. Nog in 1916 
besloten de proefnemende directies een reserve van arbeiders te vormen. Dat gebeurde 
buiten de vakorganisaties om en met steun van De Fremery.142 Op verschillende plaatsen 
in de haven kwam een affiche te hangen dat de op 2 januari 1917 startende Havenreserve 
aankondigde. De ondernemers achtten dit private initiatief nodig vanwege de “onverschil-
ligheid” die zich van de bootwerkers meester maakte. Het behoud van een “kern van geoe-
fend volk” was onmisbaar bij de opleving van het bedrijf na de oorlog.143

139 Voorlopige regeling der Aanneming (besteking) voor losse havenarbeiders op een Centrale Aanneemplaats, 
gelegen op het IJ-eiland, 23 maart 1916. Bijlage bij Gemeenteblad Afdeeling 1, Beschikbaarstelling terrein en 
gebouw voor het tot stand brengen eener Centrale Aanneemplaats door de Commissie van advies in zake de 
oprichting van een gemeente-arbeidsbeurs voor het Havenbedrijf, 30 juni 1916. Het gebouwtje op de Javakade bleef 
voor het bestemde doel ongebruikt, in 1919 nam de Havenarbeidsreserve het over - Stadsarchief van de gemeente 
Amsterdam, archief Scheepvaartvereniging Noord (hierna: Star. 2).
140 Verslag Haventoezicht 1916, pp. 101, 102.
141 Het Transportbedrijf, 14 december 1916.
142 De Transportbode, 6 januari 1917. (Het eerste jaarverslag van de latere Havenarbeidsreserve vermeldde dat de 
Havenreserve “zonder eenige pressie van werkliedenzijde” was opgericht, p. 1) - IISG-AHBd.
143 Reorganisatie der Havenreserve, 14 januari 1919, p. 1 - Star. 2. Niet ondertekend. Gezien de vergelijk-
bare formuleringen in een notitie voor de Amsterdamse Scheepvaartvereniging en het Jaarverslag van de 
Havenarbeidsreserve (1919-1920), geschreven door Wessels, kan ook dit stuk van zijn hand zijn - idem.
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De financiering van de Havenreserve geschiedde door de ondernemers, het Algemeen 
Steuncomité en het KNS, respectievelijk: 50, 26 en 24 procent.144 De organisatie rustte op 
de volgende bepalingen:
1.  De deelnemende bedrijven vragen werk aan dat zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld 
wordt. 
2.  De aangenomen werklieden verplichten zich tot twee meldingen per dag. Ze zijn voor 
al het opgedragen werk beschikbaar en werken alleen voor de Havenreserve.
3.  Het gegarandeerd minimumloon bedraagt twaalf gulden per week. Bij verdiensten van 
vijftien gulden of meer, komt er niets bij van de Havenreserve. Bij minder dan twaalf gulden, 
volgt een aanvulling van twee gulden per niet gewerkte dag tot maximaal vijftien gulden.
4.  Afwezigheid bij een melding, betekent het verlies van een zesde deel van het garantie-
loon. Bij andere redenen dan ziekte kan een tijdelijke schorsing of definitieve uitsluiting 
volgen. 145

Aan het begin stonden tweehonderd bootwerkers, “de flinksten” overgenomen van het 
steuncomité.146 Begin februari 1917 kwam door de onbeperkte duikbotenoorlog vrijwel een 
einde aan de besteking en steeg het aantal naar achthonderd om aan het einde van het 
jaar duizend te bedragen.147 De vakorganisaties verzochten om toetreding tot een te vor-
men bestuur, maar moesten het doen met een paritaire commissie van beroep waarvan 
Detiger voorzitter en Wessels secretaris was. In juli ging na protesten het garantieloon 
voor gehuwde werklieden omhoog tot vijftien gulden, plus één gulden per kind met een 
maximum van drie gulden.148 Het laatste oorlogsjaar kende maanden van twee tot vijf bin-
nenkomende, geladen zeeschepen, ook voor de Havenreserve was er nauwelijks werk. De 
financiering veranderde, ondernemers ruim 32 en de beide comités ruim 33 procent.149 In 
mei 1918 volgde de werkverschaffing.150

