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hoofdstuk 3

Havenarbeidsreserve

De roerige, laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog werkten door in de havens.  
De scheepvaartverenigingen namen het initiatief tot de Havenarbeidsreserve (HAR)  
en later tot een permanent overlegorgaan met de vakorganisaties. Met de komst van  
de HAR maakte de steunregeling plaats voor een arbeidsregeling.
Na de grote, verloren transportstaking van 1920 onderging de Amsterdamse HAR 
een grondige reorganisatie die in 1923 uitmondde in het einde van het garantieloon. 
Daarna bleef de opzet ongewijzigd. Onderbroken door een opleving rond 1933 maakte 
de onafhankelijke vakbeweging een neergang door om vervolgens in een isolement te 
raken.

Einde Havenreserve
Over de gehele oorlogsperiode genomen, toonde de economie twee gezichten. Een 

daling van het bruto binnenlands product van bijna 20 en een groei van de winsten van 
zo’n 40 procent. Een groei die grotendeels toe te schrijven was aan een sterke stijging van 
de prijzen en een scherpe daling (10 procent) van de reële lonen. Terwijl over de hele linie 
de geregistreerde werkloosheid alleen in 1915 boven de 6 procent kwam (“oppotten van 
arbeid”, mensen vasthouden tot betere tijden), daalde het levenspeil aanzienlijk.1

Deze ontwikkeling was te zien in het havenbedrijf. Aan de ene kant de gevoeligheid 
als internationaal toevoerkanaal met vooral in 1916 spectaculaire winststijgingen.2 Aan de 
andere kant de zware terugval van de binnenkomende lading.

Tabel 3.13 – Aantal Amsterdam binnengekomen netto registertonnen, in miljoenen

1913 2,7 1914 2,4 1916 1,5 1918 0,2

Daartussen lag het vraagstuk van de havenarbeid. De getroffen steunregelingen en de 
opgerichte Havenreserve zorgden voor een elk moment aan te boren reservoir van arbeids-
kracht. Ze droegen bij aan de sociale stabiliteit in een haven die als zoekplaats naar werk en 
een traditie van chronische ‘half werkloosheid’ een bron was van sociale onrust. Eén van 
de bronnen. Want met name vanaf 1917 was Amsterdam het toneel van voedseloproeren, 
betogingen, stakingen en botsingen met politie en leger. De bevolking van de Oostelijke 
eilanden, vrouwen in het bootwerkerskwartier Kattenburg voorop, was actief betrokken 

1 Van Zanden, Een klein land, pp. 133 en 140. Bij een index van 100 in 1913 stegen de groothandelsprijzen van 
146 in 1915 naar 376 in 1918 en de kosten van het levensonderhoud van 113 in 1915 naar 175 in 1918 - De Vries, De 
Nederlandse economie, p. 275.
2 De Havenarbeider sprak 2 september 1916 van de “millioenenregen voor het Nederlandsche 
Scheepvaartkapitaal” en berekende een winststijging bij 27 rederijen die varieerde van 12 tot 460 procent.
3 Verslag Haventoezicht 1920, p. 88. Zie ook tabel 2.3.
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bij plunderingen van treinwagons en broodkarren en demonstraties bij het gemeentehuis. 
Dieptepunten waren de zes doden en bijna honderd gewonden op het Haarlemmerplein 
tijdens het aardappeloproer van juli 1917 en de vier doden en tientallen gewonde demon-
stranten bij de cavaleriekazerne in de Sarphatistraat op 13 november 1918. Dat was twee 
dagen na de wapenstilstand en Troelstra’s revolutionaire “Kundgebung”.4

In deze na 1903 waarschijnlijk roerigste dagen in de Nederlandse sociale geschiede-
nis deed het NAS pogingen tot samenwerking met het NVV dat daar niet ongevoelig voor 
was. Bouwman trok hard aan die toenadering. Kort voor zijn voorzittersschap van de 
Transportfederatie in september 1916 benadrukte hij nog de directe actie als wapen “bij 
uitnemendheid” van “de zelfstandige, economische en antiparlementaire strijd der arbei-
dersklasse zelf”.5 In de revolutionaire novembersfeer trachtte hij deze opvatting in de vorm 
van “de staking als politiek wapen” tot uitgangspunt te maken in de samenwerking met de 
sociaal-democratie. Struikelblok was echter steeds de band tussen NVV en SDAP.6 Verder 
dan een gezamenlijk Duurtecongres van de twee vakcentrales, december 1919, kwam het 
niet.

Op het eigen terrein maakte de Transportfederatie een snelle groei door. Het ledental 
ging van 3.172 op 1 september 1916 naar 9.489 op 1 januari 1918. Van het laatste aantal was 
35 procent lid van de AHAV in Rotterdam en 15 procent van Recht en Plicht.7 Temidden 
van stakingen die meestal over lonen gingen, kreeg in Rotterdam de grote staking over de 
Havenreserve een bijzondere betekenis. “Immers”, zo meende Bouwman, “het ging hier 
niet om meer loon of betere arbeidsregeling, maar om het recht op loon voor arbeiders, die 
door werkloosheid zijn getroffen.”8

In vergelijking met Amsterdam was de havenarbeid in Rotterdam meer verwilderd, onge-
regelder en omvangrijker. De haven was van meer betekenis voor de nationale economie 
en gevoeliger voor de internationale conjunctuur en concurrentie. Nog meer dan hun 
Amsterdamse collega’s wensten de Rotterdamse ondernemers de overheid op afstand te 
houden en daarmee een gemeentelijke havenarbeidsbeurs. Onder druk van de grote werk-
loosheid en even grote behoefte aan steun onder de havenarbeiders droeg het Koninklijk 

4 Burger, Linkse frontvorming, pp. 87, 104 en 118. Troelstra gebruikte deze term (redevoering) in zijn 
Gedenkschriften, Deel vier - Storm, Amsterdam 1931, p. 163.
5 Burger, Linkse frontvorming, p. 65.
6 Idem, p. 134.
7 Jaarverslag van den secretaris der Nederlandsche Federatie van Transport-Arbeiders over de jaren 1917-1918, 
p. 4. Eind 1916 telde de Centrale Bond 3.829 leden (waaronder 1.800 Rotterdamse bootwerkers). Na fusies kwam 
het aantal leden in januari 1918 op 16.428 - Laan, Laan, Jaren, p. 86.
8 E. Bouwman, De Rotterdamsche Havenreservegeschiedenis, in: De Nieuwe Tijd, 1917, p. 540. Bertus 
Bouwman (1882-1955) was in 1904 als bootwerker in de Rotterdamse haven gekomen. Na zijn betrokkenheid bij 
verschillende stakingen werd hij bestuurder in de onafhankelijke (haven)vakbeweging. Tegelijkertijd betrad hij de 
politieke arena om in 1929 één van de oprichters van de Revolutionair Socialistische Partij (RSP) te worden, waarin 
ook Posthuma en Sneevliet actief waren. De RSP vertegenwoordigde het op het NAS georiënteerde revolutionair 
marxisme en beschouwde zich als erfgenaam van het prestalinistisch bolsjewisme. Bouwman volgde in 1935 de 
RSP in de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij (RSAP). In de jaren 1933 tot 1940 was hij secretaris van 
het NAS - T. de Winter, D. de Winter, BWSA, digitale versie - http://www.iisg.nl/bwsa/bios/bouwman.html, 21 
augustus 2002. M. Eekman, H. Pieterson, Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen, Amsterdam 1987, pp. 104 en 
115 (hierna: Linkssocialisme).
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Nationaal Steuncomité, KNS, bij aan een garantieloon. Grote ondernemingen als de 
Holland Amerika Lijn en de Rotterdamse Lloyd gaven echter de voorkeur aan een eigen 
steunregeling voor vaste arbeiders. Met als gevolg dat veel havenarbeiders aangewezen 
bleven op “de ellendige methodes van steuncomité en burgerlijk armbestuur”.9 Op 15 juni 
1917 gingen ze in staking met de eis van een havenreserve als in Amsterdam. Na hoog 
beraad in Den Haag kwam die er met een steunregeling voor maximaal 4.500 arbeiders.10 
Een vertroebelde regeling, omdat onder dit maximum zo’n 600 vaste arbeiders vielen die 
geheel voor rekening van de ondernemers behoorden te zijn.11

Veel losse arbeiders stonden nog buiten de Havenreserve en kwamen in protest. De 
Scheepvaartvereeniging was bereid tot een uitbreiding met duizend man, mits later een 
heffing op alle binnenkomende en uitvarende schepen de financiering compenseerde. 
Minister Treub wees een dergelijk verhaal op de toekomst af en achtte de reders in staat 
zelf hun vaste arbeiders te betalen. Eind september 1917 verklaarde het KNS “dat de 
havenreserve zou ophouden, zoodra de reservisten zich aan hun verplichtingen zouden 
onttrekken, m.a.w. als zij zouden staken”.12 Maar er was nauwelijks werk en onder druk 
van de sluiting van de Havenreserve, en dus 4.500 arbeiders terug naar een slechtere 
steunregeling, zagen de arbeiders af van een staking. De vakorganisaties stemden in met 
een verlaagde uitkering die voor ongeveer 6.500 arbeiders voor de eerste drie maanden van 
1918 gold.13

Na een herverdeling van de financiering tot 60 procent KNS en 20 voor de 
Scheepvaartvereeniging en de gemeente Rotterdam elk, een sterke prijsstijging van de 
levensmiddelen en gelijkblijvende uitkeringen brak op 30 juli 1918 een nieuwe staking uit, 
nu tegen het KNS en de regering.14 Twee dagen later hief het KNS de Havenreserve op.

De werkgevers namen het initiatief terug en richtten op 2 september een nieuwe orga-
nisatie op. Voor eigen rekening, voor tweeduizend man en met een nieuwe bepaling: het 
verdiende weekloon ging af van de uitkering. Was het meer dan de uitkering, dan volgde 
een week later de inhouding van het surplus. Zo verdween het instituut dat steun ver-
leende en maakte plaats voor een regeling van de arbeidsreserve. In mei 1919 kwam dat tot 
uitdrukking in de naam Havenarbeidsreserve.

In Amsterdam was dat een maand eerder gebeurd onder het bestuur van wat inmiddels de 
Scheepvaart-Vereeniging Noord (SVN) heette. Dit besluit viel op een moment dat de radi-
caliserende wind nog niet was uitgeblazen en het aantal binnenkomende geladen tonnen 
terugkroop naar het vooroorlogse niveau.15

9 Bouwman, De Rotterdamsche Havenreservegeschiedenis, p. 540.
10 P. Nijgh, De geschiedenis der Havenreserve te Rotterdam, Rotterdam 1918, pp. 8-13.
11 Het Transportbedrijf, 18 augustus 1917.
12 Bouwman, De Rotterdamsche Havenreservegeschiedenis, p. 544.
13 Stakenburg, Stand van Zaken, pp. 74, 75.
14 Kort voor de verkiezingen, juli 1918, vond minister Treub het onbehoorlijk “dat de arbeider het als een recht 
gaat beschouwen, te worden ondersteund als hij werkloos is” - E. Bouwman, Manuscript Herinnering van een 
oudstrijder in de arbeidersbeweging, p. 19 - IISG, Archief E. Bouwman.
15 In 1919: 1,6 miljoen netto registerton, in 1920: 2,4 (1913: 2,7) - Verslag Haventoezicht 1920, pp. 13 en 88.
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Stakende bootwerkers in Czaar Peterstraat, tijdens Aardappeloproer van 1917 - Stadsarchief Amsterdam

De ondernemers bezonnen zich op machtshandhavende maatregelen en gaven daar blijk 
van in een aanvallende en repressieve toon op weg naar een nieuw instituut. In de ogen 
van het bestuur van de SVN waren in de Havenreserve overbodige, ongeschikte en onge-
wenste bootwerkers verzeild die “onverbiddelijk uit het havenbedrijf verbannen” moesten 
worden.16 Opheffing van de Havenreserve was daarvoor het aangewezen middel17, maar 
dan wel in de wetenschap dat dit instituut in de korte tijd van haar bestaan bewezen had 
“een machtige factor” te zijn om “de orde en rust in de haven te bewaren”.18

Om “mannen van zessen klaar” over te houden, waren twee scenario’s denkbaar. a) 
Wachten op een staking. De gemakkelijkste weg, de schuld lag dan immers bij de werk-
weigerende werklieden. Maar daarom ook kostbaar. b) Beëindigen door de werkgevers. De 
regie bleef in eigen hand, maar riep “geweldig veel tegenstand” op. Kreeg de voorkeur, uit 
te voeren op het moment dat er “weinig of geen werk” was.19

Aldus werd gehandeld. Kort voor de gekozen datum van 11 april verscheen op vele plaat-
sen in de haven een Kennisgeving met een zestal punten, waaronder: opheffing bestaande 
reserve, inwerkingtreding HAR voor schriftelijk uit te nodigen werklieden (eerste ban) en 
aanleg register groep werklieden, oproepbaar bij uitbreiding havenverkeer (tweede ban).20

16 Bestuur SVN, Reorganisatie der Havenreserve, 14 januari 1919, p. 4.
17 J. Wessels, Havenreserve, maart 1919, p. 1 - Star. 2 (nota voor bestuursvergadering SVN).
18 Bestuur SVN, Reorganisatie der Havenreserve, p. 2. - idem.
19 Idem, p. 3.
20 ScheepvaartVereeniging Amsterdam, 10 april 1919. Door de beëindiging van het boekjesstelsel (bij inlevering: 
twintig gulden) creëerde de SVN een nulsituatie zonder rechten en plichten  idem. “Ban” staat voor een aangewe-
zen, afgekondigde groep.
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De stempeling en besteking vonden drie maal daags plaats, zowel aan de Piet Heinkade 
(weekboten, wilde bedrijf en vemen) als op de Verbindingsdam (de maatschappijen). De 
uitbetaling was zaterdagmiddag. Het gebouwtje dat van de Commissie van Advies was 
overgenomen, kwam onder de sloophamer en vlak ernaast verrees een nieuwe vestiging 
aan de Javakade.21 Na een start met tien personeelsleden werkten in 1920 ongeveer veertig 
mensen op het kantoor van de Havenarbeidsreserve.22

De besteking kende naar twee kanten verplichtingen. De bij de SVN aangesloten onderne-
mers en de stoomvaartmaatschappijen konden – bovenop hun vaste mensen – alleen via 
de HAR losse arbeiders aannemen. De ingeschreven arbeiders moesten naar het bestoken 
werk gaan en waren dus voor een groot deel hun vrije keuze kwijt.

