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De Zaanse losse ploegen - een serie in 37 delen 

Inleiding 

Hans Boot 

In de periode oktober 2018/juni 2020 verscheen een serie van 37 delen bij webzine 
Solidariteit over de Zaanse losse ploegen. Aangevuld met een drietal elders 
gepubliceerde artikelen zijn ze hier samengevoegd en is het zoeken naar onze 
website niet meer nodig. Ze droegen de naam 'extra', omdat Solidariteit 
oorspronkelijk na een papieren uitgave van 1983 tot 2004 slechts een veertiendaags 
commentaar uitbracht. Wat er later aan artikelen bijkwam, heette 'extra'. Zoals 
gezegd, gaat het om een serie, meestal om de veertien dagen, en waren al of niet 
samenvattende herhalingen onvermijdelijk. 

De 'losse ploegen' zijn een 'ploeg' met een lidmaatschap van individuele 
'sjouwers' met een zelfgeorganiseerde werkverdeling op basis van een 
nummerstelsel. Het hoogste nummer eerst. De term 'los' verwijst naar hun 
arbeidsverhouding die geen 'vaste' relatie (afspraak of contract) met één 
ondernemer kent. Ze werken tijdelijk – 'ingeleend' – bij een bedrijf, dus zijn 
werkzaam bij verschillende bedrijven. De afspraken met een werkgever of diens 
vertegenwoordiger worden gemaakt door een meewerkend voorman, ook wel 
'eerste man' genoemd, die over een hoog nummer beschikt en coördinerend 
optreedt. De aanduiding Zaans kan gelezen worden als 'in de Zaanstreek', 
hoewel de bekendste "Kappie" in Zaandam 'gehuisvest' was.  

Een eigen baan 

Tijdens mijn onderzoek naar de losse arbeid in de Amsterdamse haven, kwam ik de mannen 

van Kappie tegen die daar in de periode 1984-1995 werkzaam waren.1 Hoewel ze het niet zo 
nauw namen met de arbeidstijden in de cao, werden ze door hun 'vaste' collega's in de haven 

 

Koger losse ploeg bij dekschuit Schoenmaker cacao, voor 1940 - archief De Koger. 
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gewaardeerd vanwege hun deelname en steun aan acties en stakingen. Solidaire jongens die 
hun eigen baan gingen. Mijn belangstelling groeide, toen er in de Zaanstreek meer losse 
ploegen bleken te (hebben) bestaan (onder andere Koog aan de Zaan, Wormer, Wormerveer) 
en er weinig over geschreven was. Ploegen die vanaf de tweede helft van de negentiende 
eeuw zware en 'ongeschoolde' arbeid verrichtten en maatschappelijk gezien een lage sociale 
status toebedeeld kregen die zij omzetten in een ongebondenheid. Een zelfstandigheid die 
samenhing met hun 'losse' positie en een eigenwijze, interne verdeling van het aangeboden 
werk. Een verdeling die lange tijd plaatsvond op een vrijdagavond op een vaste plek, de beurs 
geheten.  

Ze deden denken aan de vroegere gilden in het transport, zoals zakkendragers die kennelijk 
geen leertijd nodig hadden en zonder gildemeester op zichzelf aangewezen waren en in de 
lokale economie een onmisbare functie vervulden. De interesse in hun geschiedenis nam toe 
door het feit dat in de Zaanstreek nauwelijks gilden hebben bestaan, terwijl een relatie 
onmiskenbaar was. Hoe zat dat? Een vraag die zich ook stelde door de opvallende 
verwantschap met de 'oude' poldergasten, sociaal gemarginaliseerd, zware fysieke arbeid en 
eigen organisatievormen. 
Deze duik in de geschiedenis was slechts mogelijk na een reeks inspirerende interviews met 
leden van verschillende losse ploegen en enkele 'voorlieden'. Dat was in de tijd dat de 
ploegen verdwenen waren en in aantal gevallen overgingen naar een uitzendbedrijf en later 
een 'zelfstandige onderneming'. 
Met een groot genoegen en veel dank heb ik hun voor een deel verzwegen geschiedenis 
kunnen vastleggen, overigens in het besef dat er (onbedoeld) beslist het één en ander 
onbesproken is gebleven. Hoe dan ook de 37 delen zijn handzaam digitaal bijeengebracht.  

 
1 Resultaat: Opstandig volk. Neergang en terugkeer van losse havenarbeid, 2011 Amsterdam, Solidariteit.  

 

  

https://www.solidariteit.nl/boeken/opstandig_volk/vpg1.html
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Solidariteit extra 367-1, 28 oktober 2018 

1. Niet van de discreetste en civielste 

Al jaren gepensioneerd, en toch de vraag 'wat doe je tegenwoordig, naast euh 
Solidariteit'. Leven en een beetje fietsen. Dat ik te onregelmatig met een onderzoek 
bezig ben, laat ik meestal rusten. Het gaat me inderdaad wat te langzaam en enige 
druk van buiten kan geen kwaad. Helemaal niet, als ik die mezelf kan opleggen. Voor 
de afronding is nog wel minstens een jaartje nodig, maar af en toe een indruk geven 
van de stand van zaken zou wel eens lezenswaardig kunnen zijn. Hier de 
binnenkomer van wat waarschijnlijk een serie wordt.  

Bij de deuropening, ik stond op het punt om weg te gaan, zei oud-kappie Karel 
Spaander na een paar uur praten: Je moet bij de korendragers wezen. Hoezo, 
wie zijn dat en waar vind ik die? Het schiet me ineens te binnen, we hadden het 
over m'n oudere, overleden broer Bauke door wie ik als jongen bij Kappie ben 
gehaald, hij had het vroeger over de Zaanse zeedsjouwers, de zogeheten 

korendragers. Dat is alles, meer weet ik er niet van. Zie het maar als een tip.1  

D'CORENDRAGER 

In mijn zoektocht naar de geschiedenis 
van de Zaanse los- en laadploegen, en 
Kappie in het bijzonder, kwam het door 
Cor Bruijn in 1933 geschreven boek "De 
zaadsjouwers" al gauw op mijn leespad. 
Losse arbeiders die tijdens hun werk een 

'kappie' op het hoofd droegen.2 Het Zaans 
dialect 'zeedsjouwers' gebruikte Bruijn 
niet, dat deed hij wel bij een 
drukbezochte lezing een jaar later in 
Wormerveer: zeedsjouwers, hun leed en 
strijd, hun ruwe zwoegers- en 
drinkersbestaan, maar bovenal hun 

kameraadschap.3  

Helaas bij Bruijn geen woord over de korendragers. Dat was anders na de raadpleging van 
het gedigitaliseerde gemeentearchief van Zaanstad en de daar genoteerde beroepen. Al snel 
trof ik verschillende keren het beroep 'korendrager' aan, vanaf het begin van de negentiende 
eeuw en met name na 1850, soms in een rijtje broodbakker, winkelier en olieslager. 
Bovendien bleek op een deurkalf (een tussendorpel dat de deur scheidt van het bovenlicht) 
van een huis in Zaandam een 'manspersoon' de korendrager te staan, met als jaartal 1699. 
Vanaf een paar jaar eerder, tot 1801, bestond ook in Zaandam een papier- en pelmolen met 
die naam en in Koog aan de Zaan tot 1898 een tapperij. 
Heel goed kende ik uit mijn vertrouwde fietsroute langs Ouderkerk aan de Amstel de 
gevelsteen D'CORENDRAGER van het zeventiende-eeuwse pakhuis in de Kerkstraat die ook 
nog eens een uitloper is van de Korendragerstraat. Een bezige man met een bollende, blauwe 
pofbroek, een rode kiel en een zak op zijn hoofd, zo gevuld dat die zich om zijn oren voegt. 
Na de terloopse opmerking van Karel Spaander was de oppervlakkige blik naar de markante 
gevelsteen op de muur van het witgepleisterde pand verleden tijd. Waren er nog meer te 
zien?  

 

Gevelsteen, Kerkstraat 45-46 Ouderkerk aan de Amstel. 

https://www.solidariteit.nl/extra/2018/niet_van_de_discreetste_en_civielste.html#n1
https://www.solidariteit.nl/extra/2018/niet_van_de_discreetste_en_civielste.html#n2
https://www.solidariteit.nl/extra/2018/niet_van_de_discreetste_en_civielste.html#n3
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Vrije jongens 

Zeker, als het ware om de hoek. In het oude centrum van 
Amsterdam. En wel in de Sint Luciënsteeg, D' CORENDRAGER 
1626, afkomstig van de Palmgracht, onderdeel van een verzameling 
gevelstenen op een pleintje bij het Amsterdam Museum. Ook weer 
een pontificaal rechtopstaande man met een zak die zwaar om zijn 
hoofd valt. Wat verderop in de stad is een collega turfdrager te 
bewonderen, in de Kerkstraat IN-D'TURF-DRAGER 1689, één hand 
in de zij, de ander houdt de mand met stapels turf op het hoofd in 
evenwicht.  
Hier staat geen figurant, maar een persoonlijkheid. Een man met 
een gezicht, letterlijk en figuurlijk. Hij vertegenwoordigt een type 
beroepsbeoefenaar dat in het zeventiende-eeuwse stadsleven verre 
van zeldzaam en bovendien economisch en maatschappelijk 

onmisbaar was.4  

Behalve dat de losse ploegen in de Zaanstreek de baal met graan, meel, rijst, zout of cacao op 
hun hoofd droegen dat ze met een kap (een neklap, een 'losse capuchon') beschermden, 
toonden ze een, met de afgebeelde korendrager vergelijkbare, zelfverzekerde identiteit. 
Behendig en vaardig in fysiek zware arbeid vormden ook zij een wezenlijke schakel in de 
transporteconomie. Aangeduid als ongeschoold, levend en werkend aan de randen van de 
arbeidsmarkt met een lage maatschappelijke status, maar met een zelfbewuste eigenwaarde. 
De typering van hun voorvaderen door een Amsterdamse makelaar in 1696 als soms "niet 

van de discreetste en civielste", zal zeker ook wel eens op hen toegepast zijn.5 'Vrije jongens', 

vrijbuiters die ongebonden hun gang gaan.6 
Een derde overeenkomst tussen de vroegere korendragers (vaak georganiseerd in gilden) en 
de Zaanse losse ploegen is te vinden in de onderlinge werkverdeling. Deze loopt veelal via 
een nummerstelsel, waarin het laagste nummer, degene die het langst bij de ploeg 

aangesloten is, als eerste het door de ploegbaas 'aangenomen' werk toebedeeld krijgt.7  

Kappie 

Zoals gezegd, ik wil meer weten over de Zaanse losse ploegen 
die decennia lang zonder (vast) dienstverband, (tijdelijk) 
sjouwwerk verrichtten in deze vroeg geïndustrialiseerde streek. 
Soms in de fabriek, maar meestal in de vele transportvormen 
van lichter (platte schuit met weinig diepgang) of wagon naar 
pakhuis en productie- of distributieplaats en andersom, tot in 
de jaren veertig van de vorige eeuw met paard en wagen. 
Aanleiding voor deze belangstelling was een eerder onderzoek 
naar de bijna een eeuw geschiedenis van de Amsterdamse 
havenpool (havenreserve) die in de jaren 1984-1995 

gebruikmaakte van één van die ploegen, te weten Kappie.8 Niet 
meer incidenteel zoals voor die tijd, maar in een bepaalde 
periode dagelijks in een wisselende omvang van twintig tot zestig man. Een door 
Amsterdamse havenarbeiders vaak genoemde groep. Aan de ene kant bewonderend: harde 
werkers en solidair, aan de andere kant kritisch: sjoemelaars met arbeidsvoorwaarden.  

Die pool voorzag traditioneel de havenbedrijven in situaties van aanvullend personeel dat na 
de Tweede Wereldoorlog stapsgewijs over een regulier dienstverband beschikte. Dat gold 
niet voor de 'kappies' zoals ze in de haven heetten. Vanaf 1984 vingen zij als losse arbeiders 
de pieken op die de reorganiserende pool met steeds minder mensen 'te veel en te scherp' 
waren. Na reorganisaties, stakingen, ontslagen en faillissementen plus doorstart (de eerste in 

https://www.solidariteit.nl/extra/2018/niet_van_de_discreetste_en_civielste.html#n4
https://www.solidariteit.nl/extra/2018/niet_van_de_discreetste_en_civielste.html#n5
https://www.solidariteit.nl/extra/2018/niet_van_de_discreetste_en_civielste.html#n6
https://www.solidariteit.nl/extra/2018/niet_van_de_discreetste_en_civielste.html#n7
https://www.solidariteit.nl/extra/2018/niet_van_de_discreetste_en_civielste.html#n8
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1997, de laatste in 2013), resteert van de havenpool een uitzendbedrijf met een klein aantal 
werknemers. Kappie hield 1998 op te bestaan. 
De terugkomst van losse havenarbeid - eerst de inschakeling van Kappie, daarna de 
uitzendconstructie en in nieuwe vormen als zelfstandige zonder personeel - stond niet op 
zich. Ze maakte deel uit van een brede beweging van flexibilisering en deregulering van de 

arbeidsverhoudingen sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw.9  

Vragen 

Na vastgesteld te hebben dat buiten het archief van de havenpool weinig schriftelijk 
informatie over de Zaanse losse ploegen beschikbaar was, nam mijn interesse toe door 
interviews met oud-kappies en Zaankanters die bij andere ploegen hun brood hadden 
verdiend. Tijdens de voorbereiding daarop en geïnspireerd door boeiende gesprekken, 
meestal bij mensen thuis van Assendelft tot Zaandam, van Heiloo tot Wormerveer, van Jisp 
tot Oost-Knollendam, stapelden de vragen zich op die een nadere studie waard zijn. Onder 
meer met gebruik van interviews van leden uit verschillende ploegen in de Zaanstreek 
probeer ik in ieder geval op de volgende vragen een antwoord te geven.  

• Hoe functioneren de Zaanse losse ploegen, wat is hun interne organisatie, wat is de 
maatschappelijke positie van de leden? Onder welke sociale wetgeving werkten zij? 

• Wat is hun herkomst, ook in verband met de unieke, ook Europees gezien, vroege 
industrialisatie in de zeventiende eeuw van de Zaanstreek en met de industriële 
sprong eind negentiende eeuw? 

• Onderscheiden de ploegen zich van andere vormen van losse arbeid in de periode na 
1850, waarin zij expliciet genoemd worden? 

• Wat is de relatie met de gilden van koren-, turf- en zakkendragers die overigens in de 
Zaanstreek ontbraken? En die met de losse ploegen in de polder-, seizoens- en 
trekarbeid? 

• Hoe verhoudt de verdwijning van de losse ploegen zich met de actuele, precaire 
arbeid? 

 

 
1 Interview met Karel Spaander (1927), 18 juni 2014. Karel werkte een groot deel van zijn leven bij de Zaanse los- 

en laadploeg Kappie. Zijn broer Bauke, was, evenals hun vader, 'eerste man' (meewerkend voorman).  

2 C. Bruijn, De zaadsjouwers, Bussum 1933 - onder meer pp. 37 en 49.  

3 Wormer- en Jisper Advertentieblad, 1 maart 1934. De lezing was georganiseerd door de Zaansche 

https://www.solidariteit.nl/extra/2018/niet_van_de_discreetste_en_civielste.html#n9
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Boekhandelsvereeniging en vond plaats in de Nieuwe Sociëteit. Ook P. Boorsma meldt in Oud-Zaansch 

Molenleven. Schetsen, Koog aan de Zaan, 1932 en 1948, dat 'korendragers' in de Zaanstreek 'zeedsjouwers' 

genoemd werden, p. 38, 1932. De verhalen van Boorsma zijn overigens in dialect.  

4 A. de Vries, Ingelijst werk. De verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne Nederlanden. Zwolle, 

2004, p. 140. In hoofdstuk 6 De Vracht van dit boeiende proefschrift komen onder de noemer "zakkendragers" 

naast de korendragers ook de bier-, turf- en waagdragers ter sprake. Tot de turfdragergilde behoorden ook de 

turfheffers, turfraapsters en turfvulsters. Van de laatsten is een unieke gevelsteen in Amsterdam te zien: DE 

TVRFVVLSTER, bij de Binnengasthuisstraat; één van de weinige afbeeldingen van een zeventiende-eeuws 

vrouwelijk beroep (datum onbekend). Ook al zijn er onder andere gevelstenen in Brugge, Delft, Franeker, 

Haarlem, Leiden en Veere, weinig zakkendragers haalden als individuele beroepsbeoefenaar een plaats in de 

beeldende kunst (het ontbrak aan financiën en maatschappelijke status).  

5 A. de Vries, p. 139.  

6 J. Kingma, oud-huisarts, amateur historicus, groot kenner van de Zaanstreek, betitelt de losse arbeiders die 

buiten de gereguleerde (fabrieks)arbeid een speciale plaats innemen in de Zaanse arbeidswereld, als "cowboys". 

In: Het Zaanspoor: een eeuw spoorweghaven van Wormerveer, Wormerveer Weleer, uitgave van Historische 

Vereniging Wormerveer, jaargang 7, nummer 1, 13 februari 2009.  

7 De gilden van korendragers, zakkendragers en andere sjouwerlieden kenden naast de nummering een verdeling 

van het werk via dobbelstenen ('smakken'), al of niet geworpen via een trechter. Beide systemen kwamen ook in 

de havens voor, bij grotere als Amsterdam en Rotterdam, bij kleinere als Delfzijl en Zaandam. Zie: W.H.M. de 

Fremery, Moet de arbeidsbemiddeling in het havenbedrijf geregeld worden? In: Tijdschrift der Nationale 

Vereeniging tegen de werkloosheid, maart 1914. Zie voor korendragers: A. Knotter, Stedelijke economie en 

arbeidsmarkt. Amsterdam in de eerste helft van de negentiende eeuw BMGN, 101 1986 afl. 4 pp. 551-580 – 

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (Koninklijk Nederlands Historisch 

Genootschap). A.J. Teychiné Stakenburg, Zakkendragers van Rotterdam, Rotterdam 1984, p. 20.  

8 H. Boot, Opstandig volk. Neergang en terugkeer van losse havenarbeid, Amsterdam 2011. Na de Tweede 

Wereldoorlog en ook in de periode dat een groot aantal kappies in de Amsterdamse haven werkten, droeg de 

havenpool de naam: Stichting Samenwerkende Havenbedrijven: SHB.  

9 J. Atkinson, N. Meager, Changing Working Patterns. How companies achieve flexibility to meet new needs, 

Institute of Manpower, London, 1986. 

  

Solidariteit extra 368-2, 11 november 2018 

2. Waar kom je van? 

Veertien dagen geleden, 367 extra 2 - 29 oktober 2018, kondigde ik heel voorzichtig 
een serie aan over de geschiedenis van de losse ploegen in de Zaanstreek. 
Inmiddels is de knoop doorgehakt. In deel 1 ging ik na ik een tip van een oud-lid van 
Kappie, één van de ploegen, op zoek naar de korendragers. Eeuwenlang de bezige 
en stoere dragers van de transporteconomie. In de Zaanstreek de zaad- of 
zeedsjouwers geheten. Ze zullen later in deze serie terugkomen. Deze keer gaat het 
over de interne organisatie, gebruikmakend van gesprekken met leden van 
verschillende ploegen.  

De bestaansgrond van de losse ploegen in de Zaanstreek lag in de 
georganiseerde beschikbaarstelling van losse arbeid. Zij voorzagen in de vraag 
van bedrijven naar tijdelijke arbeid om in balen of anderszins verpakte of te 
verpakken goederen te verplaatsen; samen te vatten als sjouwen, oftewel met 

inspanning dragen.1  

Nummerstelsel 

De organisatie van de ploeg richtte zich op de werving, indeling, uitvoering en uitbetaling 
van het werk. De uitwerking kon per ploeg verschillen. Naast kleinere van een paar man die 

https://www.solidariteit.nl/extra/2018/waar_kom_je_vandaan.html#n1
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tijdelijk bestonden, telde de Zaanstreek er door de jaren heen vier. Ze waren in oorsprong 
werkzaam voor de fabriek(en) van de vestigingsplaats (stad of dorp): Koog aan de Zaan, 
Wormer, Wormerveer, Zaandam. Zonder formele hiërarchie was de 'eerste man' letterlijk 
meewerkend voorman, hij zorgde voor de relaties met de 'inlener' (opdrachtgever), de 
bedrijfsdirecteur of diens vertegenwoordiger. Hij nam het uit te voeren werk aan, maakte 
afspraken (onderhandelde) over voorwaarden als plaats, tijdsduur, (stuk)loon en aantal 
arbeiders, haalde het geld op bij de opdrachtgever(s) - of liet dat doen - en betaalde de lonen 
uit aan de door hem geregistreerde arbeiders. Hij was belast met de werkindeling, de 

zogeheten besteking via een nummerstelsel.2 De registratie bestond uit niet meer dan een 
schriftje of bloknootje met namen en de daaraan verbonden nummers. De praktijk leerde of 
nieuwelingen het werk aan konden, familieleden of vrienden zorgden voor de tip of 
aanbeveling; kern van de sollicitatie: waar kom je van?  

Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw verliepen de contacten tussen de eerste man en de 
andere leden van de ploeg direct en persoonlijk, ook die met het bedrijf, vaak de besteker 
aldaar. Meestal met de fiets, later telefonisch. Afhankelijk van de duur van de arbeid kwamen 
ze 's avonds om zeven uur op straat bijeen op een vaste plaats ("de beurs"). Was er veel werk 
te verdelen, konden arbeiders zonder nummer aansluiten. Op een vaste avond, meestal 
vrijdag, was ook de uitbetaling op de beurs. In vroegere jaren kon dat ook wat schimmig in 
de kroeg gebeuren. Berucht in de havens, omdat ploegbaas en kroegbaas samenwerkten of in 

één persoon verenigd waren: Die het meest op het leitje staat, komt het eerst aan het werk.3 

Een dergelijke, 'betaalde' voorkeur kwam niet voor bij de Zaanse ploegen. Het café in de 
buurt van de beurs kon met name op vrijdag gemakkelijk gevonden worden om 'even bij te 
praten', zeker wanneer de besteking een hele week betrof.  
In 1976 kwam ik bij Kappie, mijn vader werkte er al vanaf begin jaren vijftig en was 
besteker. Dat deed hij 's avonds na zijn werk. We hadden nog geen telefoon. Als jongetje 
ging ik soms achterop de fiets mee naar de Gedempte Gracht, daar waren de mannen om te 
horen of er werk was en waar. Het nummer bepaalde dat. De hoogste nummers kregen het 
beste werk, en als het even kon, werden de oudjes ontzien. Later, als mijn moeder het te 
druk had, nam ik de telefoon aan, ook als de bazen belden. Zo veel man hier, zo veel man 
daar, gaf ik dan door. Kappie zelf kende geen bazen, ook al had mijn vader nummer één, 

meer was het niet.4  

 

Sjouwen 

Tot de jaren tachtig waren de losse arbeiders met een 
werknemersverklaring in dienst van het bedrijf dat hen 
besteld had, voor de eventuele opleiding zorgde en de 
sociale lasten financierde (werkloosheidswet en 
ziektewet; géén pensioenopbouw). De eerste man 
verzamelde de loonzakjes; per gewerkte tijd, per man en 
dus per bedrijf. Voor zijn bemiddeling en overige, 
regelende activiteiten hield het bedrijf voor hem 1 
procent in, dat werd meer nadat hij minder of niet meer 
meewerkte. Een deel kwam 'terug' met bijvoorbeeld een 
fruitmand als iemand langer ziek was, een kerstpakket 
dat kon een 'vleesbon' zijn (vijftig gulden waard bij de 
slager), soms een banketletter en af en toe een feestje 
met echtgenote of vriendin.  

Gevel Ambachtshuis van de 
korendragers, 17e eeuw Brugge.  

Foto Jean-Pol Grandmont –  
Wikimedia, CC 3.0. 

https://www.solidariteit.nl/extra/2018/waar_kom_je_vandaan.html#n2
https://www.solidariteit.nl/extra/2018/waar_kom_je_vandaan.html#n3
https://www.solidariteit.nl/extra/2018/waar_kom_je_vandaan.html#n4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bruges_Carved_stone_sign_-_JPG1.jpg
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Behalve dat de losse arbeiders het zware werk deden, onderscheidden zij zich van hun 'vaste' 
collega's door hun tijdelijke arbeidsrelatie die een dag, een week en soms maanden duurde. 
Dat laatste betekende dat (de besteker van) het bedrijf hen 'door bestelde', dus na ervaren 
tevredenheid op naam aannam. Hoewel meerdere leden van de ploeg op hetzelfde moment 
ingezet konden worden, was er geen sprake van een bepaalde 'eenheid' die zich als geheel 
aanbood, zoals bijvoorbeeld bij de polderwerken, de seizoens- of trekarbeid het geval was. 
Met een 'maat' samenwerken, meestal de man met één nummer hoger of lager, kwam wel 
voor. Het werktempo, de lengte en kracht van de twee moesten dan vergelijkbaar zijn, indien 
nodig konden ze elkaar een beetje opvangen, bij een slechte dag, een lange nacht of een 
kleine blessure.  

Lossen, opslaan en laden van goederen, dat was het werk van de losse arbeiders, een reeks 
vaardigheden die meer dan vervangbare spierkracht vergde en waarin zij gespecialiseerd 
waren. Tot hun bagage behoorden ook zorgvuldigheid, concentratie, materiaalkennis, 
krachtverdeling en samenwerking. Soms deden hun vaste collega's dat werk ook, zoals 
andersom de 'lossen' in de productie ingeschakeld konden worden als daar een tijdelijk 
tekort aan arbeidskracht was.  

We deden het sjouwwerk, maar wat noem je sjouwen. Dat is nou de tactiek. In de Zaan 
deden we het op onze kop, met een kap, of zoals ik een legerpet, anders trok die baal aan je 
haren. In Amsterdam pakte je er met z'n tweeën één, daar gingen ze niet met een baal op 
hun kop lopen, 'ja ik ben gek'. Wij namen in ons eentje één baal, het voordeel is dat je met je 
rug recht staat en je handen vrij hebt; was een Zaanse gewoonte. Het liefst hadden we een 
'harde baal', die bleef goed liggen en zakte niet half over je hoofd.  
We pakten alles aan. Als je geen zwaar werk aan kon of een zwakke rug had, ging je niet bij 
Kappie werken - dat het zwaar was, was algemeen bekend - dat ging vanzelf, er waren 
genoeg jongens die het na een paar dagen al gezien hadden. Kijk ik naar de lijst namen van 
kappies die via de havenpool in de haven hebben gewerkt, staan daar toch wel heel wat 
mensen op die best vroeg dood zijn gegaan. Niet alleen door de balen van honderd kilo, 
later zestig tot tachtig, we hadden te maken met werk in stoffige ruimtes, met insecticiden 

bespoten cacao en vervuilde grond..5 

 

Twee man verplicht, overslag blik afkomstig van voormalige Hoogovens - CTA, 
 17 mei 1982. Foto Piet den Blanken. 

https://www.solidariteit.nl/extra/2018/waar_kom_je_vandaan.html#n5
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1 De waarschijnlijke oorsprong van het begrip 'sjouw' is een sein (opgerold touw), een teken dat van een aan de 

rede liggend schip de lading aan boord kan worden genomen.  

2 Besteken verwijst naar 'bestek', een ontwerp, een bestek of een plan maken. Het nummerstelsel streefde naar 

een objectivering in de verdeling van het werk. Andere methoden waren dobbelen of loten onder de 

beschikbare, losse arbeiders (of eerder: gildeleden).  

3 Arbeidsenquête. Verslag omtrent het onderzoek, ingesteld door de derde Afdeeling der Staatscommissie van 

Arbeidsenquête, benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 (Staatsblad no. 1). In het bijzonder ten aanzien 

van het los- en laadwerk bij zeeschepen te Rotterdam en Amsterdam, p. 90.  

4 Rob Buijs (1955), interview 24 juni 2015. Rob werkte van 1976 tot 1989 bij Kappie. Ook grootvader was eerste 

man. Zoals Kappie bij de Gedempte Gracht kwam de Wormerveese Ploeg samen op de hoek van de Zaanweg bij 

sigarenboer Pietje Bakker en de Koogse Ploeg (de Koger) voor de Waakzaamheid bij Koogersluis.  

5 Nol Grootes (1943), interview 26 april 2013. Nol werkte van 1970 tot 1998 bij Kappie, daarna aansluitend negen 

jaar bij de Koogse Ploeg. 

 

Solidariteit extra 369-2, 25 november 2018 

3. De kopsjouwers en de glijgoot 

Al weer het derde deel van de serie over de geschiedenis van de Zaanse losse 
ploegen. Het eerste, 28 oktober 2018, ging langs de korendragers, zelfs tot in 
Ouderkerk aan de Amstel, en bracht hun voorgangers in herinnering, de zaad- of 
zeedsjouwers. Het tweede deel, 11 november 2018, liet hun sjouwtechniek zien, hun 
organisatie met de 'eerste man' oftewel de meewerkend voorman, de interne 
werkverdeling via het nummerstelsel en de vrijdagavondbeurs waarop ze dat elke 
week trouw toepasten. Deze keer gaat het over flexibiliteit als hun bestaansgrond. 
Over hun racefiets, het tonnengeld, hun solidariteit, hun persoonlijke haak en niet 

vergeten hun specialiteit van het 'klampen'.  