De Havenreserve functioneerde dus als steunregeling en nauwelijks als centrale aan-
neemplaats. Toen in de laatste maanden van 1918, de wapenstilstand trad 11 november in, 
het aantal schepen toenam, kwam het bestuur tot de conclusie dat de Havenreserve van 
een “verkapt steuncomité” omgevormd moest worden tot “alleen een werkinstituut”. Dat 
gebeurde ingaande 11 april 1919 onder de naam Havenarbeidsreserve, HAR. De opheffing 
van de Havenreserve diende tevens om het corps bootwerkers te zuiveren van “ongure 
elementen”.151 Een beslissing die verwees naar de roerige gebeurtenissen in de laatste 
oorlogsjaren.

144 Verslag Haventoezicht 1917, pp. 96, 97 IISG-AHBd.
145 Manifest Haven-Reserve, december 1916 - Star. 2.
146 Havenreserve, Jaarverslag over 1917, p. 1 - IISG-AHBd.
147 Vergelijkbare regelingen golden voor 60 fruit- en 76 graanwerkers. In december 1916 kwam de Veemreserve 
met ongeveer 250 losse veemarbeiders. Op dat moment betaalden de stoomvaartmaatschappijen 1.300 bootwer-
kers een garantieloon en hadden 1.250 man vast kadepersoneel in dienst. Daarnaast ontvingen 527 havenarbeiders 
steun van het Algemeen Steuncomité - Verslag Haventoezicht 1917, p. 97. Door de Havenreserve liep dat aantal 
terug tot 485 in 1917 en 455 in 1918 - Verslag Haventoezicht 1918, p. 103.
148 Manifest Haven-Reserve, 18 juli 1917 - Star. 2.
149 Verslag Haventoezicht 1918, p. 102.
150 Havenreserve, Jaarverslag over 1918, pp. 2, 3 - IISG-AHBd.
151 Reorganisatie der Havenreserve, 14 januari 1919, p. 5 - Star. 2.
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Het contrast tussen enerzijds de onveiligheid, werkloosheid, overbodigheid van 
arbeidskracht en terugkerende stakingen en anderzijds de profijtelijke economische 
expansie, riep verschillende reacties op. Van specifieke arbeidswetgeving tot ideeën 
over de hervorming en zelfs opheffing van het systeem van de losse arbeid. De 
verdienste van de hervormers lag in de uitgesproken verontrusting over de onbeheerste 
toestroom van werkloze arbeiders naar de havenarbeidsmarkt. Begrijpelijk dat de 
vakorganisaties deze visie positief beoordeelden. De aanneming van (losse) arbeiders 
en de verdeling van het werk beschouwden ze echter als een aangelegenheid van de 
ondernemers.
De hervormers stelden zich tot taak een rationele benadering van sociale vraagstukken 
geaccepteerd te krijgen. Hun zorg was het risico voor de maatschappelijke stabiliteit 
van een ongebonden, niet in de reguliere loonverhouding geïntegreerde, groep 
arbeiders. Vanuit deze bekommernis waren ze voorstander van een gereguleerde 
arbeidsbemiddeling via een gemeentelijke havenbeurs.
In eerste instantie volgden de ondernemers de ideeën van deze overheidsbemoeienis. 
In de toelichting bleken ze hun verhouding tot de arbeiders niet alleen als een 
economische, maar ook als een politieke kwestie te beschouwen: als een vraagstuk 
van gedragsbeheersing. Afstand doen van een verspreide ten gunste van een centrale 
aanneming bevatte in hun ogen het beheersingsrisico van geconcentreerde onvrede 
en onrust. En dit risico wilden ze graag aan de gemeentelijke overheid uitbesteden. 
Uiteindelijk beslisten ze anders en hielden de overheid buiten de deur, omdat de 
voorwaarden van een gemeentelijke beurs niet voldoende “onzijdig” waren en zowel 
hun economische als politieke handelingsruimte beperkten.