De eerste ban bestond uit 1.713 bootwerkers en 202 veemwerkers.23 Het garantieloon 
per week bedroeg 23 gulden dat bij werk kon uitgroeien tot een maximum van 30 gulden. 
“Een behoorlijk weekloon, waardoor de aanleiding tot veel actie en roering in de toekomst 
al dadelijk zal worden weggenomen (...) dat (...) een gunstige uitwerking zal hebben op de 
directe actietactiek die in de haven zoo dikwijls en zoo ondoordacht tot schade van het 
bedrijf door de bootwerkers wordt toegepast.”24 De toekenning aan de eerste ban van een 
ziekenuitkering en pensioen (respectievelijk: zestien en tien gulden per week) kreeg een 
vergelijkbare functie toegedicht.25

De tweede ban verkeerde in een andere positie. Deze groep losse arbeiders ontving 
geen garantieloon. Was er werk kregen ze een oproep en zaterdags loon, was dat er niet, 
waren ze aangewezen op een werkloosheidsverzekering (70 procent van het laatst ver-
diende loon). Pas nadat de eerste ban van werk voorzien was, kwamen zij in beeld. Eerst 
de houders van een blauwe kaart, in 1919 maximaal 1.000, daarna de houders van een 
gele kaart, maximaal 1.200.26 Ze vormden zowel de tweede en derde arbeidsreserve als de 
wervingsgroep voor de eerste ban.

De pacificatie van de bedrijfsverhoudingen verliep niet gladjes. De sociale onrust was niet 
uitgewoed en de boot- en veemwerkers lieten zich niet polijsten. Dat bleek in het verslag 
van directeur Wessels, daaruit twee voorbeelden:
— Het strafregister.

In de ruim acht maanden van 1919 deelde hij 228 straffen uit. Koploper (87 maal) was 
de “misdraging tegenover toezichthoudend personeel, het niet opvolgen van gegeven 
bevelen”, gevolgd door “te laat of zonder verlof van de HAR wegblijven” (46) en dronken-
schap (43). De straffen varieerden van ontslag tot schorsing.27

21 Tom Koningh - kwam als zestienjarige leerling in de haven, later kaderlid en bestuurder Vervoersbond FNV 
- vertelde over een oud havenbegrip, het “harren”. Was er bij een baas geen werk, en stond de bootwerker bij de 
HAR ingeschreven, diende hij zich te melden bij het bestekingslokaal (het hok) van de HAR.
22 Verslag HAR 1919-1920, pp. 4-7 - IISG-AHBd.
23 Idem, pp. 17, 18. Eind 1919 waren deze aantallen: 1.930 en 316 - idem. p. 6.
24 J. Wessels, Havenreserve, p. 2 - Star. 2.
25 De regeling bevatte ook een pensioen voor zeventig mensen die 65 jaar of ouder waren.
26 Verslag HAR 1919-1920, p. 6 - IISG-AHBd.
27 Idem, pp. 47, 48. Rekening houdend met de groei van het personeelsbestand in 1920 en 1921 naar zo’n 2.500 
en de ontslagen in 1922 (ruim 900) liet het jaar 1919 het grootste percentage gestraften zien. In de latere jaren nam 
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— Het inlichtingenbureau.
In de laatste drie maanden van 1920 waren 881 schriftelijke inlichtingen ver-

strekt aan vooral de belastingdienst, maar ook aan het Burgerlijk Armbestuur, de 
Rijksverzekeringsbank en politie. Eén van de gevolgen was: 139 maal loonbeslag, hetgeen 
“tot tal van onverkwikkelijke toneelen aanleiding” gaf.28

De sociale onrust vond ook een weg in de twaalf stakingen bij de Havenarbeidsreserve 
die in de periode mei 1919 tot februari 1920, vooraf aan de grote transportstaking uitbra-
ken. Ze varieerden van één tot vier dagen, 46 tot 800 man en met aanleidingen als het 
ontslag van een collega, de duurte, de eis van een garantieloon voor de tweede ban en 
een defecte pont.29 Meerdere stakingen waren niet uitgeroepen of overgenomen door de 
vakorganisaties. Soms ontbrak zelfs, tegen de traditie in, de steun van Recht en Plicht (of 
de Federatie). Dat noopte tot een verklaring. De beschuldiging “verwaterd” te zijn en te 
luisteren naar de modernen wees de Federatie af. In tegenstelling tot wat de stakers dach-
ten, was “de zucht tot de daad” niet hetzelfde als iets “dat op revolutie geleek”. Bovendien 
ondergingen de verhoudingen tot de patroons een wijziging. “De groote machtsconcentra-
tie der werkgevers dwong tot tactiekwijziging, zonder den verzetsgeest onder de arbeiders 
te dooden, maar toch de bewegingsvrijheid te beperken.”30

De grote krachtmeting bleef echter niet uit en bracht in het voorjaar van 1920 de daad 
en de tactiek weer samen in een langdurige staking die een periode van opgaande strijd 
afsloot. 31 En niet alleen in de havens.

Nog voor die krachtmeting nam de Rotterdamse reder/cargadoor P, Nijgh, geraakt door 
de internationaal en nationaal oplopende strijdlust, het initiatief tot een overlegorgaan 
tussen ondernemers en vakorganisaties; de Loonraad.

Verloren uitputtingsslag
Die staking was het gevolg van het vastgelopen overleg in de Loonraad, een instituut 

dat een reactie was op “de wereldschokkende gebeurtenissen welke met een verbijste-
rende snelheid elkander opvolgen”. Zo opende de Scheepvaart-Vereeniging te Rotterdam, 
op de dag van de wapenstilstand, een streng vertrouwelijk schrijven aan haar leden.32 Het 

“stopzetten van de arbeid” de derde plaats van “dronkenschap” over. Verslagen HAR 1920-1922 - idem.
28 Idem, p. 46. Het aantal klachten was niet bijgehouden. Dat het “zeer groot is, behoeft niemand te verwonde-
ren. Al behandelt men hen nog zoo goed, klagen doen zij toch”.
29 Idem, pp. 33, 34.
30 Verslag Secretaris van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders over het jaar 1919, pp. 80-82.
31 E. Bouwman, H. Sneevliet, Tegen Machtswaan en Misleiding! De staking in het transportbedrijf (14 febru-
ari-26 april 1920), Rotterdam 1920 (hierna: Tegen machtswaan).
32 Scheepvaart-Vereeniging te Rotterdam, 11 november 1918 - Star. 2. Twee dagen eerder spraken Arie Heijkoop 
en Johan Brautigam met Nijgh die zijn vrees uitte voor revolutionaire ontwikkelingen als in Duitsland. “(...) hij 
stelde een snelle methode van onderhandelen voor, waardoor, naar hij hoopte, de arbeidsvoorwaarden zoodanig  
zouden kunnen worden verbeterd, dat de voortzetting van het bedrijf gewaarborgd werd” - Troelstra, Gedenk-
schriften Deel vier, p. 192 (de in noot 4 genoemde rede sprak hij uit op 11 en 12 november). Bij de door Nijgh 
verwachte machtsovername gaf hij de voorkeur aan de sociaal-democraten boven “de bolsjwieken” - Burger, 
Linkse frontvorming, p. 115. A.W. Heijkoop (1883-1929) was in 1918 de eerste voorzitter van de Centrale Bond van 
Transportarbeiders. Na een jaar lidmaatschap van de Tweede Kamer werd hij in 1919 de eerste ‘rode’ wethouder 
van Rotterdam - Chr.A. de Ruyter-de Zeeuw, BWSA, digitale versie - http://www.iisg.nl/bwsa/bios/heijkoop.html, 
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bevatte een pleidooi voor de spoedige instelling van een paritaire en permanente Loonraad 
die de collectieve arbeidsovereenkomsten vaststelde. Zonder staatsbemoeienis en met 
“vermijding van het gebruik van ongewenschte machtsmiddelen”. Voorwaarde was dat de 
scheepvaartvereniging niet meer in de eerste plaats optrad als een strijdvereniging, maar 
tot overleg kwam met de vakorganisaties. Een gemeenschappelijk streven, waarbij “de lei-
ding in handen der werkgevers zal kunnen verblijven”.

In de structuur die de grote animator Nijgh voor ogen stond, verenigden de werkgevers 
zich tot een landelijke scheepvaartorganisatie, dienden de vakorganisaties elkaar te ver-
dragen en begrijpen en gold niet de machtsvraag maar de overtuiging van het argument. 
De overeenstemming die hij op alle fronten beoogde, kreeg echter wel de nuancering dat 
de standpunten moesten berusten “op reëelen grondslag”.33 Dan was een ruime “mede-
zeggingsschap” mogelijk “voor de goede behartiging van ons aller vitaalste belangen”.

Nijgh’s zorgen over de bedreigde wereldorde waren ook zijn zorgen over de internatio-
nale concurrentiepositie van de Rotterdamse haven, de arbeidsproductiviteit van de “gede-
moraliseerde” arbeiders en de loonkwestie.

De ontwikkelingen verliepen pijlsnel. De vier vakorganisaties reageerden positief. Ze gaven 
de namen van hun vertegenwoordigers door en zonden voorstellen in over lonen, garan-
tielonen, tarieven en arbeidstijdverkorting.34 Op 19 december vond de installatie plaats, 
waarbij de rede van Nijgh een grote publiciteit kreeg en een internationale verspreiding in 
het Engels. Alleen al in 1919 waren er veertien verenigde en vier plaatselijke vergaderingen 
en stenografisch verslagen in brochurevorm uitgebracht.35

Over de door de vakorganisaties verlangde, onmiddellijke invoering van de achturige 
werkdag en de vrije zaterdagmiddag kwam snel overeenstemming. Anders ging het met de 
loonvoorstellen. Ze waren gebaseerd op de lonen van 1914 en compenseerden de gestegen 
levenskosten, “plus een matige fractie voor verruiming en verheffing van het levenspeil”. 
Een aanpassing volgde, maar na een jaar bleken de prijzen al weer fors gestegen.36 Hoe 
groot de ontevredenheid onder de havenarbeiders was, bleek uit de commentaren van 
de confessionele vakorganisaties. Betrouwbare getuigen, gezien hun instemming met de 
Loonraad als een gewenst instrument om “desorganisatie” te voorkomen of “meerdere 
rust in de bedrijven” te bereiken. De vertegenwoordiger van de rooms-katholieke bond 
meende dat de gesprekpartner elke mogelijkheid tot een hoger loonniveau blokkeerde. 

augustus 2002. J. Brautigam (1878-1962) volgde in 1919 Heijkoop op als voorzitter van de Centrale Bond. Daarnaast 
was hij voor de SDAP lid van de gemeenteraad in Rotterdam, de Provinciale Staten van Zuid-Holland en van de 
Tweede Kamer. In 1931 gaf hij deze functies op om wethouder in Rotterdam te worden - Chr.A. de Ruyter-de 
Zeeuw, BWSA, digitale versie - http://www.iisg.nl/bwsa/bios/brautigam.html, augustus 2002.
33 Rede door de heer P. Nijgh, als voorzitter van den Loonraad in de haven- en zeevaartbedrijven te Amsterdam 
en Rotterdam uitgesproken ter gelegenheid van de eerste zitting op den 19en december 1918 - Star. 1.
34 Centrale Bond van Transportarbeiders, Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders, Nederlandsche Bond 
van Christelijke Fabrieks-, Haven- en Transportarbeiders en de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Bond van 
Transportarbeiders Te Water en Te land “St.-Bonifacius”, Rotterdam Amsterdam, Aan het Bestuur der Scheepvaart 
Verenigingen te Rotterdam en Amsterdam, 26 november 1918 - idem.
35 Stakenburg, Stand van Zaken, p. 96.
36 Centrale Bond van Transportarbeiders, In en om de Loonraad, Rotterdam, november 1919, pp. 6, 7 - Star. 2.
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Zijn protestants-christelijke collega betwijfelde of “ook maar iets van den achterstand bij 
de werklieden kan ingehaald worden”.37

Het nieuwe contractjaar, 1920, naderde en over het ideaal van de Loonraad luidde de 
doodsklok. Collega-ondernemers uitten hun twijfels aan de zin en effectiviteit van de over-
redingsstrategie van Nijgh. Hoewel de sociale onrust nog niet getemd was, leek de revolu-
tionaire wind te luwen. Bovendien bleek de naoorlogse hoogconjunctuur van korte duur te 
zijn.38 Het was tijd voor een wijziging van de opzet van de Loonraad. Het op gemeenschap-
pelijke besluitvorming gerichte overleg maakte plaats voor “vrije discussies” die per orga-
nisatie na intern beraad konden uitmonden in een zelfstandig standpunt.39 De onderlinge 
verhoudingen ontdeden zich daarmee van de suggestie van harmonieuze samenwerking. 
En ze polariseerden, met de lonen als katalysator.