Wat we tegenwoordig flexibele arbeid noemen, heeft als losse arbeid, 
waaronder seizoens- en trekarbeid, een eeuwenlange geschiedenis. Ook bij de 
losse ploegen draaide het bestaan om 'flexibiliteit' en wel ten opzichte van 
inlenende bedrijven die een goederenstroom met pieken kenden, bijvoorbeeld 
cacao in de wintermaanden. De verhouding van de ploeg tot dat bedrijf was er 
één van veranderende beschikbaarheid in tijd, plaats, aantal en soort arbeid.  

Amateurwielrenners 

De ploegen boden een reservoir aan arbeidskracht dat wisselend aangeboord kon worden en 
het geheel van de bedrijfsvoering voor de ondernemer profijtelijker maakte. Ook omdat de 
ploegleden bereid waren tot langere en meer ongeregelde arbeidstijden, inclusief avond- en 
nachtwerk en de ploegendienst. Daarmee haalden ze een 'knap loon' binnen dat, afgezien van 
een eventueel stukloon en de verschillen per bedrijf, voor ieder hetzelfde was. Het was hoger 
dan dat van de collega's die met een reguliere arbeidsovereenkomst in het bedrijf werkzaam 
waren. Als het ware ter compensatie van ontbrekende bedrijfsvoorzieningen als de 
aanvulling tot 100 procent loon bij ziekte en de uitkering van een 'dertiende' maand'.  

Overigens, de losse arbeiders spraken meestal in plaats van stukloon over 'tonnengeld', een 
term die ook in de havens voorkwam, de betaling ging per ton behandeld product. Veelal 
verbonden aan het 'klaar naar huis systeem': hoe sneller een bepaald aantal tonnen verwerkt 
was, des te eerder de arbeidstijd eindigde. Populair in de losse ploegen. Na bijvoorbeeld twee 
uur 's middags kon een nieuwe klus aangenomen worden, bij hetzelfde bedrijf of elders, soms 
op het eigen boerenbedrijfje of fuiken voor paling zetten of juist legen. Uit de gevoerde 
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gesprekken bleek meerdere malen dit 'klaar naar huis systeem' goed te combineren met de 
middagtraining van een amateurwielrenner die graag zijn gebruiksklare racefiets toonde.  

Juweeltje 

De niet veel voorkomende spanningen in de onderlinge relaties tussen 'los' en 'vast' betroffen 
dit 'klaar af systeem', zichzelf en elkaar opjagen tot een hoog tempo, met een reëel 
ziekterisico en ondermijning van de werkgelegenheid (ooit in de Amsterdamse haven volgens 
de collectieve arbeidsovereenkomst, cao, niet toegestaan). 
In het algemeen echter zetten tussen 'los' en 'vast' samenwerking en wederzijdse erkenning 
de toon. En meer dan dat. Oud-kappie Rob Buijs vertelt van de ongeschreven regel in de 
Amsterdamse haven: als zij gingen staken, deden wij mee. We waren allemaal lid van de 
bond. De bazen wilden ons bij een staking wel inhuren, maar dan kwamen ze van de SHB 

'hé jongens' en dan stopten wij ook en beurden van de stakingskas.1  

Zoals sommige geïnterviewden hun fiets showden, lieten anderen met trots hun 'haak' zien, 
waarmee ze de balen versjouwden. Een handgreep met twee tanden of klauwen, een 
juweeltje speciaal laten maken of van de zwager/instrumentmaker als verjaardagscadeau 
gekregen. De twee tanden hadden het nadeel dat de haak in de baal vast kon draaien, met 
één klauw gebeurde dat niet, die draaide mee, maar de uit te oefenen kracht was minder. 
Een ander werktuig heette het 'lepeltje' dat aan een handschoen vast kon zitten. Was het 
bezwaar van de haak dat een vrij groot gat getrokken kon worden, de lepel deed dat niet. In 
plaats van een tand zat een plaatje aan de haak met tien spijkertjes - heel kort en puntig. 
Oud-kappie Han de Graaf: Nadeel was dat als het lepeltje op een cacaoboon stootte, had je 

geen greep en kreeg je maat in zijn eentje zestig kilo voor zijn kiezen.2 
Hoe persoonlijk zo'n haak was, vertelde Willem Stam van de toenmalige Wormerveerse 
Ploeg: Omdat ik links ben, had ik een speciale haak laten maken. Dat had zo zijn voordelen. 
Op wat moeilijke hoeken of randen aan de linkerkant kon ik makkelijk trekken of tillen. Dat 

werd een soort specialiteit.3  

 

Foto – Chris Pennarts 

https://www.solidariteit.nl/extra/2018/de_kopsjouwers_en_de_glijgoot.html#n1
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Klampen 

Bij balen tabak - tot halverwege de twintigste eeuw telde Amsterdam als dé tabakshaven - 
was enige voorzichtigheid geboden. In de dekbladen mochten geen gaatjes komen, de 
oplossing bestond uit een soort binnenband met punaises. En dan was er het Javaantje dat 
met enige heimwee genoemd werd, een stokje van een centimeter of dertig met een haak 
waarmee een baal naar je toe getrokken kon worden; bijvoorbeeld de onderste die min of 
meer in de prut lag. Gemaakt door Indonesische havenarbeiders en tussen de balen in het 
ruim achtergelaten. 
Al deze kleine instrumenten stonden in dienst van het 'klampen': stapelen, op hoogte 
brengen van balen, bijvoorbeeld in het ruim van een schip of in een opslagloods. Vaak als een 
"Zaanse specialiteit" aangeduid, evenals de dekschuiten, waarvan dan ook een specifieke 
"Zaanse maat" bekend is (17 bij 4,20 meter). Zonder ruim, met een beperkte diepgang, 
relatief lang en breed, met een dekhoogte op ongeveer hetzelfde niveau als de kade. Zeer 
geschikt om zonder hindernissen te kunnen varen en om via het dek toch een aanzienlijk 
laadvermogen van ongeveer dertig ton te halen. De balen waren gelost van een zeeschip in 
Amsterdam, overgeladen naar een dekschuit en vervolgens vervoerd naar de kade van de 
fabriek. Soms trad een kappie als helper van de schipper op, ingeleend door het 
schuitenvoerdersbedrijf Van Bruinessen.  

De balen kwamen met een schuit binnen, eerst haalden we de dekkleden eraf, dan met de 
haak een baal van de dekschuit en vervolgens hesen we die met een soort knijper die aan 
een touw vastzat, omhoog. Soms naar vier of vijf verdiepingen. Dat kon ook met een 
glijgoot, de sul, door de man die aan de lier stond en met de andere goot naar beneden 
waar de sjouwploeg één of meer verdiepingen lager klaar stond. De kopsjouwers pakten de 
balen regelrecht van de goot op hun kop om ze op te slaan. Via de twee goten ging het 
constant omhoog en omlaag. Je maakte een stapel van tien balen en dan legde je er één of 
twee op de grond en ging je daar op staan om hoger te kunnen stapelen. Op deze manier is 

dat doorgegaan tot later het bulkgoed in containers kwam.4  

 
1 Rob Buijs (1955), interview 24 juni 2015. Rob werkte van 1976 tot 1989 bij Kappie. Ook grootvader was eerste 

man. Zoals Kappie bij de Gedempte Gracht kwam de Wormerveese Ploeg samen op de hoek van de Zaanweg bij 

sigarenboer Pietje Bakker en de Koogse Ploeg (de Koger) voor de Waakzaamheid bij Koogersluis.  

2 Han de Graaf (1962), interview 7 juni 2013. Han werkte bij Kappie van 1984 tot 1998, daarna enige jaren bij de 

Koger. Zijn overgrootvader werkte het laatste kwart van de negentiende eeuw bij een losse ploeg, of die Kappie 

heette, weet ik niet. De grootvader (1909) van Han sloot zich na de Tweede Wereldoorlog eerst bij de Koger 

daarna bij Kappie aan.  

3 Willem Stam (1949), interview 3 mei 2016. Willem begon op zestienjarige leeftijd bij de "Ploeg Stam", waar 

eerst zijn grootvader (Willem, 1897) en later zijn vader (Thomas, 1922) eerste man waren. In 1980 volgde hij 

zijn vader op.  

4 Gerard Stadt (1952), interview 17 oktober 2013. Als zeventienjarige bij de Koger gekomen, waar zijn vader (in 

1948 begonnen) besteker was. Gerard werd dat ook. De term 'sul' verwijst naar 'domme kracht', een werktuig 

om zware voorwerpen te verplaatsen. 

 

Solidariteit extra 370-2, 9 december 2018 

4. Ongebondenheid 

Zeker bij stakingen, bijvoorbeeld bij de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal bijna 
een eeuw geleden, werden losse arbeiders betiteld als 'vagebonden', later positiever 
heetten ze wel 'cowboys'. Dat ze bepaald niet als lijdzaam bekend stonden, gold ook 

https://www.solidariteit.nl/extra/2018/de_kopsjouwers_en_de_glijgoot.html#n4


 
17 

 
 

 

voor de mannen van de Zaanse losse ploegen. Wat chiquer gezegd: ze kenden geen 
'patronale binding'. Daarover gaat dit vierde deel in de serie over de geschiedenis 
van deze Zaanse ploegen. Het eerste, 28 oktober 2018, was een verkenning via hun 
voorvaderen de 'zaadsjouwers'. Het tweede deel, 11 november 2018, toonde hun 
sjouwtechniek, 'eerste man', interne werkverdeling en nummersysteem. Die van 25 
november 2018 ging over hun op flexibiliteit gebaseerde arbeid die, hoe wisselend 
ook, goed verdiende en naar verhouding veel 'eigen tijd' bood.  

De onderlinge verhoudingen tussen de verschillende ploegen stonden zelden in 
het teken van de concurrentie om de inleen door een bedrijf. Hun aan een stad 
of dorp gebonden herkomst riep dat niet op. Ook later, toen de grenzen van de 
vestigingsplaats overschreden werden, bleef er een informele 
terreinafbakening. Zo kwam Kappie bijvoorbeeld in de Amsterdamse haven en 
bij Albert Heijn, de Koger bij Cacao de Zaan, de Wormer Ploeg bij Gerkens 
Cacao en die van Wormerveer bij Croklaan, productie van vetten.  

Overlevers 

Onderlinge uitleen kwam voor, vaak op aanvraag van Kappie dat het uitgangspunt van 'altijd 
leveren' praktiseerde, mede daardoor mensen aantrok. Kappie bood werk, ook al was het 
tijdelijk. Het was de bekendste losse ploeg in de Zaanstreek met een cacaogeschiedenis bij 
Controle- en Veembedrijf Cornelder In Amsterdam. Kappie had 'de naam', maar ook bij 
andere ploegen was het dragen van een kap gebruikelijk. Kappie betrof toch de mensen die 
een beetje met de duim achter de bretels liepen, Kappie was Kappie, dat zat er een beetje 

achter.1  

De ploegen verschilden niet veel in grootte, vijftien tot veertig man (Kappie groeide later 
korte tijd uit tot een bestand van ongeveer 150), met voor de meesten een leeftijd tussen de 
dertig en veertig jaar. De ouderen, sommigen werkten tot aan hun AOW bij een losse ploeg, 
zijn voorbeelden van een 'healthy worker'. In tegenstelling tot meerdere arbeidsongeschikt 
verklaarde collega's waren zij ware overlevers, geselecteerd door de praktijk van de arbeid. 
Fit en fysiek sterk, niet getroffen door chronische blessures of andere 
gezondheidsbeperkingen. Naar elkaar wilden ze dat ook wel tonen. Hele weddenschappen, 

Foto - Piet den Blanken 

https://www.solidariteit.nl/extra/2018/ongebondenheid.html#n1
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met losse handjes laten zien hoe sterk je bent, met drie balen suiker op je kop, rechtop 

blijven, was levensgevaarlijk.2  

Poen in vrijheid 

Deze krachtpatserij raakt het beeld van de onverschillige, rauwe bonk dat aan de losse 
arbeider hangt: hij neemt het niet zo nauw met de regels, op het onaangepaste af, wil snel 
veel geld verdienen. Een ideologische typering van de geringe sociale status die aan de 
ongeschoolde, fysieke arbeid gegeven wordt. Graag gebruikt door de buitenwacht die zich 
beter en meer geslaagd acht en zich afgrenst van dit 'gemene volk'. Een afstand die terug te 
vinden is bij de geïnterviewde functionarissen van de bedrijven die contacten onderhielden 
met zowel de eerste man als de ploegleden. Met enige reserve spraken ze van altijd wel een 
paar mannen aan de onderkant van de samenleving. Hard werken, maar weinig geld opzij 
leggen. Een ander slag mensen. Niet geïnteresseerd in de regelmaat van een vaste baan en 

soms een liefhebber van het café. 3  

De losse arbeiders bevestigden dit beeld van afwijkend gedrag niet, eerder legden ze de 
nadruk op hun reële bestaan met onzekerheden, waarmee goed te leven viel. Enige trots is 
hun niet vreemd, noch opportunisme. Kappie was een bewuste keuze, maar om A, B en C de 
poen en D de vrijheid. We rommelden soms met een uitkering, met tijd en lading en waren 
niet kieskeurig. Ik heb ook wel hagelslag gedraaid. Even wennen en om je heen kijken, 

maar de besteking zorgde als het even kon voor werk en daar ging het tenslotte om.4 Of: Je 
kon op en aan. Niets en niemand stond vast. Je kon weken lang niks met Kappie te maken 
hebben en op zoek naar werk gaan, je kinderen moesten tenslotte eten. Een vaste baan is 

armoede, met het losse werk ben je je eigen baas en je vangt meer.5  

Relatieve onafhankelijkheid 

Dit opportunisme kan opgevat worden als de schaduwzijde van een mentaliteit van 
ongebondenheid die uitdrukking geeft aan de losse verhouding tot het bedrijf. Een 
onafhankelijkheid die de vrijheid biedt niet opgenomen te zijn in de gewoonten, de traditie, 
de cultuur, de vanzelfsprekendheden van een bedrijf. En bovendien door de ervaren 
bedrijfsverschillen een relativering mogelijk maakt. Weliswaar kon de bedrijfshiërarchie niet 
ontlopen worden, noch de druk van de winstdoelen en snel en efficiënt te moeten werken. 
Maar alleen al de keuze een dag niet te werken, een week of langer voor een vakantie uit te 
trekken, roept een vrije handelingsruimte op, een basis van autonomie.  
Logischerwijs kon dit vrijheidsbesef sterker geuit worden bij een ruime werkgelegenheid en 
een vol loonzakje, maar één omstandigheid droeg steeds bij aan de ongebondenheid van de 
losse arbeiders, dat was hun organisatie. Een vorm van nauwelijks geregelde zelforganisatie. 
Niet alleen individueel 'je eigen baas', maar ook collectief. Dat laatste door vele onderlinge 
contacten en (minstens jaarlijkse) bijeenkomsten over de gang van zaken, bovendien gevoed 
door de regelmatig voorkomende persoonlijke/familiaire banden buiten het werk en een 
traditie van 'vader op zoon'. De typering van 'een gesloten wereld', kon dan ook zowel een 
verwijt als een waardering inhouden, afzondering van anderen of loyaliteit aan elkaar.  

De twee kanten: overleven met risico's en ongebonden vrijheid, geven uitersten weer in de 
verhouding tot arbeid, bedrijf en loon. Beide zullen in een bepaalde mate aanwezig zijn. 
Opvallend is wel dat in vrijwel alle gesprekken de afwisseling en de relatieve 
onafhankelijkheid in het werk aan de orde kwamen in termen van avontuurlijkheid, 
vrijheidsdrang en zelfstandigheid.  
Ik vond het prachtig, dat buitenwerk. Kappie was voor mij het vrije leven, los van een baas, 
in dienst van mezelf. Je kwam overal, was zelfstandig en ik kon een beetje blijven boeren op 

m'n eigen land. Het was een avontuurlijk bestaan. Geen vastigheid, daar kies je voor.6  
Vroeger koos je voor het losse werk, omdat je vrijer was en het veel meer betaalde dan een 
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vaste baan. Je kon je eigen keuzes maken, we waren een soort wilde ploeg, tot eind jaren 

zestig, weinig was vastgelegd en onderling waren we gelijk.7  
Die vrijheid niet alledag te hoeven werken, was aanlokkelijk. Ook de kans op een langere 
vakantie, mijn vrouw werkt in het onderwijs, we konden dus wel een maand weg. En dat 
kon, omdat we harde werkers waren, met vrijheidszin. Maar je moest ook weer niet te lang 

weg, dan verviel je nummer.8  
Hun vrijheid was van groot belang, ook al moesten ze soms letterlijk het vuile werk 
opknappen. Vrije jongens die voor de hoge verdiensten gingen. Na een paar dagen 

buffelen, konden ze wat anders doen, een beetje het vrije leven.9  

 
1 Gerard Engel (1946), interview 27 augustus 2014. Na zich in 1975 bij de Wormer Ploeg te hebben aangesloten, 

werd Gerard later, tot 1987, assistent van eerste man Jan Aafjes. 

2 Karel Spaander (1927), interview 18 juni 2014. Karel werkte een groot deel van zijn leven bij de Zaanse los- en 

laadploeg Kappie. Zijn broer Bauke, was evenals hun vader 'eerste man' (meewerkend voorman). 

3 Respectievelijk Jan Kat en Fred Mulder. Kat, interview 13 juni 2013, ploegchef Cacaofabriek De Zaan, Koog aan 

de Zaan, in 1996 overgenomen door ADM Cocoa - onderhield contacten met de Koogse Ploeg, gepensioneerd. 

Mulder, interview 30 juli 2014, loonadministrateur bij Gerkens Cacao, Wormer, contact met de ploeg van Jan 

Aafjes.  

4 Han de Graaf (1962), interview 7 juni 2013. Han werkte bij Kappie van 1984 tot 1998, daarna enige jaren bij de 

Koger. Zijn overgrootvader werkte het laatste kwart van de negentiende eeuw bij een losse ploeg, "of die Kappie 

heette, weet ik niet". De grootvader (1909) van Han sloot zich na de Tweede Wereldoorlog eerst bij de Koger 

daarna bij Kappie aan. 

5 Karel Spaander, zie noot 2. 

6 Nol Grootes (1943), interview 26 april 2013. Nol werkte van 1970 tot 1998 bij Kappie, daarna aansluitend negen 

jaar bij de Koogse Ploeg. 

7 Gerard Stadt (1952), interview 17 oktober 2013. Als zeventienjarige bij de Koger gekomen, waar zijn vader (in 

1948 begonnen) besteker was. Gerard werd dat ook. 

8 Rob Buijs (1955), interview 24 juni 2015. Rob werkte van 1976 tot 1989 bij Kappie. Ook grootvader was eerste 

man.  

9 Klaas Knaap, interview 13 augustus 2014. Werkte van 1963 tot 2004 van jongste bediende tot declarant bij Het 

Zaans Veem en leerde in die functies Kappie en de kappies kennen. Zowel zijn vader als grootvader stonden in 

het losse werk. In 2004 schreef hij Het Veem, Geschiedenis van en herinneringen aan een legendarisch bedrijf 

- uitgeverij Lectori Salutem Soest.  

 

Solidariteit extra 371-2, 23 december 2018 

5. Komst uitzendbureaus 

Het vorige deel 4 in deze Zaanse serie (9 december 2018) ging over de andere kant 
van het leven in de losse arbeid. Niet alleen sociaal onzeker, maar ook los van een 
specifiek bedrijf en de dagelijkse, onvermijdelijke aanpassingen. Kortom, geen 
bedrijfsbinding met een goede kans op autonomie en een gebrek aan lijdzaamheid. 
Een kans die in het vervolg nog meerdere keren zal terugkomen. 
In dit vijfde deel komt de positie van de eerste man nog eens terug en is te zien hoe 
wetgeving een einde maakt aan de zelfstandige losse ploegen, maar ook de verdere 

flexibilisering van de arbeid bevordert.  

De ploegen kenden geen formele hiërarchie met de eerste man als chef of 
(kleine) ondernemer. Zijn positie was er één van 'de eerste onder gelijken' die 
zich door persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden wist te onderscheiden van 
de andere ploegleden. De voortzetting van vader op zoon is daarvan mogelijk 
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een bevestiging, mede door (familie)tradities in relatief kleine 
gemeenschappen.  

Naam 'eerste man' 

Op een dergelijk onderscheid sluit ook aan dat de ploegen vaak de naam droegen van de 
eerste man. Zo stond die van Wormerveer te boek als de ploeg Stam en die van Wormer als 
de ploeg Kramer, later van Aafjes. De tijd vóór Syp Kramer, vlak na de Tweede 
Wereldoorlog, verbinden de ouderen aan de ploeg Piet (een naar verhouding veel 
voorkomende achternaam in Wormer, in dit geval was het ook de voornaam).  

Kramer was een bijzondere man, een keiharde werker, groot en nors, sprak nooit een 
woord te veel, behalve over voetballen. Hij verdeelde het werk, maar op papier stond er 
niks, het was 'houtje-touwtje'. Wel had hij de wind eronder. De lonen betaalde hij meestal 
uit in de kroeg van Jasper Sman aan de Zaanweg. Oud is hij helaas niet geworden, de 
vrijdag voor het weekeinde dat hij overleed, deed hij gewoon zijn werk. Dat was in 

augustus 1977."1  

Gladoren 

Jan Aafjes werd als de opvolger van Kramer aangewezen. Hij 
dacht zelf aan een proef van drie maanden, het werden 22 jaren. 
Zijn voorwaarde was dat op een andere manier gewerkt zou 
worden. Een administratie met werklijsten, waarop het aantal 
uren en tonnen genoteerd stonden en de lonen in een zakje bij 
de leden van de ploeg kwamen. Hij besteedde veel aandacht aan 
de werving van het werk met als grootste 'klanten' de 
Wormerveerse bedrijven Gerkens en Wessanen 
(voedingsmiddelen). Het laatste bedrijf bezorgde hem later een 
kantoortje (nooit aan moeten beginnen, de bazen kwamen in en 
uit lopen). Zoals Kramer was ook Aafjes goed voor zijn werk, 
daarnaast streng en direct. Een fitte en actieve man, 
duivenvereniging, zeilsport en een verdienstelijke amateur 
wielrenner.  

Ik had na het weekeinde een snipperdag en 's maandags om zeven uur in de ochtend 
stonden de jongens op de stoep. Met steentjes op de ramen maakten ze me wakker. 'Jan wat 
moeten we? Syp is dood. Kom mee naar de kantine van Unieveem, daar hoor je meer, jij 
moet zijn werk overnemen.' Ik had veel met Syp samengewerkt en wist dat het anders 
moest: overzichtelijk en controleerbaar. Belangrijk was ook dat zo lang ik het geld van de 
bedrijven bij me had, was het mijn risico. De tijd ervoor en erna waren de jongens 
verantwoordelijk. Tot slot zei ik: ik ben een gladoor, we zijn allemaal gladoren, dus we 
heten niet de Wormer maar de Wormerveerse Ploeg. En dat bleven we al die jaren. Een 
gladoor is de bijnaam van Wormerveerders. Onze voorvaders die in de molens werkten, 
konden elkaar door de herrie van de persen niet goed verstaan. Wilden ze dat toch, deden 

ze hun vettige hand achter hun daardoor glad geworden oren.2  

Jongens 

Aafjes bleef als eerste man meewerken. De stroomlijning van de organisatie hield hem ook 
buiten zijn werk bezig: telefoondienst, regeling bij ziekte en vakanties en onderhandelingen 
bij de bedrijven. Daaronder viel ook de 1 procent afdracht die via de loonadministratie per 
kas verliep. Ook omdat hij tijd wilde houden voor het contact met 'zijn' jongens trok Aafjes 

Jan Aafjes 
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als assistent Gerard Engel aan die hem af en toe verving, met name tijdens vakanties. Wat 
veranderde Aafjes nog meer?  

Tot de ordening die hij aanbracht, behoorde ook: een vergadering, een paar keer per jaar, 
bij één van de jongens of bij hem thuis of ergens anders. Iedereen kon komen, dat bood 
openheid en duidelijkheid door vragen en antwoorden over bijvoorbeeld de verdeling en de 
veranderingen van het werk en de opbouw van het loon. Kennis die goed is voor het 
zelfvertrouwen. Deze onderlinge contacten zijn niet, zoals bij andere ploegen, op een 
vereniging of stichting uitgelopen. Wel splitste zich gedurende ongeveer een jaar, 
1980/1981, een groep af onder de naam 'Vereniging Los- en Laadploeg Wormer'. Aafjes 

bleef echter zijn eigen weg gaan.3  

Regulering 

De gang door de losse ploegen naar een formele bestuursstructuur in de jaren tachtig, met 
Kappie als koploper, vond zijn oorsprong in wetgeving - 1957 – over de uitleen van 
arbeidskracht door koppelbazen en het gerommel daar omheen. Het waren de jaren van een 
lage, geregistreerde werkloosheid: 1953 - 2,4 en 1963 - 0,8 procent en de 'autonome' 

loonbeweging (buiten de 'geleide loonpolitiek'); 1953 - 1,6 en 1963 - 3,0 procent). 4 Na het 
traject met onder andere de Sociaal-Economische Raad, volgde in 1965 de Wet op het ter 
beschikking stellen van arbeidskrachten (WTBA) die zich richtte op de ontduiking van 
loonvoorschriften en overtreding van belastingwetten.  

Deze ronselarij deed zich met name voor bij de bouw, de schoonmaaksector en in het 
havenbedrijf waar in Amsterdam elke koppelbaas Tante Anna heette. Van de vele loonacties 
door 'reguliere arbeiders' is de Rotterdamse havenstaking van 1970 bekend geworden door 
de leus "75 gulden ja, 25 gulden nee". Het was ook de tijd van de opkomst van de 
uitzendarbeid - zo begon Randstad in 1960, het jaar van de oprichting van de Algemene 
Bond van Uitzendbureaus, ministerieel erkend in 1966 - die met de wet de eerste regelgeving 
tegen malafide praktijken onderging.  

 

Foto - Piet den Blanken 
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Einde 

Na 1971 kwamen door de invoering van een vergunningstelsel voor de 'uitleen van 
arbeidskracht' de losse ploegen in beeld. Zij het op afstand. Aan de verstrekking van een 
ministeriële vergunning was een aantal voorwaarden verbonden. Onder meer: de 
inschrijving in het handelsregister via de Kamer van Koophandel, een deugdelijke 
(loon)administratie, een voorschrift niet meer loon en onkostenvergoeding te betalen dan 
aan een vaste arbeider en een verklaring van goed gedrag. Weliswaar was de wettelijke 
regeling toegespitst op de erkenning van een uitzendbureau, een losse ploeg kon door een 
dergelijke 'rechtspersoonlijkheid' intern de organisatie (kantoor) en extern de positie (geen 
koppelbaas) versterken. Dat betekende de overgang naar een onderneming, bijvoorbeeld als 
een vereniging of stichting met de wettelijke basis van een uitzendbureau. Daarmee eindigde 
de formele arbeidsverhouding tussen het inlenende bedrijf en de ingeleende arbeidskracht 
die immers in dienst was getreden van de uitlener (voorheen losse ploeg).  

De concrete uitvoering van de genoemde voorwaarden vond niet van de één op de andere 
dag plaats. De bestaande losse ploegen waren als zodanig geen onderwerp van wetgeving, 
maar konden de nieuwe regelingen op hun uitleenarbeid toepassen of daartoe door de 
bedrijven dringend verzocht worden. Een inlenend bedrijf kon echter ook, voorlopig, de 
'oude' situatie voortzetten, dus in zee (blijven) gaan met een losse ploeg zonder enige 
frauderende smet. En dat gebeurde. 
Ik leende uit aan een bedrijf zonder een bedrijf te hebben. Van een wet die de losse arbeid 
regelde, heb ik nooit wat gemerkt. Ik speelde wel de baas, maar ging niet over het geld. Dat 
kwam van het bedrijf dat alles via de boekhouder liet lopen, het loon en wat daar bij 
hoorde. Zo was het en zo bleef het. De inleners hadden in ons geval, denk ik, nog geen 
enkele behoefte gehad aan een verandering. Bij Aafjes, wisten ze, was alles open en tot in de 

puntjes geregeld, geen gedoe met geld, afspraken kwamen we altijd na.5  

 
1 Gerard Engel (1946), interview 27 augustus 2014. Na zich in 1975 bij de Wormer Ploeg te hebben aangesloten, 

werd Gerard later, tot 1987, assistent van eerste man Jan Aafjes.  

2 Jan Aafjes (1934), interviews 9 en 30 juni 2016. Jan was op zijn zestienjarige leeftijd als losse werker begonnen 

bij de Zaanse Haringinleggerij van Dirk Boon, daarna onder andere in de kolen en balen en uiteindelijk vanaf 

1972 in de ploeg van Kramer, de Wormer Ploeg. Hij overleed totaal onverwacht op 6 oktober 2016, waardoor 

beoogde vervolggesprekken niet plaatsvonden. Een paar maanden eerder stuurde hij mij delen uit de bundels, 

Met een Knipoog 1 en 2 (ongedateerd) die hij voor zijn kleinzoon geschreven had. Daarin beschrijft hij zijn leven 

binnen en buiten het werk. In 1999 was hij gestopt met betaald werken.  

3 Gerard Engel, zie noot 1. Die afsplitsing betrof meningsverschillen over de hoogte van de lonen, de 

werkverdeling en de wel (Kappie) of niet (Aafjes) aanvaarding van de ongezonde arbeid bij Philips-Duphar.  