Eind januari 1920 stemden de leden van de Centrale Bond en de Federatie voor en die van 
de confessionele bonden tegen een staking.40 Direct na het werk van zaterdag 14 februari 
kwam de oproep, binnen de kortste keren was de staking met ongeveer 20.000 haven-
arbeiders vrijwel algemeen. Even snel brak de gemeenschappelijke leiding van de twee 
bonden. De modernen beschuldigden Bouwman en Sneevliet met geld van de regering van 
de Sovjet-Unie (“20 miljoen roebels in de vorm van edelgesteenten”) de staking binnen 
het revolutionaire vaarwater van “de bolsjewieken” en de Communistische Partij Holland 
(CPH) te brengen. Het NAS-bestuur was van de onjuistheid te overtuigen, het NVV en de 
Centrale Bond niet. Met als gevolg dat er soms twee stakingscomités opereerden.41

In Amsterdam berichtte de SVN een dag voor de staking aan de aangesloten vakgroe-
pen over de maatregelen die na overleg met de hoofdcommissaris van politie waren getrof-
fen. Toegang tot de havens was alleen mogelijk met een door de politie gestempeld bewijs, 
de vaste arbeiders die op de eerste stakingsdag wegbleven of zich ziek meldden, zouden 
onmiddellijk ontslagen worden.42 De directeur van de Havenarbeidsreserve, Wessels, deed 
verslag van de rol van de Havenarbeidsreserve: “Toen geen enkele boot der werkgevers 
beschikbaar was voor het vervoer van de arbeidswilligen, het sleepen van schuiten enz. 
voer de HAR boot. Nachtelijke expedities waren met het getrouwe personeel schering en 
inslag”.43

De staking ontwikkelde zich tot een uitputtingsslag. De scheepvaartverenigingen 
besloten eind februari alle werkzaamheden in de haven te beëindigen – uitsluiting – en 

37  Stenografisch verslag, 26 september 1919, pp. 2831. Namen bestuurders J. Zwaga en J. Quispel  idem.
38 De “onmiskenbare hausse” van het jaar 1919 ging in 1920 over in een ontnuchterende malaise. “De motor van 
het optimisme valt uit!” - De Vries, De Nederlandse economie, pp. 81 en 84.
39 Stakenburg, Stand van Zaken, p. 97.
40 Het Transportbedrijf, 15 februari 1920. Over beide havens gezien was van de Centrale Bond 61 procent voor de 
staking en van de Federatie 88 procent. De Rooms-katholieke bond verklaarde dat zijn leden geen onderkruiper-
werk zouden verrichten. De Protestantse bond riep zijn leden op gewoon aan het werk te gaan. Samen telden de 
confessionele bonden in de haven en scheepvaart ongeveer 1.000 leden.
41 Harmsen, Van Gelder, Onderweg, pp. 116, 117.
42 Scheepvaart-Vereeniging Noord, Aan de leden van de vakgroepen, 13 februari 1920 - Star. 2.
43 Jaarverslag HAR, 1919-1920, p. 32 - IISG-AHBd. Groot kon het aantal werkwilligen niet zijn. In het beta-
lingsoverzicht van de lonen was niets terug te vinden. Wel dat het door de reservisten gederfde loon ongeveer één 
miljoen gulden bedroeg bij 132.000 ‘verloren’ arbeidsdagen van de eerste ban - p. 36.
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verwierpen de pogingen tot arbitrage afkomstig van parlement en regering.44 Als op dat 
moment machtigste kapitaalgroep in Nederland weigerden ze elke onderhandeling. De 
twee bonden verschilden ernstig van mening over de te volgen strategie. De Centrale Bond 
koerste op een beperkte staking van lange duur en de Federatie op een brede staking van 
beperkte duur. Mede hierdoor kwam de uitbreiding van de staking naar het spoor, binnen-
vaart en gemeentelijke diensten niet van de grond. Dit stond in scherp contrast met de suc-
cesvolle, door de ITF georganiseerde, internationale boycot van Nederlandse schepen.45

De financiële situatie van de stakers werd steeds nijpender. Steungelden kwamen cent 
voor cent van alle kanten binnen.46 Begin april meldde een manifest dat grote groepen 
vaste havenarbeiders en zeelieden zich voor werk hadden aangemeld. Zolang echter 
Nederlandse schepen in buitenlandse havens door een boycot stillagen, ging de uitslui-
ting door, “onverschillig of dat nog weken of maanden zal duren”. Niet vergeten mocht 
worden dat vooral de Federatie op dit “rampzalige pad” voortging. “Onthoudt het voor de 
toekomst!”47 Bemiddeling door de ITF leidde tot het bod van de scheepvaartverenigingen 
van een dagloon van zeven gulden en een collectief contract tot april 1921. De stakers 
wezen dat af, maar hervatten kort daarna, op 26 april 1920, het werk. Met geheven hoofd.48

Een paar dagen na het einde van de staking volgde de door de ondernemers geboden 
loonsverhoging. Maar dan wel als gratificatie, éénmaal in de drie maanden voor die arbei-
ders “die gedurende die periode aan een regelmatig verloop der werkzaamheden hadden 
meegewerkt”.49 Dit prestatieloon bij goed gedrag was niet de enige op gehoorzaamheid 
gerichte maatregel. Ondernemers in beide havens verrichtten nieuwe personeelselecties 
door het aantal vaste arbeiders te verhogen. In Rotterdam van 2.750 naar 4.970 en in 
Amsterdam van 2.600 naar 3.290 man.50

Daar bleef het niet bij. Wessels zette eind juli 1920 ongeveer 800 werklieden van de tweede 
naar de eerste ban over en eindigde in de loop van het jaar het bestaan van de tweede ban. 
In de maand augustus steeg het aantal eerste banners van 1.910 naar 2.665, terwijl de 
resterende – ongeveer 1.300 – tweede banners ander werk konden zoeken.51 In de eerste 
ban volgde de opbouw van een groep van 700 “kerngasten” die in los-vaste dienst kwamen 
van vooral de grote ondernemers. Was er geen werk, dan verviel het voorkeursrecht van 
de betreffende werkgever. Een laatste maatregel bracht het garantieloon omlaag van 23 

44 Stakenburg, Stand van Zaken, p. 132.
45 Bouwman, Sneevliet, Tegen machtswaan, pp. 33-43.
46 Na tien weken verzamelde het NAS ruim 400.000 gulden en het NVV bijna 160.000 - M. Perthus, Henk 
Sneevliet, revolutionairsocialist in Europa en Azië, Nijmegen 1976, p. 217 (hierna: Revolutionair-socialist).
47 SVN en SVZ, Manifest. Havenarbeiders en Zeelieden!, 7 april 1920. “Laat niet langer toe, dat deze strijd op 
uwe ruggen en op die van uwe gezinnen wordt uitgevochten! Eischt van uwe organisaties dat zij zonder verder 
uitstel datgene doen, wat uw belang thans vordert!” - Star. 2.
48 “Maar toch is volkomen waar dat de menschengroep, die het bootwerkers- en zeeliedenvolk van Amsterdam 
en Rotterdam uitmaken de meest strijdbare en de meest strijdlustige elementen van het Nederlandsche proletari-
aat zijn (…)” - Bouwman, Sneevliet, Tegen machtswaan, p. 43.
49 Stakenburg, Stand van Zaken, p. 132.
50 Verslag Haventoezicht 1920, p. 103.
51 Jaarverslag HAR 1919-1920, pp. 6 en 20 - IISG-AHBd.
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naar 20 gulden. Bovendien onderging ging de aanvulling vanwege verricht werk omlaag.52

De verloren staking en de daarop volgende maatregelen drukten de gewijzigde verhou-
dingen uit waarover de Federatie in haar Jaarverslag van 1919 gesproken had. Mede door 
de onderlinge strijd hielden ze voor de vakorganisaties een terugslag in die bijvoorbeeld 
voor Recht en Plicht over het jaar 1920 een daling van het ledental betekende van 2.500 
naar 1.139, bij de AHAV van 3.200 naar 1.060 leden.53 Bovendien begon de hoeveelheid 
werk terug te lopen. Ondanks de opheffing van de tweede ban kwamen er in het najaar van 
1920 bij de Amsterdamse HAR weken voor, waarin voor de meer dan 2.500 ingeschreven 
bootwerkers – inclusief de losvasten – gemiddeld drie dagen werk was.54

De Centrale Bond herstelde het contact met de scheepvaartverenigingen. Vervolgens 
keerde de Loonraad begin 1921 terug als regionaal adviesorgaan onder het gemeenschap-
pelijk voorzitterschap van werkgevers en Centrale Bond. Deze “kleine Loonraad” was een 
kort leven beschoren. Toen de deelnemende bestuurders van de Federatie niet bereid 
waren het advies van een loonsverlaging tegenover de leden te verdedigen, traden de 
scheepvaartverenigingen in september 1921 uit de Loonraad.

Terugblikkend, sprak in Nijgh’s initiatief zowel de bibberende als de verlichte onder-
nemer in een strategisch belangrijke en grote winsten belovende sector. Uit vrees voor 
overslaande revolutionaire ontwikkelingen zocht hij samenwerking met de aan invloed en 
aanhang gewonnen vakorganisaties om voor de ongewisse toekomst het havenkapitalisme 
zeker te stellen. De vrees bracht verworvenheden als het garantieloon, de samenwerking 
bood de vakorganisaties erkenning, maar nauwelijks resultaten. Met de terugval in de eco-
nomische conjunctuur en de hernieuwde stabilisatie van de maatschappelijke verhoudin-
gen verloor de Loonraad aan urgentie om eind 1921 opgeheven te worden.55

De arbeiders bij de Amsterdamse Havenarbeidsreserve kregen het vanaf 1923 zwaar te 
verduren. Na doodlopende stakingen volgde met het verlies van het garantieloon, een 
indeling in groepen kaarthouders naar ondernemersvoorkeur.

Einde garantieloon
Met 1920 als keerpunt eindigde de internationale hausse in de economische conjunc-

tuur en het sociaal verzet van de naoorlogse jaren. Met twee kanttekeningen.
1. Binnen de internationale, neergaande golf tot de Tweede Wereldoorlog maakte in 1923-
1930 de Nederlandse economie een sterke groei door die ook in de havens tot uitdrukking 

52 Idem, p. 8. Ook bij de Amsterdamse HAR volgde uitsluiting van de zondebokken, waaronder twee hulp beste-
kers, de zonen van de voorzitters van Recht en Plicht en Dok en Veem - Het Transportbedrijf, 15 mei 1920.
53 Verslag van de Nederl. Federatie van Transportarbeiders over het jaar 1920, p. 102. Dok en Veem ging van 372 
naar 144 leden. Het totaal bij het NAS georganiseerde havenarbeiders daalde van 4.590 naar 2.316. Cijfers Centrale 
Bond, januari 1920: 28.761, 1921: 20.550 leden - Laan, Laan, Jaren, pp. 86 en 110.
54 Jaarverslag HAR 1919-1920, pp. 20, 21 - IISG-AHBd.
55 D. de Winter, Disciplinering van protestgedrag van havenarbeiders in de Rotterdamse haven (1914-1922). De 
Loonraad (1918-1921), doctoraal scriptie Erasmus Universiteit Rotterdam 1983, pp. 74 en 84, 85. Nijgh (1876-1949) 
trok zich teleurgesteld terug als voorzitter van de SVZ. Zijn belangrijkste activiteit lag bij de expansie van het Van 
Ommeren concern, waar hij in 1900 begon om als president-commissaris (1932-1949) te eindigen - F.S. Gaastra, 
Biografisch Woordenboek van Nederland 1, Den Haag 1979.
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kwam.56 In Amsterdam stegen de binnengekomen tonnages aanzienlijk.57 Hetzelfde gold 
voor het totaal door de Havenarbeidsreserve verrichte taken die na een herstel in 1924 het 
hoogste niveau in haar bestaan bereikte in het jaar 1929.58 Gegeven het ontslag van een-
derde van de ingeschreven arbeiders in 1922, bleef hun aantal in die groeiperiode minstens 
900 onder de ruim 2.800 van eind 1920.

Tabel 3.259  Binnengekomen Aantal takena)  Aantal arbeiders

 netto registertonnenb) HAR HAR vasten

1920 2,4 1.146.924 2.807c) 3.290

1923  4,3 640.508 1.671 2.460

1929 6,9 1.161.633 1.890 2.789

1930 5,6 681.437 1.555 2.819

1933 4,6 444.788 1.246 1.981 

1936 4,3 459.207 1.153 1.647

1939 4,0 540.978 1.381 1.580

a) Twee taken is een dag. b) In miljoenen. c) Eind 1920. Tot augustus stond een wisselend aantal arbeiders als 

tweede ban geregistreerd, gemiddeld: 2.177. Ze droegen voor ruim 20 procent bij aan het takentotaal.

 

Ook in de reële lonen was weinig te merken van de toegenomen bedrijvigheid in de havens. 
Na loonsverlagingen in 1923 en 1924 – 10 procent bij vrijwel stabiele prijzen – trad tot 
1930 geen verandering in de loonbeweging op.60 Dat was wel het geval tijdens de Grote 
Depressie met jaarlijks een loonsvermindering van 3 à 4 procent, enigszins gecompen-
seerd door lagere kosten voor het levensonderhoud.61 Pas eind 1937/begin 1938 volgde 
enig herstel via een collectieve arbeidsovereenkomst die een loonstijging van 10 procent 
bevatte.62

2. Het topjaar 1920 van de stakingsbeweging kreeg bij de Amsterdamse Haven arbeids-
reserve een vervolg. Onder druk van de scheepvaartverenigingen droegen in 1921 de lande-
lijke en gemeentelijke overheid bij aan de financiering van het garantieloon (het gegaran-
deerde minimuminkomen bij gehele of gedeeltelijke werkloosheid). Ook een deel van de 

56 De private investeringen, uitvoer en consumptie stegen tussen 1923 en 1929 jaarlijks met respectievelijk: 8, 
6,8 en bijna 3 procent. Deze ongekende groei was nog matig in vergelijking met de toegenomen overslag in de 
Nederlandse havens die tussen 1920 en 1929 jaarlijks steeg “met een verbijsterende 16 procent” - Van Zanden , 
Een klein land, pp. 143-145.
57 Verslag Haventoezicht 1920 (p. 88), 1925 (p. 52), 1931 (p. 35). Een registerton is gelijk aan 2,833 kubieke meter. 
“Netto” verwijst naar de scheepsruimte die voor het vervoer bestemd is, dus zonder elke uitrusting.
58 Jaarverslag Havenarbeids Reserve Amsterdam 1939, p. 140 - IISG-AHBd.
59 Verslag Haventoezicht 1920, p. 103 en 1923, p. 45. Jaarverslag der Inspectie van den Havenarbeid 1939, 
p.55. Jaarverslag Havenarbeids Reserve 1939, p. 8 - idem. Het relatief hoge aantal vaste arbeiders kenmerkte de 
Amsterdamse haven, maar de verhouding HAR/vasten werd vertekend door de niet meegetelde aantallen gelegen-
heidsarbeiders (soms meer dan duizend op een dag). Arbeidsbesparende vervoerstechnieken (losmachines, elektri-
sche hijskranen) droegen bij aan de dalende trend. Voor Rotterdam was berekend dat in 1927 een taak gemiddeld 
855 ton goederen verwerkte en in 1937 1.454 ton - Laan, Laan, Jaren, p. 194.
60 F.A.G. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overheids-
politiek 1918-1939, Utrecht/Antwerpen 1947, p. 39.
61 Van Zanden, Een klein land, pp. 109, 110.
62 Verslag Haventoezicht 1923, p. 48; 1924, p. 48; 1934, p. 34, 1937, p. 51. Laan, Laan, Jaren, pp. 150 en 173.
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zogenoemde gratificatie werd voor die financiering aangesproken.63 Tegen deze inhouding 
vond met steun van Recht en Plicht in oktober een vrijwel algemene staking plaats. Toen 
vervolgens in 1922 de ondernemers hun bijdrage verder wilden verlagen, beëindigde de 
overheid, tegen de zin van de vakorganisaties, haar steun.

Het gevolg in Amsterdam was een verlaging van het garantieloon, plus een vermin-
dering van het ziekengeld en de opheffing van de pensioenregeling. De massale, wilde 
staking die daarna in januari 1922 uitbrak, eindigde na vier dagen zonder succes.64 Tijdens 
de staking verspreidde de SVN de mededeling dat “alle thans nog stakenden uit de HAR 
zijn ontslagen”.65 Dat bleek voor 192 man het geval te zijn.66

Een nieuwe confrontatie vond in de herfst plaats. Na een aantal kleinere stakingen 
tegen verlagingen van lonen en uitkeringen en de afschaffing van het basisloon bij stuk-
werk, lag in oktober na een aanloop van vier dagen het gehele havenbedrijf stil. Aanleiding 
was een nieuwe inhouding op de ‘goed gedrag gratificatie’. De SVN gaf pamfletten uit, 
waarin de havenreservisten te horen kregen dat de stakers hun uitkering bij werkloosheid 
en ziekte zouden verliezen en dat werkwilligen hun plaatsen overnamen. Ook deze staking 
liep dood.67

Kort daarna legde Wessels aan de directie van de Scheepvaartvereniging Noord een notitie 
voor die een grondige reorganisatie en de schrapping van de loongarantie bevatte.68 Nodig 
geacht, vanwege de toenemende slapte in het havenbedrijf en het onverantwoord optreden 
van de arbeiders in “telkenmale terugkeerende ongemotiveerde stakingen”.69 De uitvoering 
geschiedde door op 16 november 1922 alle havenreservisten te ontslaan en de volgende 
dag, op 631 personen na, weer aan te nemen. Terwijl het verzet gebroken was, verving een 
voorkeurstelsel het principe van een roulerende werkverdeling. Dat gebeurde door het res-
terend bestand van 1.640 mensen in twee groepen van ongeveer 800 personen te splitsen: 
houders van verschillende kaarten, verstrekt op aanbeveling van de ondernemers.

De arbeiders met een grijze kaart waren verplicht zich te melden bij de werkgever waar 
ze de voorkeur genoten. Had deze geen werk voorhanden, dienden ze zich te vervoegen bij 
andere bij de SVN aangesloten bedrijven. De Havenarbeidsreserve was slechts belast met 
de uitbetaling van deze “voorkeurgasten” en bemiddelde niet. De arbeiders met een groene 
kaart waren aangewezen op de Havenarbeidsreserve met drie maal daags een besteking. 
De tewerkstelling ging op toerbeurt via een nummeringsysteem.

63 Stakenburg, Stand van Zaken, p. 104. In de Loonraad (mei 1921) wees alleen de Federatie deze regeling af.
64 Recht en Plicht wees de “individueel-anarchistische” strategie van bezetting van de gebouwen van SVN en 
HAR af - Het Transportbedrijf, 18 februari 1922.
65 Scheepvaartvereniging Noord, Kennisgeving, 10 februari 1922 - Star. 2.
66 Jaarverslag Havenarbeids-Reserve 1922 - IISG-AHBd. In Rotterdam was niet gestaakt. Brautigam waar-
schuwde voor “een geest van rebellie” die “over deze ruwe arbeiders” kon komen - Voorwaarts, 23 februari 1922. 
Op 25 februari hief de SVZ de Havenarbeidsreserve op, ontsloeg ongeveer 2.000 arbeiders en ging twee dagen later 
met een nieuwe HAR en 3.500 arbeiders verder - Stakenburg, Stand van Zaken, pp. 104, 105.
67 SVN, Aan de bij de HAR ingeschreven havenarbeiders, 4 oktober 1922. Aan de havenreservisten, 13 oktober 
1922 - Star. 2. Recht en Plicht steunde deze staking wel - Het Transportbedrijf, 22 oktober 1922.
68 J. Wessels, Aan de directie der Scheepvaart Vereeniging Noord, 31 oktober 1922. Na een enkele wijziging ging 
deze brief “Aan de Havenreservisten” 9 november 1922 als pamflet de haven in  Star. 2.
69 Jaarverslag Havenarbeids-Reserve 1922, p. 2 - IISG-AHBd.
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Van de houders van grijze kaarten behield ruim eenderde – werkzaam bij grote maatschap-
pijen – de uitkering bij werkloosheid en ziekte. Alle anderen waren deze voorzieningen 
kwijt. Met ingang van 1 maart 1923 verviel voor iedereen het garantieloon. Wel kwam het 
ziekengeld terug (maximaal dertien weken; negen tot twaalf gulden).70

Naast de voorkeurgasten (grijs) en de ‘echte’ reservisten (groen) stond vanaf eind 
november een groep van 393 gelegenheidsarbeiders ingeschreven die aan de beurt kwam 
als er meer werk was dan waarin groene kaarthouders konden voorzien. Ze moesten bui-
ten voor de gebouwen op de kade in weer en wind wachten, bij werk mochten ze in groep-
jes naar binnen. Waren er meer nodig, konden ze opgeroepen worden via de Gemeente 
Arbeidsbeurs, het Burgerlijk Armbestuur of een tussenpersoon in Zaandam. In 1923 viel 
ook deze groep uiteen in ‘voorkeur’ en ‘geen voorkeur’. De geschikt geachte gelegenheids-
arbeiders ontvingen een witte kaart, waarmee ze naar groen konden promoveren, de ove-
rigen kregen een rode die ze moesten inleveren zodra het werk voorbij was. Hun hoogste 
aantal op één dag bedroeg in 1923: 1.262.71

Gelegenheidsarbeider72

Hendrik Jacob B. (18881965) was zo’n gelegenheidsarbeider met een rode kaart in 
1923, 1927 en 1937. Wonend op Oostenburg met Anna de V. en hun tien kinderen, 
waarvan er drie jong stierven, werkte hij in de wintermaanden af en toe in de haven na in 
1922 als slijmploeger (scheepsreiniger) ontslagen te zijn. Hij wisselde dat af met banen als 
stukadoor, sjouwer bij een brandstoffenhandelaar of in de bouw en glazenspoeler in een 
café op het Kadijksplein gedurende de avonden van het weekeinde. In 1924 kwam hij niet in 
aanmerking voor een uitkering uit de werklozenkas van Recht en Plicht, omdat hij te kort lid 
was. Het gezin was dus aangewezen op de armensteun, eerst 10 gulden per week en daarna 
18 gulden 50 vanwege de ziekelijkheid van Anna. Dat was aanzienlijk minder dan de 38 
gulden die Hendrik als stukadoor kon verdienen.
In de periode 19311937 was er voor Hendrik geen cent werk in de haven en leefde het 
gezin grotendeels van het loon dat de kinderen vanaf eind 1926 binnenbrachten. Na in de 
winter van 1937/1938 voor twintig gulden per week in het werkverschaffingsproject van het 
Bosplan gesjouwd te hebben, kon Hendrik af en toe voor ruim 31 gulden als stukadoor aan 
de slag en trof hij soms werk in de haven dat een paar tientjes opleverde.

70 Idem 1923, p. 4. In januari, was de arbeidstijd verlengd (per dag van 8 naar 8½ en per week van 45 naar 48 
uur) en het pensioen afgeschaft - idem, pp. 4 en 8. In 1926 keerde het pensioen alleen terug voor degenen die daar 
in 1923 voor in aanmerking kwamen - Verslag Haventoezicht 1926, p. 63.
71 Jaarverslag Havenarbeids-Reserve, 1923, p. 6 - IISG-AHBd. Jaarlijks betrof het gemiddeld 300 tot 600 gelegen-
heidsarbeiders - Dienst Publieke Werken Amsterdam, Studie betreffende de haven van Amsterdam. Grondslagen 
voor de stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam, Amsterdam 1938, pp. 202-204 (hierna: Studie betreffende 
de haven). In het Jaarverslag over 1923 - pp. 21-27 - stond een berekening van het gemiddelde weekloon van de 
verschillende groepen arbeiders. Kaarthouders grijs: 33,27 en groen: 22,62, gelegenheidsarbeiders: 8,22 gulden.
72 Knotter, Gezinsarmoede, pp. 385-388 en bijlage 1, p. 398. Dat het bij B.een rode kaart betrof, bleek uit de regi-
stratienummers van groepen arbeiders. J. Wessels, De Havenarbeids-Reserve te Amsterdam, hare arbeidsbemid-
deling, uitbetaling van het door de havenarbeiders verdiende arbeidsloon en administratie, 16 oktober 1924 - Star. 
2.
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Besteking in 1923 bij KNSM aan Levantkade; wachten, de groep arbeiders met een werkboekje (‘de voorkeur’) is  

geordend en kleiner, uit - E. Werkman, H. van der Harst, Amsterdam. Beeld van een haven 1870/1940

Directeur Wessels toonde zich over het resultaat van de saneringsoperatie tevreden en 
zelfs triomfalistisch. “Eigenaardig is het te zien, hoe mak de reservisten thans zijn.”73 Het 
‘misbruik’, wanneer grijze kaarthouders zich meldden waar het meest te verdienen was, 
liet hij met een scherpe controle bestrijden op straffe van inhouding van de verleende kaart.

In het jaarverslag over 1923 noemde Wessels zich een “theoretisch” voorstander van 
het garantieloon, maar de praktijk leerde hem dat de afschaffing een goedwerkende prikkel 
tegen “arbeidsschuwheid” was. Na vijf jaar maakte hij de balans op. “Tal van misbruiken 
zijn uit den weg geruimd, ongewenschte elementen uit de HAR verwijderd. (...) Met zeker-
heid kan dan ook worden verklaard, dat de moraliteit van de losse havenarbeiders, inge-
schreven bij de HAR, aanmerkelijk verbeterd is. Niet alleen blijkt zulks uit de statistiek der 
opgelegde straffen, maar ook uit het steeds minder worden der conflicten en stakingen.”74 
Bij een oriëntatiebezoek van Antwerpse gemeentebestuurders sprak Wessels trots van 
een “modelorganisatie”, waarmee het havenbedrijf geheel afgesloten kon worden, “zoodat 
men ook de keuze heeft, welke elementen men wil toelaten en welke niet”.75

73 Jaarverslag Havenarbeids-Reserve 1922, p. 3 - IISG-AHBd.
74 Idem 1923, pp. 1 en 9.
75 De Telegraaf, 2 november 1924.
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Ontegenzeggelijk beïnvloed door zijn verleden als bestuurder van één van de voorlopers 
van de Federatie, was het straffe en straffende optreden van Wessels aanleiding voor 
klachten en verwensingen.76 Door berispingen, schorsingen, ontslagen, zedenpreken, 
intrekking van kaarten en vervanging van groene door witte kreeg de bedrijfsvoering van 
de Havenarbeidsreserve de moraliserende en corrigerende trekken van een heropvoe-
dingskamp, waar de pupillen naar ondernemersvoorkeur verdeeld waren in elkaar vrijwel 
uitsluitende groepen. Dat leidde tot verhoudingen, waarin twee politieagenten Wessels in 
1927 ‘s avonds op weg naar huis beschermden tegen postende arbeiders.77

Eind 1932 ging hij met pensioen, het jaar waarin het aantal bij de Havenarbeidsreserve 
gewerkte taken het laagste was in de gehele bestaansperiode die 28 mei 1945 een formeel 
einde vond.78

Op weg naar 1940 leken de wilde verhoudingen van 1900 terug te keren. In diezelfde tijd 
ontwikkelde de moderne vakbeweging zich tot een erkende maatschappelijke institutie en 
raakte het NAS in de greep van de verdeeldheid.

Verzwakte positie
Recht en Plicht maakte na vijf jaar Havenarbeidsreserve een geheel andere balans op 

dan Wessels. “We zijn terug in 1900”, het jaar, waarin een selecte groep een voorkeurs-
boekje kreeg en de rest kon hopen op werk.79 Een pionier als Detiger kwam in 1928 tot 
dezelfde beoordeling. Hem zat dwars “dat de Overheid in den vorm harer steunregeling 
feitelijk de arbeidsreserve op de been houdt en betaalt voor de havenwerkgevers”. Dat gold 
inmiddels ook voor Rotterdam.80 Deze kritiek was geen momentopname en gold voor het 
gehele tijdvak 19231940. Even kenmerkend was het verscherpte profiel van de onderver-
deling van de totale groep havenarbeiders.

De groep vaste arbeiders vormde de meerderheid en steeg via 60 procent in 1923 naar 
64 procent in 1930 om in de volgende jaren via 59 in 1935 naar 53 procent in 1939 te dalen.81 
Aan de ene kant was deze verhouding een gevolg van de vele lijndiensten die een continue 
stroom werk meebrachten. Aan de andere kant was de opbouw van grote vaste kernen 
ondernemersbeleid om de ‘ruwe en opstandige elementen’ te weren die op de havenarbeid 
aangewezen waren. De uitbreiding van het aantal vasten had overigens een negatief effect 
op de werkgelegenheid die de Havenarbeidsreserve kon bieden. Na 1929 sloeg (ook) onder 
de vasten de werkloosheid toe en was in 1939 het absolute aantal bijna gehalveerd.82

De houders van grijze kaarten hadden niets meer met de besteking te maken. Bij min 

76 Het Transportbedrijf van 7 augustus 1924 memoreerde dat Wessels twintig jaar eerder feestelijk was begroet 
bij zijn vertrek uit de gevangenis aan de Amstelveenseweg. “In 1904 geëerd en gevierd door de arbeiders en in 
triomf ingehaald. (…) In 1924 geëerd en gevierd door ‘t havenkapitalisme.”
77 Algemeen Handelsblad, 28 april 1928.
78 Jaarverslag Havenarbeids Reserve Amsterdam 1939, p. 140 - IISG-AHBd.
79 Het Transportbedrijf, 18 november 1922.
80 W.F. Detiger, preadvies, Tijdschrift van den Nederlandschen WerkloosheidsRaad, 1928, aflevering 6, 
Arbeidsbemiddeling van losse arbeidskrachten en tijdelijke werkgelegenheid, pp. 210, 211.
81 Ontleend aan het Verslag Haventoezicht over de jaren 1920-1940. Zie tabel 3.2. Ook hier zijn de gelegenheids-
arbeiders buiten beschouwing gebleven.
82 Verslag Haventoezicht 1939-1940, p. 56.
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of meer doorlopend werk leek hun positie op die van de vasten en rekenden de werkgevers 
erop dat hun getoonde voorkeur bij deze los-vaste arbeiders enige bedrijfsbinding opriep.