4 Centraal Bureau voor de Statistiek, http://statline.cbs.nl - Beroepsbevolking vanaf 1800. 

5 Jan Aafjes, zie noot 2. Hij verwees naar de eerste versie van de wet Flexibiliteit en Zekerheid (1999) die onder 

meer de duur van tijdelijke contracten vastlegde en Gerkens/Cargill tot beleidswijzigingen dwong.  

  

Solidariteit extra 372-2, 6 januari 2019 

6. Wetgeving en mechanisering 

Na een bestaan dat teruggaat tot de tweede helft van de negentiende eeuw, maakte 
een dikke eeuw later wetgeving een einde aan de zelfstandige losse ploegen van de 
Zaanstreek. Aangejaagd door de mechanisering van het traditionele sjouwwerk, 
Weliswaar was die wetgeving niet direct gericht op deze ploegen en hun basis van 
zelforganisatie, maar een formele structuur bleek onontkoombaar. Deel 5 in deze 
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veertiendaagse serie, kondigde 23 december 2018 deze overgang aan. Een proces 
dat bij de verschillende ploegen anders verliep. Van vereniging via uitzendbureau tot 
besloten vennootschap. Voorlopig echter gingen de gladoren van Wormerveer tot 
eind jaren negentig op de oude voet verder. De eerste man van die ploeg sneed dat 
aan in deel 5 en vervolgt zijn ervaringen in dit zesde deel.  

Niet alle bedrijven stonden te trappelen de wetgeving in te voeren. De 
bedrijfsvoering bleef gericht op de inschakeling van ervaren en veelzijdige 
sjouwers op tijdelijke basis. Naar verhouding goedkoop en ook nog zeker. Liep 
dat in volle tevredenheid en zonder gedoe, kende een nieuwe regelgeving geen 
enkele prioriteit. Sterker nog, ze kwam niet ter sprake zoals bij de ploeg van Jan 
Aafjes.  

Inleen van arbeid verandert 

Van een wet die de losse arbeid regelde, heb ik nooit wat gemerkt. (…). De inleners hadden 
in ons geval, denk ik, nog geen enkele behoefte gehad aan een verandering. Bij Aafjes, 
wisten ze, was alles open en tot in de puntjes geregeld, geen gedoe met geld, afspraken 
kwamen we altijd na. Betrouwbaarheid, daar ging het om, dan kwam het werk terug. Geen 
oplichterij en andere rottigheid. Goed voor het werk, goed voor de mensen. De jongens 
zouden nooit naar een uitzendbureau willen, dat kostte loon voor een kantoor. Toen het in 
1998 bij Gerkens, tien jaar eerder overgenomen door Cargill, vanwege de Flexwet die kant 
opging, kondigde ik aan het jaar daarop met de ploeg te stoppen. Van de nog ruim twintig 
man zijn er daarna drie naar de Koogse ploeg gegaan en een paar kwamen in vaste dienst 

bij Gerkens.1  

Waar bij de andere ploegen die overgang naar een wettelijk erkende structuur plaatsvond, 
vergde dat heel wat. De eerste man, een aangetrokken werknemer of extern bureau diende 
zich met de bedrijfsvoering te belasten, zowel naar het inlenende bedrijf als de in dienst 
genomen 'losse' arbeider. De verhouding tussen de bedrijven en de ingeleende arbeidskracht 
veranderde, zo was bijvoorbeeld de tijdelijkheid scherper omschreven en diende de 
ingeleende arbeid een vervanging te zijn van wat gebruikelijk in het bedrijf gedaan werd. De 
voorwaarden om de (jaarlijkse) vergunning te verlenen en te verwerven werden al snel van 
uitzonderingen voorzien die uiteraard de nodige controle en inspanning kostten. Dit alles 
vroeg tijd.  

Foto - Piet den Blanken 
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Naar een onderneming 

Behalve de spectaculaire groei van het aantal bonafide uitzendbureaus, brak in de jaren 
tachtig de finale fase aan van een lange, 'vrije en relatief wilde' geschiedenis van drie 

klassieke losse ploegen.2 Aangewakkerd door wetgeving in de jaren zeventig vormde Kappie 
in 1980 een vereniging en in 1987 een stichting met de status van uitzendbureau. Na de 
liquidatie in 1998 stapte een groep van zo'n dertig man over naar de Koogse Ploeg die in 1991 
was overgegaan tot de verenigingsvorm en in 2006 verderging als een besloten 
vennootschap. De ploeg van Stam besloot in 1986 tot de oprichting van een uitzendbureau, 
eerst als VOF (Vennootschap onder firma) en in 1991 als Stacon BV, logistieke en industriële 

dienstverlening.3  

Wij hadden veel werk van Croklaan dat in 1971 door Unilever was overgenomen en later 
samengevoegd met een Engels bedrijf tot Loders Croklaan. Unilever wilde af van de 
rompslomp en verantwoordelijkheid dat elk ploeglid in dienst was van dat bedrijf. Wij 
dreigden het werk kwijt te raken en gingen de weg op van een uitzendbureau. Daarmee 
kwam een einde aan de oude losse ploeg. Dat viel samen met de mechanisering van een 
groot deel van het sjouwwerk. Deze overgangstijd was moeilijk. Om aan de nieuwe eisen te 
voldoen, de wettelijke vergunning en allerlei regelgeving, bouwden we een organisatie op 
met een klein kantoor en halverwege de jaren negentig zo'n honderd man in dienst. Dat 

was heel wat anders dan de vroegere ploeg sjouwers.4  

Dat lijkt inderdaad de gang van zaken geweest te zijn. De meeste inlenende bedrijven wilden 
geen 'gedoe' meer met sociale premies en individuele loonzakjes, ook omdat de uitbetaling 
steeds meer via de giro of bank plaatsvond. Een praktische vertaling van wat de wetgeving 
aangaf. Wel bleven de leiding en het toezicht over de 'ter beschikking gestelde' arbeidskracht 
bij de inlener: een gedelegeerde gezagsverhouding. Later, in 1991, werd deze verhouding 
bevestigd in een vernieuwde wetgeving om 'uitzenden' te onderscheiden van 'detacheren' 
waar die gezagsverhouding zelden gold.  
Terecht noemde Willem Stam een andere ontwikkeling die de positie van de losse arbeid 
beïnvloedde. Namelijk de mechanisering van de traditionele fysieke arbeid, zoals het 
sjouwen van balen, die zowel minder (losse) arbeiders vroeg als anders gekwalificeerde. Een 
sprekend voorbeeld is de komst van de containers. Vanaf de tweede helft van de jaren zestig 
versnelden deze metalen laadkisten de goederenoverslag aanzienlijk. En bovendien met een 
kleiner aantal mensen en nieuwe beroepsvaardigheden, zoals bediening van 
transportmiddelen als de heftruck. Ook op een andere manier werkte deze verandering door 
in de ploegen. De ondersteunende scholing was na de nieuwe wetgeving een aangelegenheid 
voor de uitlener en niet meer zoals voorheen voor het inlenende bedrijf.  

 
1 Jan Aafjes (1934), interviews 9 en 30 juni 2016. Zie noot 2 in deel vijf.  

2 De uitzendarbeid, uitgedrukt in arbeidsjaren, steeg van ongeveer 40.000 naar 125.000 in de periode 1980-1990 

(1970: ongeveer: 8.000). Ontleend aan: P. A. Donker van Heel, Inleenmotieven van werkgevers, in: 

Bedrijfskunde, tijdschrift voor modern management, 2000-4. 

3 Willem Stam, (1949), interview 3 mei 2016. Willem begon op zestienjarige leeftijd bij de "Ploeg Stam", waar 

eerst zijn grootvader (Willem, 1897) en later zijn vader (Thomas, 1922) eerste man waren. In 1980 volgde hij 

zijn vader op. Met zijn broer Bert runt hij de BV Stacon ('Stam in containers'), Willems zoon Geoffrey is 

inmiddels begonnen als bedrijfsopvolger.  

4 Aan het woord is Willem Stam.  
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Solidariteit extra 373-2, 20 januari 2019 

7. Een kantoor en een bestuur 

Het voortbestaan van de losse ploegen in de Zaanstreek kwam in de loop van de 
jaren tachtig van de vorige eeuw op losse schroeven te staan. In deel zes, 6 januari 
2019, kregen twee ontbindende ontwikkelingen aandacht: 1) de wetgeving over de 
bescherming en regulering van het uitzendwezen en 2) de doorzettende 
mechanisering die zowel de klassieke fysieke arbeid terugdrong als aan wat 
overbleef andere (meer technische) beroepsvaardigheden eiste. Dit deel 7 laat zien 
hoe in diezelfde tijd de economische neergang de traditionele inleen van arbeid 
veranderde. Tegelijkertijd kozen drie van de vier ploegen (die van Aafjes ging op 
oude voet verder, zie deel zes) voor een grondige herziening van hun 
'bedrijfsstructuur' en werkwijze. De oudste, Kappie, die al in deel twee, (11 november 
2018) via de woorden van oud-kappies opdook, nam daarin het voortouw. De 

organisatie en de interne verhoudingen kregen het daardoor zwaar te verduren.  

In een periode van economische neergang waren meer verschuivingen van 
invloed op de geleidelijke beëindiging van de losse ploegen. Zo nam de vraag om 
(ingeleende) arbeidskracht bij de bedrijven af. In de eerste plaats door de 
stijging van de geregistreerde werkloosheid - van 4,8 procent in 1980 via 10,7 in 

1983 en 6,9 procent in 1990. 1 Daarnaast door overnames, fusies en 
samenhangende reorganisaties die veelal gepaard gingen met een toename van 
de interne, flexibele beschikbaarheid van het vaste personeel dat voor een deel 
de eventuele, tijdelijke arbeid verving.  

Scheidslijn 

De omvorming of opheffing van de vier ploegen is goed te volgen bij het toonaangevende 
Kappie dat na bemiddeling van de Vervoersbond FNV in de periode 1984-1995 samenwerkte 
met de Amsterdamse havenpool SHB. De daaraan voorafgaande beslissing in 1980 om een 
vereniging op te richten, blijkt voor de direct betrokkenen een scheidslijn te vormen tussen 
het 'vrije oude' en het 'gereguleerde nieuwe'.  

Aan de komst van de vereniging en later een stichting zat 
heel wat vast. De eerste man en besteker werden 
vrijgesteld en lid van het bestuur. We betaalden 
contributie. De Beurs was niet meer op straat en ging 
tijdelijk naar het FNV gebouw aan De Weer in Zaandam. 
De volgende stap was dat een aantal leden van de 
vereniging tweeduizend gulden inlegde voor een aandeel 
in de aankoop van een gebouw aan 't Kalf, ook in 
Zaandam. Vroeger van de rooms-katholieke kerk, nu een 
kinderdagverblijf. Het werd allemaal officiëler. De 
besteking was aan een tafel in een apart zaaltje, de 
betaling ging via een loketje en na de eerder van buiten 

aangetrokken boekhouder kwam er een kantoor. 2  

Zelfbenoemde directeur 

Er gebeurde meer. Hoewel het nummerstelsel de grondslag voor de werkverdeling bleef, 
kwam er een aanpassing. Bovenaan stond de oude garde, een groepje van elf: eerste man, 
besteker, bestuursleden van de Vereniging Kappie, aandeelhouders van het aangekochte 
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gebouw. Ze hadden voorrang bij de besteking en in de praktijk altijd werk. Daarna volgde 
een tweede groep van elf met aan personen gebonden nummers, de tweede voorkeur. 
Tenslotte volgde het peloton van een onbepaald aantal zogenaamde losse nummers (kon 
oplopen tot over de honderd). Formeel kende deze lange rij geen stemrecht in de regelmatige 
vergaderingen, in de praktijk speelden hun standpunten echter mee. Afhankelijk van de 
inleenvraag van de bedrijven konden, zoals voorheen, buiten dit nummerstelsel mensen 
tijdelijk voor werk aangetrokken worden. De oude logica dat het hoogste nummer samenviel 
met het aantal 'dienstjaren' is met deze aanpassing niet aangetast, een hiërarchie met 
ongelijke posities en invloeden lag echter voor de hand.  

Met de invoering van een bestuur nam de rol van de eerste man, Cor Spaander, toe. Hij 
deed de loonrondes met de bedrijven en zette een kantoor op. Na verloop van tijd werkten 
daar vier familieleden van hem. De oude 1 procent ging stilzwijgend omhoog. Spaander 
was de zelfbenoemde directeur, een man van ideeën die het een beetje hoog in de bol had. 
Mijn vader, al jaren besteker, schoof hij naar de rand. Een moeilijke gang van zaken, de 
twee waren ook nog eens zwagers. Spaander regelde veel voor 'zijn mensen', maar wel met 
een harde hand. We vergaderden onder zijn leiding, waarbij hij niet van tegenspraak hield 
en dat soms met grote woorden liet merken. Daaruit ontstonden pittige strubbelingen over 

hoe we verder moesten. 3  

Vervoersbond FNV 

Die strubbelingen gingen de eerste tijd vooral over de financiering van het kantoor en het 
daarmee samenhangende, dalende nettoloon. Later sneuvelde na stevige discussies de 
overgang naar een besloten vennootschap; door de vergadering als ondoorzichtig beschouwt. 
Een motie van wantrouwen tegen Spaander haalde het niet. Wel werd gekozen voor een 
vrijwillige pensioenverzekering. Spaander sprak graag over 'democratisering'. Hoe ook door 
hem voorgezeten, de bijeenkomsten gaven Kappie een meer formele status en kwamen 
tevens tegemoet aan de karakteristieke behoefte aan zelfstandigheid van de kappies. Het 
gebouw was beschikbaar voor verschillende (feestelijke) gelegenheden. Op de vrijdagavond 
bedienden wisselende kappies de tap aan de bar, ze schonken voor een zacht prijsje. Via een 
lijst kwam iedereen aan de beurt voor de wekelijkse schoonmaak. Er was saamhorigheid, 
plezier, onderlinge kritiek en onenigheid. Een verenigingsgebouw onder zelfbeheer.  

Foto - Piet den Blanken 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/een_kantoor_en_een_bestuur.html#n3


 
27 

 
 

 

Spaander stond bekend als 'vakbondsman', dat bood hem waardering - zeker als er wat met 

je gebeurt, gaf dat bescherming, je had immers niks om op terug te vallen. 4 Eén van zijn 
activiteiten betrof de regeling van de vakantiebonnen, veelal een vakbondsaangelegenheid, 
hij deed dat ook voor andere losse ploegen. Zo'n bon kwam bij sectoren met wisselende 
werkgevers als de bouw in de plaats voor het jaarlijkse vakantiegeld. Te zien als een 
waardebon, gespaard per gewerkte tijd die verzilverd kon worden bij het opgezette 
vakantiefonds. 
Spaander was ook één van de initiatiefnemers van de Vereniging Kappie. De 
verenigingsstatuten zijn opmerkelijk. Het artikel Doel bevat geen verwijzing naar 'uitzenden' 
of 'uitlenen'. Wel is, onder de noemer van behartiging van de belangen van de leden "in de 
ruimste zin van het woord", een achttal algemeen geformuleerde Taken opgenomen. Ze 
bestrijken een breed maatschappelijk terrein, zoals: "democratisering van het economisch 
leven", "zinvolle werkgelegenheid onder omstandigheden waarin de menselijke persoon tot 
zijn recht komt" en "een rechtvaardige inkomens- en vermogensverdeling". 
In het rijtje Middelen valt de eerste van de vijf op: "aansluiting bij de Vervoersbond FNV of 
haar rechtsopvolger(s)". In het oog springend is ook de in haventermen gegoten voorwaarde 
van het lidmaatschap van de vereniging: "werkzaam zijn als stuwadoor binnen de gemeente 

Zaanstad of de gemeente Amsterdam". 5  

 
1 Centraal Bureau voor de Statistiek, statline.cbs.nl - Beroepsbevolking vanaf 1800 (12-uursgrens).  

2 Nol Grootes (1943), interview 26 april 2013. Nol werkte van 1970 tot 1998 bij Kappie, daarna aansluitend negen 

jaar bij de Koogse Ploeg. 

3 Rob Buijs (1955), interview 24 juni 2015. Rob werkte van 1976 tot 1989 bij Kappie. Ook grootvader was eerste 

man. Vrijwel alle andere geïnterviewden, al of niet werkzaam geweest bij Kappie, schetsten de persoon 

Spaander op een vergelijkbare manier ("dictator"). Pogingen - mondeling en schriftelijk - om met hem in 

contact te komen, mislukten helaas. Ook na bemiddeling door familieleden en anderen. 

4 Rob Buijs. Zie noot 3. 

5 Kamer van Koophandel, Zaandam, later opgenomen in Amsterdam. In de statuten van de Stichting "Kappie", 5 

oktober 1987, opgesteld na een besluit van de Vereniging, staat een doel vermeld dat zonder de term te 

gebruiken als 'uitzenden' op te vatten is: Voeren en beheren van een loonadministratie voor de ontvangst (van 

bedrijven) en uitkering van lonen (aan verenigingsleden). 

 

Solidariteit extra 374-2, 3 februari 2019 

8. Samen met Vervoersbond FNV 

Inmiddels zijn ook in deze geschiedschrijving de losse ploegen van de Zaanstreek 
verdwenen, In de delen zes en zeven zijn ze opgeheven, tijdelijk opgegaan in een 
andere vorm of definitief omgezet in een besloten vennootschap. Bij de oudste, 
Kappie, met als enige een traditie in de Amsterdamse haven, liep de weg naar het 
einde langs een contract met de havenpool: Stichting Samenwerkende 
Havenbedrijven (SHB). Daarin was de toenmalige Vervoersbond FNV nauw 
betrokken, ook omdat de kappies al jaren min of meer vanzelfsprekend vakbondslid 
waren. Later vastgelegd in de statuten van hun vereniging, waarin aansluiting bij de 
Vervoersbond FNV of haar rechtsopvolger(s) was opgenomen. Op een heel andere 
manier kwam deze 'relatie' terug. Bij de definitieve opheffing schonk Kappie een fors 
bedrag aan guldens aan de bond. Juist door de onduidelijke procedure en besteding 
van deze schenking is bij heel wat kappies een 'nare smaak' blijven hangen.  

De positieve kijk van de kappies op sociale acties en de vakbond behoorde tot 

hun traditie.1 Maar zowel de progressief geformuleerde doelen als het 
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bondslidmaatschap van hun vereniging en het tijdelijk gebruik van een 

vakbondsgebouw bleken meer te betekenen.2 Dat werd ook zichtbaar in de 
bemoeienis van de Vervoersbond FNV met de bijzondere inleen van Kappie 
door de SHB vanaf eind 1983. En later in 2001 met de gift, afkomstig van de 
verkoop van het gebouw, door de dan geliquideerde Vereniging Kappie van 
ongeveer een half miljoen gulden aan FNV Bondgenoten.  

Kappie bij de havenpool 

De werkzaamheid van Kappie in de Amsterdamse haven was al jaren een gegeven. Buiten de 
havenpool om, onregelmatig en tijdelijk door bedrijven ingeleend voor de overslag en opslag 
van goederen. Bijvoorbeeld cacao bij Cornelder en Pakhoed en kolen bij OBA. Maar het 
'balenwerk' was toch in de eerste plaats in handen van de havenpool met de opvang van de 

pieken in de goederenstroom van de bedrijven. De pool ontleende zijn functie van aanvulling 
op het 'vaste bestand' van de havenbedrijven aan het feit dat deze pieken (seizoen, oogst, 
weersomstandigheden) een spreiding over het gehele jaar kenden. Die spreiding rustte op 
een gammel evenwicht, was kwetsbaar en zeker bij reguliere arbeidsvoorwaarden gevoelig 
voor 'leegloop' (tijdelijk geen werk, met behoud van basisloon), maar ook voor frauderende 

koppelbazen bij een onverwachte vraag om arbeidskracht.3  

Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig was dat evenwicht verstoord en uiteindelijk 
onhoudbaar. De pieken vielen samen met een specifieke periode of waren van zeer korte 
duur en heetten 'te scherp' voor het dalende arbeidersbestand van de havenpool – via 1.085 
in 1972 naar 698 in 1982 en een stijgende leegloop, van rond de 20 procent in de jaren 
zeventig naar 25,2 procent in 1982.  
Als reactie daarop nam de Vervoersbond FNV in de Amsterdamse haven het initiatief voor 
een zogenaamde piekregeling met daarin een belangrijk aandeel voor Kappie. Aan de ene 
kant opgezet als een blokkade tegen de koppelbazen, aan de andere kant een relatief 
goedkope en flexibele opvang van de grillige pieken. En niet onbelangrijk, een gekende ploeg, 
een vereniging die bovendien door het lidmaatschap op goede voet stond met de vakbond. 
Dat was 1983.  

Stakende havenarbeiders in de Raadhuisstraat Amsterdam, op weg 
naar de Dam, 1963. Stadsarchief Amsterdam. 
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Tegen koppelbazen 

Vervolgens stelde Kappie met name in 
de wintermaanden 20 tot 35 man per 
dag beschikbaar die de havenpool 
uitleende aan de havenbedrijven. Dat 
gebeurde volgens de voorwaarden van 
de cao. Met twee afwijkingen ten 
opzichte van de 'vaste SHB'ers': de 
tijdelijkheid van de 
arbeidsovereenkomst en geen 
werkloosheidsuitkering bij het 
ontbreken van havenwerk (en ander 
werk). De laatste beperking verviel in de 
maanden december tot en met april 
1988/1992 voor maximaal zestig 
kappies. Was er in deze periode geen 
tewerkstelling, dan hadden zij recht op 
een loongarantie van 100 procent.  
De ondernemingsraad van de SHB, in grote meerderheid bestaande uit vakbondsleden, 
greep deze 'aanvullingsregeling' aan om het eerdere pleidooi voor een volledige gelijkstelling 
van de arbeidsvoorwaarden te herhalen. Ter bescherming van de cao en uit solidariteit met 
de kappies. Tevergeefs.  

Ook toen de kappies, in strijd met de cao, bij gelegenheid werkten in een 'klaar naar huis' 
systeem en een halve dagtaak van vier uur niet schuwden, bleef de goede verstandhouding 
tussen de twee groepen overeind. Eén van de geïnterviewde kappies: We pikken tenslotte 
allemaal ons graantje mee. De onderlinge sfeer was prima en bleef prima. Ook wij waren 
tegen de koppelbazen. We werkten samen, van onze vaste groep in Amsterdam konden er 

twee bij een ploeg SHB'ers ingedeeld worden, en dat ging goed.4  

Het einde 

Het project Kappie/SHB liep door tot 1995. De ontstane 
situatie bleek inderdaad onhoudbaar. Het aantal SHB'ers 
bleef dalen (1990: 442, 1995: 320). De leegloop verminderde 
eerst (1990: 10 procent) en steeg daarna (1995: 20 procent). 
De groep ingeleende kappies bleef in de wintermaanden 
schommelen rond de 25 per dag.  

Maar met de piekregeling waren de mogelijkheden van de 
SHB uitgeput en kwam na ruim tien jaar Kappie buitenspel te 
staan. De daarop volgende overgang van de SHB naar een 
commercieel uitzendbureau mocht niet baten, het ging in 
1997 failliet. De ene na de andere reddingspoging sneuvelde. 
Voor zover bekend zijn er op dit moment meerdere 
uitzendbedrijven in de Amsterdamse haven werkzaam, ook bij 
de bemiddeling van zzp'ers. In totaal 50-70 mensen.  

Kappies weten van niks 

Terugkomend op de schenking van Kappie aan de 
Vervoersbond FNV. In de gesprekken met oud-kappies kwam het grote gebaar naar de 
vakbond ter sprake als een onduidelijke, financiële afwikkeling. Tonnen guldens, zonder 

Vijf lagen, in totaal 25 balen cacao in een witte strop, 
voorheen 16-20 balen. Op je tenen werken, 

24 februari 2005. Foto: Chris Pennarts 

Tom Koningh stond, zoals vaker, 
de media te woord, 1995.  

Foto: Ab de Wildt. 
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enige nadere informatie, wel met allerlei boze vermoedens. Mijn nieuwsgierigheid verzandde 
in de oncontroleerbare verhalen die bij bedrijfsopheffingen niet ongebruikelijk zijn. Totdat 
de bevriende, toenmalige vakbondsbestuurder in de Amsterdamse haven, Tom Koningh mij 
in 2015, kort voor zijn afscheid, een stapeltje papieren overhandigde. Dat bevatte onder 
andere accountantsrapporten over de liquidatie van de vereniging Kappie en een brief 
waarin de schenking aan FNV Bondgenoten met een omvang van ongeveer vijf ton gulden 
expliciet genoemd werd.  

En toen? Nader onderzoek leidde enerzijds tot een bevestiging en anderzijds tot nieuwe 
onduidelijkheden met name over de concrete besteding van de gelden waarover de gunnende 
kappies in het ongewisse waren. Na mailwisselingen met de penningmeester van de FNV en 
zijn medewerkers, de betrokken oud-bondsadvocaat en contacten met het Wetenschappelijk 
Bureau van de vakbeweging De Burcht is na veel pluiswerk het volgende achterhaald:  
(…) een bijzondere eenmalige gift van het bestuur van de stuwadoorsvereniging Kappie. 
Deze vereniging is in 2001 opgeheven. Bij de liquidatie resteerde een batig saldo, waarvan 
de Burcht in 2002: 226.890 euro heeft ontvangen. Aan de besteding van de geldmiddelen 
heeft de gever geen bijzondere voorwaarden verbonden. De reden voor de gift was 
sympathie voor de emancipatiestrijd van de arbeidersbeweging en een aanmoediging om 
met name jongeren hiervan in kennis te stellen.  

Een waardig doel. Hoe ook besteed, een zoektocht in het gebouw van de Burcht heeft geen 
dankbordje aan de kappies opgeleverd.  

 
1 Een voorbeeld. Arbeiders losse transportploeg 't Kappie uit Zaandam steunen met 56 gulden de stakende 

tunnelarbeiders in Amsterdam - De Waarheid 8/9 september 1954. 

2 Gerard Stadt, interview 17 oktober 2013, als zeventienjarige bij de Koger gekomen, waar zijn vader (in 1948 

begonnen) besteker was. Gerard werd dat ook. Hij vertelde dat de statuten van de De Koogse ploeg (1991) 

geïnspireerd waren door die van Kappie. Dat gold bijvoorbeeld voor het beroep 'stuwadoor' in Zaandam of 

Amsterdam als voorwaarde voor het lidmaatschap van de vereniging. Echter niet voor het bondslidmaatschap. 

Daarnaast beperkten de doelen zich tot de bevordering van de sociale zekerheid en werkgelegenheid van de 

leden. Kamer van Koophandel, Zaandam, later opgenomen in Amsterdam, Handelsregister, Vereniging De 

Koogse Losse Ploeg. 

3 Een voorbeeld. Grote koppelbaas aangehouden in haven Amsterdam, Het Parool, 11 april 1983. 

4 Nol Grootes, gesprek 25 april 2013. Nol werkte van 1970 tot 1998 bij Kappie, daarna aansluitend negen jaar bij 

de Koogse Ploeg. 

 

Solidariteit extra 375-2, 17 februari 2019 

9. Van losse ploeg naar gestructureerd uitleenbedrijf 

Het vorige deel in deze serie over de geschiedenis van de losse ploegen in de 
Zaanstreek, nummertje acht, eindigde met de oplossing van een raadsel dat oud-
kappies al jaren dwars zat. Namelijk de bestemming van een forse schenking door 
Kappie na de opheffing. Uiteindelijk bleek via de Vervoersbond FNV het 
Wetenschappelijk Bureau van de vakbeweging De Burcht de bijna anoniem gebleven 
gelukkige te zijn. Achteraf was dat cadeau niet zo gek vanwege de intensieve 
samenwerking met de bond over de tewerkstelling van kappies bij de Amsterdamse 
havenpool SHB. Dat was in de periode 1983-1995 na de traditionele, maar 
incidentele 'inleen', van kappies door de SHB ten behoeve van de Amsterdamse 
havenbedrijven. Achteraf beschouwd, was de samenwerking een mislukte 
reddingspoging, in 1997 ging de SHB failliet en een jaar later sneuvelde Kappie. Dat 
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laatste ging vooraf door een reeks veranderingen die van het informele leiderschap 
van de oorspronkelijke voorman ('eerste man') weinig overliet.  

De samenwerking met Kappie zal het voortbestaan van de SHB gerekt hebben, 
anders gezegd de neergang van gereguleerde 'uitleenarbeid' vertraagd. Maar 
dan wel, mede dankzij de Vervoersbond FNV, met minder kosten voor de 
inlenende bedrijven en verregaand flexibel. De bezwaren van de 
ondernemingsraad die gelijkstelling van arbeidsvoorwaarden wenste van 
SHB'ers en kappies legden de concessies van de bond bloot. Bij nader inzien 
hadden ze veel weg van een noodgreep om de SHB overeind te houden die de 
kappies overigens dankbaar aanvaardden.  