De groep losse arbeiders met een groene kaart behoorde tot de traditionele reserve die 
slechts aan een opgaande conjunctuur van de havenarbeid enige werk- en inkomenszeker-
heid kon ontlenen. De roulatie via hun inschrijvingsnummer temperde de willekeur van de 
bazen en bestekers, een bescherming die een anonieme opvolger van De Fremery in 1941 
tot de verzuchting bracht dat er “voor deze arbeiders geen enkele prikkel of aanmoediging 
[was] om hun werk flink en goed te doen”.83 Vandaar dat de groene kaarthouders regel-
matig te maken kregen met ‘vrije besteking’, dat wil zeggen een selectie op basis van het 
willekeurige criterium ‘geschiktheid’. Met als gevolg: “Wantoestanden aan de HAR. De 
arbeiders verdringen elkaar om uitgekozen te worden en dikwijls is het maar voor een paar 
dagen in de week, soms 1, of hoogstens 3 dagen met grote drukte, te werken”.84

In deze onderlinge concurrentie functioneerden ook nog de kleine kans op een beloning 
door de overgang naar een grijze kaart en de grotere kans op een straf naar de witte van de 
gelegenheidsarbeiders. Deze groep, ook wel achterste ban genoemd, kende onderling ook 
een op voorkeur gebaseerde onderverdeling. Evenals de houders van groene kaarten ston-
den ze zonder enige vergoeding op werk te wachten, zij het dat de gelegenheidsarbeiders 
letterlijk buitengesloten waren en pas vanaf 1927 onder een afdakje aan de Handelskade 
konden schuilen. Gedurende de ernstige economische neergang van 1930-1936 kwamen 
ze niet vaak aan werk.85 In het daarna kortdurende herstel van de bedrijvigheid reikte de 
Havenarbeidsreserve in het jaar 1937 meer dan duizend gelegenheidskaarten uit.86

De verhouding tussen deze groep arbeiders en de ondernemers was tweeslachtig. Bij 
piekdrukte waren ze onmisbaar en haalden de assistent-bestekers hen overal uit de stad 
vandaan. Maar juist daardoor was de controle op de individuele gelegenheidsarbeider 
beperkter en heetten ze bronnen van onrust en slechte arbeidsprestatie. Hun economische 
positie en sociale status waren kwetsbaar.87 Voor zover lid van een vakorganisatie, een 
kleine minderheid, waren ze door hun steeds terugkerende werkloosheid vaak ‘uitgetrok-
ken’ bij de werklozenkas en aangewezen op steundiensten als het Burgerlijk Armbestuur, 
Maatschappelijk Hulpbetoon of Crisiscomité.

Functionerend aan de uiterste randen van het havenbedrijf, stonden gelegenheidsar-
beiders voortdurend oog in oog met hun rechteloosheid. De ene keer passeerde de beste-

83 De arbeidsinspecteur, Hoe wordt in de haven van Amsterdam voorzien in de vraag naar personeel voor de 
stuwadoorswerkzaamheden, 11 mei 1941, p. 3. De inspecteur bepleitte een “vrije besteking”, de werkverdeling op 
nummer zag hij als “het vermijden van conflicten” met de losse arbeiders, p. 4  Star. 2, Oprichting SHB.
84 Het Transportbedrijf, 8 juni 1929.
85 Dienst Publieke Werken Amsterdam, Studie betreffende de haven, pp. 202-204. De jaarlijkse gemiddelden 
lagen tussen de 96 en 210 arbeiders.
86 Verslag Haventoezicht 1937, p. 51.
87 Oudegeest zag in 1932 de losse arbeider als een man “die òf geen aanleg heeft voor regelmatige arbeid, òf geen 
gelegenheid of lust heeft gehad of heeft, zich op eenig vak toe te leggen, òf door een andere oorzaak zijn vak uitge-
stooten is. Niet steeds, maar in vele gevallen, heeft hij door zijn aanleg de gelegenheid verzuimd, zich te plaatsen 
in het vast dienstverband der industrie-arbeiders, waarmede hij het risico van den lossen arbeid en veel werk-
loosheid heeft aanvaard”. Hij achtte de losse arbeider “zeer weinig geschikt” deel uit te maken van de moderne 
vakbeweging met haar grote maatschappelijke verantwoordelijkheid - De Geschiedenis, deel II, p. 41.
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king hen ten gunste van niet ingeschreven (‘vreemde’) arbeiders die slechtere arbeidsvoor-
waarden aanvaardden. Een andere keer konden ze hun kaart slechts behouden, wanneer 
ze bereid waren als onderkruipers te werken.

In april 1927 bleken de houders van witte kaarten die op grote schaal waren ingezet, de 
chaos bij de werkverdeling zat te zijn. Ze weigerden zich te laten besteken en besloten in 
een openluchtvergadering op de Oosterdoksdijk bij het Scheepvaarthuis door een deputa-
tie hun grieven aan de SVN bekend te maken. Er was veel werk en ze troffen een gewillig 
oor. Zoals vaak was de politie gealarmeerd en na geduw, getrek en sommaties volgde de 
arrestatie van één van hen. Toen deze collega de volgende dag ook nog ontslagen bleek te 
zijn, ging de staking door. Pogingen tot uitbreiding mislukten en na twee dagen, op een 
zondagmorgen, besloten de stakers te stoppen. In een motie protesteerden ze tegen “den 
absoluut rechteloozen toestand”.88

Het straffen bleef ook na het vertrek van Wessels een kwaad. Hoewel het jaarlijks straf-
register geen onderscheid maakte naar groepen arbeiders, kwamen in de toelichting de 
gelegenheidsarbeiders naar verhouding vaak ter sprake. Zonder veel pardon raakten ze 
hun witte kaart kwijt of volgde uitsluiting van een rode en daarmee van elk werk via de 
Havenarbeidsreserve. Het strafoverzicht over de jaren 1922-1939 bevestigde het al eerder 
gesignaleerde beeld dat de straffen primair de arbeidsrust bewaakten.89 Behalve dat het 
aantal straffen afnam bij minder werk90, was het aandeel ‘verzetsstraffen’ vrijwel altijd het 
hoogst in de jaren dat stakingen plaatsvonden.91

Gezien de gedetailleerde beschrijvingen van gebeurtenissen en bijeenkomsten volgde 
de leiding van de Havenarbeidsreserve en de SVN de stakingen op de voet. Initiatiefnemers, 
leden van stakingscomités en woordvoerders stonden met naam en toenaam vermeld. 
Aantallen, tijdstippen, plaatsen van samenkomst, meningsverschillen en stemmingen 
kregen nauwgezette aandacht.92 Een waar politioneel bedrijfsbeleid, waarin arbeidsloon 
functioneerde als een beloning voor goed gedrag.

Recht en Plicht (in 1923 opgegaan in de Amsterdamsche Federatie van Transportarbeiders, 
AFT) bestreed dit beleid van “ergerlijke willekeur” voortdurend, maar stuitte op de “laks-
heid” en “lamlendigheid” die onder de arbeiders bij de HAR en in het algemeen in de 
havens zouden heersen.93 In 1930 concludeerde het bestuur van de landelijke Federatie dat 

88 Het Transportbedrijf, 16 april 1927.
89 “Misdragingen tegenover toezichthoudend personeel. Het niet opvolgen van gegeven bevelen. Wangedrag.” 
“Stopzetten v/d arbeid. Werk weigeren” - Jaarverslag Havenarbeids Reserve 1939-1940, p. 42 - IISG-AHBd. Samen 
kwamen deze strafredenen meestal boven de 60 procent van het totaal uit, soms bleven ze onder de 35.
90 In 1922-1931 was het gemiddeld aantal straffen jaarlijks: 298, in 1931-1940: 163. Dat laatste aantal was 
omhoog geduwd door de 372 straffen in 1924, toen een staking in de houthaven het Jordaanoproer steunde in het 
verzet tegen de verlaging van de werkloosheidsuitkering - Jaarverslag HAR 1939-1940, p. 42 - idem.
91 Bijvoorbeeld in 1922, 1923 en 1924 met respectievelijk drie, één en twee staking(en) en in 1938 en 1939 met elk 
drie. Het aantal stakingen over de jaren 1922 tot 1940 bedroeg zeventien - Verslagen Haventoezicht, Jaarverslagen 
HAR, 1922- 1949 - IISG-AHBd. Van der Velden, Database index.
92 Zo kreeg een staking van oktober/november 1939 elf bladzijden aandacht met een minutieus journaal van het 
verloop en het politieoptreden - Jaarverslag Havenarbeids Reserve 1939-1940, pp. 25-35 - IISG-AHBd.
93 Het Transportbedrijf, 23 juli 1925, 5 maart 1927.
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niet eerder de positie van de arbeiders in het havenbedrijf zo zwak was.94

Het ging dan ook de revolutionaire vakbeweging in de jaren twintig, maar ook daarna, 
niet voor de wind. Haar aanhang, invloed en financiële middelen taanden. In april 1927 
was het veertiendaags verschijnend blad Het Transportbedrijf al op een kleiner formaat 
overgegaan en kort daarvoor was het secretariaat van de Federatie van Amsterdam naar 
Rotterdam verhuisd om eind 1929 weer in Amsterdam terug te keren.95 Met de verloren 
staking in het voorjaar van 1920 als draaipunt, was het ledenbestand van Recht en Plicht 
op 1 januari 1922 met zo’n 60 procent verminderd, bij een daling van het totaal aantal 
bootwerkers van ongeveer 30 procent.96 In de jaren daarna volgde een herstel, zonder het 
niveau van 1920 te bereiken bij, bovendien, een groter arsenaal van beroepsgroepen.97 De 
landelijke Federatie onderging in dezelfde periode een ledenverlies van ongeveer 50 pro-
cent en maakte dat alleen in het begin van de jaren dertig enigszins goed.

Tot op zekere hoogte maakte deze terugval deel uit van een algemene daling van het 
aantal georganiseerde arbeiders. Voor de gehele vakbeweging bleek 1920 een scharnierjaar 
te zijn. De relatief hoge organisatiegraad van 33 procent zou pas in de jaren vijftig overtrof-
fen worden. De daling voltrok zich snel, in 1926 naar 21 procent, daarna volgde een nieuwe 
stijging die in 1933 kort het percentage van 30 overschreed.98 Zowel de Federatie, Recht en 
Plicht/AFT als het NAS haalden in 1920, bij een groeiende beroepsbevolking, de hoogste 
ledentallen in hun bestaan; de piek van het gedeeltelijk herstel lag in 1930. De Centrale 
Bond, diens Amsterdamse afdeling en het NVV bereikten hun hoogste aantallen in 1933.

Tabel 3.399 – Aantal vakbondsleden op 1 januari

 Federatie A’dam Centrale Bond A’dam NAS NVV

1920 12.825 2.500a) 28.761 5.001 51.570 247.748

1921 8.575 1.139a) 20.570 2.663 37.125 216.617

1925 4.753 1.628 18.100 1.920 13.753 184.493

1930 5.070 1.600 28.629 3.570 17.361 251.487

1933 5.043 1.588 40.947 6.298 12.956 336.158

1939 3.152 1.074 37.540 5.501 10.652 306.226

a) Alleen Recht en Plicht.

94 E. Bouwman, D. Groeneveld, 30 Jaren Organisatie en Strijd, Rotterdam 1930, pp. 7, 8 (hierna: 30 Jaren).
95 Het Transportbedrijf, 2 april 1927, 17 oktober 1929. Het laatste nummer van Het Transportbedrijf verscheen 
27 mei 1933. De Arbeid - uitgave van het NAS, vanaf april 1932 een abonnementsblad - breidde uit tot twee maal 
per week en nam zoveel mogelijk de functie van de vakbladen over; in 1935 was het weer een weekblad.
96 Verslagen van het NAS, de Federatie en het Haventoezicht, 1920-1922.
97 Naast bootwerkers onder anderen: veemarbeiders en binnenvaartpersoneel. Zij vormden in de periode 1918-
1923 een derde tot ruim de helft van het aantal bij het NAS georganiseerde havenarbeiders in Amsterdam. Tot 1934 
schommelde het aantal leden van de AFT tussen 1.400 en 1.800. Aantallen die daarna uitbleven.
98 De organisatiegraad wordt uitgedrukt in een percentage en geeft de verhouding weer tussen het aantal vak-
bondsleden en de afhankelijke beroepsbevolking. De berekeningen lopen uiteen door verschillende omschrijvingen 
van het begrip “afhankelijke beroepsbevolking” - Van Zanden, Een klein land, p. 107.
99 Verslagen van het NAS en de Federatie, 1920-1939. J.C. Vleggeert, Hoe het groeide. Gedenkboek van de 
Centrale Bond van werknemers in het transportbedrijf; afdeling Amsterdam, zonder plaats en jaartal; cijfers in een 
tabel na hoofdstuk VI (hierna: Hoe het groeide) - IISG, Archief Vleggeert. Ondanks hun ogenschijnlijke precisie zijn 
de cijfers van het NAS, de landelijke en de Amsterdamse Federatie onbetrouwbaar. Landelijk vallen ze waarschijn-
lijk te hoog uit (propaganda), lokaal te laag (alleen betalende leden).
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Deze algemene neergang, tot ongeveer 1930, pakte echter voor de revolutionaire en 
moderne vakbeweging anders uit. De eerste herstelde zich ten dele en maakte vervol-
gens tot 1940 een verdere krimp door. De tweede kwam volledig terug en groeide naar een 
nieuwe top om eind jaren dertig te dalen naar een aanzienlijk hoger niveau dan in 1920. Na 
de klap die het NAS als geheel trof – sterker dan de landelijke Federatie en die weer sterker 
dan de Amsterdamse – raakte de revolutionaire vakbeweging definitief in een geïsoleerde 
positie ten opzichte van de arbeidersklasse. Steeds meer overvleugeld door het NVV, en de 
confessionele vakcentrales, kroop het NAS naar een ‘onnatuurlijk einde’ bij het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog.

Al voor de oprichting van het NVV stond het NAS in een gepolariseerde verhouding tot 
de moderne vakbeweging wier opkomst zich even snel voltrok als haar ingroei. De erken-
ning die bijvoorbeeld de Centrale Bond bij de staat en ondernemers verwierf en als een 
machtspositie beschouwde, noemde de Federatie een “schijnmacht” die de arbeidersbe-
langen meer schaadde dan diende.100 Begonnen als eerste ontwikkelde het NAS zich tot de 
enige socialistische vakcentrale en een brandpunt van stromingen ter linkerzijde van de 
sociaal-democratie. Daarbij stonden politieke partijen voor de vraag of zij zich op de radi-
cale David of op de reformistische Goliath zouden richten. Met name de vijandig wordende 
verhouding tot de CPH was van grote invloed op het NAS. Aanleiding was de vraag over 
de aansluiting bij de in 1921 in Moskou opgerichte Rode Vakverenigings-Internationale 
(RVI).101 De daarmee in het geding zijnde onafhankelijkheid van het NAS leidde tot een 
ernstige verdeeldheid. De Transportfederatie was hierin nauw betrokken. Als prominente 
aangesloten organisatie was ze de meest uitgesproken voorstander, verpersoonlijkt door 
Bouwman die in 1920 met het lidmaatschap van de CPH afscheid had genomen van zijn 
syndicalistisch verleden.102

Tot de splijtpunten behoorden de gecompliceerde opdracht van de RVI. Deze hield in: 
1) actief zijn in de moderne reformistische vakorganisaties en deze omvormen in strijdor-
ganen ten gunste van het communisme en 2) bestrijden van het Internationaal Verbond 
van Vakverenigingen, waarbij sinds de oprichting in 1919 het NVV was aangesloten. Om 
deze opdracht te bevorderen, besloot de CPH in 1921 – met Bouwman als tegenstem-
mer103 – tot een spoedige samensmelting van het NVV en het NAS.104 De druk op de laat-
ste was groot. Ook door een eenheidsinitiatief van de International Transport Workers’ 
Federation die begin 1921 de aangesloten Centrale Bond en Transportfederatie uitnodigde 
voor besprekingen over een samenvoeging. Na de afwijzende reactie van de Federatie, de 
negatieve ervaringen gedurende de staking van 1920 waren nog vers, volgde schorsing en 

100 Bouwman, Groeneveld, 30 Jaren, pp. 7, 8.
101 G. Harmsen, Kommunistiese vakbewegingspolitiek tussen de wereldoorlogen, in: Te Elfder Ure 12, Nijmegen 
1973, pp. 331-337 (hierna: Kommunistiese vakbewegingspolitiek). J.W. Stutje, De man die de weg wees. Leven en 
werk van Paul de Groot 1899-1986, Amsterdam 2000, pp. 55-64 (hierna: De man). G. Voerman, De meridiaan van 
Moskou. De CPN en de Communistische Internationale 1919-1930, Amsterdam 2001, pp. 309-341 (hierna:  
De meridiaan).
102 Harmsen, Kommunistiese vakbewegingspolitiek, p. 327.
103 Idem, p 332.
104 Zie voor tekst resolutie: A.J. Koejemans, David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor het socialisme, 
Amsterdam 1967, pp. 306, 307.
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uiteindelijk begin 1922 het royement door de ITF.105 RVI en CPH waren daar niet bepaald 
gelukkig mee en oefende schamperende kritiek uit op het NAS dat slechts in een paar 
relevante sectoren te vinden was.106

Na jaren van congressen en referenda, wisselende meerderheden en de oprichting van 
het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond107 viel in 1926 het aansluitingsbesluit.108 
Dat sloot weliswaar liquidatie van het NAS uit, maar verbood werving onder leden van 
de moderne bonden en gebood samenwerking met de oppositie in die bonden. Nieuwe 
pogingen tot eenheidsvorming van NVV en NAS en de twee vervoersorganisaties riepen 
binnen het NAS veel weerstand op.109 De RVI eiste de opheffing van de kleine federaties en 
de CPH koos voor het NVV. 110 In mei 1927 verbrak het NAS de banden met de CPH en in 
maart 1928 met de RVI.111

Al met al had het NAS zware averij opgelopen. In een brief aan de RVI – voor de breuk 
– schreef het bestuur over de aansluiting: “wij hebben daarvoor in 1923 een derde van het 
ledental geofferd”.112 Maar niet alleen in dit opzicht was de prijs hoog. De breuk met de 
CPH had het NAS een deel van zijn strijdbare basis ontnomen en een nieuwe vijand voort-
gebracht. De CPH bestreed het NAS te vuur en te zwaard (en omgekeerd).113 Ook waren 
door de jarenlange twisten de aantrekkingskracht, het prestige en het elan aangetast. Zo 
stond het NAS – op zichzelf teruggeworpen en verwikkeld in een verbeten gevecht om te 
overleven en de onafhankelijke identiteit te behouden – aan de vooravond van een diepe 
economische crisis en nieuwe aanvallen door de CPH.

De verdeeldheid en verketteringen kwamen samen in de Zaanse houtstaking, eind jaren 
twintig. Dat was ook de tijd, waarin de arbeiders van de Havenarbeidsreserve aan de 
vooravond stonden van een donkere periode die vanaf 1936 enige kentering vertoonde.

Garantieloon niet vergeten
“Voor Amsterdam, dat weten we, behoeven we niet angstig te zijn. Daar hebben we een 

kern, (…) waarop te rekenen valt en waar iedere organisatie trots op kan zijn.”114 Deze pep-
talk verscheen onder de kop “Ondanks alles steeds voorwaarts!” en kreeg in de late jaren 

105 Jaarverslag over 1921 van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders, pp. 10, 11.
106 Voerman, De meridiaan, p. 172.
107 Het NSV telde in het oprichtingsjaar 1923 achtduizend leden - V. Bultsma, E. van der Tuin, Het Nederlandsch 
Syndicalistisch Vakverbond 1923-1940, Amsterdam 1980, p. 53.
108 Verslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland (NAS) over de jaren 1925, 1926, 1927 en het  
1e kwartaal 1928, p. 92.
109 Het federatiebestuur sprak van een overname onder voorwaarden van de Centrale Bond - Verslag NAS 1925-
1928, p. 97. Brautigam, delegatieleider modernen, verweet de Federatie slechts eenheid na te streven in de strijd 
tegen de ondernemers - Laan, Laan, Jaren pp. 122, 123.
110 Verslag NAS 1925-1928, pp. 106, 107. Voerman, De meridiaan, p. 322.
111 Stutje, De man, p. 63. Voerman, De meridiaan, p. 326.
112 Verslag NAS 1925-1928, p. 109. Datum verklaring: 15 januari 1927.
113 Het NAS besloot in juni 1927 elkeen uit de organisaties te verwijderen die het NAS schade toebracht. Dit 
leidde tot royementen. De oppositie van CPH’ers ten gunste van de samensmelting met het NVV kreeg in mei 1928 
nog een bevestiging door het congres. Het Transportbedrijf sprak over “zuiveren”- 2 juni 1928.
114 Het Transportbedrijf, 30 oktober 1926.
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twintig een vervolg in varianten als “Op den 
goeden weg”.115 Dit propagandistische lied 
kon niet verhullen dat ook de Amsterdamse 
bootwerkers behoorlijk geraakt waren door de 
perikelen van ledenverlies, interne tegenstel-
lingen en externe aanvallen. De klaagzangen 
over de lamlendigheid in de havens klonken 
door in de vergaderingen van de Vakgroep 
Bootwerkers. Na een paar uitgestelde en afge-
laste bijeenkomsten was de conclusie: “De 
geest is overal slecht, er leeft niets onder de 
arbeiders”.116 Was de strijd op twee fronten 
bekend, tegen de ondernemers en in concur-
rentie met de Centrale Bond, de CPH had een 
derde front geopend. De Zaanse houtstaking 
van 1929 getuigde daarvan.

Het was een langdurige en harde staking 
die uitliep op het royement van de voorzitter 
en zeven leden van de Zaanse afdeling van 
de Transportfederatie. Een half jaar staken 
met mislukte bemiddelingen, grote aantal-
len onderkruipers, politieoptredens en inti-
miderende huis aan huis pamfletten van de 
ondernemers. Bekende ingrediënten die de 
houtwerkers en solidaire bootwerkers een 
minieme loonsverhoging en uitbreiding van de vakantie opleverden. Een door de CPH 
gevormd “Comité van revolutionaire vakvereenigingstaktiek” wilde de staking voortzetten 
en volgde daarmee de meerderheid van de leden van de Federatie. Het landelijk bestuur 
aanvaardde echter het besluit van de andere vakorganisaties om de staking op te heffen. 
De uitbreiding naar Amsterdam was onmogelijk gebleken, het houtseizoen eindigde en 
een winter in grote armoede wachtte.117 Na wederzijdse beschuldigingen en scheldpartijen 
– “verraders”, “cellenbouwers” – volgden royementen. Voor het eerst in de geschiedenis 
van de Federatie geschiedde dat niet door het plaatselijk, maar door het landelijk bestuur.118

In het algemeen waren, mede door de komst van de Roode Vakbonds Oppositie (RVO), 
de vijandelijkheden tussen het NAS en de CPH toegenomen.119 Zo zelfs dat het NAS in het 

115 Idem, 16 september 1927 en 16 maart 1929. Bij de wervingscampagne van 1929 sprak de Federatie over streef-
getal van 7.000 leden dat ze bij lange na niet haalde; zie tabel 3.3.
116 Notulen Vakgroep Bootwerkers Amsterdamse Transport Federatie, 1924-1932 (citaat: 1 april 1928) - IISG, 
Archief Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders, 1916-1933.
117 Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders, Een half jaar staking in het houtbedrijf te Zaandam, 
Amsterdam, oktober 1929, p. 14. Pottkamp, Mannen, pp. 28-30.
118 Het Transportbedrijf, 9 november 1929. Eerder trachtten in Amsterdam CPH’ers, leden van de Centrale Bond, 
een beëindigde staking door te zetten uit solidariteit met de Zaanse stakers  idem 3 augustus 1929.
119 De RVI onderging een koerswijziging die vanaf 1929 voor de CPH het einde van de eenheidspolitiek bete-
kende. Binnen en buiten de bestaande structuren van het NVV en NAS dienden de leden een RVO op te zetten 
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voorjaar van 1931 het lidmaatschap van de twee organisaties onverenigbaar verklaarde, 
waarna nieuwe royementen volgden, ook bij de AFT.120 CPH’ers overkwam hetzelfde lot bij 
het NVV dat hen eind 1933 uitsloot van het lidmaatschap.

De staking deed ook de Zaandamse Scheeps- en Bootwerkersvereniging Eensgezindheid 
geen goed. De deelnemende bootwerkers raakten in conflict met de SVN die bij het ron-
selen van de onderkruipers de boot van de Havenarbeidsreserve beschikbaar stelde om bij 
de Oranjesluizen arbeiders uit Elburg en Spakenburg op te halen en daarna in een lichter 
naar Zaandam te vervoeren.121

Na de staking trachtte de SVN de gewijzigde verhoudingen te gebruiken om de 
Havenarbeidsreserve met een Zaans filiaal uit te breiden. Daarmee zou het reservoir van 
geschikte en beschikbare arbeiders met ongeveer driehonderd mensen vergroot wor-
den. De Zaanse bootwerkers wisten dat te verhinderen. Ze weigerden tewerkstelling in 
Amsterdam zo lang aan het IJ nog werkloze collega’s rondliepen. Wel slaagde de SVN 
erin de besteking naar zich toe te trekken en Eensgezindheid haar voorkeurspositie bij de 
verdeling van het werk te ontnemen. Zo kreeg ook Zaandam een instituut dat de mogelijk-
heid bood “de minder gunstige elementen uit het bedrijf te weren”. Dat gebeurde door de 
verstrekking van kaarten, en een eventuele intrekking, zoals die in Amsterdam het geval 
was, dus ook zonder garantieloon.122

Dat garantieloon was overigens in Amsterdam na de afschaffing in 1923 niet vergeten. 
“Wordt het nu geen tijd, hoog tijd, dat wij voor dat heen en weer lopen een garantieloon 
moeten eischen?” Dat vroeg een comité in een pamflet dat het begin oktober 1925 in de 
Amsterdamse haven verspreidde.123 Tegenover het driemaal daags melden bij de beste-
king, en als dat geen werk opleverde ook nog een stempel halen bij het Arbeidsbureau, 
stelde het pamflet het recht op een gegarandeerd loon. In 1928 eiste de Federatie “betaling 
van f. 1,- per stempel” voor de voortdurende beschikbaarheid bij de aanneemlokalen.124 
Drie jaar later sprak de Vakgroep Bootwerkers van “een garantieloon van minstens acht-
tien gulden per week”.125

Het garantieloon maakte deel uit van discussies en eisen, zonder dat het centraal 
stond. Bovendien was inwilliging door de ondernemers totaal niet aan de orde. Voor de 
bonden was het systeem van de losse arbeid meer een gegeven dan een bron van proble-
men. Met als gevolg dat ze voornamelijk eisen stelden – radicale of gematigde – aan de 
voorwaarden waaronder die arbeid plaatsvond. Dus aan de besteking, de arbeidstijden, de 
lonen en de veiligheid en in dat rijtje stond – soms – ook het garantieloon, meer als een 

- Harmsen, Kommunistiese Vakbewegingspolitiek, p. 347. Stutje, De man, pp. 70 en 90-97. Vanaf 1935 keerde de 
eenheidspolitiek terug en was het NVV opnieuw het exclusieve werkterrein - Harmsen, pp. 350-362.
120 Het Transportbedrijf 21 februari en 18 april 1931.
121 Idem, 25 mei 1929.
122 Pottkamp, Mannen, pp. 30, 31.
123 Een pamflet met de ondertekening “Het voorloopig Comité”, stempel “Ontvangen: 14 oct. 1925”  Star. 2. Het 
comité verzamelde handtekeningen om de eis kracht bij te zetten.
124 Het Transportbedrijf, 25 februari 1928.
125 Notulen Vakgroep Bootwerkers, 27 oktober 1931 - IISG, Archief Nederlandsche Federatie.
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geheugenopwarmer dan een reëel punt van actie. Voor de moderne vakbondsleiders kwam 
daar nog eens hun geringe affiniteit met de losse arbeiders bij en hun zorgen over het 
beschavingspeil van de ruwe, niet gemakkelijk te plooien losse arbeiders.126

In de loop van de jaren dertig verdronk de idee van een garantieloon in de uitzichtloze 
crisiswerkloosheid. Amsterdam telde in januari 1934 bijna 50.000 ingeschreven werklo-
zen (21,6 procent van de beroepsbevolking) en in januari 1937 bijna 58.000 (26,1 procent). 