Onvrede binnen Kappie 

Voor Kappie was de periode 1983-1995 vol organisatorische veranderingen. Eerst de 
vereniging, daarna in 1985 een eigen gebouw, twee jaar later de stichting die in 1992 een 
wijziging van de statuten onderging. Nadrukkelijker dan in de oorspronkelijke versie ging 
het om de tijdelijke terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, fysieke krachten (met name 

stuwadoors) die bedrijven buiten hun eigen personeelsorganisatie wensen te houden. 1 Een 
wettelijk erkend uitzendbureau dus. Een positie, zonder enige associatie met een koppelbaas, 
die de Vervoersbond FNV deugd zal hebben gedaan. 
Gegeven de algemene teruggang van het 'balenwerk', betekende deze min of meer 
beschermde werkgelegenheid van Kappie ook een afhankelijkheid van de samenwerking in 
de Amsterdamse haven. Daar lag inmiddels een groot deel van het werk. Een kwetsbaarheid 
die de hoofdrolspeler in al deze stappen, de voorman Cor Spaander, niet had kunnen 
voorkomen. Eerder had zijn plan het niet gehaald om door een besloten vennootschap het 
werkterrein uit te breiden, zoals de ploeg van Stam dat deed. De onvrede nam toe en de 
protesten tegen de gang van zaken herhaalden zich (kosten kantoor, dalende lonen, soms 
weken weinig werk). De verhoudingen werden 
grimmiger en mensen vertrokken.  

Spaander raakte dus werk kwijt, maar hij zat 
daar niet mee, had genoeg verdiend en aan de 
anderen gunde hij Kappie niet. Dus kwam er een 
einde. Toch als een donderslag bij heldere hemel. 
Ik kwam op een vrijdag, vlak voor de Kerst, m'n 
geld halen bij de beurs, toen op 't Kalf. En daar 
hoorde ik, totaal verrast, 'we zijn gestopt met 
ingang van vandaag'. Maar ik kon direct 
maandag bij de Koger terecht en mijn loon schoot 

omhoog. 2  

Vernieuwend en autoritair 

Dat was eind 1998. Het plotselinge einde verraste ook andere oud-kappies, ze deelden de 
conclusie dat Kappie 'de boot gemist had', niet in staat gebleken tot aansluiting bij de 
toenemende mechanisering van het werk. De samenwerking met de SHB zou zelfs 'uitstel 
van executie' zijn geweest. De, in vergelijking met andere losse ploegen, vroege overgang 
naar een bedrijf dat arbeidskracht uitzendt, verhinderde kennelijk de aanpassing aan de 
nieuwe eisen van de flexibiliserende bedrijven en de verbreding van de werkzaamheden. 

De kritiek op het functioneren van Cor Spaander was niet mals. 3 Meerdere malen klonk de 
kwalificatie 'dictator'. Hij was bepaald geen voorbijganger. Een markante man, bekend in het 
(regionale) verenigingsleven, zijn familienaam en Kappie vielen bijna samen, geliefd was hij 
niet, wel altijd op zoek naar werk voor 'zijn' mensen die hij bij wijze van spreken van kop tot 

Twee SHB'ers lossen balen van schepen bij het 
Amsterdams Havenbedrijf aan de Vlothaven, 

1990. Foto: Ab de Wildt. 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/van_losse_ploeg_naar_gestructureerd_uitleenbedrijf.html#n1
https://www.solidariteit.nl/extra/2019/van_losse_ploeg_naar_gestructureerd_uitleenbedrijf.html#n2
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voet kende. Spraakmakend, een autoritaire man die ontzag inboezemde en afdwong. Zijn 
contacten met de vakbeweging en het verplichte lidmaatschap gaven de losse ploeg een 
erkende status en boden kappies regelmatig werk in de Amsterdamse haven. 
Aanpassingen aan nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld wetgeving, schuwde hij niet, 
stilstaan lag hem niet, hij wilde verder. Spaander was één van de initiatiefnemers van de 
vereniging, vervolgens bestuurslid, ook van de latere, daaraan verantwoording 
verschuldigde, stichtingen. Hij zat de vergaderingen 'strak en streng' voor. De 
onderhandelingen over de tarieven en duur van de werkzaamheden met 
bedrijfsvertegenwoordigers konden met gesloten deuren rumoerig verlopen, met soms een 
borrel op tafel.  

De stapeling van taken, zijn vrijstelling van het uitvoerende werk en de financiering van de 
op het kantoor aangestelde familieleden riepen in de wandelgangen en soms in 
vergaderingen verdachtmakingen op over bevoorrechting en 'toeschuiven van baantjes'. 
Critici pakte hij verbaal stevig aan - 'begrijp goed, alles wat je nu bereikt hebt, heb je te 
danken aan Kappie'. Sommige mensen stapten op. Maar het goede loon, het zelfstandige 
werk, het kerstpakket en niet te vergeten de ontmoetingsfunctie van het nieuwe gebouw, 
toonden als het ware de andere kant van Spaander en verzoetten het ongenoegen.  

 Democratische machtsuitoefening 

Zijn, regelmatig ter sprake gebrachte, 'geboren leiderschap' was minder vanzelfsprekend 
tijdens en na de organisatorische aanpassingen die Kappie doormaakte. Niet voor niets 
worden die aanpassingen als breekpunt genoemd en niet voor niets hangen ze samen met de 
nieuwe positie die Spaander zich kon toe-eigenen. 
In het algemeen stellen veranderingen een leiderschap op de proef, anderen kunnen 
inspireren en meenemen is bepalend, ook voor de voortzetting van een leidende positie. In 
het geval van Kappie maakte de overgang van de vrije losse ploeg naar een gestructureerd 
uitleenbedrijf een einde aan wat ik eerder een informele hiërarchie noemde. Daarvoor in de 
plaats kwam een formele democratie met een beslissingsbevoegde ledenvergadering. In de 
praktijk van het uitvoerende werk liep daar het nummerstelsel doorheen als een rangorde in 
de besteking, inclusief de privileges van de 'oude garde'.  

Dat in zo'n organisatie bestuurders zich persoonlijke macht toe-eigenen en op weerstand 
stuiten bij leden, is geen ongewoon verschijnsel. Niet in sportverenigingen, noch in 

Havenarbeider. Foto, 20e eeuw. Verzameling Gemeentearchief Rotterdam. 
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vakbonden. Zo lang de geuite kritiek niet uitmondt in een door de ledenvergadering 
gewenste gang van zaken, of in de afzetting van het bestuur of één of meer leden, ontstaan en 
groeien machtsposities. In zo'n (nieuwe) informele hiërarchie komt het nogal eens voor dat 
bestuurders steun verwerven van enkele 'gewone' leden die zich laten leiden door materiële 
afhankelijkheid of verkregen voorrechten. Zij het niet met deze woorden, getuigden 
verschillende geïnterviewden van dit type interne verhoudingen met persoonlijke 
machtsuitoefening door Spaander. Soms met schroom uitgesproken of voorzien van het 
verzoek een dergelijke 'getuigenis' anoniem te houden. 

 

1 Kamer van Koophandel Zaandam, later opgenomen in Amsterdam, Statutenwijziging Stichting Kappie, 3-11-

1992, dossiernummer: HM/ms/92.3616.  

2 Han de Graaf (1962), interview 7 juni 2013. Han werkte bij Kappie van 1984 tot 1998, daarna enige jaren bij de 

Koger. Zijn overgrootvader werkte het laatste kwart van de negentiende eeuw bij een losse ploeg, of die Kappie 

heette, weet ik niet. De grootvader (1909) van Han sloot zich na de Tweede Wereldoorlog eerst bij de Koger 

daarna bij Kappie aan.  

3 De schets van Cor Spaander is samengesteld uit en voor een deel een interpretatie van wat de geïnterviewden 

over hem vertelden. Pogingen - mondeling en schriftelijk - om met hem in contact te komen, mislukten helaas. 

Ook na bemiddeling door familieleden en anderen.  
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10. Het leiderschap van de voorman 

Deel negen in deze serie over de geschiedenis van de losse ploegen in de 
Zaanstreek beschreef de teloorgang in 1998 van de ploeg Kappie, thuisplaats 
Zaandam. Dat was na een periode van samenwerking met de Amsterdamse 
havenpool die het voorbestaan heeft gerekt, maar de ontwikkeling van het 
uitleenbedrijf en de interne verhoudingen geen goed deden.  
De ploeg uit Wormerveer van Aafjes stopte een jaar later definitief. De twee andere, 
de Koogse ploeg en de ploeg van Stam, hadden zich al voor die tijd omgevormd tot 
uitzendbedrijf en zijn tot vandaag actief. De eerste als De Koger BV, de tweede als 
Stacon Bouw BV.  
Het einde van Kappie liet zien hoe de voorman aan de ene kant een dragende 
positie innam en aan de andere kant, mede onder druk van de omstandigheden, de 
interne democratie verkwanselde. In dit tiende deel opnieuw aandacht aan het 
leiderschap van de eerste man, inclusief een poging tot enkele algemene conclusies.  

Alvast vooruitlopend op deel elf. Daarin zal ingegaan worden op een verrassend 
groot aantal reacties op het artikel in het Noordhollands Dagblad van 25 januari 
2019 dat 3 februari als "overgenomen" (Met 80 kilo op je kop over de 
loopplank) op de site van Solidariteit verscheen (zie bijlage p.119). Daarna zal 
langer stil gestaan worden bij de betekenis van het begrip 'los' voor de 
arbeidsverhouding van de losse arbeider en hoe die door sociale wetgeving in 
de loop van de twintigste eeuw veranderde.  

Specifieke taken 

De Koogse Ploeg en de ploeg van Stam maakten, evenals Kappie, een proces van 
institutionalisering door (deel negen: Van losse ploeg naar gestructureerd uitleenbedrijf). 
Van vergelijkbare spanningen en aan de eerste man verbonden fricties is echter niets 
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bekend. Kleiner van omvang zetten ze minder de toon, de arbeiders van deze ploegen deden 
hetzelfde werk, met eenzelfde type besteking en uitbetaling en droegen ook een 'neklap'. 
Intern en extern worden de onderlinge verhoudingen gekenschetst als sociaal, minder 
competitief, arbeidersgericht, menselijk en vriendelijk. De latere ontwikkeling als besloten 
vennootschap buiten beschouwing latend, functioneerden de twee ploegen, evenals die van 
Kramer en Aafjes, in een informele hiërarchie met de eerste man als een aanvaard leider. 
Wat kan over dat leiderschap gezegd worden?  

Het was niet professioneel zoals bij een aangestelde baas of chef, wel verbonden aan een 
persoon en enkele specifieke taken. De eerste man verrichtte de werkzaamheden zoals elk 
ander lid van de ploeg, met hetzelfde loon en daarnaast taken die in dienst van het geheel 
stonden. Dat kon zijn in aanvullende of in vrijgestelde tijd, respectievelijk bovenop de 
gebruikelijke arbeidstijd of tijdelijk gedurende de arbeidstijd. Die taken konden bij een ploeg 
van meer dan twintig/dertig man over twee personen verdeeld zijn. Intern: de besteking en 
betaling van het werk, extern: de werving van werk en onderhandelingen over de 
voorwaarden. Met name als er sprake was van extra arbeidstijd, dus buiten de gebruikelijke 
duur van de werkzaamheden, kon de eerste man en/of besteker een toeslag incasseren. Een 
vergoeding van de taken die de ploeg als het ware uitbesteed had aan de 'kopman'.  

Meerdere generaties 

Ook al boden die taken hem geen bijzondere rechten of plichten, ze gaven de 'eerste onder 
zijn gelijken' een onderscheiden positie ten opzichte van de andere ploegleden. Of en zo ja 
hoe hiërarchisch deze zal zijn, is afhankelijk van de persoon van de eerste man, de houding 
van de ploeg en omstandigheden als de beschikbaarheid van werk. Zo zullen een erkende 
leider, een tevreden ploeg en voldoende werk leiden tot een functionele hiërarchie, collectief 
aanvaard en praktisch. Mocht de eerste man ook in de uitvoerende arbeid een organiserende 
positie innemen, dan zal zijn leiderschap meer formeel worden en meer of minder rusten op 
macht. Een situatie die de arbeidsverhoudingen in het inlenende bedrijf nadert en daar door 
versterkt wordt.  

Hoe de positie van de eerste man zich in de praktijk ook ontwikkelt, de ongebondenheid die 
het bestaan van de losse arbeiders kleurt, zal van invloed zijn op het leiderschap. 
Onpersoonlijk, rationeel en elitair zal het zelden zijn, eerste man en ploegleden hebben een 
overeenkomstige sociaal-economische positie en vaak familiebanden. Dat laatste geldt ook 

Foto: Piet den Blanken 
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voor de opvolging van de eerste man die opvallend vaak loopt van vader op zoon, over zeker 
drie generaties. Een erkenning uit traditie, het gevolg van een overgedragen vertrouwen dat 
op een wat langere termijn niet vanzelfsprekend is en een bevestiging vereist. Voor de leden 
van de ploeg is beslissend dat er met een zekere continuïteit werk te halen is, met de 
verwachting dat de eerste man daarvoor zorgt.  

Onderscheiden positie 

In het algemeen onderscheidt de eerste man zich als een niet gemiddelde, herkenbare 
persoonlijkheid met bijvoorbeeld overtuigingskracht en spreekvaardigheid die zich uiten in 
initiatieven waarin hij leden voorgaat. Hij kan voor anderen opkomen en dat coördineren, 
instemming organiseren, de ploeg vertegenwoordigen en loyaliteit tonen. Persoonlijke 
kwaliteiten die belangrijk gevonden worden, hem gezien of aantrekkelijk maken en zelfs een 
zeker charisma kunnen geven.  
Bepalend is niet dat de eerste man de beste of sterkste sjouwer is. Soms was dat wel het 
geval, zoals bij Syp Kramer die steevast 'een harde werker en grote kerel' genoemd werd. Jan 
Aafjes zag zich als een doorsnee werker, zeker geen krachtpatser; ik had liever een vlinder op 
mijn schouder dan een zak rijst. Van Spaander (Kappie) was uit de periode dat hij 
meewerkte bekend dat hij meer geneigd was toezicht te houden dan de handen uit de 
mouwen te steken.  

De onderscheiden positie van de eerste man stond vaak in wisselwerking met het leven 
buiten het werk. Als wielrenner (Gerard Stad, of later in de begeleiding van een 
rennersgroep: Willem Stam), verenigingsman (Spaander voetbalclub) of 'sociaal raadsman'. 
Dat laatste gold op een bijzondere manier voor Aafjes, in huiskamerbijeenkomsten gaf hij les 
met een schoolbord over bijvoorbeeld kwesties als tarieven, lonen en uitkeringen. Ook nam 
hij zonder aarzeling in de ploeg 'moeilijke jongens' op die in aanraking met de politie of uit 
de gevangenis waren gekomen. Een bijzondere man, niet vrij van paternalisme, die zijn 
kleine werkkamer had ingericht als een museum van de losse ploeg. Rijen ingelijste foto's 
van het werk en ploegleden, een beeldje van de zakkensjouwer, vele mappen en een stapeltje 
dvd's waaronder door hemzelf gemaakte films, met muziek en ondertitels, van het dagelijkse 
werk van de ploeg.  

Het 'klasje' van Aafjes. 
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Historisch verschijnsel 

Met de opheffing van de losse ploegen, en in twee gevallen de overgang naar een besloten 
vennootschap, zijn hun specifieke kenmerken verdwenen. De zelforganisatie, de 
meewerkende eerste man, de klassieke fysieke arbeid en de relatief vrije en onafhankelijke 
positie van de ploegleden zijn in de Nederlandse sociaaleconomische verhoudingen voltooide 
geschiedenis.  
Aannemelijk is dat het eerder geschetste optreden van Spaander minimaal op gespannen 
voet stond met de behoeften en gewoonten van de 'vrijbuiters'. Mogelijk is dat hij streefde 
naar het leiderschap van een uitzendbedrijf op democratische grondslag, zijn persoonlijkheid 
lijkt daaraan niet bijgedragen te hebben. Nog los van de vraag hoe levensvatbaar een 
dergelijke bedrijfsvorm is, voorbeelden met een werking op de langere termijn zijn zeldzaam.  

Maar dat zal niet de richting zijn van het vervolg van dit onderzoek. De eerstvolgende 
stappen gaan naar een precisering van het verschijnsel losse arbeid en een poging 
meer te weten te komen van de geschiedenis van de besproken losse ploegen, 
specifiek in de Zaanstreek.  

Solidariteit extra 377-1, 17 maart 2019 

11. Autonomie en schijnzelfstandigheid 

Zoals aangekondigd in deel tien van deze serie een korte tussenstop. Om daarna, 
vanaf deel twaalf, het verhaal over de losse ploegen in de Zaanstreek weer op te 
pakken. Eerst door de feitelijke arbeidsovereenkomst van de losse arbeider uit te 
zoeken en daarna door een vergelijking te maken met 'ongeregelde arbeid' in andere 
sectoren, teruggaand naar het begin van de twintigste eeuw.  
Een 'onderbreking' dus. De aanleiding is een aantal reacties, met name op een 
artikel in het Noordhollands Dagblad van 25 januari jongstleden, overgenomen bij de 
site van Solidariteit. Met 60 kilo op je kop over de loopplank, gedateerd 3 februari 
2019.  

De reacties kwamen onder meer van leden van verschillende, vroegere losse 
ploegen, in een paar gevallen uitmondend in interviews. Want daarvan moeten 
we het hebben, schriftelijke informatie is er nauwelijks. Een tweede beperking 
is de tijd. Hun ervaringen zijn door minstens twintig jaar voltooid verleden 
gegaan. Bovendien, wat toen vanzelfsprekende kennis was - je had ook nog de 
ploeg van …,... - is nu niet meer dan een herinnering die grotendeels samenvalt 
met wat anderen eerder vertelden. De gesprekken waren er niet minder 
boeiend om.  

Spagaat 

In de gastvrije huiskamers lagen bij binnenkomst op de tafel al de haken te pronken 
waarmee duizenden balen en zakken versjouwd waren. Een mengeling van weemoed en 
trots. Met de echtgenote als aanvullende en corrigerende gesprekspartner ging het vroeg of 
laat over de collega's die de vijfenzestig niet gehaald hadden. Dat waren er heel wat. Aan het 
woord zijn dan ook de ware overlevers die in de arbeidswetenschappen de 'healthy workers' 
heten.  
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Even welkom was ik in Wormerveer bij Hans Boon die me een mailtje stuurde over de gang 
van zaken bij Wessanen (voedingsmiddelen) waar hij in de periode 1956-1983 werkzaam 

was.1 Als arbeidskundige was één van zijn taken een analyse te maken van de te verrichten 
(losse) arbeid: fysieke inspanning, arbeidstijd, gewicht en soort balen, aard van de 
handelingen, samenwerking, te lopen afstanden, enzovoort. Dat mondde uit in verschillende 
tarieven op basis waarvan het 'Tariefbureau' de te betalen lonen opstelde, rekening houdend 
met de cao en eventueel veranderende omstandigheden. Daarover kwam Hans, zo nodig via 
onderhandelingen, tot afspraken met de eerste man van de losse ploeg. Hij benadrukte aan 
de ene kant de werkgever te vertegenwoordigen, maar aan de andere kant zich door zijn 
kennis en persoonlijke ervaringen met het werk verbonden te voelen met de betrokken 
arbeiders (een lange rij namen somde hij zo op). Een spagaat die hij volgens de gesproken 
losse arbeiders die ook voor Wessanen hadden gewerkt 'keurig en sociaal' wist te overleven. 
Overigens zo geordend als bij Wessanen de lonen tot stand kwamen, is eerder uitzonderlijk 
dan gebruikelijk. Duwen en trekken over de lonen was de voorman gelukkig wel 
toevertrouwd.  

Sjouwer en bezorger 

Terugblikkend tegen het einde van de gesprekken 
kwamen opvallend vaak de zzp'ers ter sprake. Niet dat 
die als de opvolgers gezien werden, jonge gasten met 
een computer of telefoon, maar de buitenwacht bleek 
daar anders over te denken. Helemaal in de weken, 
waarin de rechter de FNV gelijk gaf met de stelling dat 
de maaltijdbezorgers van Deliveroo 'schijn 
zelfstandigen' waren.  
Een pikante vergelijking is dat beide groepen te maken 
kregen met een regulier dienstverband. In de jaren 
tachtig maakten via wetgeving de losse ploegen plaats 
voor uitzendbedrijven en een maandje geleden verloren 
de bezorgers via de FNV en de rechter hun 
schijnzelfstandigheid. Een overeenkomstig resultaat, 
maar voorafgegaan door verschillende 
arbeidsverhoudingen en sociaaleconomische posities 
van enerzijds de losse sjouwer en anderzijds de 
fietsende bezorger.  

Wel of geen voorlopers van de zzp'ers? Eerst maar samenvattend terug naar de organisatie 
van de losse ploegen, daarna aandacht voor de maaltijdbezorgers.  

Ongebondenheid 

De Zaanse losse ploegen waren een wezenlijke transportschakel in de industrie – van wagon 
en lichter (plat schip) naar pakhuizen en fabrieken. Lossen, laden en opslaan van onder meer 
balen of zakken meel, rijst, tabak en kolen. Zwaar handwerk in kleine, samenwerkende 
groepen bij verschillende bedrijven. Onregelmatig door de invloeden van seizoen, oogst en 
weer, tijdelijk en aanvullend op het zogenaamde vaste personeel.  
Op deze basis van moeilijk te voorspellen tijdstippen en aantallen arbeiders werd een 
eeuwenlange vorm van werkverdeling gebruikt. Namelijk via een nummersysteem in 
volgorde van aansluiting. Lage nummers eerst, oplopend tot tientallen. De meewerkend 
voorman, meestal nummer één en daarnaast geen enkel privilege, onderhandelde met een 
vertegenwoordiger van het bedrijf over tarief, duur en omvang van de werkzaamheden. Die 
verdeling vond plaats op de meestal wekelijkse 'beurs', een vaste en herkenbare straat(hoek), 
later grotendeels telefonisch. Zo vond ook de betaling plaats, lange tijd in loonzakjes.  

De Lastdrager, beeldhouwer Han Rehm, 
1950 - Rotterdam. 

 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/autonomie_en_schijnzelfstandigheid.html#n1
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In de loop van de twintigste eeuw vielen de leden van een ploeg onder wettelijke 
arbeidsvoorwaarden. Alleen tijdens de duur van de werkzaamheden waren ze op basis van 
het overeengekomen tarief in dienst van het 'inlenende' bedrijf, uitgezonderd de 
pensioenregeling en de 'plusjes' van de geldende cao. Het loon was aanzienlijk meer dan dat 
van de 'vasten'.  
Kenmerkend voor de ploegen is het ontbreken van een specifieke band met een bedrijf (geen 
'patronale binding') en een vorm van zelforganisatie zonder formele status van de eerste 
man. Een autonomie, een ongebondenheid die samen kon gaan met de trots van niet in het 
gareel te lopen. Ik vond het prachtig, dat buitenwerk. Het vrije leven, los van een baas, in 
dienst van mezelf. Je kwam overal, was zelfstandig. Het was een avontuurlijk bestaan. 

Geen vastigheid, daar kies je voor.2  

Uitbesteding risico's 

Deliveroo en verwante ondernemers 
beschouwen de bezorgers als kleine 
zelfstandigen, weliswaar zonder één 
personeelslid. Dat is tekenend voor de 
uitbesteding van risico's en 
verantwoordelijkheden naar het uitvoerende 
niveau van de neoliberale samenleving. Zo 
behandelen ze de 'riders': goedkoop, vrij van 
(loon)belasting en nauwelijks uitgaven voor 
administratie, planning en management.  
Een permanente beschikbaarheid van 

arbeidskracht wordt mogelijk gemaakt door het flexibele aantal uren dat de 'rijders' zich 
laten oproepen. Binnen een systeem van dan weer verhogen en dan weer verlagen van de 
tarieven. Deze bedrijfsvoering en de gelegenheid bestellingen wel of niet aan te nemen, 
bevorderen de onderlinge concurrentie tussen de bezorgers. Voor de meesten is dat in 
dubbel opzicht een tijdelijke baan: beperkt aantal gewerkte uren, naast studie of ander werk 
en met de verwachting van een andersoortige loopbaan. En misschien wel een leerschool 
naar een waar ondernemerschap.  

De bezitters van het Duitse bedrijf Deliveroo, vestigingen in dertien landen met in totaal 
twintigduizend bezorgers (Nederland: tweeduizend in veertien steden) laten zich graag 
dragen door de ideologie van de platform economie. Kort samengevat: transparant door 
gedigitaliseerde organisatie, arbeidsmarkt, beoordeling en kwaliteit. Ogenschijnlijk zonder 
menselijke bemoeienis, waarin vrijheid en zelfstandigheid in woord hoog scoren. Door de 
bezorgers uitgesproken als freelancer, eigen baas, zij het hier en daar met twijfels: als je 45 
bent, twee kinderen hebt en een kwakkelende gezondheid, wil je weten waar je de komende 

vijf jaar aan toe bent. Er zijn goede redenen om op onze hoede te zijn.3  

Conclusie. Heel wat koeriers hebben weinig te kiezen en verkeren in een sociaal onzeker 
bestaan. Tegelijkertijd zijn ze een middel waarmee bedrijven als Deliveroo 
ondernemersrisico's 'vermaatschappelijken'. Dat betekent als een vanzelfsprekendheid 
neerleggen bij de rijders die geneigd zijn de flexibele digitale sturing als een verworven 
vrijheid te beschouwen. Juist wat in het algemeen bij de losse ploegen afwezig is, en het 
inlenende bedrijf ook niet verwacht, wordt de rijder geacht in het klein te denken als een 
grote ondernemer. En dat is de kern van de schijnzelfstandigheid.  

 
1 Interview met Hans Boon (1931) 11 februari 2019.  

2 Nol Grootes (1943), interview 26 april 2013. Nol werkte van 1970 tot 1998 bij Kappie, daarna aansluitend negen 

jaar bij de Koogse Ploeg. Hans Boon, zie noot 1, hield met de tariefstelling niet alleen rekening met het gewicht 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/autonomie_en_schijnzelfstandigheid.html#n2
https://www.solidariteit.nl/extra/2019/autonomie_en_schijnzelfstandigheid.html#n3
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van de balen, maar ook met de stugheid. Zo waren balen van tarwebloemmeel (100 kilo) keihard en moeilijk 

handelbaar'. Hetzelfde gold voor balen paraffine (64,5 kilo) en tabak (110 kilo).  

3 De Volkskrant, 16 februari 2019 – De vrije jongens van Deliveroo. 
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12. Enige precisie over losse arbeid 

De tussenstop in deel 11 was gewijd aan enkele reacties op eerdere delen in deze 
serie. Met als welkome oogst nieuwe interviews met de 'overlevers' van jaren zware, 
fysieke en ongeregelde arbeid. Hun trotse terugblik bevestigde de eerdere 
ervaringen in de gesprekken met arbeiders van de losse ploegen – van Assendelft 
tot Zaandam, van Jisp tot Koog aan de Zaan, van Krommenie tot Wormerveer, van 
Oost Knollendam tot Westzaan,  

In de tot nu toe gevolgde speurtocht naar de losse ploegen in de Zaanstreek is 
hun arbeid als 'los' omschreven: zonder vast dienstverband, wel voorzien van 
een werknemersverklaring van het bedrijf dat hen besteld had. Deze 
aanduidingen onderscheiden de losse arbeiders van hun 'vaste' collega's die in 
dat bedrijf werkzaam waren met een reguliere arbeidsovereenkomst, volgens 
de cao en eventuele bedrijfsspecifieke aanvullingen daarop. Enige precisie is 
echter nodig. Dat geeft ook de mogelijkheid verder in de tijd terug te gaan en 
daarna in latere delen via vergelijkingen met andere sectoren de specifieke aard 
van de losse ploegen te achterhalen.  

Tijdelijk en open 

In de positie van de arbeider in een losse ploeg 
zijn twee elementen kenmerkend. De 
arbeidsverhouding met het inlenende bedrijf is 
tijdelijk en die met de eerste man/ploegbaas is 
open en op vertrouwen gebaseerd.  
De eerste rust op een (schriftelijke) afspraak 
tussen de ploegbaas en een vertegenwoordiger 
van het bedrijf over de duur en omvang van het 
werk, een uur- of dagtarief of een stukloon en 
daarmee het aantal in te zetten losse arbeiders. 
Het bedrijf regelt de loonadministratie en 
verstrekt de individuele lonen en bijbehorende 
'strookjes' aan de eerste man of zijn vervanger. De 
tweede is een informele afspraak van de losse 
arbeider met de eerste man die de lonen 
'doorgeeft' en waarin het nummerstelsel als feit 
erkend wordt. Beide verhoudingen kennen een 
ongebondenheid. Aan de ene kant kan de 
ploegbaas met meerdere bedrijven voor een 
bepaalde tijd in zee gaan. Aan de andere kant kan hij de losse arbeider geen werk aanbieden, 
terwijl de laatste het werk kan weigeren. In de praktijk zal deze vrijheid betrekkelijk zijn, de 
losse ploeg en de deelname daaraan veronderstellen vroeg of laat de aanvaarding van het 
aangeboden werk.  

De hier geschetste situatie geldt in ieder geval voor de onderzochte periode na 1965 met de 
wetgeving tegen de ronselende koppelbazen; de tijd daarvoor zal nog aan bod komen. Met de 

Zakkendrager, Nieuwe Sluisstraat Schiedam,  
Hans van der Plas 1987. Bron: vanderkrogt.net 

http://vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=ZH60ae
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komst in de jaren tachtig van de overgang naar ondernemingsvormen als vereniging, 
stichting en besloten vennootschap eindigen de klassieke losse omstandigheden. De 
'voorheen losse ploegarbeider' treedt dan in dienst van een inmiddels uitleen/uitzendbedrijf 
en de daar geldende arbeidsvoorwaarden. Deze laatste ontwikkeling kan voor een nadere 
omschrijving van de losse arbeid buiten beschouwing blijven. Om verder te komen, kan als 
eerste stap de formele bron van het Burgerlijk Wetboek raadzaam zijn.  

Beperkingen 

Volgens het betreffende artikel in het Burgerlijk Wetboek dat teruggaat tot 1907, voldoet de 
losse arbeid aan de daar aangegeven kenmerken van een individuele arbeidsovereenkomst.1 
De te verrichten arbeid geschiedt volgens de opdrachten en aanwijzingen van het bedrijf 
(gezagsrelatie), gaat gepaard met een loonbetaling (door de inlener via de eerste man) en 
wordt gedurende zekere tijd (afspraak met de eerste man) uitgevoerd.  
Dit betekent tevens dat deze verhouding onder de arbeidswetgeving valt. Zo dient de 
inlenende werkgever voor de losse arbeider de sociale verzekeringen bij werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid te financieren en de bepalingen over arbeidstijden en 
arbeidsomstandigheden te volgen. Het vakantiegeld loopt via bonnen die de werkgever 
verstrekt, maar een pensioen wordt niet opgebouwd. Verder zijn niet van toepassing 
regelingen in de collectieve arbeidsovereenkomst als opzeg- en ontslagtermijn, scholing, 
loopbaanbegeleiding, functiewaardering, loonschalen en overwerkregeling. En daarmee is 
het principiële onderscheid tussen 'los' en 'vast' omschreven.  

Elk lid van de losse ploeg beschikt dus over een arbeidsovereenkomst met beperkende 
voorwaarden. Daarmee is zijn positie ten opzichte van de inlener bepaald, meestal zonder 
een individuele, schriftelijke vastlegging. Anders zijn de interne verhoudingen in de ploeg. 
Het meest karakteristiek is de positie van de meewerkende eerste man in het geheel van de 
organisatie van de ploeg. Met de specifieke taak van de werkverdeling - uiteraard in 
combinatie met zijn externe activiteiten - en een erkend leiderschap is hij de spil van de 
ploeg. Van een formele hiërarchie is geen sprake. Zijn administratie (nummerstelsel) is 
summier, de vaste plaats en tijdstip van de beurs en de uitbetaling (aldaar) steunen op 
gewoontes met historische wortels.  
Vanzelfsprekendheden die ook gelden voor de regelmatige beschikbaarheid voor en 
aanvaarding van het werk, zowel naar inhoud als naar voorwaarden en omstandigheden. Een 
eventuele voorkeur is vooral afhankelijk van de vraag uit de bedrijven en verder een kwestie 
van onderling overleg, waarin persoonlijke fricties, al of niet met de eerste man, de 
samenwerking mogelijk moeten houden. Deelname aan een losse ploeg is een mengeling van 
vrijheid, onzekerheid en loonafhankelijkheid bij fysiek zware arbeid met een gering 
maatschappelijk aanzien; een kleine minderheid komt tot een aanvullend bestaan als 
'zelfstandige', bijvoorbeeld agrariër. 

'Eigen baan' 

Dat de toepassing van de wetgeving na 1965 geleidelijk ging en één van de ploegen niet 
raakte (die in Wormerveer van Jan Aafjes), illustreert de rekkelijkheid van de praktijk. Niet 
verwonderlijk gezien de wederzijdse tijdelijkheid en ongebondenheid van bedrijf en ploeg en 
de omstandigheid dat die praktijk zich vaak buiten de muren van de fabriek afspeelde. 
Bovendien bevestigd door de soms extreem lange arbeidstijden, de nachtarbeid, de druk 
vanuit het stukloon en de klachten over onveilig werk. Zo sterk de behoefte bij de inlenende 
bedrijven was om voor allerlei vormen van transport tijdelijk losse arbeiders binnen te halen, 
zo zwak was het toezicht op de naleving van de regels die met de arbeidswetgeving 
samenhingen. In de gesprekken met losse arbeiders blijken ze dat zelden als een probleem te 
beschouwd te hebben. In hun streven hun 'eigen baan' te gaan, stelden ze hun grenzen over 
wat wel en niet aanvaardbaar was.  

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/enige_precisie_over_losse_arbeid.html#n1
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In de eerste twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog zal die 'losheid' van zowel bedrijf als 
losse ploeg niet anders, eerder ruimer, geweest zijn. De verhouding tot het inlenende bedrijf 
was er één van een – tijdelijke – individuele arbeidsovereenkomst, waarbij de 
arbeidswetgeving in vergelijking met de besproken periode minder sociale bescherming 
bood. Dat veranderde met de in 1965 ingevoerde Algemene Bijstandswet, waarop de losse 
arbeider uiteindelijk kon terugvallen. Bovendien gold ook voor deze tijd dat aanvullingen per 
inlener mogelijk waren, zoals verhoging van het ziekengeld of een incidentele 
prestatiebeloning.  
Zo'n prestatiebeloning bestond in 1941 uit een sigaar, vertelde Muus Zwart: de man één bij 

de duizendste wagon met meel geladen; op het station van Wormerveer.2 Zijn in 1962 
genoteerde verhaal tekent de jaren van voor de Tweede Wereldoorlog. Hij was in 1913 
begonnen op zijn zestiende. Samen met zijn vader voor vijftien cent per uur. Soms een hele 
nacht door: voor vijf harde guldens. Geen werk? Dan van de steun leven. Dat was net 
genoeg voor de huishuur en een eenvoudige maaltijd en twee maal daags stempelen. Hij 
memoreerde een actie bij Croklaan, waar plotseling loonbelasting werd ingehouden. Een 
collega stapte uit protest naar de directeur en kreeg een maand. Muus, een trouw lezer van 
het dagblad De Waarheid, schetst een beeld van de sociale verhoudingen: Als je een keer 
over je loon klaagde, was je altijd een communist hier in de Zaanstreek.  

 
1 Burgerlijk Wetboek, Boek 7, artikel 610 1. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de 

werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid 

te verrichten – http://www.wetboek-online.nl/wet/BW7/610b.html. Voor alle duidelijkheid, de eerste man is 

ondernemer noch onderaannemer, ook hij is formeel tijdelijk in loondienst van het bedrijf en bemiddelt als het 

ware namens de ploeg met het bedrijf. 

2 H.R. Korver, Wormerveerse arbeiders hebben 'zwaar' verleden, De Zaanlander 4 augustus 1962. 

  

 

De eenzame sjouwer op weg, Gemeentearchief Zaanstad. 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/enige_precisie_over_losse_arbeid.html#n2
http://www.wetboek-online.nl/wet/BW7/610b.html
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Solidariteit extra 378-2, 14 april 2019 

13. Geen reden voor nostalgie 

Na de tussenstop in deel 11 om een aantal reacties van lezers te bespreken, volgde 
in deel 12 een nadere toelichting op het begrip losse arbeid. Netjes gezegd: een 
tijdelijke, individuele arbeidsovereenkomst met een werkgever, waarvoor de 
arbeidswetgeving geldt. Maar .... zonder de regelingen in de cao als opzeg- en 
ontslagtermijn, scholing en in het bijzonder de opbouw van een pensioen. Reëel 
gezegd: een mengeling van vrijheid, onzekerheid en loonafhankelijkheid bij fysiek 
zware arbeid met een gering maatschappelijk aanzien en een naar verhouding hoog 
loon. 
Aan het slot kwam Muus Zwart aan het woord. Dat was in 1962, terwijl hij in 1912 op 
zijn zestiende in Wormerveer was begonnen samen met zijn vader. In dit deel 13 
pakt hij de draad op die onder anderen door Dirk Schilp in 1966 wordt overgenomen.  

In de beginjaren van Muus Zwart was de eerste sociale wetgeving al ingevoerd. 
Na het 'kinderwetje van Van Houten' in 1874, volgden de arbeidswet in 1890 en 
daarna wetgeving over onder andere de arbeidsovereenkomst (1909), de 
arbeidsduur (1919) en de uitkering bij ziekte (1930). De invloed op de positie 
van de losse arbeid(er) was echter betrekkelijk, om niet te zeggen marginaal. 
Een loon als er werk was, met een sociaal beschermend 'plusje' dat per 
omstandigheid en bedrijf verschilde.  

Manmoedig met spierpijn 

Muus Zwart typeerde zijn bestaan na zo'n vijftig jaar losse 
arbeid als gebrek aan pensioen en aan adem, cement daar 
raakte je kapot van, liever een baal rijst, zakt altijd nog 

effies.1 Voor zich uit starend, mijmerde hij over de 
miljoenen balen die hij verstouwd moest hebben, al snel 
gevolgd door de trots over zijn ploeg die uit zo'n acht man 
bestond, de één een bekend worstelaar, niet bang voor een 
baaltje, de ander een wildebras, niet zo'n mooie sjouwer, 
maar wat eenmaal op zijn nek lag, ging er nooit meer af. 
Behalve met een paar slokken jenever, zo vertelde Muus, 
was eiwit smeersel op de nek een probaat medicijn tegen de 
spierpijn, een best middel, ook de volgende dag was de pijn 
plots weg, absoluut.  

In die begintijd van Muus telde Wormerveer ongeveer 
honderd 'sjouwermannen' op een bevolking van vijf- tot 
zesduizend mensen. Willem Stam - een leeftijdgenoot, 
eerste man van de ploeg met zijn naam, waarvoor Jan 
Aafjes vanaf 1949 regelmatig werkte - schatte in 1962 het 
teruggelopen aantal sjouwers op twintig. Hij was de 
grootvader en naamgenoot van één van zijn opvolgers en 
stond bekend als “de Tak” (buigt wel, maar breekt niet). In zijn woonkamer liet Muus graag 
het verschil in sjouwen zien van de mannen in Zaandam en die van Wormerveer. De eersten 
droegen de baal dwars op de nek, op de kop, de tweeden gedeeltelijk op de schouder tegen 
de nek; 't is de slag, dat is alles. Op de foto staat hij fier met één hand aan de punt van de op 
zijn schouder rechtopstaande baal, de ander zorgt voor het evenwicht. Net zo manmoedig als 

zijn afgebeelde voorgangers, de korendragers.2  

Willem Stam, de Zaanlander 
4 augustus 1962 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/geen_reden_voor_nostalgie.html#n1
https://www.solidariteit.nl/extra/2019/geen_reden_voor_nostalgie.html#n2
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Gouwe ploeg 

Het werk kwam de laatste drie decennia van de negentiende eeuw en de eerste jaren van de 
twintigste eeuw vaak via factoor Jan de Vries die optrad voor de ontvanger van de goederen 
en toezag op het lossen, laden, opslaan, controleren en afleveren. Een factoor had zelf geen 
mensen in dienst, hij leende sjouwers in. De Vries beschikte over meerdere pakhuizen, waar 
hij onder meer granen en zaden liet opbergen door een ingehuurde ploeg die ook zorgde voor 
het vervoer van en naar pakhuizen en fabrieken en van dekschuit naar wagon en andersom.  

Elke avond rond een uur of zeven ging De Vries de 
kantoren bij de fabrieken langs om sjouworders 
op te halen en die vervolgens uit te zetten (te 
besteken) bij een losse ploeg of individuele losse 
arbeiders. Dat was op een vaste plaats, hoek 
Zaanweg/Dubbele Buurt in Wormerveer, voor 
werk op de volgende ochtend. De inhuur en 
betaling waren per dag en liepen veelal via een 
ploegbaas. Was er weinig werk, dan stroomden 
wel zestig arbeiders naar de 'beurs' van factoor De 
Vries. Naast het transport bestond hun werk uit 
het omwoelen (verschieten) van granen en zaden 
in de pakhuizen om het ontkiemen te voorkomen. 
De Vries controleerde dat door ergens onder de 
zaden een voorwerp te verstoppen - was dat niet 
gevonden, was half werk verricht. De ploeg die het 
snelst en nauwkeurigst werk leverde, heette de 
'gouwe ploeg' en kwam met de naam van de 

ploegbaas als eerste aan de beurt.3  

Onderste lagen 

Dat achter de soms stoere, nostalgische terugblikken een harde realiteit lag, beschrijft Dirk 
Schilp in 1966. Hij is dan 73 en vertelt over de stap naar zijn eerste baas in Wormerveer, op 
twaalfjarige leeftijd (1905):  

Wat ik zocht, ontmoette ik feitelijk bij de onderste lagen, bij de zaadsjouwers. Dat was 
inderdaad een stukje onderwereld. Het was eigenlijk de reserve van de werklozen. Als een 
fabriek arbeiders nodig had, hingen ze daar rond. (...) die kerels moesten het zaad uit het 
schip halen - d.w.z. uit het ruim drie, vier-hoog in de pakhuizen naar boven sjouwen. De 
zakken waren vaak zwaarder dan de mensen die ze sjouwden. (...) Als er werk kwam, ging 
eerst de gouden ploeg, dat was de bovenlaag. En als die werk had, ging de zilveren ploeg en 
dan de koperen, dat ging allemaal automatisch. Ze wisten van elkaar wie tot welke ploeg 
behoorden, daar was geen indeling voor nodig, alleen een paar vuisten. (...) En bij de 

zaadsjouwers waren kerels die wel drie van die zakken konden sjouwen.4  

Deze 'reservisten' van de werklozen stonden dus buiten de geregelde arbeid. Afwijkend in 
positie, gedrag, uiterlijk, gezondheid en toekomstmogelijkheden. Aannemelijk is dat onder 
hen, letterlijk en figuurlijk, nazaten leefden van “het gepeupel”, “de paupers” die de burgerij 
vanaf ongeveer 1840 beschreef. Vol walging of juist met zorg. Enkele citaten, eerst van 

student-auteur Klikspaan, daarna van de arts Büchner.5 Met afschuw: “Hunne spraak is 
lijmerig, lijzig, slaperig, krachteloos. Hun gang lijkt van een jagersknol. Zij hebben den tijd, 
niets roept hen. Lanterfanten van die vermoeijenis uitrusten in de ontelbare kroegen (…) zie 
daar hun leven.” Met mededogen: “Waar armoede heerscht, kan de geest zich niet tot hooge 
vlucht ontwikkelen. De ligchamen zijn zwak, zonder zelfstandigheid en kracht. Armoede is 

De gouwe ploeg, de Zaanlander 10 april 1953 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/geen_reden_voor_nostalgie.html#n3
https://www.solidariteit.nl/extra/2019/geen_reden_voor_nostalgie.html#n4
https://www.solidariteit.nl/extra/2019/geen_reden_voor_nostalgie.html#n5
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de dood voor den physischen en psychischen mens.” Typeringen, waarvan de (later) in een 
ploeg georganiseerde losse arbeiders zich, ondanks het onzekere bestaan, wisten vrij te 
maken. Voor degenen die incidenteel aan een losse ploeg deelnamen en zeker die er buiten 
bleven, gold dat minder.  

 
1 H.R. Korver, Wormerveerse arbeiders hebben 'zwaar' verleden, De Zaanlander 4 augustus 1962.  

2 Idem. 

3 J. Kingma, Het Zaanspoor. Een eeuw spoorweghaven van Wormerveer – Wormerveer Weleer, 2009, 13. Zie 

ook: H. Mol, Memoires van een havenarbeider, Nijmegen, 1980, p. 111. De term factoor heeft in het algemeen 

de betekenis van zaakwaarnemer of arbeidsbemiddelaar. Cor Bruijn brengt ook regelmatig de facto(o)r ter 

sprake, met name als handelsagent die dicht bij de ploeg staat (samenstelling en controle), De Zaadsjouwers, 

pp. 248 en 258. Factoor De Vries plaatste 7 mei 1873 een advertentie in de Zaanlandsche Courant waarin hij een 

zaadpakhuis te huur vraagt. 

4 D. Schilp, Dromen van de Revolutie. Een verzwegen hoofdstuk uit de sociale beweging, verteld aan Joop van 

Tijn, Amsterdam Antwerpen, 1967, pp. 18, 19. 

5 Aangehaald door J. Giele, in: Jaarboek voor de geschiedenis van het socialisme en arbeidersbeweging in 

Nederland 1976, respectievelijk pp. 42 en 45. 

 

Solidariteit extra 380-2, 28 april 2019 

14. Op zoek naar de oorsprong 

Gebrek aan pensioen en aan adem, zo blikte de Wormerveerse sjouwerman Muus 
Zwart in het jaar 1962 terug op een arbeidzaam leven van dik vijftig jaar (deel 
13).Trots de baal op zijn schouder kijkt hij de fotograaf aan, eindelijk zonder de 
dagelijkse spierpijn. Graag vertelt hij over zijn ploeggenoten; de één droeg soepeltjes 
zijn eigen gewicht, een ander was als worstelaar een rauwe sjouwer. Zijn plaats- en 
leeftijdgenoot Dirk Schilp had het niet zo op nostalgie en legde de nadruk op de 
rechteloosheid van de losse arbeiders. Reserve van het werklozenleger. Mogelijk 
nazaten van het gepeupel en de paupers waarover de burgerij halverwege de 
negentiende eeuw meestal haar afschuw uitsprak en soms met mededogen een 
verbetering van hun leven bepleitte. 
In dit veertiende deel van de serie over de Zaanse losse ploegen komt de vraag aan 
bod of hun oorsprong in die periode ligt. Om daarna hun positie beter te kunnen 
begrijpen door een vergelijking te maken met andere groepen losse arbeiders. Door 
de tijd heen. Om te beginnen de Amsterdamse havenarbeiders.  

Op zoek naar die oorsprong is bij de ploeg waarmee Muus Zwart te maken had, 
een generatielijn te zien die ongeveer een eeuw beslaat en waarin de familie 
Stam een hoofdrol speelde, Voor de Eerste Wereldoorlog met Willem Stam als 
eerste man/ploegbaas, daarna de zoon Thomas en kleinzoon Willem. De laatste 
maakte in 1986 de overgang naar een uitzendbedrijf mee. Zo'n lijn gold niet 
alleen de ploegbaas, meerdere geïnterviewden spreken over familiegeneraties.  

Generatielijn 

Zeker waar zo'n familielijn de ploegbaas betreft, zullen gewoontes en stilzwijgende afspraken 
doorlopen en is een continuïteit te verwachten. Maar gezien de wisselende en vaak tijdelijke 
ploegen zijn ze moeilijk met naam en toenaam te achterhalen. Bij de vier besproken ploegen 
(Koog aan de Zaan, Wormer, Wormerveer, Zaandam) is die van de familie Stam tot ongeveer 
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1900 te herkennen, de aanduiding 'de ploeg Stam' is echter van een latere datum. De stelling 
in de Encyclopedie van de Zaanstreek dat Kappie halverwege de negentiende eeuw begon, is 

niet aannemelijk.1 De term beschermkap 'kappie' zal gebruikt zijn, in het algemeen, maar 
niet voor een specifieke ploeg.  

Dat speelt ook bij 'het kappie' waarover Cor Bruijn in zijn 
De Zaadsjouwers regelmatig spreekt. De verwijzingen naar 
reële gebeurtenissen in zijn verhaal leggen een herkenbaar 
verband met de laatste jaren van de negentiende eeuw. Zou 
Kappie als losse ploeg bekend zijn, mag aangenomen 
worden dat Bruijn dat vermeld zal hebben; hij is goed op de 
hoogte en brengt bijvoorbeeld de onderlinge verhoudingen 
binnen een ploeg ter sprake via het nummerstelsel. 
Hetzelfde geldt voor het onderscheid tussen het ''witte'' en 
het ''zwarte'' kappie, respectievelijk voor meel en rijst en 
voor kolen, waarover verschillende geïnterviewden 
spraken. Grootvader Willem Stam kende het onderscheid, 
maar verbond het niet aan een ploeg van die naam, Er was 
een verschil tussen de kolensjouwers en de zaadsjouwers. 
De kolensjouwers waren de zuiplappen, maar ze dronken 
minder en heetten zo, omdat ze altijd in het café uitbetaald 
werden. In de typering zal een rol gespeeld hebben dat het 
sjouwen en stapelen van kolen minder precisie vergde, 

ruiger was, ook zwaar, maar het kwam er niet zo op aan.2  

Vergelijking 

Terugkijkend blijkt de periode vanaf ongeveer 1965 tot eind jaren tachtig de arbeiders van de 
losse ploeg meer sociale voorzieningen en bescherming te bieden dan aan hun voorgangers. 
In die zin is het een uitzonderlijke periode die tevens de laatste fase is van zowel de (Zaanse) 
klassieke ploeg als de 'sjouwerman'. De jarenlange met bekwaamheid verrichte arbeid in een 
vorm van zelforganisatie viel weg met de mechanisatie van de fysieke vervoersarbeid. Dit 
betekende ook dat de inleenarbeid plaatsmaakte voor andere vormen van flexibilisering of 
oploste in de 'vaste arbeid' van het bedrijf.  

Van de Zaanse losse ploegen voor de Tweede Wereldoorlog is, op schrift, niet veel meer 
bekend dan wat Muus Zwart en Willem Stam vertelden. Een vergelijking met de positie van 
andere losse arbeiders in die periode kan ons wijzer maken, het bijzondere, het 
karakteristieke van de ploegen kan dan scherper naar voren komen. Om te beginnen de 
Amsterdamse havenarbeiders; overeenkomsten en verschillen zijn als volgt aangegeven: 
(**). Hier de eerste van de nog volgende, overige vijf.  

Amsterdamse bootwerkers 

Tegen het einde van de negentiende eeuw deden in de Amsterdamse haven de bootwerkers 
als 'sjouwersvolk' het eigenlijke los- en laadwerk. In grote meerderheid waren het losse 

arbeiders, per dag of dagdeel ingehuurd en betaald door een scheepsaannemer of baas.3 
De aanwerving/besteking liep bij de grote 'maatschappijen', behalve via de voorkeur van een 
besteker, met een volgnummer. Dat kon slechts voor een uur zijn. Anders was dat voor de 
vaste arbeiders, zij werkten geregeld voor één reder (scheepseigenaar) of één cargadoor 
(scheepsbevrachter) voor een vast loon. In de rangorde kwamen daarna de los-vaste 
bootwerkers die niet voor één patroon werkten, wel regelmatig voor één ploegbaas. Evenals 
de vasten meestal via een werkboekje (livret), waarin hun 'loopbaan' stond aangetekend, 

 

Voorkant boek Cor Bruijn. 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/op_zoek_naar_de_oorsprong.html#n1
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onder meer welke patroons, absenties, werklust, betrouwbaarheid - om de stakingslust te 

breidelen.4 Ook de nummering functioneerde als een dergelijke 'breideling'.  

 (**) De positie van de arbeiders van de losse ploegen is min of meer vergelijkbaar met die 
van de 'los-vasten'. Dezen werkten voor meerdere patroons en één ploegbaas of 
onderaannemer die hun uitbetaalden. Daarbij was meestal geen sprake van een 
georganiseerde losse ploeg. De betrokken werkzoekenden kenden elkaar, zagen enkelen 
daarvan als een vaste maat en de ploegbaas had zo zijn voorkeuren, maar een terugkerend 
onderling verband met intern werkverdelende nummers was eerder uitzondering dan regel. 
Per dag(deel) konden ze meer verdienen dan de vasten, maar waren minder zeker van hun 
werk en 'verzuimden' af en toe, al of niet vrijwillig. Een direct contact met de werkgevers 
kwam zelden voor.  

In de verdere, nog volgende, vergelijking zal gebruik gemaakt worden van de 
arbeidsenquête die een staatscommissie in 1890 uitvoerde, waarin voor het eerst 
losse arbeiders uit de Amsterdamse haven en de Zaanstreek aan het woord komen. 
Daarna gaat de aandacht naar het principiële onderscheid dat zich met name vanaf 
1919 aftekent als een deel van de losse havenarbeid loopt via de zogenaamde 
Havenarbeidsreserve. Een arbeidsorganisatie die de 'lossen' uitleende aan de 
verschillende havenbedrijven en een eerste sociale – zij het kwetsbare – zekerheid 
verschafte. Daarna zullen de verschillen toenemen door aan de ene kant de 
verschillende schaalgrootte en aan de andere kant het toenemende, economisch 
strategische belang van de Amsterdamse haven. Een nadrukkelijke overeenkomst 
blijft de fysieke zwaarte van de arbeid, het onregelmatige karakter en het 
overlevingsgevecht dat beide groepen arbeiders hebben te voeren.  

 
1 Zie: www.zaanwiki.nl/encyclopedie - kappie – alle onderwerpen die in de Encyclopedie van de Zaanstreek 

besproken worden zijn op genomen “ZaanWiki”, www.zaanwiki.nl   

2 H.R. Korver, Wormerveerse arbeiders hebben 'zwaar' verleden, De Zaanlander, 4 augustus 1962.  

3 Gegevens Amsterdamse haven ontleend aan: H. Boot, Opstandig volk. Neergang en terugkeer van losse 

 

Zaadsjouwers in Wormerveer –  
uit: De Zuidkanter, de digitale buurtkrant en Historie van Zaandam. 
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havenarbeid, Amsterdam 2011 – hoofdstuk 1 Eigenaardige toestanden.  

4 A.J.C. Rüter, De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland, Leiden 1935, 

p. 247. 

 

Solidariteit extra 381-2, 12 mei 2019 

15. Vergelijking met Amsterdamse bootwerkers 

Over de losse ploegen in de Zaanstreek is helaas niet veel geschreven. Deze serie 
tracht dat op te vangen door interviews met betrokkenen en literatuur- en 
archiefonderzoek. Om hun positie beter te kunnen begrijpen, is in deel 14 een 
vergelijking met andere losse arbeiders gestart. En dat heeft geleid tot een duik in de 
geschiedenis die zelfs even een groep steenbakkers een paar eeuwen voor het 
begin van onze jaartelling in beeld brengt. In dit deel 15 zal het opnieuw over de zo 
nabije Amsterdamse havenarbeiders gaan, de Zaankanters werkten daar immers al 
jaren onregelmatig. De staatsenquête van 1890 heeft voor beide groepen aandacht. 
Ook deze keer zullen de overeenkomsten en verschillen samenvattend aangegeven 
worden met een dubbele ster (**). 

Even terug naar deel 14. De positie van de Zaanse arbeiders is enigszins te 
vergelijken met de zogenaamde 'los-vaste' sjouwers in de Amsterdamse haven 
die ook voor meerdere patroons werkten. Ze hadden te maken met één 
ploegbaas of onderaannemer die uitbetaalde. Dan weer werk en dan weer niet. 
De ploegbaas had zo zijn voorkeuren. Van een georganiseerde losse ploeg was 
meestal geen sprake. Ze kenden elkaar en zagen enkelen als een vaste maat, 
maar een terugkerend onderling verband met intern werkverdelende nummers 
was eerder uitzondering dan regel. De 'vasten' daarentegen stonden in een 
werkboekje met een volgnummer en hun loopbaan aangetekend. Zo konden ze 
wel of niet als vast aangenomen worden.  

Burgerlijk Armenbestuur 

In de arbeidsenquête van 1890 kregen de losse Amsterdamse bootwerkers 'voor het eerst' het 

woord. In het verslag sprak de staatscommissie van eigenaardige toestanden.1 Grillig door 
de onderlinge inwisselbaarheid. Karig met een loon dat vaak niet meer was dan een derde 
van de vijftien gulden die als een goed weekloon te boek stonden. Regelloos als er werk was 
met 8, 24 of zelfs 36 uur achteréén buffelen en een toestroom, waarvan ruim een kwart 
buiten Amsterdam woonde. Gehele of gedeeltelijke werkloosheid was gebruikelijk en in de 
wintermaanden kwamen losse havenarbeiders onregelmatig terecht in de straathandel en op 
de dagmarkten. Een werkloosheidsvoorziening – steunregeling – was er tot 1914 niet en de 
werkloosheidskassen van de vakbonden waren ontoereikend. Wat restte, was de bedeling bij 
het hulpbetoon.  

 (**) In het op de Zaankant gerichte deel van de enquête wordt niet gesproken van losse 
ploegen, wel komt de 'onzichtbaarheid' van de losse arbeiders naar voren. Alleen het 
Burgerlijk Armenbestuur bleek met hen in aanraking te komen - stoffelijk en geestelijk lager 
dan de vasten. Dus gemarginaliseerd als hun losse collega's in de haven, met fysiek zware 
arbeid, tijdelijk, ongeregeld en onzeker. De uitbetaling geschiedde dagelijks na minstens 
veertien uur werken met een korte pauze, reglementen ontbraken, dodelijke ongelukken 
waren niet uitzonderlijk; in Zaandam heetten ze het losse volk. 
Het is de tijd van de snelle ontwikkeling in de Zaanse industrie, met de oprichting van Albert 
Heijn tot Simon de Wit, van Crok & Laan tot Verkade, van Linoleumfabriek tot Lassie. Een 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/vergelijking_met_amsterdamse_bootwerkers.html#n1
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periode van mechanisatie met een groeiend aantal industriële bedrijven (1851: 150; 1901: 
250), met overwegend ongeschoolde arbeid en uitbesteding van het groeiende 

goederentransport aan losse ploegen.2  

Opjagend stukloon 

De enquêtecommissie toonde zich In haar verslag verbaasd 
over de afwezigheid van elke organisatie in de 
Amsterdamse haven en pleitte voor een 'maatschappij', 
waarin het los-volk is omgezet in vast-volk met een 
garantieloon dat een einde maakte aan de wisselvalligheid 
van werk, inkomen en bestaan van de bootwerkers. Ideeën 
over de centralisering van de besteking naar twee of drie 
plaatsen haalden echter de praktijk niet. Meer succes had 
de oprichting van enkele wachtlokalen, annex koffiehuis, 
om enige orde aan te brengen. Ook bedoeld om het 
gesjacher in kroegen tegen te gaan. Behalve als schaftlokaal 
en schuilplaats bij slecht weer konden ze ook dienen als 

aannemings- en betalingskantoren.3 Deze 'noodopvang' 
kon niet verhullen dat ook in de eerste jaren van de 
twintigste eeuw het havengebied een trekpleister voor 
werklozen bleef. Of zoals een vakbondsblad in 1911 schreef 
schipbreukelingen op de levenszee die nergens terecht 
kunnen; vaders van gezinnen waarin de vrouwen naaiwerk 
en schoonmaakwerk deden of kranten bezorgden en 

kinderen voor een vaste inkomstenbron zorgden.4  

(**) De losse arbeid in de Zaanstreek was een minder indringend vraagstuk dan in de 
Amsterdamse haven. Het enquêteverslag bood geen suggesties, wel kritiek op het jagende 
stukloon en de uitbetaling bij de cafés. In de besteking nam de ploegbaas, vaak via de factoor 
(arbeidsmakelaar) een centrale plaats in, een janboel met onvoorspelbaar wachten deed zich 
niet vaak voor. Bovendien waren er buiten de grote stad meer mogelijkheden in het eigen 
onderhoud te voorzien met al of niet gepachte grond om aardappels en groenten te 
verbouwen.  