Met onder anderen bouwvakkers vormden havenarbeiders één van de grootste werkloze 
beroepsgroepen.127 Een garantieloon van achttien gulden leek onwerkelijk in vergelijking 
met de steun in 1934 van gemiddeld twaalf gulden, en een paar gulden meer bij de werk-
verschaffing in het Bosplan.128

Na 1936 liep de werkloosheid langzaam terug en dook het garantieloon in het gestencilde 
blad De Havenproleet op.129 Eerst nog terloops als een vergoeding van vijftien gulden voor 
het stempelen, later als hoofdeis. “Garantieloon is de eis, die zweeft op de lippen van alle 
havenarbeiders, die aan de HAR zijn. Het is de enigste waarborg voor de groene en grijze 
kaarthouders om hun bestaan enigszins te waarborgen. (…) Daarvoor moeten zij regelma-
tig 3 keer per dag komen horen. Als je niet de gelukkige bezitter van een fiets bent of je 
fiets is stuk dan ben je verplicht andere verbindingen, die met de nodige kosten gepaard 
gaan, tot stand te brengen. Deze kosten kan je niet maken, omdat je elke week reeds tekort 
komt.” 130

In deze situatieschets van maart 1939 lag het voorspel besloten van een staking bij de 
Havenarbeidsreserve, eind oktober/begin november, die twaalf dagen duurde en waaraan 
ongeveer 1.800 arbeiders deelnamen. Het was tot dat moment al een roerig jaar geweest. 
Het begon in de eerste week van januari met een staking van vijf dagen in de houtha-
ven tegen een opgelegde boete en voor een uitkering wegens gebrek aan werk. Tot de 
eisen behoorde een “garantiegeld”. Daarna volgden protesten tegen de in mei ingevoerde 
vrije besteking bij de houthaven, waarbij de ondernemers aan de Havenarbeidsreserve 
op gaven welke arbeiders zij het werk wensten te laten doen. Soms ging dat geheel buiten 
de Havenarbeidsreserve om.131

126 Zie voor Brautigam: noot 66 en Oudegeest: noot 87. Waarschijnlijk deelden ze Rüters karakterisering van de 
“individualistische gezindheid” van de Amsterdamse bootwerkers rond 1900: “eigen baas en zoo noodig eigen 
rechter”, een “afkeer van tucht en discipline” en “belustheid op relletjes” - Spoorwegstakingen, p. 253.
127 De Rooy, Werklozenzorg, p. 196.
128 Idem, pp. 132, 133.
129 De Havenproleet, een uitgave van “een groep strijdwillende havenarbeiders”. Verscheen twee keer per maand, 
van half augustus 1937 tot april 1940. Het blad keerde zich tegen de Centrale Bond èn de CPN en benadrukte, 
ondanks de sympathie voor de Federatie, een zelfstandig initiatief te zijn. Het begin viel samen met de aandacht in 
het NAS voor de comitégedachte, inclusief de term “strijdwillende arbeiders”. Om de passiviteit onder de arbeiders 
te doorbreken en de beperkingen van het NAS te overstijgen, pleitte De Arbeid (onder andere 3 en 17 september 
en 1 oktober 1937) voor comités van georganiseerde en ongeorganiseerde arbeiders. De Havenproleet deed dat ook 
en besteedde regelmatig aandacht aan de dagelijkse praktijk bij de Havenarbeidsreserve en daarmee aan de steeds 
terugkerende willekeur en chaos bij de besteking en het repressieve regiem van straffen.
130 De Havenproleet, juli 1938. Hans Hekking, in de jaren tachtig/negentig secretaris van de ondernemingsraad 
bij de SHB, vertelde dat hij in 1978 te horen kreeg: “Je kan snel op Schiphol aan het werk, je hebt toch een auto.”
131 Havenarbeids-Reserve Amsterdam, Jaarverslag 1939, pp. 14-16 - IISG-AHBd.
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De onvrede bundelde zich direct na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in sep-
tember 1939, toen er ook voor veel grijze kaarthouders plotseling geen werk meer was. 
De SVN maakte zich daar in de onvoorspelbare oorlogssituatie zorgen over. Ze wilde de 
band met een aantal vaste arbeiders van grote maatschappijen en grijze kaarthouders 
behouden en trad in overleg met het Departement van Sociale Zaken over een wachtgeld-
regeling. Arbeiders van de Havenarbeidsreserve drongen aan op een algemene regeling. 
Na gesprekken met de directie van de SVN, een demonstratie bij het Scheepvaarthuis en 
spanningen in de houthaven volgde een staking. Eisen: een loonsverhoging van 20 procent 
en een garantieloon van achttien gulden, plus een toeslag van anderhalve gulden per kind 
met een maximum van zes gulden.132

De Centrale Bond schreef de staking toe aan “Communisten en andere extreme ele-
menten” en zag een mogelijke oplossing in het “afkondigen van den staat van beleg”. De 
SVN sprak na beraad met het Departement van een politieke staking, “een strijd van de 
ongeorganiseerde arbeiders tegenover de [erkende] organisaties”.133

Hoewel inwilliging van de eisen uitbleef, bleek de discussie over garantieloon niet 
gesloten. Sneevliet hield in de gemeenteraad van Amsterdam, waar hij van 1939 tot 
mei 1940 de RSAP vertegenwoordigde, een interpellatie over de werkloosheid bij de 
Havenarbeidsreserve. Daarin maakte hij een vergelijking met de oprichting van de 
Havenreserve in 1917. In plaats van de vernederende steunregeling was, met financiële 
hulp van de gemeente Amsterdam, een gegarandeerd minimumloon meer dan gewenst. 
Een motie van deze strekking haalde geen meerderheid, maar het garantieloon was terug 
in het publieke debat.134

In dezelfde tijd, december 1939, bereikten de SVN, het Rijk en de gemeente Amsterdam 
overeenstemming over een wachtgeldregeling. Op 1 januari 1940 maakte de KNSM daar-
van gebruik voor 101 personen. Daarna volgde enkele andere bedrijven en kwam het totaal 
op 303. Het wachtgeld bedroeg gemiddeld achttien gulden per week.135 Opnieuw was dus 
in de ontwrichtende omstandigheden van een wereldoorlog een garantieregeling getrof-
fen, zij het op kleine schaal.

Worstelend met vraagstukken als medezeggenschap, was bij de Transportfederatie ook na 
de Loonraad de praktijk genuanceerder dan de beginselen. In de voortzettende neergang 
na 1933 wist de Federatie zich in de Amsterdamse haven nog enigszins te handhaven.

Gure pleisterplaats
Met aanzienlijk meer nadruk dan het garantieloon stond medezeggenschap op de 

wenslijst van de moderne vakorganisaties. Na de betrokkenheid van bondsbestuurders 
in de oprichtingsperiode van de Havenreserve was echter van een geregelde relatie met de 

132 Idem, pp. 25-35.
133 Notulen der vergadering van het Dagelijksch Bestuur der Scheepvaart Vereeniging Noord met de contractee-
rende arbeidersorganisaties, 27 oktober 1939  Star. 2. De voorzitter beëindigde de interne gesprekken over een 
sociale voorziening voor de grijze kaarthouders om elke indruk van “zwakheid “ te voorkomen.
134 De Havenproleet, begin december 1939.
135 Havenarbeids Reserve Amsterdam, Jaarverslag 1940, pp. 7 en 78 - IISG-AHBd. Na 10 mei lag het werk in de 
haven vrijwel stil, over het hele jaar werd een totaal aantal van 112.965 taken verricht (1939: 540.978).
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directie geen sprake. De SVN was de werkgever en hield de deur gesloten. De vakorganisa-
ties volstonden met de herhaling van hun eis van medezeggenschap.

Voor het NVV was dit een uitdrukking van zijn algemene behoefte aan deel-
name in de sociaal-economische ordening van de samenleving.136 In het geval van de 
Havenarbeidsreserve legde Arie Kievit eind 1928 de nadruk op haar centrale positie in 
de arbeidsbemiddeling voor het gehele havenbedrijf. Ontslag bij de HAR was gelijk aan 
uitstoting uit de haven. Zo’n ingrijpende beslissing drukte niet alleen op de verantwoor-
delijkheid van de werkgevers, ook op die van de bondsbestuurders. “Wordt het woord 
‘medezeggenschap’ vervangen door het woord ‘overleg’, dan kan spreker zich daarmede 
vereenigen.” Brautigam voegde daar aan toe dat het sociaal overleg “het verantwoordelijk-
heidsbesef van de arbeiders” stimuleerde, want “verantwoordelijkheid groeit met de mate 
van het bestuur”. 137

Het NAS verwachtte weinig van medezeggenschap en zeker niet van medeverantwoor-
delijkheid. De beginselverklaring van 1922 wees een wettelijke regeling af, omdat “het 
wezen der kapitalistische maatschappij niet wordt veranderd en mitsdien de uitbuiting 
van de arbeidersklasse blijft bestaan”.138 De pogingen van de andere vakcentrales, eind 
jaren twintig, om de ondernemers te bewegen tot medezeggenschap zag het NAS als een 
tempering van de klassenstrijd. Voor zover de ondernemers interesse toonden, zou dat 
alleen zijn om de vakcentrales medeplichtig aan hun beleid te maken.139

De praktijk was genuanceerder. Bouwman liet dat al blijken bij de Loonraad. Daar 
beschouwde hij de onderhandelingen als een gegeven feit dat de Federatie uit praktische 
overwegingen noopte tot deelname zonder de prioriteit van de directe strijd van de arbei-
ders los te laten.140 Zo’n twintig jaar later kwam het NAS op basis van de opgedane ervarin-
gen tot de conclusie “dat de arbeiders bij het voortdurend toepassen van de onderhande-
lingstactiek met uitschakeling van de directe actie, steeds dieper in de put raken”.141

De Federatie bereikte de onderhandelingstafel niet vaak. De ondernemers, daarin 
regelmatig gesteund door de andere bonden, sloten haar uit. Dat ging gemakkelijker naar-
mate het ledental en de invloed van de Federatie daalden. Juist omdat de ondernemers 
weinig onderhandelingsruimte boden en contractloze perioden in het havenbedrijf geen 

136 Uitgangspunt was “dat de vakverenigingen zich zullen moeten ontwikkelen tot organen, welker taak ook ligt 
in het medebeheren, regelen en opvoeren der productie” - De Jong, Edz., Om de plaats, p. 164. Met de SDAP bracht 
het NVV in 1923 het rapport Bedrijfsorganisatie en Medezeggenschap uit, in 1935 gevolgd door het Plan van de 
Arbeid - idem, pp. 246, 247. In 1933 kwam de Wet op de Bedrijfsraden die een gezamenlijk overleg van de vak- en 
ondernemersorganisaties mogelijk maakte - J.P. Windmuller, C. de Galan, Arbeidsverhoudingen in Nederland deel 
1, Utrecht/Antwerpen 1977, p. 69 (hierna: Arbeidsverhoudingen).
137 Uittreksel uit de notulen der vergadering van het Uitvoerend bestuur der Scheepvaart Vereeniging Zuid en het 
Dagelijksch Bestuur der Scheepvaart Vereeniging Noord, met de vertegenwoordigers der arbeidersorganisaties, 19 
december 1928 - Star. 2. Arie Kievit (1882-1955) was vanaf 1926 tweede en van 1935 tot 1947 eerste voorzitter van 
de Centrale Bond. Daarnaast vertegenwoordigde hij de SDAP in de gemeenteraad van Rotterdam en in de Tweede 
(1937-1946) en Eerste Kamer (1948-1951), ontleend aan Laan, Laan, Jaren.
138 Verslag van het NAS over de jaren 1922, 1923, 1924, p. 43.
139 Verslag van het NAS over de periode juli 1931-31 december 1933, pp. 35-37.
140 Het NAS nam ook deel aan de Hoge Raad van de Arbeid. In 1936 maakte de minister van Sociale Zaken M. 
Slingenberg daaraan een einde vanwege het afnemend belang van het NAS - De Arbeid, 17 april 1936.
141 Verslag van het NAS over de periode 1 juli 1937-31 december 1939, p. 13.



havenarbeidsreserve 93

uitzondering waren, zagen de bonden de sluiting van een collectieve arbeidsovereenkomst 
in het algemeen als een succes. Met de wettelijke status (1927) en het recht van de regering 
de overeenkomst te laten gelden voor een gehele bedrijfstak (1937) groeide het aantal lang-
zaam, maar vrijwel altijd was de Federatie een buitenstaander.142 Tegen die achtergrond 
stond de eis van medezeggenschap die de Federatie voerde. Ze claimde een gelijkberechti-
ging, de erkenning door de ondernemers gelijk de andere vakorganisaties, maar zonder in 
collectieve arbeidsovereenkomsten medeverantwoordelijkheid te aanvaarden voor “loons-
verlagingen en andere verslechteringen”.143

Ook bij de deelname aan de werklozenkas gold dit dilemma. De Federatie wees het 
“verzekeringsagentschap” af, maar om haar positie te handhaven, leden vast te houden 
en aan te trekken, koos ze in 1927 voor de herinvoering van de werklozenkas.144 Het risico 
van een passief lidmaatschap onderkende ze, evenals de afhankelijkheid van de overheid 
die de handelingsvrijheid kon beperken.145 Maar dat niet alleen, de kas bracht de Federatie 
in de jaren dertig in een voortdurend twist met het Rijk over subsidievermindering en de 
beperking van het aantal uitkeringsdagen.146

Zo bleef de Federatie tot in haar laatste jaren worstelen met de grote spanning tussen 
de strijd tegen en de behartigingbehartiging binnen het kapitalisme, tussen een onafhan-
kelijke positie tegenover en een formele relatie met de staat en ondernemers, tussen de 
directe actie en de deelname aan onderhandelingen.