Gelegenheidsarbeiders 

Onder invloed van veelvuldige stakingen en wetgeving - 1901 Ongevallenwet, 1903 
Spoorwegstaking die in de Amsterdamse haven aanliep, 1914 Stuwadoorswet - was in het 
havenbedrijf de behoefte aan ordening toegenomen. Het duurde echter tot 1919 eer de 
werkgeversorganisatie Scheepvaartvereniging Noord voor een selectieve groep losse 
havenarbeiders een werkinstituut vormde dat een gecentraliseerde besteking opzette. De 
naam was veelzeggend: de Havenarbeidsreserve (HAR). Daarin ontving een gekende en 
ervaren groep havenarbeiders (ongeveer 2.000) een garantieloon, ziekteverzekering en 
pensioenregeling; de 'eerste ban' (eenheid) geheten. Een tweede groep (maximaal 2.000) 
was oproepbaar, onderverdeeld naar voorkeur via verschillend gekleurde kaarten en een 
werkloosheidsverzekering bij geen werk. Hoewel binnen de voorkeursgroepen niet over een 
nummering werd gesproken, zal zeker bij 'meer mensen dan werk' een individuele selectie 
plaatsvinden. Het Inlichtingenbureau dat de HAR kende en verschillende autoriteiten 
voorzag van schriftelijke informatie bij mogelijke 'ongeregeldheden' (van belastingdienst tot 
politie) zal vast van invloed zijn geweest op de verdeling van het beschikbare werk. 
De deelnemende stoomvaartmaatschappijen verplichtten zich losse arbeiders van de HAR 
aan te nemen, een deel daarvan in een los-vast verhouding, de zogenaamde kerngasten. De 
besteking was drie maal daags op twee vaste plaatsen, uitbetaling zaterdagmiddag. 

Havenarbeider Amsterdam - 
Gemeente Amsterdam Stadsarchief 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/vergelijking_met_amsterdamse_bootwerkers.html#n2
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Daarnaast trok een veranderende, ongeorganiseerde groep losse arbeiders door de haven op 
zoek naar werk, de zogenaamde gelegenheidsarbeiders. Een restgroep die in een wisselend 
bestaan van werk en werkloosheid onmisbaar waren voor het havenbedrijf.  

(**) Meer dan voorheen liepen met de HAR de ontwikkelingen in Amsterdam en de Zaanse 
losse ploegen uiteen. De gezamenlijkheid van het havenbedrijf dat met de Amsterdamse 
overheid belang had bij een gegarandeerde beschikbaarheid van ervaren bootwerkers, 
koerste op een centraal georganiseerde besteking. De gedifferentieerde industrie in de 
Zaanstreek kwam niet tot zo'n samenwerking (in tegenstelling tot het Zaanse 

houthavenbedrijf dat nog aan de orde komt). Wel zorgde de eerste man of de factoor voor 
een plaatsgebonden besteking die met het nummerstelsel selectief was en gelijktijdig één of 
meer fabrieken kon bedienen. Wie daar buiten viel, was een met de Amsterdamse haven 
vergelijkbare restgroep die bij gelegenheid aangetrokken werd.  

 
1 Verslag omtrent het onderzoek ingesteld door de Derde Afdeeling der Staatscommissie van Arbeidsenquête, 

benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 (Staatsblad no. 1). In het bijzonder ten aanzien van het los- en 

laadwerk bij zeeschepen te Rotterdam en Amsterdam, p. 13. In dit verslag is ook opgenomen het in 1891 

verrichte onderzoek naar onder meer de Zaankant (Zaandam, Koog a/d Zaan, Zaandijk, West-Zaan, 

Wormerveer, Wormer, Krommenie, Assendelft).  

2 A. van Braam, Economische geschiedenis van de Zaanstreek, Stichting Behoud Zaans Streekeigen Zaandam, 

1989, p. 31. 

3 Verslag omtrent het onderzoek ingesteld door de Derde Afdeeling der Staatscommissie van Arbeidsenquête, 

benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 (Staatsblad no. 1). In het bijzonder ten aanzien van het los- en 

laadwerk bij zeeschepen te Rotterdam en Amsterdam, p. 9. 

4 De Havenarbeider, 21 januari 1911. 

 

Klampen: balen op hoogte brengen door ze te stapelen met gebruik van een haak, soms 

voorzien van twee 'klauwen’ en een houten handvat. - foto: Chris Pennarts, 1997. 
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Solidariteit extra 382-2, 26 mei 2019 

16. Sjorren, ploeteren en aanpakken 

Het zestiende deel al weer en er volgt nog heel wat in deze serie over de Zaanse 
losse ploegen. Vandaag afrondend de vergelijking met de losse Amsterdamse 
havenarbeiders die in de delen 14 en 15 terugging naar de negentiende eeuw. 
Leerzaam, omdat het Zaanse 'losse volk' bij tijd en wijlen in de Amsterdamse haven 
werkzaam was, al of niet geronseld tijdens een 'piek'. Vanaf 1919 bracht de komst 
van de Havenarbeidsreserve (HAR) enige ordening in de tewerkstelling van de losse 
havenarbeiders. Dit 'werkinstituut' verplichtte de havenondernemers een selecte 
groep bootwerkers met sociale garanties werk te verschaffen. Een tweede groep was 
oproepbaar en onderverdeeld naar voorkeur via verschillend gekleurde kaarten en 
een werkloosheidsverzekering bij geen werk. Als derde, een restgroep, de 
'gelegenheidsarbeiders' die met een rode kaart alleen bij grote drukte wat konden 
verdienen. Ook deze keer zullen de overeenkomsten en verschillen samenvattend 
aangegeven worden met een dubbele ster (**). 

Als gevolg van de groei van het aantal vaste lijndiensten en daarmee meer 
geregelde werkgelegenheid en vaste arbeiders - 60 procent van het totaal in 
1923, 64 procent in 1930 – nam de losse arbeid in het Amsterdamse 
havenbedrijf een minder dominante positie in. Stakingen voor meer loon en 
ziekengeld in 1923 liepen dan ook uit op beëindiging van het garantieloon en 
uitbreiding van een stelsel van voorkeur met nummering, straf en beloning. De 
restgroep kon wachtend op werk, vanaf 1927, schuilen onder een klein afdakje 
aan de Handelskade. Door hun herhaalde werkloosheid belandden ze 
regelmatig bij het Burgerlijk Armbestuur, Maatschappelijk Hulpbetoon of 
Crisiscomité.  

Overlevingsgevecht 

Van één van deze schipbreukelingen 

op de levenszee1 is over een vrij 
lange periode de 'werkwandel' 
beschreven die de toenmalige, losse 
arbeiders in de Zaanstreek niet 

onbekend zal zijn.2  

Hendrik Jacob B. (1888-1965) 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 [vakbond], 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 

Gemeentearchief Zaanstad en Havenvakschool - Zaanse 
verhalen. Historie en mensen uit de Zaanstreek.  
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van Anna. Dat was aanzienlijk minder dan de 38 gulden die Hendrik als stukadoor kon 
verdienen.  
In de periode 1931-1937 was er voor Hendrik geen cent werk in de haven en leefde het gezin 
grotendeels van het loon dat de kinderen vanaf eind 1926 binnen brachten. 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.  

 (**) Hoewel de diversiteit van de 'losse beroepen' in de loopbaan van Hendrik specifiek is 
voor een stad als Amsterdam, is zijn overlevingsgevecht samen met vrouw en kinderen 
kenmerkend voor de losse arbeiders in de jaren voor en gedeeltelijk na de Tweede 
Wereldoorlog. Ook in de Zaanstreek. Een paar citaten laat dat zien. Ontleend aan Cor Bruijn, 

spelend eind negentiende eeuw3, en Jan Aafjes over de jaren vijftig tot in de jaren negentig 

van de vorige eeuw.4  

Balen op je rug, trappen op 

Cor Bruijn: 
(…) d'r wier genoeg verdiend in de sjouwerij en sparen en vergaren maakte kleine beursies 
groot. Maar welke sjouwer kwám daartoe? 's Morgens om vijf uur begon je, 's avonds om 
zeuven, acht uur schee je d'r uit. Dan had je zes, zeuven gulden verdiend. Als je dat nou als 
schoon geld naar huis brocht, dan kon je wel een beetje sparen voor de kwaaie dagen; en 
misschien ook nog wel een brokje overhouden voor de ouwerdom, als je tenminste niet te 
veul monden voeren moest (…). Maar het was jandorie het leventje wel (…) van honderd en 
vijftig tot tweehonderd en twintig pond op je rug de trappen op te sjorren.  
Maar dit is geen sjouwen. Dit is martelen. (…) Dan wordt het nog geld er op toe leggen, en 
dat kunnen ze niet! Ze loopen al een paar weken zonder. Ze kunnen het niet en willen het 
niet! Verdienen moeten ze nou! Er moet geld in de hand komen, anders verrekken ze thuis!  

Jan Aafjes: 
Wie meldt zich aan om als los arbeider te gaan werken? Met een beetje fantasie kan je de 
mening hebben dat een los arbeider als het ware het vreemdelingenlegioen zoekt. Ik heb 

 

Beeld van Hildo Krop, 1935. Jan van Galenbrug Amsterdam.  
Foto - Loek van Vlerken. 
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gewerkt met een ploeg jonge studenten die hard werkten om hun studie te betalen. Ook 
politieagenten die op non-actief werden gezet, anderen die niet meer in hun vak terug 
mochten komen of enkele moeilijk opvoedbare jongens, sommigen in de gevangenis en 
weer terug bij de ploeg (…) Er waren ook arbeiders die een vrij beroep kozen, had je alleen 
maar lagere school gehad, dan was de ploeg jouw stekkie.  
Vaak droegen ze de naam asociale mensen te zijn die vloekten, zopen en hun vrouw 
sloegen. Misschien was dat vroeger zo toen ze nog in kleine huisjes woonden zonder 
douche, geen slaapkamers, met vier tot tien kinderen, waarvan de helft de leeftijd van vijf 
jaar niet haalde. Vandaag zijn we harde werkers die veel aanpakken, met een eigen 
mening (…).  

Veranderde flexibilisering 

Tot slot wat de Amsterdamse haven betreft, een enkele opmerking over de naoorlogse 
organisatie van de inleenarbeid. Al op 8 mei 1945 – grondig door ondernemers voorbereid in 
vele vergaderingen - maakte de Havenarbeidsreserve plaats voor de SHB, ook opgericht door 
de Scheepvaart Vereniging Noord. Een nieuw samenwerkingsverband van havenbedrijven 
dat een breuk betekende met de voorgaande periode. De SHB nam arbeiders in vaste dienst 
en stelde hen tijdens de terugkerende goederenpieken beschikbaar aan de deelnemende 
bedrijven die garant stonden voor de betaling van het loon. Was er geen werk, de 
zogenaamde leegloop, zorgde de overheid voor een compensatie bij deze arbeidsintensieve 
sector. In 1960 overschreden de SHB'ers voor de laatste keer het aantal vaste arbeiders in de 
havenbedrijven - 2.875 ten opzichte van 2.777 en vanaf 1962 ontvingen zij bij leegloop het 
volledige cao-loon. De daarop volgende daling – in 1981, vast: 1.106, SHB: 811 – is al eerder 
beschreven, evenals de inschakeling van Kappie om de koppelbazen tegen te houden en de 

extra pieken op te vangen.5  

(**) Behalve de schaalgrootte valt in vergelijking met de Zaanse ploegen de algemeen 
maatschappelijke bemoeienis met de havenarbeid op. Een strategisch, economisch en sociaal 
belang dat uiteindelijk aan de inleenarbeid dezelfde voorwaarden biedt als de reguliere vaste 
arbeidsverhouding. Om daarna, in de tweede helft van de recente jaren negentig, vrijwel 
geheel te verdwijnen. Hetzelfde lot trof de arbeid van de losse ploegen, zij het in een 
bedrijfsvorm met een uitzendconstructie die in tegenstelling tot de SHB niet een project was 
van de gezamenlijke (inlenende) Zaanse ondernemers.  
De verandering in beide arbeidsverhoudingen heeft een prijs. De gereguleerde flexibilisering 
door de SHB en de zelforganisatie van de losse ploeg maken plaats voor concurrerende 
uitzendbedrijven en zzp'ers.  

 
1 De Havenarbeider, 21 januari 1911.  

2 A. Knotter, Gezinsarmoede - gezinsarbeid. De invloed van de gezinscyclus op de inkomsten van gezinnen van 
losse (haven)arbeiders in Amsterdam in de eerste helft van de twintigste eeuw, in: Tijdschrift voor Sociale 
Geschiedenis, april 1998, pp. 385-388 en bijlage 1, p. 398.  

3 C Bruijn, De Zaadsjouwers, Bussum 1933, respectievelijk p. 52 en 240. 

4 J, Aafjes, Met een Knipoog, 2, Werk en sport, zonder datum, respectievelijk p. 237 en 279. 

5 Zie deel 8, 374 extra 2, 3 februari 2018. 
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Solidariteit extra 383-2, 9 juni 2019 

17. Geen plaats in de Zaanse haven 

Na in deel 16 de arbeid van de losse ploegen in de Zaanstreek vergeleken te hebben 
met de losse arbeid in de Amsterdamse haven, deze keer een blik op de 
havenarbeid in Zaandam. Was dat een werkterrein voor die ploegen?  
In samenhang met het industriële bedrijf maakte de Zaanse haven gedurende de 
laatste decennia van de negentiende eeuw een periode van grote groei door. Daarin 
gesteund door de traditionele band met de Amsterdamse haven die wat later, midden 
jaren negentig, uitgroeide tot aanvoerhaven, een handels- en distributiecentrum van 

koloniale producten.  

In die jaren verdrongen in de 
Zaanstreek de fabrieken (stoom) de 
molens (wind) en boden de opening 
van het Noordzeekanaal (1871) en 
de Oude Zeehaven (1885) een 
verbinding met de zee. In 1884 
werden 64 vaartuigen uit zee 
ingeklaard, waaronder 18 
stoomschepen; in 1894 ging het om 
173 zeeschepen, inclusief 133 

stoomschepen.1 In de periode 1880-
1900 was er een ruime 
verdubbeling van de tonnage van 
binnenschepen en na 1900 steeg het 
aantal aangevoerde balken en balen 

rijst; beide spectaculair.2  

Vakbond Eensgezindheid 

De Zaanse haven was primair een 
houthaven en verbonden met een al 
eeuwenlange houtindustrie. De aanvoer 
kwam uit plaatsen rond de Witte Zee en 
Oost Zee die gedurende de winter-
maanden bevroren waren, met als gevolg 
dat het werk in de Zaanse haven 
grotendeels stillag. Deze periodieke 
werkloosheid was een onvoldoende 
voorwaarde voor vaste arbeid. De Zaanse 
bootwerkers waren dan ook allen losse 
arbeiders die naast het transport van de 
balken, de overslag voor hun rekening 
namen van cacao, granen, maïs, papier, 
rijst en zaden. Kenmerkende producten voor de veredelingsindustrie in de Zaanstreek, voor 
een deel ook seizoensgebonden. De besteking (werktoewijzing) was in handen van een 
aannemersbaas, soms tevens kroeghouder, die voor de bedrijven 'bemiddelde'. Tarief- of 
stukloon was gebruikelijk, evenals een arbeidsduur van 's morgens vier tot 's avonds acht uur 

(later vijf/zeven).3 Die tijd was rekbaar:  
Men moet de touwen vastmaken; enzoovoorts. Voordat ik thuis ben is het dus 9,5 uur. In de 

zomer is het een slavenleven.4  

Links: gebouw “Ons Huis”, Bootwerkersvereniging 
Eensgezindheid, Gedempte Gracht Zaandam, 

Gemeentearchief Zaandam. 
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Na onvrede over voortdurend wisselende tarieven volgde in 1896 de oprichting van de 
Scheeps- en Bootwerkersvereniging Eensgezindheid die al snel met 77 leden drie 
arbeidersgroepen in één bond organiseerde: (rijst)sjouwers, (kolen)lossers en 
(balken)vlotters. Na het besluit dat de leden niet onder een bepaald tarief mochten werken 
en een succesvol verzet tegen niet meewerkende opzichters, wist Eensgezindheid in 1899 de 
besteking, met een eigen volgorde, naar zich toe te trekken. Leden kregen (via de 
houtfactoren) met voorrang toegang tot het werk en beloofden op hun beurt niet naar een 
andere baas over te stappen. Geordend via een systeem van roulatie, een wacht- en 
uitkeringslokaal en drie maal daags een schaft. Na de eerste loonovereenkomst met de 
werkgeversvereniging, kwam er vanaf 1901 een weerstandskas, twee jaar later uitgebreid met 
een ondersteuningsfonds bij ziekte en invaliditeit.5  
 

Disciplinerend kaartensysteem 

Een dergelijke door een vakbond geregelde besteking, overeengekomen met de 
ondernemers, bestond in de eerste jaren van de twintigste eeuw ook in Delfzijl en Harlingen 

(overigens ook, korter of langer, in bijvoorbeeld Duinkerken en Hamburg).6 Soepel ging het 
niet altijd in Zaandam, regelmatig waren er conflicten, bijvoorbeeld wanneer de 
bestekingslijst van de bond werd gepasseerd. En daar bleef het niet bij, het vaste loon dat 
houtwerkers verdienden, was een moeizame compensatie voor het zware en gespecialiseerde 
werk:  
Balken lossen bij nacht [is] een rot werk, vooral bij een paar snotlampen en kaarsen […], 
terwijl je door dat treurige licht niet eens behoorlijk kunt zien, waar je je poten neerzet. En 
dan nog die smerige walm van die lampen, je stikt er bijna van. Het is dat de centen goed 
zijn, anders zou je het vierkant verdommen. Een losser van een kolenboot sprak over: Blijde 

vooruitzichten met een zwart einde.7  
 

Na de staking van 1929 die een half jaar duurde en de gehele houtindustrie trof (850 vaste 
arbeiders) en waaraan de ongeveer driehonderd bootwerkers deelnamen, kwamen de Zaanse 
havenondernemers met een centraal bestekingsbureau. Dat werkte via een opgelegd 
nummersysteem dat onder de bootwerkers geen grote belangstelling genoot, zij het nog 
steeds in de eerste plaats voor vakbondsleden. De Amsterdamse Scheepvaart Vereniging 
Noord trachtte tevergeefs dat bureau als filiaal in te lijven bij de Havenarbeidsreserve, het 

Houthaven Zaandam 1910 – Gemeentearchief Zaandam. 
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gevolg was wel dat Eensgezindheid – met soms vruchtbare tegenzin - haar voorkeurspositie 
verloor.  
Zo kreeg ook Zaandam een instituut dat de mogelijkheid bood de minder gunstige elementen 
uit het bedrijf te weren. Dat gebeurde door de verstrekking van kaarten en een eventuele 
intrekking, zoals in Amsterdam het geval was. Een eis tijdens de staking voor een sociaal 
fonds (doorbetaling bij ziekte en een christelijke feestdag) was niet binnengehaald, wel 
slaagde Eensgezindheid er later in de bestekingslijsten uit te breiden en een regenverlet 

(kwetsbaarheid hout) vast te leggen.8  

Kringetjesspugers 

Wat leert deze vergelijking van de positie van losse ploegen met die van de Zaanse 
bootwerkers? Het gespecialiseerde 'balken vlotten' uitgezonderd, kwamen het sjouwen en 
lossen overeen. De bootwerkers moesten wel een stevig loon ontvangen om de onzekere en 
beperkte werkgelegenheid in de wintermaanden te kunnen overleven. Bovendien hadden zij 
zich met hun bond Eensgezindheid een relatief sterke positie verworven; hun bazen moesten 
het tenslotte van diezelfde 'zomermaanden' hebben en direct achter de haven stond de 
eisende industrie.  
Bepalend is dat de losse ploegen buiten de Zaanse haven stonden. Slechts incidenteel bij veel 
werk konden individuele 'zaadsjouwers' tijdelijk in de haven aangenomen worden. Ook hier 
dus gelegenheidsarbeiders. Ze werden altijd uitgescholden voor kringetjesspugers. Ze 
hingen ook dikwijls over de sluis, da's waar, maar ze hadden niks te doen. Ze werden in het 
normale werk ook niet toegelaten. Zo typeerde Dirk Schilp de op werk wachtende 
zaadsjouwers begin twintigste eeuw. Het waren de eerste jaren van een door Eensgezindheid 

gecontroleerde besteking die de zaadsjouwers uitsloot.9 Ook later, vertelden de 
geïnterviewden, kwam het weinig voor dat andere losse arbeiders in de haven aangenomen 
werden.  

Kortom, de fysieke zwaarte van de arbeid, de duur en de omstandigheden waren 
vergelijkbaar, de arbeidsvoorwaarden waren in de haven echter gunstiger en selectief. En 
beslist niet onbelangrijk, de burgerlijke buitenwereld beschouwde de Zaanse bootwerker als 
een erkende, geschoolde arbeider, met sedert 1904 een eigen gebouw “Ons Huis” en vele 
sociale activiteiten. Op afstand van de kringetjesspugers of Damlopers die zich in de 
wintermaanden op De Dam verzamelden in de hoop op los werk dat de havenarbeiders veelal 
te min vonden.  

In het volgende deel van deze serie, nummer 18, keert de vergelijking Zaanse 
bootwerkers/losse ploegen samenvattend terug. Evenals de jaren van neergang na 
de Tweede Wereldoorlog van zowel de Zaanse haven als de bond Eensgezindheid. 

Gereedschap stouwen en sjouwen van zakgoed. 
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Daarna volgt een kort overzicht van de losse arbeid in andere sectoren over de 
eerste drie decennia van de twintigste eeuw. Ontleend aan enquêtes van politieke 
studieclubs en verslagen van vakbonden in de jaren 1905, 1909 en 1918/1932.  

 
1 J. Kingma, De Zaandamse haven was het domein van de bootwerkers – http://www.zaans-industrieel-

erfgoed.nl/pages_1/zaandamse%20zeehave.pdf – zonder jaartal. 

2 A. van Braam, Economische geschiedenis van de Zaanstreek, Stichting Behoud Zaans Streekeigen Zaandam, 

1989, p. 25. 

3 C.C. Pottkamp, Mannen die het schootsvel dragen. Honderd jaar Zaandamse Scheeps- en 

Bootweerkersvereniging Eensgezindheid 1896-1996. Vakbondshistorische Vereniging. Stichting Uitgeverij 

Noord-Holland, Wormerveer, 1996, pp. 10, 11. 

4 Verslag omtrent het onderzoek ingesteld door de Derde Afdeeling der Staatscommissie van Arbeidsenquête, 

benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 (Staatsblad no 1). Zaankant, p. 143. 

5 Zie noot 3, pp. 14 en 16. 

6 W.H.M. De Fremery, Moet de arbeidsbemiddeling in het havenbedrijf geregeld worden? In: Tijdschrift der 

Nationale Vereeniging tegen de werkloosheid, maart 1914.  

7 W. Maas, Schetsen uit het leven en werken van Zaanse havenarbeiders beslommeringen om het rijstlossen, 

Arbeidersgeneugten, 1948, pp. 172-177. Schetsen uit het leven en werken der Zaanse havenarbeiders 1917-

1936-1947, pp. 33-43. 

8 Zie noot 3, pp. 30-33. 

9 D. Schilp, Dromen van de Revolutie. Een verzwegen hoofdstuk uit de sociale beweging, verteld aan Joop van 

Tijn, Amsterdam Antwerpen, 1967, p. 18. 

 

 

Solidariteit extra 384-2, 23 juni 2019 

18. Losse arbeid begin 20ste eeuw 

In dit deel 18 van de serie over de losse ploegen in de Zaanstreek keert de 
Bootwerkersvereniging Eensgezindheid (1896) terug, evenals haar controle over de 
besteking (werktoewijzing) die ze later verloor. Daarna gaat de aandacht naar 
onderzoek door politieke studieclubs naar de losse arbeid voor (en in deel 19 na) de 
Eerste Wereldoorlog. Ook hier zal, al vergelijkend, de bijzondere, zelfstandige 

organisatie van de losse ploegen blijken.  

Het werk in de Zaanse houthaven lag in de wintermaanden grotendeels stil, 
maar in de rest van het jaar verdedigden de bootwerkers hun positie door een 
besteking die de vakbond organiseerde, of later beïnvloedde. De voorkeur in de 
bestekingslijst toont een sterke verwantschap met de werkverdeling via het 
nummersysteem onder het beheer van de losse ploegen, een objectivering die 
we bij de korendragers en andere gilden nog zullen tegenkomen.  

Strijd om de besteking 

Hun verworven positie kwam onder druk te staan op de momenten dat er gedurende een 
langere tijd geen werk en dus geen loon was. Bijvoorbeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Toen scharrelden de bootwerkers dagelijks bij de Artillerie-Inrichting Hembrug, te midden 
van honderden arbeiders aan de buitenkant van de hekken (...) in de hoop dat een gelukkig 

toeval hun werk zou bezorgen.1 Een illustratie van het steeds terugkerende gegeven dat een 
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werkonzekerheid die enige tijd voortduurt de losse arbeider van het geregelde leven uitsluit 
en vogelvrij maakt.  

Na de verloren houtstaking van 1929 traden geheel andere arbeidsverhoudingen op met de 
invoering door de Zaanse havenbazen van een gecentraliseerde besteking. Acht jaar later 
keken ze tevreden terug op de bedoeling om door het Bestekingsbureau als het ware een wig 

te drijven tusschen leden der Scheeps- en Bootwerkersvereeniging Eensgezindheid.2  

Enquête 1905 

Na de voorgaande vergelijking met verwante 
arbeid en omstandigheden in Amsterdam en 
Zaandam, volgt een beknopt overzicht van 
de losse arbeid in andere sectoren over de 
eerste decennia van de twintigste eeuw. 
Ontleend aan enquêtes van politieke 
studieclubs en verslagen van vakbonden in 
de jaren 1905, 1909 en 1918/1932. Daarbij 
ook aandacht aan de vakorganisatie van 
werklieden die in een los verband werkzaam 
waren voor een dienst van Rijk of gemeente 
en als 'losse bond' een belangrijke rol 
speelde bij de staking in 1918 bij het 
Staatsbedrijf Hembrug.  

Als eerste een enquête in 1905 door een 
sociaaldemocratische studieclub die een 

reeks van sectoren bestrijkt.3 Variërend van 
de aardewerkindustrie en landbouw tot 
metaalbewerking. De omschrijving vaste 
arbeider betekent in het algemeen een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
met een proefperiode. De opzegtermijn 
varieert van een half uur tot zes weken en 
soms volgt een directe beëindiging zonder 
een waarschuwing. Bij losse arbeiders is er 
niet veel meer dan een gammele, 
mondelinge toezegging.  

Verbodsbepalingen 

Losse arbeid is in het verslag van de enquête: 1) tijdelijk bij een tekort aan vaste arbeiders, 
bijvoorbeeld door ziekte en bij onverwachte pieken, 2) aan een seizoen gebonden, na de 
betreffende periode volgt 'ontslag', 3) vrijwel het gehele jaar voor bepaalde werkzaamheden, 
meestal ongeschoolde arbeid die niet door vaste arbeiders verricht werd; noodhulpen, in de 
regel voor wisselende patroons. Heiwerkers en bouwvakkers zijn altijd 'los', handels- en 
kantoorbedienden zelden.  

De studieclub komt naast het 'vaste loon' verschillende loonregelingen tegen: uur-, stuk-, 
tarief- en garantieloon. Vast: meestal per week. Los: per dag; soms uitbetaling door 
meesterknecht in de kroeg, met de mogelijkheid van een loonkorting na een opgelopen 
schuld. Hier en daar is gedwongen winkelnering aan de orde. Bij grotere bedrijven en 
instellingen komen fondsen voor die bij ziekte, invaliditeit, overlijden en pensioen 
uitbetalen. Bij de olieslagers van één firma in Koog aan de Zaan is een pensioenfonds 

De Zaansche Houtwerkersstaking, De Notenkraker 20 
april 1929, Albert Hahn – IISG. Al werken we den 

geheelen dag in het hout, daarom willen we thuis niet 
op een houtje bijten. 
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ingevoerd van vijf à zes gulden per week. Bijzonder is dat dit fonds functioneert zonder 
voorafgaande storting door arbeiders. 
Soms is er geen uitkering bij ziekte, soms een kleine werkgeversbijdrage. Niet vaak is er 
sprake van een paar dagen loon bij een vakantie, soms wel van inhalen van gedwongen 
'vakantie/verzuim' bij christelijke feestdagen. Bedrijfsreglementen zijn gebrekkig, meestal 
een 'huisorde', vooral verbodsbepalingen, ook verbod op vakbondslidmaatschap, mondeling 
en soms strekkend tot 'buiten werktijd'.  

Onderzoek 1909 

Het tweede verslag is van een sociaaldemocratische studiecel in 1909 die zich richt op de 

positie van grasmaaiers, hooiers, houthakkers en arbeiders in de veenderijen.4 Ook hier is 
losse arbeid tijdelijk in een terugkerende periode van grote drukte; met akkoord-, uur- of 
stukloon. De term los-vast die hier gebruikt wordt, slaat op geregelde arbeid bij één boer, de 
andere dagen op het eigen bedrijfje of af en toe bij een andere boer. In het Noord Groningse 
Warffum wordt gesproken van steevast, dat is bij een vaste boer met de huur van een huis, 
groentetuintje en een vrije weide voor één of meer schapen.  

Een deel van het loon gaat 'in natura'. De vrouw van deze steevaste landarbeider is meestal 
verplicht huishoud- en landwerk bij de boer te verrichten. De losse en los-vaste arbeider 
verdienen meer dan de steevaste. Voor alle categorieën is het contract meestal mondeling en 
zijn er zelden regels. Bij ontslag, ziekte en deelname aan acties en wangedrag heerst 
willekeur. Bij ouderdom is er vaak een fonds van de kerk of het armenbestuur.  

 

Gedwongen winkelnering - Grimbertrost. 

Seizoenswerkloosheid 

Deze studiecel spreekt van koppelarbeid: los in stukloon, voor een bepaalde periode, of in 
aangenomen werk (contractarbeid). Onder toezicht van één persoon, koppelbaas (bestuurt 
de bende) die het werkvolk aanneemt, soms een vorm van winkelnering met een kroeg en 
verplichtingen voor het gezin - werkzaamheden als: wieden, vlas trekken, bieten rooien 
enzovoort. De arbeiders betalen in het algemeen het te gebruiken gereedschap. 
Werkloosheid betreft vrijwel uitsluitend losse arbeiders. Vaak seizoenswerkloosheid; soms 
uitkering uit openbare of kerkelijke kas, onder voorwaarde van werkverschaffing, 
bijvoorbeeld steen kloppen, ijs of brandhout hakken, sneeuwruimen. 
Als seizoen- en trekarbeid zijn al deze 'agrarische' activiteiten, maar ook bijvoorbeeld polder- 
en grondwerk, over een vroegere periode - 1600-1900 - door Jan Lucassen onderzocht. Mede 

met behulp van een enquête in 1811 tijdens het eerste Franse keizerrijk.5 In hoeverre deze 
arbeid op een vergelijkbare manier georganiseerd was als de losse ploegen in de Zaanstreek, 
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zal nog aan de orde komen. 

 

1 C.C. Pottkamp, Mannen die het schootsvel dragen. Honderd jaar Zaandamse Scheeps- en 

Bootweerkersvereniging Eensgezindheid 1896-1996. Vakbondshistorische Vereniging. Stichting Uitgeverij 

Noord-Holland, Wormerveer, 1996, pp. 37 en 38. 

2 Idem, p. 30. 

3 Arbeidsverhoudingen in Nederland rapport eener enquête gehouden door de sociaal-democratische studie-

club - 1905 (beschikbaar bij het IISG). 

4 Landarbeiders hun arbeidsduur en arbeidsverhoudingen: rapport eener enquête gehouden door de Sociaal-

Democratische Studiecel, 1909 (beschikbaar bij het IISG). 

5 J. Lucassen. Naar de kust van de Noordzee, Trekarbeid in Europees perspektief, 1600-1900, Gouda, 1994.  

 

 

Solidariteit extra 385-2, 7 juli 2019 

19. Strijd tegen marginalisering 

Dit deel 19 is wat uitvoeriger dan de voorgaande in deze serie over de organisatie en 
de herkomst van de Zaanse losse ploegen. Dit is om tot een voorlopige afronding te 
komen van de zoektocht naar hoe zij zich onderscheiden van hun collega's van voor 
de Tweede Wereldoorlog. Daarna zal in deel 20 samenvattend de balans van ons 
onderzoek opgemaakt worden om na de zomer de draad weer op te pakken van wat 
ons nog verder te doen staat om de gilden van de korendragers onder de loep te 
nemen. Van deze al in de late Middeleeuwen georganiseerde sjouwers is een sterke 
verwantschap met de losse ploegen te verwachten.  

In deel 18 kwamen twee onderzoeken naar de losse arbeid aan bod, beide 
betroffen meerdere sectoren. De eerste van 1905 liet zien dat de losse arbeiders 
geen rechten kenden en wel onderworpen waren aan een reeks van 
verbodsbepalingen. De tweede van 1909 ging over de bijna dwingende 
winkelnering en de steeds terugkerende seizoenswerkloosheid. Dit negentiende 
deel is daarvan een voortzetting en maakt gebruik van een derde bron: het 
verslag van de Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in Openbare 
Dienst - over de activiteiten in de periode 1918-1932.  

Van 'vast' naar 'reserve' 

Dit verslag van de bondsfederatie gaat ook in op de losse arbeid. Dat is het gevolg van de 
aansluiting in 1918 door de Algemeene Bond van Losse Rijkswerklieden (de losse bond). 
Tijdelijk personeel bij onder meer de gemeentelijke tram, gasfabriek, publieke werken en het 

onderwijs.1 Een bondsvoorstel voor een Gemeentelijke Arbeidsreserve, te vergelijken met de 
Amsterdamse Havenarbeidsreserve (HAR), werd in 1911 ingebracht en in 1919 uitgewerkt. 
Onder andere in Amsterdam kwam een einde aan de rechteloosheid, zoals elke dag voor 
eigen risico horen of er werk was of de oplegging van een straf zonder recht van beroep. Daar 
kwam een rechtspositie voor in de plaats met bijvoorbeeld een vaste aanstelling na hoogstens 
twee jaar, later één jaar. Plus regelingen als een garantieloon, ziekengeld, 
pensioenverzekering en beroepsmogelijkheid bij ontslag.  

Deze sociale regelingen bleken, ook hier, kwetsbaar en maakten een regelmatige en actieve 
bevestiging door de bond nodig. Zeker in perioden van overheidsbezuinigingen, waarin 
'vaste ambtenaren' in Amsterdam bij bosjes overgeplaatst werden naar de Gemeentelijke 
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Arbeidsreserve. Na acties volgt in 1925 ook een 'personeelsreserve' in Den Haag (1928 in 
Rotterdam) met een wachtgeldregeling voor zowel tijdelijke ambtenaren als werklieden, 
respectievelijk zo'n kwart en een derde van het vaste bestand. 

Onder invloed van bezuinigingen daalde in 
de residentie het aantal losse werkkrachten 
en konden 'vasten' blijven werken als 
arbeidscontractant. Eind jaren twintig 
strandden bondsvoorstellen over volledige 
gelijkstelling van tijdelijke en vaste 
rijkswerklieden. De afvloeiing van vast naar 
reserve nam in de beginjaren toe. In 
Amsterdam werd per dienst, bijvoorbeeld de 
tram, een reservepool ingesteld.  

Concluderend, van losse ploegen is geen 
sprake. Opvallend is wel de overeenkomst 
met de strijd voor de Havenreserve in Amsterdam (en elders) om de losse arbeid te reguleren 
en de eerste sociale rechten vast te leggen. De gemeentelijke overheidsbemoeienis is hierbij 
van belang.  

Piek en ziek 

Evenals de twee in deel 18 besproken enquêtes door sociaaldemocratische studiegroepen 
beschouwt ook het verslag van de bondsfederatie bij overheidspersoneel de losse arbeid als 
een aanvulling op de vaste arbeid bij 'piek en ziek'. Daarbij valt seizoensarbeid onder de 
'piek', evenals de noodhulp in onverwachte situaties. Bij zowel private bedrijven als 
overheidsdiensten zijn meer of minder initiatieven om de sociale onzekerheid van de losse 
arbeid terug te dringen en soms op te heffen. Vaak onder invloed van standpunten en druk 
van vakbonden.  

Het algemene beeld is dat losse arbeid 'ongeschoold' en de losse arbeider rechteloos is. 
Arbeidsverhoudingen als aannemen en onder-aannemen doen zich voor, maar niet van een 
groep als geheel. Van een interne verdeling van het werk via een systeem van nummering 
wordt geen melding gedaan.  

Staking losse arbeiders 

Tot slot, de staking bij de Hembrug, de spoorbrug 
over het Noordzeekanaal bij Zaandam die de naam 
gaf aan een industrieterrein met onder meer een 
wapen- en patronenfabriek. Georganiseerd door de 
'losse bond' (Algemeene Bond van Losse 
Rijkswerklieden, ABLR) en afgewezen door de vaste 
bond (Algemeene Nederlandsche Rijkswerklieden 
Bond, ANRB). De staking duurde vijf weken, 
april/mei 1918, en maakte deel uit van de roerige 
laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog. Met op de 
achtergrond de voedselschaarste en 
hongerdemonstraties, ging het om eisen als een 

hoger loon, beter eten en de achturige arbeidsdag.2 
Onder leiding van beroepsmilitairen werkten daar 
dienstplichtigen, beambten en werklieden. Vanwege 
de mobilisatie en stijgende productie nam de laatste 

 

Arbeidsbeurs Amsterdam 1918 - Op zoek naar werk, 
wachten dus. Stadsarchief Amsterdam. 

Artillerie-Inrichtingen Hembrug, 1912 - 
"Draaien van granaten". 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/strijd_tegen_marginalisering.html#n2
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groep in de periode augustus tot en met december van 1917 toe van bijna 1.600 naar 6.000. 
In overgrote meerderheid losse arbeiders uit Amsterdam, de vasten woonden veelal in 
Zaandam. De zogeheten losse flodders waren uit het bestand van werklozen en reclassering 
gerekruteerd en telde een aantal gevluchte Belgen.  

De hiërarchie van het bedrijf laat zich illustreren door het fluitje dat opriep tot de pauzes en 
door het gareel naar de schaft die voor de verschillende personeelsgroepen in onderscheiden 
eetgelegenheden plaatsvond. Een verdeling die ook voor het vervoer gold met meer en 
minder geriefelijke treincoupés. Vanwege de mobilisatie waren de arbeidsdagen verlengd tot 
twaalf/dertien uur, plus nachtarbeid en soms op zondag. Onderaan in de rangorde stonden 
de losse arbeiders die ongeschoold en zwaar werk verrichtten. Begin 1917 waren ze 
opgenomen in relatief gunstige arbeidsvoorwaarden (acht verlofdagen, ziektekostenregeling 
van 70 procent van het loon gedurende een half jaar), zij het zonder deelname aan de 
pensioenregeling en kinderbijslag. Ruim een half jaar later pakte een nieuwe loonregeling 
nadelig voor hen uit: het aantal dienstjaren verving de leeftijd als criterium.  

Geen lijdzaamheid 

De werklieden waren al ruim voor de Eerste Wereldoorlog georganiseerd in de genoemde 
ANRB ('vaste bond') die zich in 1913 bij het NVV had aangesloten. In overeenstemming met 
de godsvrede politiek die het NVV vanwege de oorlogsomstandigheden huldigde, verwierp 
de ANRB stakingen en andere acties; het landsbelang stond voorop. Bovendien achtte de 
bond het niet wenselijk om losse arbeiders op te nemen, omdat hun betrekking tot het 
bedrijf tijdelijk was en ze na de oorlog weer zouden vertrekken. Als reactie daarop kwamen 
de losse arbeiders in april 1916 tot de oprichting van de 'losse bond'. Deze krachtige en 
actiegerichte bond heette 'neutraal', omdat hij noch bij de vakcentrale NVV noch bij het 
kleinere en meer radicale Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS) aangesloten was. In 
augustus 1918, na de staking dus, veranderde dat en volgde de aansluiting bij de 

Munitie-arbeider: "Aan die dingetjes wordt meer zorg besteed dan aan ons",  
Albert Hahn 1916 
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Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in Openbare Dienst die deel uitmaakte van 
het NAS.  

Om meerdere redenen was de staking er niet één van alledag. De stakers keerden zich tegen 
de oorlog en de sociale gevolgen daarvan. Werkgever was de minister van Oorlog die al snel 
tot bedrijfssluiting voor onbepaalde tijd overging en 1.000 losse arbeiders ontsloeg. Uit vrees 
dat de ongeveer 1.500 dienstplichtigen zouden deelnemen, dreigde de ministerraad met de 
staat van beleg in Amsterdam. Een uiteindelijk niet uitgevoerd dreigement. 
In deze periode was de tegenbeweging breed. Henriette Roland Holst wijst op het groeiend 
aantal stakingen in 1916: In vele gevallen waren het de ongeschoolden, de niet-
vakarbeiders, waarvan de beweging uitging. Specifiek over de staking bij de Hembrug 
noemt ze de vaste rijkswerklieden een afgesloten groep die zich niet waagde aan 
daadwerkelijke actie hun lot te verbeteren (...). Deze lijdzaamheid ontbrak aan de 

duizenden losse arbeiders. Zij stonden vrijer tegenover de patroons.3  

Uitsluiting door het NVV 

Sprekend is ook de continuïteit van een zelfstandige organisatie van losse arbeiders, de 
ABLR. In de Zaanstreek waren eerdere vakorganisaties van losse arbeiders geen lang leven 
beschoren, zoals bijvoorbeeld de Losse Werkliedenvereniging Steunt elkander in de strijd, 
eind jaren tachtig in de negentiende eeuw, en Vooruit rond 1900. Beide verdwenen ongeveer 

een jaar na hun oprichting.4 
Veelzeggend is dat het bij de Hembrug ging om een protest tegen de uitsluiting van het 
lidmaatschap van losse arbeiders door de al bestaande bond. Gedoemd tot tijdelijke arbeid in 
een situatie met een magere, sociale bescherming laten de 'losse flodders' de andere kant van 
hun arbeidsbestaan zien. Wat eerder een ongebondenheid (ontbrekende lijdzaamheid) is 
genoemd - een geringe sociale binding tot het bedrijf, zijn geschiedenis, cultuur en leiding en 
gewend de 'eigen baan' te gaan - keert zich tegen een vakbond die zich gebonden acht aan de 
belangen van bedrijf en staat.  

De uitsluiting door de 'moderne vakbeweging', het NVV en de aangesloten bonden, is geen 
incident, niet specifiek voor de periode rond de Eerste Wereldoorlog met de deelname aan de 
'politiek van godsvrede'. Jan Oudegeest, secretaris van het NVV van 1906 tot 1909 en 
voorzitter van 1909 tot 1919, geeft in 1932 de volgende schets:  

De losse arbeider blijft toch ook nog in den tegenwoordigen tijd het karakter vertonen van 
den man, die òf geen aanleg heeft voor regelmatigen arbeid, òf geen gelegenheid of lust 
heeft gehad of heeft, zich op eenig vak toe te leggen, òf door een of andere oorzaak zijn vak 
uitgestooten 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 werkloosheid heeft aanvaard. Deze eigenschappen 
maken hem zeer weinig geschikt voor het regelmatig lidmaatschap eener vakorganisatie 

...5  

Conclusie 

In deze door het NVV gedragen benadering maakte belangenbehartiging van de losse 
arbeiders weinig kans. Hun maatschappelijke marginalisering werd bevestigd en zelfs 
geïndividualiseerd. De losse arbeiders bij de Hemweg en de velen die hen volgden, 
bijvoorbeeld in de havens, lieten een andere ontwikkeling zien. Al aangekaart in de 
arbeidsenquête van 1893 en aan het einde van de Eerste Wereldoorlog met vallen en opstaan 
geconcretiseerd, volgde met steun van de vakbond een Havenarbeidsreserve in onder meer 
de Amsterdamse haven. In de lokale publieke sector (tram, gasvoorziening en onderwijs) 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/strijd_tegen_marginalisering.html#n3
https://www.solidariteit.nl/extra/2019/strijd_tegen_marginalisering.html#n4
https://www.solidariteit.nl/extra/2019/strijd_tegen_marginalisering.html#n5
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deed zich een vergelijkbaar proces voor. Overigens in beide situaties bij een selectief deel van 
de losse arbeiders.  

Zoals al eerder gezegd, lijkt hier de economische en politiek strategische positie van deze 
sectoren doorslaggevend, rustend op een erkend gemeenschappelijk belang. Ook de staking 
bij de Hembrug kan tegen deze achtergrond begrepen worden, versterkt door de druk van de 
betrokken arbeiders/vakbondsleden. Waar in de industriële sector de losse arbeiders, al of 
niet in ploegen, ingeschakeld worden, ontbreken in het algemeen deze omstandigheden en 
daarmee een eerste sociale bescherming zoals in een arbeidsreserve. Ze zijn de klassieke 
losse arbeiders, waaronder de eerder genoemde gelegenheidsarbeiders. De in ploegen 
georganiseerde losse arbeiders met hun interne werkverdeling via nummers en de 
onderhandelingspositie van de eerste man zijn daarop een uitzondering. Met name de hoge 
nummers vormen een 'tussencategorie' in het geschakeerde leger van de losse arbeiders, te 
vergelijken met de los-vaste arbeiders in de havens.  

 
1 De Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in Openbare Dienst, verslag 1918-1932 (beschikbaar bij het 

IISG) is opgericht in december 1917 en komt voort uit de in 1893 gevormde Centrale Gemeente-

Werkliedenbond die in 1906 de Nederlandsche Federatieve Bond van Gemeentewerklieden werd. Toen de 

laatstgenoemde bond geen rijkswerklieden als lid toeliet, werd in april 1916 de 'losse bond' opgericht.  

2 Deze en volgende gegevens zijn ontleend aan: C.K. Berghuis, Staking aan het Staatsbedrijf der Artillerie-

Inrichting 'Hembrug' van 18 april tot 23 mei 1918. In: Holland, Regionaal-historisch tijdschrift, 18e jaargang, 

nummer 2 april 1986, pp. 109-126. 

Dirk Schilp, als dienstplichtige ingezet bij de Hembrug en actief in de staking, werd in 1918 voorzitter van de 

'losse bond', vanaf 1924 is hij bestuurder van de Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in Openbare 

Dienst - P. Hoekman, J. Houkes, Het Nationaal Arbeids-secretariaat 1893-1940. De geschiedenis van de eerste 

vakcentrale in Nederland, Amsterdam 2015, p. 429, noot 151, en p. 842. 

3 H. Roland Holst, Kapitaal en arbeid in Nederland, deel 2, pp. 177 en 178, Nijmegen 1932. 

4 J.J. 't Hoen, Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1900, 

Wormerveer 1968, pp. 90 en 274. 

5 J. Oudegeest, De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland, uitgave van het NVV, Amsterdam 

1932, deel II, p. 41. Oudegeest volgde in zijn visie op de losse arbeiders de klassieke stelling van Marx en Engels 

SHB'ers aan het werk. Op de achtergrond de controleur - beëdigd weger, teller en meter 
- die namens zijn opdrachtgever toeziet op de kwaliteit en kwantiteit van de balen - 

1995. Foto: Ab de Wildt. 
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over het lompenproletariaat, de onderste maatschappelijke lagen die eerder geneigd zijn zich voor reactionaire 

bewegingen te laten opkopen, waarvan organisatie noch mogelijke scholing en strijd te verwachten zijn. K. 

Marx, F. Engels, Het Communistisch Manifest, geschreven in 1848, p. 51 in de Dertiende verbeterde druk van 

uitgeverij Pegasus, Amsterdam 1972. 

 

Solidariteit extra 386-2, 21 juli 2019 

20. Stand van zaken en daarna 

Zoals in deel 19, 7 juli 2019, aangekondigd, deze twintigste keer een tussenstop in 
het onderzoek naar de losse ploegen in de Zaanstreek. Een tussentijdse balans, plus 
een indruk van het vervolg dat in de komende herfst gepland is. Wat oneerbiedig 
gezegd, een bijvangst van een eerdere studie over de Amsterdamse havenpool 
(Opstandig volk. Neergang en terugkeer losse havenarbeid, 2011). Een boeiende 
bijvangst. Zeker, nadat ik er achter kwam dat de in die pool ingeschakelde Zaanse 
losse ploeg Kappie niet de enige in de Zaanstreek was. Zij het met een vrijwel 
ongeschreven geschiedenis die teruggaat tot de laatste decennia van de 
negentiende eeuw. In hun oude vorm bestaan ze niet meer, dus zat er niets anders 
op dan interviews met betrokkenen en historische vergelijkingen met andere vormen 
van losse arbeid.  

Deze benadering tekende de voorgaande delen. De vergelijkingen met, voor de 
hand liggend, de losse arbeid in de Amsterdamse haven en later onder meer in 
de Zaanse haven versterkten het vermoeden dat die ploegen een karakteristieke 
organisatie en werkverdeling kenden. Overigens bevestigd door de losse arbeid 
in andere sectoren zoals die bijvoorbeeld door enquêtes in het begin van de 
twintigste eeuw onderzocht zijn. De ongeveer dertig interviews boden 
sprekende informatie door leden van de verschillende ploegen. Ze vertelden 
graag, vaak met het gereedschap klaar op tafel en een markante trots over hun 
fysiek zware werk.  

Zaadsjouwers 

De Zaanse ploegen, waarvan die in Koog aan de Zaan, Wormer, Wormerveer en Zaandam 
een jarenlange continuïteit toonden, waren een wezenlijke schakel in het interne en externe 
transport en de opslag van goederen in een vroeg en breed geïndustrialiseerde streek. Met 
fabrieken en loodsen gevestigd aan de bepalende rivier De Zaan en verbonden aan de 
economie van Amsterdam.  

In het vervoer van balen, zakken en losse goederen hadden de ploegen een jarenlange 
ervaring opgebouwd, vaak van vader op zoon. In de Zaanstreek heetten ze zeed- of 
zaadsjouwers. Eén van de geïnterviewden verlengde die geschiedenis aanzienlijk door te 
wijzen op wat hij als zijn voorlopers beschouwde: de korendragers, de in gilden 
georganiseerde sjouwers vanaf de late Middeleeuwen. Misschien wat onhandig kwamen ze al 
in het eerste deel ter sprake, voorzien van foto's van klassieke gevelstenen, om in de volgende 
delen soms slechts zijdelings genoemd te worden. Zoals in de volgende ronde zal blijken, is 
het een kwestie van uitstel dat terugkijkend twee redenen heeft. 1) De genoemde 
vergelijkingen leverden relevante informatie op en zullen na de zomer een vervolg krijgen 
met aandacht aan de verwante (internationale) trekarbeiders en de poldergasten die onder 
meer kanalen aanlegden. 2) Het ontbreken van gilden in Zaandam en omstreken – 
Amsterdamse kooplieden verhinderden de voor hen nadelig gereguleerde arbeid – vroeg om 
nader speurwerk naar de connectie tussen korendragers en losse ploegen.  



 
65 

 
 

 

Interne werkverdeling 

Dat nog niet afgeronde speurwerk leverde als eerste resultaat een overeenkomstige, interne 
werkverdeling op. Zowel de losse ploegen als de korendragers vervulden een wezenlijke taak 
in de transporteconomie die discontinu is door de afhankelijkheid van seizoen, 
weersomstandigheden en oogst. Het werk is dus onregelmatig in tijd en omvang en vereist 
een daarop aangesloten organisatie: een interne werkverdeling met voor elk lid van de 
groep/gilde een gelijke ('geobjectiveerde') kans op betaalde arbeid.  
Dat gebeurde met een nummerstelsel, eerst de nummer één – vrijwel altijd de meewerkend 
voorman die onderhandelde met het inlenende bedrijf - daarna nummer twee, enzovoort, 
gebaseerd op het tijdstip van aansluiting bij de ploeg. Van de korendragergilden zijn andere 
vormen als met dobbelstenen bekend die via een trechter geworpen konden worden. Daarop 
aanvullend kon de onregelmatigheid van het werk meer of minder opgevangen worden door 
(meestal) informele afspraken met verschillende bedrijven en verschillende 'pieken'.  
 
Gecombineerd met de zelfgeorganiseerde werkverdeling betekende de relatieve 
onafhankelijkheid van één bedrijf dat zich een zogenoemde 'patronale binding' nauwelijks of 
niet ontwikkelde. De loonafhankelijkheid bleef uiteraard overeind staan, maar de leden van 
een losse ploeg stonden vrijer, minder gebonden ten opzichte van de 'werkgever' die hen 
tijdelijk 'inleende'. Ook al was hun maatschappelijke status als losse, ongeschoolde arbeiders 
laag, hun (behoefte aan) autonomie was onmiskenbaar. Om die reden stonden ze bekend als 
vrijbuiter of soms cowboys, ook door hun bereidheid op alle tijden alle sjouwwerk uit te 
voeren.  
Op die bereidheid werden ze bijvoorbeeld in de Amsterdamse haven gekritiseerd (lange 
dagen, nacht- en weekeindearbeid), maar daar stond de hoge waardering van hun 
vanzelfsprekende deelname aan acties en stakingen tegenover. Een beoordeling die doet 
denken aan een kwalificatie van de korendrager en andere sjouwers door een Amsterdamse 
makelaar in 1696 als niet van de discreetste en civielste.  
 

De losse ploeg van Wormer, lossen van stenen voor de bestrating van de Zaanweg. 
Aan de Veerdijk langs de Zaan. Historisch Genootschap Wormer. 
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Een fier werkplan 

Juist deze ongebondenheid fascineerde me in het bestaan van de Zaanse losse ploegen. 
Zonder overigens de betrekkelijkheid te ontkennen in bijvoorbeeld perioden van hoge 
werkloosheid. Behorend tot de randen van de samenleving kenden ze de mechanismen van 
uitsluiting. Geen vaste arbeid, meestal laag opgeleid, vaak voortgezet van generatie op 
generatie, zwaar en smerig werk met weinig zicht op sociale stijging, relatief jong 
arbeidsongeschikt. Een uitsluiting die ze vaak zowel erkenden als met een fierheid droegen: 
'wij doen het onmisbare werk en op onze eigen manier'.  
In het algemeen heeft Links (liever) niks te maken met deze 'achterhoede' die ongeschikt 
wordt geacht voor regelmatige arbeid en voor sociale organisatie. In de moderne 
vakbeweging, beginnend met het NVV, is dat zelfs beleid geweest, waarbij de gevoeligheid 
voor 'radicaal links' een serieuze weerstand betekende. En ook dit gegeven was een leerzame 
inspiratiebron die bij de zwervende trekarbeiders en de ongrijpbaar geachte polderjongens in 
het vervolg van deze serie opnieuw aangesproken zal worden.  

Tot slot. In het eerste deel van 28 oktober 2018 stond een werkplan dat – 
terugkijkend – keurig 'in uitvoering' is, weliswaar met onverwachte wendingen die de 
interviews en historische vergelijkingen opriepen. Twee in het plan genoemde 
onderwerpen zijn nog niet aan de orde geweest, maar ze zullen niet blijven liggen: 1) 
het mogelijke verband tussen het naar verhouding grote aantal losse ploegen en de 
vroege en latere industrialisatie van de Zaanstreek, 2) de losse ploegen zijn 
verdwenen en soms rechtstreeks overgegaan in uitzendbedrijven, hoe zijn hun 

besproken kenmerken terug te vinden in de actuele precaire arbeid.(*)  

(*) Ook wat het eerste onderwerp betreft, is er genoeg te doen. In april 2019 kwam bij de uitgeverij Noord-
Holland een boek uit van Jur Kingma - Vernuftelingen en kooplieden in een bijzonder landschap, 350 jaar 
Zaanse industrie. 

 

Solidariteit extra 391-2, 29 september 2019 

21. Een vergelijking met trekarbeid 

Plezierig was het in de afgelopen maanden af en toe de vraag te horen: wanneer 
kom je weer met die losse ploegen, is de tussenstop nog niet voorbij? Snuffelen in de 
geschiedenis en daarover schrijven, is namelijk nog leuker wanneer het resultaat 
gelezen wordt. Kortom, reacties geven genoegen. 
Die tussenstop begon 21 juli jongstleden en kondigde een vervolg aan met eerst 
aandacht voor de trekarbeiders en daarna de polderwerkers (om daarna nog verder 
in de tijd terug te gaan). Losse arbeiders die zich als groep tijdelijk lieten inlenen door 

een werkgever of diens vertegenwoordiger.1 Deze groepsgewijze inleenarbeid 
geschiedt in een arbeidsverhouding die min of meer vergelijkbaar is met die van de 
Zaanse ploegen. Dus kunnen overeenkomsten en verschillen inzicht verschaffen in 

hun oorsprong.  