Tot de spanningen waarmee de Transportfederatie worstelde, behoorde ook in de jaren 
dertig de relatie met de politieke partij. Na de bevrijding van de CPH volgde een groeiende 
band met de in 1929 opgerichte Revolutionair Socialistische Partij (RSP) die nieuwe dis-
cussies over de onafhankelijkheid van de vakorganisatie opriep.147 De grote meerderheid 
wenste een politieke vertaling van haar opvattingen en werkzaamheden en de partij zocht 
een aanhang onder de arbeiders. Bestuurders als Bouwman en Sneevliet belichaamden de 
relatie door dubbelfuncties te vervullen. Het electorale succes van de RSP dat Sneevliet 
in 1933 naar een Kamerzetel voerde, leek zowel de partij als de vakorganisatie gunstige 
perspectieven te bieden.148 Maar in 1937 leed de twee jaar oude RSAP een zware verkie-

142 De AFT was een uitzondering en nam deel aan bedrijfs-CAO’s buiten de haven. Overigens viel in 1940 slechts 
12,6 procent van de afhankelijke beroepsbevolking onder een CAO - Van Zanden, Een klein land, p. 108.
143 E. Bouwman, Arbeiders strijdt mee in het NAS! Beginselen en taktiek der vakbeweging, Amsterdam 1930, p. 
29.
144 Het Transportbedrijf, 26 december 1931.
145 Voor Bouwman was dat één van de redenen om in de late jaren dertig de vorming van comités te verdedigen 
die geen formele binding met de Federatie kenden - De Arbeid, 9 december 1938. Zie noot 128.
146 Jaarverslag Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders over de jaren 1933, 1934, 1935, p. 4. Over de 
periode 1932 tot 1936 ging de rijkssubsidie terug van 300 naar 140 procent. En dit in een periode met een sterk 
oplopende werkloosheid die haar piek in 1936 bereikte - Werklozenzorg, De Rooy, p. 4 en 272.
147 Het congres van juli 1934 bevestigde de vrijheid van leden en bestuurders zich politiek te organiseren en die 
partij te vertegenwoordigen - De Arbeid, 7 april en 14 juli 1934.
148 Sneevliet was zowel van het NAS als de RSP voorzitter. Kort voor de verkiezingen steunde hij de muiterij op 
de Zeven Provinciën en kreeg vijf maanden gevangenisstraf. De leuze “van de cel naar de kamer” was succesvol.. 
In de eerste maanden na de Duitse bezetting was Sneevliet één van de oprichters van het Marx-Lenin-Luxemburg-
Front, in 1942 werd hij met negen andere leden gefusilleerd - Tichelman, Henk Sneevliet, pp. 75 en 97. Zie ook: M. 
Perthus, Revolutionair-socialist en W. Bot, Tegen Fascisme, kapitalisme en oorlog. Het Marx-Lenin-Luxemburg 
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zingsnederlaag en bleek het ledental van het NAS sinds 1933 bijna gehalveerd te zijn.149 In 
deze neergang veroordeelden het NAS en de RSAP zich tot elkaar en mede door de scherpe 
aanvallen van de CPH/CPN, die kiezers won, raakten ze in een isolement.150

Dit lot trof ook de Transportfederatie. Daar lag voor een belangrijk deel de politieke 
arbeidersaanhang. In de periode 1933-1940 viel het ledental terug van ruim 5.000 naar 
ruim 3.000.151 Toch wist de AFT met 40 procent van het totale ledenbestand, haar positie 
en invloed, naast en tegenover de CPN, betrekkelijk te handhaven.

De al vanaf 1924 actieve Dirk Kleinsma, werkzaam bij de Havenarbeidsreserve, was lid 
van het comité dat de staking in oktober/november 1939 leidde. Hij was één van de vier 
houders van een grijze kaart die met elf ‘groene’ collega’s ontslagen was.152 Eind februari 
1940 verzocht de directie van het bedrijf waar Kleinsma in de voorkeur liep, hem weer aan 
te nemen. Tevergeefs, omdat hij volgens de SVN “zeker als een element kan worden aan-
gemerkt, hetwelk gemakkelijk tot opstandige acties in de haven aanleiding kan geven”.153

Zes jaar later herhaalde Kleinsma als lid van de delegatie van de Eenheidsvakbeweging 
dit verzoek voor alle in 1939 ontslagen arbeiders. Ook dat mislukte.154

Inmiddels was de stichting Samenwerkende Havenbedrijven opgericht door leden van 
de SVN die zich gedurende de oorlogsjaren bezonnen op de toekomst van de losse arbeid. 
Ze wilden af van “het oude systeem van losse arbeiders” ten gunste van een sterkere bin-
ding met een nieuw instituut.155 Op zo’n binding aan de Havenarbeidsreserve zinspeelde 
Wessels al in 1923 met begrippen als “corpsgeest”, “reservisten”, “toewijding” en “plichts-
betrachting”, niettemin waren en bleven straf en beloning de onbetwiste pijlers van de 
bedrijfsvoering.156

Onder invloed van mechanisering en specialisering was in de loop der jaren de behoefte 
aan loyale meedenkende arbeiders toegenomen, maar het systeem van de losse arbeid 
stond buiten kijf. Ook de voorkeursbehandeling via de vrije besteking en de grijze kaarten 
geschiedde in een sociale context die juist ontbinding bevorderde. Immers de arbeid – ver-
spreid over vele locaties – bleef onregelmatig, ongeregeld, onzeker, onveilig, lichamelijk 

Front juli 1940-april 1942, Amsterdam 1983.
149 Verslag NAS 1 juli-31 december 1933, p. 40; verslag 1 januari 1934-1 juli 1937, p. 7.
150 Volgens Pieterson belemmerde de onderlinge afhankelijkheid van het NAS (een “ghetto”) en de RSAP (“geen 
sukses”) elkaars mogelijke ontwikkeling - Eekman, Pieterson, Linkssocialisme, pp. 183, 184.
151 Verslag NAS 1 juli 1931-31 december 1933, p. 43. Verslag NAS 1 juli 1937-31 december 1939, p. 21.
152 Jaarverslag Havenarbeids-Reserve Amsterdam, 1939, pp. 9 en 30 - IISG-AHBd. Dirk Kleinsma was vanaf 1924 
“notulenhouder” bij de Vakgroep Bootwerkers, in 1928 trad hij toe tot het bestuur van de Transportfederatie. Kort 
na mei 1945 maakte hij tot 1958 deel uit van het hoofdbestuur van de Eenheidsvakcentrale en was hij voorzit-
ter van de Transportbedrijfsgroep. Hij was geen lid van de CPN en “noemde zichzelf trotskist” - P. Coomans, T. 
de Jonge, E. Nijhof, De Eenheidsvakcentrale (EVC) 1943-1948, Groningen 1976, pp. XIII, 79 en 263 (hierna: De 
Eenheidsvakcentrale).
153 Notulen wekelijkse bespreking SVN/HAR, 27 februari 1940 - Star. 2, Oprichting SHB.
154 Notulen der bespreking van de vergadering van de Scheepvaart Vereeniging Noord met de 
Eenheidsvakcentrale, 6 december 1945 - idem.
155 Leidraad voor de Technische Commissie, ingesteld door de Scheepvaartverenging Noord, ter bestudee-
ring van het arbeidsvraagstuk in onze haven, Amsterdam, 31 oktober 1941 (hierna: Leidraad).- idem. Stichting 
Samenwerkende Havenbedrijven, Jaarverslag 1945-1946, p. 1 - IISG-AHBd.
156 Jaarverslag Havenarbeids-reserve 1923, p. 2 - idem.
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zwaar en verricht onder wisselend toezicht van autoritaire bazen en op anonieme afstand 
van havenondernemers. De Havenarbeidsreserve was dan ook meer een gure pleister-
plaats en strafinrichting dan een veilig onderdak en arbeidsgemeenschap.

Ter afsluiting van de periode 1890-1940 die geen terugdringing, maar centralisering 
van het systeem van losse arbeid liet zien, hier een poging het gedrag, het optreden van 
de betreffende arbeiders te begrijpen uit de wijze waarop de arbeid georganiseerd was.
Naast de besproken externe organisatie – de bemiddeling op basis van verdeling – kan 
ook een interne organisatie van de arbeid onderscheiden worden: de reeks arbeids-
handelingen op basis van samenwerking.
De externe organisatie riep bij de losse havenarbeiders een ongebonden verhouding op 
tot de Havenarbeidsreserve, de havenbedrijven en de directies die hun gedrag in twee 
richtingen beïnvloedde. Die van onafhankelijkheid, met als uiterste de vrijheid zelf te 
kunnen bepalen wanneer, hoe lang en waar ze werkten – de dimensie van autonomie. 
Die van onverschilligheid, met als uiterste de regelloosheid van ongedisciplineerd 
pakken wat te pakken valt – de dimensie van opportuniteit. 157

Behalve dat de uitersten een gunstige periode of conjunctuur van werkaanbod 
veronderstelden, kregen ze in de praktijk door regulering en disciplinering zelden de 
ruimte. De vrijheid in een korte tijd een weekloon te verdienen en de besteking naar 
de eigen hand te zetten, kon slechts soms een privilege voor jonge en fitte arbeiders 
zijn. De regelloosheid in de dagelijkse arbeid was beperkt door veiligheidsrisico’s en het 
gevaar van definitieve uitsluiting.
Niettemin kende elke losse arbeider momenten van ‘vrije’ en ‘verwilderde’ ervaringen 
die verwerkt waren in vormen van gemeenschappelijk gedrag.158 Bijvoorbeeld in 
reacties op de gang van zaken bij de besteking en bij initiatieven in arbeidsconflicten 
die vervolgens van meer of minder autonomie of opportuniteit getuigden. Zo kon een 
conflict naar aanleiding van een boete of de intrekking van een kaart wel of niet het 
begin van een staking zijn (autonomie). En kon de omvang van het beschikbare werk 
aanleiding zijn het werk en het loon te pakken of juist te gebruiken als een gunstige 
uitgangspositie voor een staking (opportuniteit).

157 R.C. Miller, The dockworker subculture and some problems in cross-cultural and cross-time generalizati-
ons, in: Comparative Studies in Society and History, 11, 1969, pp. 311, 312. Miller sprak van een subcultuur van 
havenarbeiders waarvan een specifiek gedrag deel uitmaakte (met opvattingen, verwachtingen, normen enzovoort). 
Hij ging daarbij uit van het vrijwel algemeen bestaan van het systeem van losse arbeid (hetgeen in de Nederlandse 
havens niet het geval was). Aan die subcultuur schreef hij een aantal eigenschappen toe. Eén daarvan duidde hij 
aan met ‘casual frame of mind’, een ongebonden mentaliteit. Deze hield in dat losse arbeiders het ongeregelde, 
onregelmatige werk waardeerden. “Zij waren trots op hun onafhankelijke geest en de vrijwaring van routinematige 
arbeid.” Ongedisciplineerd en opportunistisch gedrag dat veelal karakteristiek voor havenarbeiders werd genoemd, 
vatte Miller op als de schaduwzijde van de ongebondenheid.
158 Hiermee wordt het gemeenschappelijke in het gedrag van losse havenarbeiders bedoeld; een wezenlijk 
onderdeel van Millers subcultuur. Door de ongebondenheid, als uitdrukking van de ongebonden positie van de 
losse arbeiders en als bron van hun gemeenschappelijk gedrag, dynamisch te maken (twee dimensies) en te rela-
tiveren (beperkingen), is geprobeerd de stelling van Miller minder eenzijdig en algemener te maken. Daarmee kan 
begrepen worden dat zowel in het gemeenschappelijke als het individuele gedrag van losse arbeiders autonomie en 
opportuniteit gelijktijdig en in verschillende gradaties aanwezig zijn.
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De interne organisatie van de arbeid – de activiteit – deed een appèl op de wederzijdse 
betrokkenheid van de arbeiders. Daar kon loyaliteit ontwikkeld worden. In onderlinge 
afhankelijkheid, al of niet in vaste ploegen, moesten zij op elkaar kunnen rekenen. 
Een bron van samenwerking die kon opwellen in de terugkerende situaties van direct 
handelen en onderhandelen; mogelijk gemaakt door de druk van tijd en contracten op 
bazen en ondernemers en de wisselende eisen van omstandigheden en goederen.
Ook de verbondenheid en het gezamenlijk optreden op de arbeidsplaats legden de 
basis voor twee gedragsdimensies: brede solidariteit die kon uitgroeien tot een 
algemene havenstaking of een smalle groepsgerichtheid die kon uitmonden in de 
bevoorrechting van een ploeg of een groep kaarthouders.159 De eerste is verwant met 
de autonomie, de tweede met de opportuniteit. Omdat deze interne organisatie ook 
voor de vaste arbeiders met hun meer gebonden positie gold, kon de verhouding met 
de lossen (meer of minder) door eenheid of verdeeldheid getekend worden.

Zowel het systeem van de losse arbeid als de inhoud van de havenarbeid riepen dus 
een gemeenschappelijk gedrag op, waarin combinaties en ontwikkelingsgraden van de 
vier dimensies vertegenwoordigd waren. Per situatie verschillend, bijvoorbeeld onder 
invloed van economische en politieke ontwikkelingen, maar ongeschikt om met behulp 
van (de naoorlogse) interne medezeggenschap, personeelsvereniging, havenvakschool 
enzovoort een bedrijfsbinding op te bouwen.
Een doorlopende resultante was een, in vergelijking met arbeiders in andere sectoren, 
sterke strijdbaarheid, gestimuleerd door de mogelijkheid van het directe optreden 
en de strategische positie van de havens. Deze strijdbaarheid viel niet per se samen 
met vakbondsactivisme. Ook in de verhouding met de vakorganisaties drong de 
ongebondenheid door (direct handelen en onderhandelen). Zoals de ondernemers bij 
een arbeidsconflict de politie inschakelden, riepen de arbeiders de bonden te hulp. 
Maar dan wel, nadat het werk al was stilgelegd.

Dat de revolutionaire vakorganisatie al die jaren weerklank vond in de havens, had 
veel te maken met haar traditionele oriëntatie op de directheid en verbreding van 
de actie. Een veelheid van economische, politieke en ideologische factoren was 
verantwoordelijk voor haar betrekkelijke en ook nog afnemende aanhang bij de (haven)
arbeiders. Belaagd op drie fronten – de ondernemers, de moderne vakbeweging, de 
CPH – en verzwakt door steeds oplaaiende meningsverschillen raakte ze in de tweede 
helft van de jaren dertig in een geïsoleerde positie en was haar rol na bijna vijftig jaar 
uitgespeeld.

159 Miller zag een krachtige onderlinge solidariteit als een wezenlijke eigenschap van de subcultuur van haven-
arbeiders. Verder noemde hij: wantrouwen tegen de bedrijfsleiding en outsiders – strijdbare vakorganisaties –  
charismatisch leiderschap dat uit de eigen gelederen voortkwam – progressieve maatschappijopvattingen die 
gepaard gingen met een conservatieve visie op veranderingen in het werk, p. 308.