Nog even ter herinnering, de ploegen in de Zaanstreek onderscheidden zich van 
losse arbeiders in het algemeen door een terugkerende organisatie met een 
omvang die varieerde van een aantal onder de tien tot boven de vijftig. Het kon 
één lid zijn, maar meestal waren meerdere leden van een ploeg op een tijdelijke 
basis met een stukloon bij een bedrijf tewerkgesteld. De ploeg kende intern 
geen formele hiërarchie, wel beschikte de meewerkende (eerste) man over 
erkende, specifieke taken die hem een positie gaven van 'de eerste onder zijn 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/een_vergelijking_met_trekarbeid.html#n1


 
67 

 
 

 

gelijken'. Hij voerde onderhandelingen met het inlenende bedrijf, regelde de 
werkverdeling via een nummerstelsel en betaalde de lonen uit. In de loop der 
decennia beïnvloedde sociale wetgeving de arbeidsverhoudingen van de leden 
van de losse ploeg, maar de eerste man werd geen werkgever of 
onderaannemer. Allen verkeerden in een vergelijkbare positie als loonarbeider 
ten opzichte van de werkgever. Hoe was dat in de trekarbeid?  

Lange geschiedenis 

De arbeidsverhouding van de losse ploegen veronderstelt een tijdelijke relatie met een 
werkgever die de leden volgens een gemaakte afspraak betaalt. In de specifieke Zaanse 
situatie verliep dat via bemiddeling van de eerste man of ploegbaas en soms via een 
tussenpersoon als de factoor. Een andere mogelijkheid is dat een ploeg als geheel een 
contract sloot met een werkgever (eigenaar van een bedrijf, boerderij of de grond, al of niet 
privaat): groepsgewijs aannemen. De ploeg kan dat ook doen met de ploegbaas als 
zelfstandig, aannemende werkgever, dan is er sprake van 
groepsgewijze onderaanneming.  

Deze verschillende arbeidsverhoudingen hebben een lange 
geschiedenis, zo verwijst Lucassen naar een groep van drie 
steenbakkers in de jaren 484-477 voor het begin van onze 
jaartelling, waarvan in spijkerschrift gegevens over de namen, de 
hoeveelheid te bakken stenen en de betaling in zilvergeld 
bewaard zijn. Gegeven de bouw van de vele stadsmuren en 
paleizen moeten er in Babylon veel van deze ploegen geweest zijn. 
Hun organisatievorm als groepsgewijze aanneming is sterk 
verwant met de ploegen steenbakkers die na de Middeleeuwen 

naar West-Europa trokken.2 Vanaf het einde van de achttiende 
eeuw ook naar Noord-Nederland. Ze vertrokken uit Noordrijn-
Westfalen en arriveerden bij de steenbakkerijen in Groningen 
(ook in Oost-Friesland langs de rivier de Weser). De steenbakkers 
waren met name afkomstig uit het district Lippe, in totaal zo'n 

achthonderd man.3  

Wezenlijke verschillen 

Het gaat hier dus om trekarbeid die als volgt omschreven kan worden: arbeid, waarbij de 
afstand van 'thuis' tot de arbeidsplaats niet in een paar uur overbrugd kan worden, met als 
gevolg dat de betrokken arbeiders meerdere dagen of een (veel) langere periode van huis 
zijn. In het geval van de steenbakkers is sprake van seizoensarbeid, geconcentreerd in de 
periode maart/november. In andere sectoren, bijvoorbeeld de veeteelt en landbouw waar 
trekarbeiders het gras en het graan bewerkten, vormden specifiek de zomermaanden de 
hoogtijdagen. Hoewel bij de Zaanse losse ploegen de seizoenen van invloed waren op de 
hoeveelheid werk, was het jaargetij niet zo bepalend. Een overeenkomst is wel dat bij beide 
typen losse arbeid de arbeidsplaats kon wisselen, van het ene naar het andere bedrijf of 
boerderij. Daar waar de 'vaste krachten' de seizoenspieken niet konden opvangen.  

Maar er zijn wezenlijke verschillen. In tegenstelling tot de losse ploegen waren de 
trekarbeiders genoodzaakt hun gezin/woonplaats te verlaten en reisden ze, werkten, aten, 
woonden en leefden ze in groepen samen. Daarover is heel wat bekend geworden. Door 
persoonlijke verslagen en bijvoorbeeld door de resultaten van een unieke enquête rond het 
jaar 1811. Opgezet door de minister van Binnenlandse Zaken in het Franse keizerrijk en 
gericht op de 'tijdelijke migratie' in de ingelijfde departementen van Nederland, België en 
Duitsland en alle gewesten van Frankrijk. In die tijd arriveerden jaarlijks 30.000 

Trekarbeiders uit Duitsland 
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trekarbeiders in de oostelijke kustgebieden van de Noordzee. In overgrote meerderheid 
mannen, het hooien van gras en het wieden van vlas werd ook door vrouwen gedaan. Na 
ongeveer een eeuw voltrok zich een beweging 'andersom', uit delen van Nederland naar het 
minder seizoensgebonden Roergebied. Zowel voor als na de tweede helft van de negentiende 
eeuw waren er ook andere trekroutes naar bijvoorbeeld Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië.  

Werk- en woongemeenschap 

Het vertrek van een trekarbeider, gebruikelijk in een groep, kwam in het algemeen voort uit 
de onvoldoende mogelijkheden om in de woonplaats of directe omgeving in het 
levensonderhoud, en dat van het eventuele gezin, te kunnen voorzien. Vaak liet hij een 
agrarisch kleinbedrijf achter of vormen van huisarbeid (linnen) die zijn vrouw en eventueel 
hun kinderen voortzetten. Maar hij kon ook buiten het trekseizoen als losse arbeider de kost 
verdienen. De reis naar de arbeidsplaats geschiedde gezamenlijk, kon via verzamelplaatsen 
gaan, moest haalbaar zijn, kon dagen duren, was kostbaar, ook door het verblijf onderweg 
met ontbrekende inkomsten en was fysiek zwaar, mede door de meegenomen 
gereedschappen, kleding, eten (spek) of te verkopen lakens. Kortom, de reis was even 
veeleisend als noodzakelijk, ook voor de thuisblijvende vrouw die maandenlang voor werk en 
gezin, zorgde. Overigens, in de situatie van een jong gezin 
trok en werkte ze soms mee.  

De aankomst was in het geval van de steenbakkerij door 
een bode verzorgd die daarvoor (inschrijf)geld ontving. 
Andere sectoren kenden (stilzwijgende) afspraken na 
eerdere, positieve ervaringen of legden een contact op 'goed 
geluk', zoals bij een letterlijke (streek)arbeidsmarkt. Tot 
halverwege de negentiende eeuw (komst van de trein) ging 
de troep te voet en per schip; na die tijd was ook schriftelijk 
contact mogelijk, zowel met de 'inlener' als het thuisfront. 
Eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen, was de 
huisvesting bij kortdurend werk in een hooiberg, anders in 
tenten of in van een boer gehuurde huisjes en vaker in 'een 
keet'. Daar werd samengeleefd volgens soms tot in details 
afgesproken regels onder toezicht van de ploegbaas. De 
gelijkelijk verdeelde kosten haalde de ploegbaas van het 
loon af, hij kon tevens 'keetbaas' zijn en was soms vergezeld 
door zijn vrouw die de huishoudelijke werkzaamheden 
organiseerde, Alles bij elkaar, het fundament voor een 
werk- en woongemeenschap.  

 
1 De term 'werkgever' is minstens verwarrend en meer van toepassing op degene die de arbeid verricht en 

zijn/haar arbeidsvermogen voor een loon beschikbaar stelt, het werk 'geeft' en dus niet zoals gangbaar is 

'neemt'. De verwarring neem ik maar voor lief. 

2 J.M.W.G. Lucassen, Een geschiedenis van de arbeid in grote lijnen. Afscheidsrede faculteit der Letteren Vrije 

Universiteit, 6 juli 2012, p. 6. 

3 J. Lucassen. Naar de kust van de Noordzee, Trekarbeid in Europees perspektief, 1600-1900, Gouda, 1994, pp. 

101, 103. De navolgende informatie over de (internationale) trekarbeid is ontleend aan deze publicatie van 

Lucassen. 

 

Schoolplaat rond 1900 - steenbakkers 
in hun vrije tijd 
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22. Trekarbeid vanuit Friesland 

Met het vorige deel is de serie over de Zaanse losse ploegen, na een pauze van 
bijna twee maanden, weer veertiendaags opgepakt. Ook deel 22 zal over de 
trekarbeid gaan. Te vergelijken met de al besproken steenbakkers die uit Noordrijn-
Westfalen groepsgewijs vertrokken eind achttiende eeuw naar onder meer 
Groningen. Van de woonplaats waar ze in de wintermaanden weinig konden 
verdienen, op weg naar een steenfabriek waar werk te vinden was. Vaak kwamen ze 
jaarlijks terug. Ze leefden en werkten gezamenlijk in een karige woongemeenschap, 
een 'keet', met een ploegbaas die ook buiten de arbeidsverhouding een centrale 
positie innam. De overeenkomst met de losse ploeg bleek de groepsgewijze 
organisatie van tijdelijke, fysieke arbeid.  

Ook in andere sectoren, zoals de landbouw, 
arriveerden trekarbeiders, zowel uit als van 
buiten Nederland. Afhankelijk van de sector en 
het type arbeid werd in een ploeg van vier (gras) 
tot veertig (graan) mensen gewerkt. Veelal waren 
ze dorpsgenoten die elkaar kenden en 
gezamenlijk op zoek naar werk gingen. Met een 
gekozen ploegbaas was het werk voor ieder gelijk 
of aanvullend ten opzichte van elkaar; het 
stukloon werd dan collectief uitbetaald. Specifieke 
taken konden een hoger loon opleveren. In het 
geval van meerdere of grotere ploegen werkte de 
(keet)baas niet mee.  

Hannekemaaiers 

Ook door de naar hen genoemde paden en tochten zijn de 
Hannekemaaiers bekend. De arme keuterboeren die onder 
andere uit Westfalen naar Friesland en Drenthe trokken 
om daar bij de boeren het gras te maaien. Van het voorjaar 

tot het najaar, in de zeventiende tot en met de negentiende eeuw, in aantallen van 
tienduizenden, mannen en vrouwen. De reis ging te voet en met de trekschuit, meer dan een 
week, via verzamelplaatsen waar in een schuur of het hooi of op het veld geslapen werd. 
Meestal op weg naar een bekende boer, soms zich aanbiedend op een hoekje van de 
veemarkt. De lange seizen die ze meedroegen waren kenmerkend, evenals de manden waarin 
ze roggebrood, spek en gerookt varkensvlees 
vervoerden, als proviand maar ook voor de 

verkoop.1 Hun tochten langs zandruggen om 
veen- en moerasgebieden te vermijden, hebben 
naam gemaakt, de laatste jaren worden 
bijvoorbeeld vanuit het Friese Bakkeveen (een 
dorpje bij Drachten, gevormd na de 
veenontginning in 1660) meerdaagse 
wandeltochten langs een deel van die paden 

georganiseerd.2  

Hannekemaaier (Hollandgänger) in 
Uelsen, beeld: Leo Janischowsky en 

partner, 1997 

 

Hannekemaaiers, Bakkeveen.nl. 
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Hoe groter de groep, hoe meer hiërarchie met aan de kop de ploegbaas die onderhandelde 
met de boer of een andere opdrachtgever. Een (onder)aannemer die in het grondwerk 
'putbaas' (put: 'in de grond gegraven gat') heette. Ten opzichte van de groep trekarbeiders 
was hij een koppelbaas die het werk en 'de bende' regelde en uit de ontvangen inkomsten de 
lonen en zichzelf betaalde. De trekarbeiders hadden in die situaties zelden een contact met 
de opdrachtgever/werkgever en waren in hun onderlinge afhankelijkheid sterk op elkaar 
aangewezen. Omstandigheden die met het opjagende stukloon tot spanningen en onderlinge 
selectie konden leiden. Maar evenzeer tot verbondenheid en gezamenlijke acties.  

Baggelaar 

De Friese landarbeider Imke Klaver (1880-1967) deed verslag van zijn ervaringen rond de 
eeuwwisseling die hij als trekarbeider, soms maanden lang, in Noordrijn-Westfalen en het 

Roergebied doorbracht.3 Zwaar en vuil werk: graven en spitten, wegen aanleggen, 
fabrieksarbeid. Ook werkte hij als baggelaar, los werkman, in het Friese laagveen. 
Regelmatig een week lang, van maandagmorgen tot zaterdag. Te ver, om naar huis te gaan 
(een paar uur lopen), soms gebruikmakend van kleine schepen, blauwe zak op de rug. Op 
zijn twaalfde begon zijn werkzame leeftijd: eekschillen (los kloppen van eikenschors tot 
looistof), takken binden, maaien, hooien, aardappels rooien, turfsteken. Later werd hij onder 
andere bestuurder bij de Bond van Landarbeiders en uiteindelijk tot 1948 boekhouder bij 
een coöperatie.  

In de periode 1880-1910 verlieten ongeveer 
20.000 Friezen Nederland, het was een tijd 
van grote werkloosheid, binnenlandse 
migratie en emigratie naar vooral de 

Verenigde Staten.4 De trek naar Duitsland 
was een ander antwoord en bereikte een 
hoogtepunt in de tweede helft van de jaren 
negentig van de negentiende eeuw. Klaver 
vertrok voor het eerst aan het eind van de 
zomer van 1899 met dorpsgenoten en twee 
broers naar Düsseldorf. Na een kilometer of 
zes lopen vanuit zijn dorp Bontebok, gefietst 
werd er nog niet, met de trein vanuit 
Heerenveen, letterlijk op zoek naar werk, 
soms tevergeefs, soms individueel, vaker 
met een paar man.  
Van alles werd aangepakt, grondwerk bij 
fabrieksgebouwen, handlanger in de wegenbouw, kabels leggen in de mijnstreek, stenen 
sjouwen, rioleringswerk, betonreparatie. In een internationaal gezelschap met Italianen en 
Polen. Slapen met een paar man in een zolderkamertje vier hoog, zelf het eten klaarmaken 
met een petroleumstel. Af en toe conflicten over de betaling en de hoogte van het loon. 
Klaver ging soms pas na acht maanden terug naar huis, meestal na een week of vijftien, ook 
een keer twee jaar niet. In de jaren 1899-1901 zeventig weken in Duitsland. Zijn laatste tocht 
was in 1909.  

Domela 

De reizen werden met name in het voorjaar afgewisseld met het werk als los landarbeider en 
als baggelaar. In de eerste hoedanigheid werd de boerderijen langs gegaan. Klaver vertelde 
bij sommige boerengezinnen jaren lang terug te komen. In de winter waren de landarbeiders 
regelmatig werkloos. Klaver ving dat vier jaar lang op als schippersknecht. Sommige van zijn 
streekgenoten beschikten over een stuk grond, waar ze hun groenten en aardappels 

Baggelaars 
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verbouwden, de melk van een enkele koe ging naar de zuivelfabriek.  
Als baggelaar in het veen werd gewerkt in een span van twee, de één spitter, de ander menger 
die de kluiten plat trapte. De volgende dag kwam de vakman, de turfmaker die voor de 
'vervener' werkte. Ongezond werk, vaak de hele dag in diep water. Was de afstand ongeveer 
een uur of minder lopen, dan 's avonds naar huis. Anders tijdelijk wonen in een tochtige keet 
van planken of in het hooi of stro, de meeste tijd een varkenshok, in ploegen van ongeveer 
twintig. Op een open vuur werd gekookt, vaak pannenkoeken en bruine bonen. Aangenomen 
werk kwam voor, een vooraf vast geldbedrag of in stukwerk per strekkende meter. Dat liep 
via de 'onderbaas' die boven de baggelaars in dienst stond van de eigenaar van het veen 
('vervener'). Hij nam de arbeiders aan en regelde het werk. Vaak bezat hij een kroeg, waar hij 
de lonen betaalde, en een (dure) winkel. Wie daar kocht, kreeg de voorkeur bij de verdeling 
van het werk (gedwongen winkelnering).  

Conflicten over de lonen en de betalingen kwamen regelmatig voor en mondden, mede door 
de arbeids- en woonomstandigheden, uit op korte en soms langere stakingen die steun en 
inspiratie kregen van de Bond van Landarbeiders. Maar er speelde meer in de streek van het 
Schoterland in het zuiden van Friesland. Het was het kiesdistrict dat in 1888 Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis als eerste socialist in de Tweede Kamer koos die direct een 
wetsontwerp indiende tegen de gedwongen winkelnering. Bij onder meer de loonstaking van 
de baggelaars in 1890, waaraan 1.500 man deelnam, lieten gewapende marechaussees, 
soldaten en politieagenten zich zien.  

Een tafereel dat terug zal komen bij onder meer de polderjongens bij hun werk aan 
het Noord-Hollands Kanaal en de Zuidplas. Daaraan vooraf wordt in het volgende 
deel de positie van de baggelaars en de Friese trekarbeiders vergeleken met die van 

de losse ploegen.  

 
1 M.W.G. Lucassen, Een geschiedenis van de arbeid in grote lijnen. Afscheidsrede faculteit der Letteren Vrije 

Universiteit, 6 juli 2012, pp. 12, 13. J. de Vries, A. van der Woude, Nederland 1500-1850. De eerste ronde van 

moderne economische groei, Amsterdam 1995, p. 735. 

2 Zie: http://www.stichtinghannekemaaierspad.nl/. 
3 I. Klaver, Herinneringen van een fries landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 

1925. Sunschrift 71 Nijmegen. Ook is gebruik genaakt van de Inleiding door G. Harmse en de Aantekeningen 

van J. Frieswijk.  

4 Idem, J. Frieswijk, p. 208. 
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23. De polderjongens 

Speuren naar de geschiedenis en bijzonderheden van de Zaanse losse ploegen 
roept heel wat op. Na vergelijkingen met andere losse arbeiders, bijvoorbeeld de 
havenwerkers in Amsterdam en Zaandam, kwamen in de delen 21 en 22 van deze 
serie de trekarbeiders aan de beurt. Ook zij werkten zonder enige sociale zekerheid. 
Weken- of maandenlang waren zij van huis. Bijvoorbeeld van Friesland naar 
Noordrijn-Westfalen en het Roergebied, waar zij alle soorten arbeid aanpakten. 
Omgekeerd kwamen de hannekemaaiers – grasmaaiend van boer tot boer – naar 
Friesland en Drenthe. De routes die zij volgden, zijn vandaag een toeristische 
attractie. Voor nostalgie – 'trekkende kampeerders' – is echter geen aanleiding. Ook 
niet voor de veenarbeiders, de baggelaars, die met steun van Domela Nieuwenhuis 
eind negentiende eeuw staakten.  

http://www.stichtinghannekemaaierspad.nl/
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De overeenkomst van de trekarbeiders en de losse ploegen bestond, naast de 
samenwerking en gezamenlijkheid, uit de tijdelijke basis van de 
arbeidsverhouding met wisselende werkgevers. Zij het dat de positie van de 
ploegbaas die van een aannemer of onderaannemer was, zeker bij grotere 
groepen en wanneer een langere tijd een keet de woongemeenschap bepaalde. 
De vraag is of dat ook van toepassing is op de trekarbeid door de zogenoemde 
polderjongens gedurende de negentiende eeuw. Met name hun werk aan de 
aanleg van het Noord-Hollands Kanaal (een begin in dit deel 23), de 
drooglegging van de Zuidplas en de bouw van het Merwedekanaal. Maar eerst 
enkele inleidende opmerkingen.  

Onversaagdheid 

Een terugblikkend onderzoek in 1910 door de 
Directie van den Arbeid naar het leven der 
polderjongens toont behalve mededogen en 
begrip ook een gelijkenis met de arbeid van de 
losse ploegen: Het grootste gedeelte van hen, 
over wie dit onderzoek geloopen heeft, bestaat 
uit arbeiders zonder eenige bepaalde 
vakkennis. Toch moet hieruit niet worden 
afgeleid, dat het werk van deze lieden 
gemakkelijk door niet geoefenden kan worden 
overgenomen. Zij, die dit verrichten, moeten 
van jongs af aan dezen buitengewoon zwaren 
arbeid (...) gewoon zijn. Allen, die de 
polderjongens wel eens hebben gadegeslagen, 
zullen zich niet alleen verbaasd hebben over 
hunne gestage langdurige 
krachtsontwikkeling, doch ook over de 
onversaagdheid, waarmede zij koude en nat 

weer weten te trotseeren.1  

De geschiedenis van de polderjongens gaat 
overigens veel verder terug. Grondwerk, drooglegging, bedijking en inpoldering tekenen al in 
de Middeleeuwen de geschiedenis van de 'waterstaat' Nederland. Landarbeiders en 
seizoenwerkers versjouwden met de hand en schep uitgegraven grond in manden op hun rug 
en later met de kruiwagen, en legden dijken aan. Ze vormden zeer hechte groepen die vaak in 
familieverband rondtrokken op zoek naar werk dat ze voor een vast bedrag aannamen. Hun 
onafhankelijkheid is vermaard, ze lieten zich niet koeioneren door de boeren en bij 
onduidelijkheden over de betaling schuwden ze oproeren en stakingen niet. Eeuwenlang 
stonden ze te boek als een 'vrijgevochten zwerversvolk'.  

Nomaden 

Al in 1578 kwam Andries Vierlingh - rentmeester van Steenbergen (in het westen van Noord-
Brabant) en één van de eerste waterbouwkundigen – tot een inmiddels karakteristiek 
oordeel over de polderjongens: als boeven en rabauwen. Uitschot, tuig dat krachtig in 
bedwang moest worden gehouden door politie en justitie en desnoods het leger. Een 
permanente toezichthouder met een bijna absolute volmacht was gewenst. Het dragen van 
wapens zou soms zelfs met de sanctie op straffe van metterdaad met de coorden 

geëxecuteerd worden (ophanging). 2 
De ploegbazen/onderaannemers kwamen er bij Vierlingh niet beter vanaf. Ze kwamen overal 
vandaan in de hoop met lage inschrijvingen wat te verdienen aan de polderjongens. Met 

uit: Zeeuwse Ankers – ''Handwerk'', ongeveer 1870. 
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krediet van de leveranciers gaven ze zich over aan drinken, hoereren en dobbelen. De 
'adviezen' van Vierlingh werden serieus genomen. Als in 1597 de plannen voor de bedijking 
van de Oud-Noord-Bevelandpolder goedgekeurd worden, vragen de bedijkers aan de 
Staten van Zeeland en zelfs de jurisdictie [rechtsmacht] - tot en met de doodstraf - in 
handen te krijgen voor de duur van het werk. (…) De jurisdictie wordt inderdaad 

verleend. 3 

De historicus Jacques Giele stuitte in een zoektocht naar 
de geschiedenis van zijn (over)grootouders op hun 
bestaan als polderjongens in West-Brabant, rond 1850. 
Hij schetst hen als volgt: Zij waren niet gewenst en 
konden hoogstens door het uitvoeren van zwaar en 
smerig werk hun levensonderhoud veilig stellen. 
Nomaden. Heidenen. Paria's. Het lijken grote woorden, 
maar voor deze polderjongensfamilie uit de negentiende 
eeuw was het werkelijkheid. En laat ik eerlijk zijn: ze 
wisten hoe zeer zij anders waren, en dat ze er niet bij 
konden horen – niet bij wilden horen. Diep in elk van 
hen zat het gevoel dat het beter was om niet vast te 
blijven zitten, vast te roesten, maar om rond te trekken 
en op hun manier van het leven te halen wat er uit te 

halen was.4  

Noord-Hollands Kanaal 

Ongeveer in dezelfde tijd dat de trekarbeiders naar het 
Noorden van Nederland op zoek naar werk gingen, 
werkten duizenden 'poldergasten' aan de aanleg van het 

Noord-Hollands Kanaal.5 Een vaarroute, tachtig 
kilometer lang van Den Helder naar Amsterdam die na 
het koninklijk besluit in 1817 gevolgd werd door de 
opening voor de binnenscheepvaart in 1823. Een jaar 
later meerden de zeeschepen aan. Tot tevredenheid van 
de Amsterdamse kooplieden was de haven 
toegankelijker, omdat aan de blokkade van het IJ door 
de belemmerende zandbanken een einde was gemaakt. 

Losse landarbeiders, veenarbeiders en dijkwerkers 
verplaatsten miljoenen tonnen zand, klei en modder, 
verdiepten en verbreedden sloten, bouwden twee grote 
sluizen en meerdere bruggen, maakten gebruik van 500 
paarden, 25 baggermolens en 700 schuiten. 
Graven, baggeren, sjouwen, droogleggen en dijken 
bouwen, dat was hun werk in de lange zomermaanden. 
Met arbeidstijden van 04.00 tot 19.00 uur, vaak in 
ploegen van 10 tot 12 man. Ze waren afkomstig uit 
Brabant en Vlaanderen, ook uit Oost-Friesland als 
Hollandgänger, waaronder heel wat oud-soldaten en 
dagloners zonder een vaste woon- en verblijfplaats. 
Voor hen was er in de wintertijd af en toe los werk, 
maar meestal heersten werkloosheid en een bestaan van de bedeling. Groepen bleven hangen 
in schamele leefomstandigheden.  

Poldergasten, een ongeregeld en 
opstandig zooitje. 

Stenenkruister, Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Loek Bos & Minea Bosch Reitz 

(bronsgieterij: Kemner), 2009. 
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Trekarbeiders dus, gescheiden van de vaste arbeid voor weinigen, in veelal gebrekkige 
woonomstandigheden, variërend van schaapskooien tot zelf getimmerde keten. De wat 
steviger 'zoetelkeet' bood nog de meest geschikte huisvesting, waar de zoetelaarster 
(marketentster) levensmiddelen en drank verkocht. Soms, al of niet als kookster, de 
echtgenote van de gemakkelijk krediet verstrekkende putbaas. De laatste onderhandelde met 
de aannemers over de lonen die per functie, van grondwerker tot meesterknecht, verschilden 
en wekelijks met aftrek van diverse 'kosten' uitbetaald werden.  

Wanneer mijn beurze staat in rouw 
Van centen of van kwarten 
Ga ik bij mijne zoetel-vrouw 
Daar krijg ik wat ik wouw; 
Dan komt de zaterdag weer aan 
Dan mag ik bij de Bazen gaan, 
Om guldens en Rijksdaalders schoon 

Voor mijn' verdiende loon. 6  

 
1 H.A. Ysselsteyn, Directie van den Arbeid, Verslag omtrent het onderzoek naar het leven der polderjongens, 

Directeur-Generaal van den Arbeid, Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1910. 

2 Andries Vierlingh, Tractaet van Dyckagie, 1578. Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis 

resources.huygens.knaw.nl - vierlingh – Het manuscript berust bij het Nationaal Archief. In 1920 uitgegeven 

door J. de Hullie en A.G. Verhoeve onder de titel Tractaet van Dyckagie, waterbouwkundige adviezen en 

ervaring. Andries Vierlingh leefde circa 1507-1579. 

3 J. Giele, Poldermans welvaren, deel II, zonder jaartal. Ongepubliceerd onderzoek en beschikbaar gesteld door 

Marten Buschman. Deel I, Voor galg en rad (pp. 1-80). 

4 Idem, pp. 84, 85. 

5 V. Vrooland, J. Sprenger. "Dit zijn mijn beren!". Een onderzoek naar de arbeidsverhoudingen bij de aanleg van 

het Noordhollands Kanaal, Amsterdam 1976. 

6 Idem, p. 43. Volksliedje, zonder jaartal, De vermakelijke polderjongen. 
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24. Poldergasten – 'opstandige vagebonden' 

Het vorige deel was gewijd aan de polderjongens. Beschrijvingen over hun leven en 
werken in de zestiende en negentiende eeuw laten een verwantschap zien met 
'onze' Zaanse losse ploegen. In 1578 typeert Andries Vierlingh, rentmeester van 
Steenbergen, de poldergasten als boeven en rabauwen. Onmisbaar voor de 
bedijking van de polders die tot vandaag in meerdere opzichten zo kenmerkend zijn 
voor het Lage Land. Hij zette voor eeuwen de toon in de benadering van de 'vrije 
jongens' die slechts onder scherp toezicht nuttig waren. Hard werken op de 
momenten dat ze nodig zijn. Baggeren, droogleggen en dijken bouwen. Buffelen.  
Een paar eeuwen later schetst Jacques Giele (1944-2012) het bestaan van zijn 
grootouders. Niet bepaald sociaal aanvaard, konden zij slechts met zwaar en smerig 
werk hun levensonderhoud veilig stellen. Nomaden. Heidenen. Paria's. Het lijken 
grote woorden, maar voor deze polderjongensfamilie uit de negentiende eeuw was 
het werkelijkheid.  

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/de_polderjongens.html#n6
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/vierlingh/#page=0&accessor=toc&view=homePane
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In dit deel 24 komt de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal terug, gevolgd 
door de drooglegging van de Zuidplas (tussen Gouda en Rotterdam) die in 1828 
begon, vier jaar na de opening van de vaarroute voor zeeschepen van Den 
Helder naar Amsterdam. De door vervening ontstane plas bood een groot 
karwei van ongeveer 4.200 hectare. Het werk verliep stroef van deze kapitaal 
zoekende 'staatsonderneming'.  

Ruwe en sterke werklieden 

De werkgever Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door ingenieurs en ambtenaren, besteedde 
de te verrichten werkzaamheden via open inschrijvingen uit aan aannemers. Op de herhaald 
verlaagde financiering van deze publieke werken (na de Franse bezetting en een gekraakte 
economie) concurreerden aannemers om een zo laag mogelijke prijs. Een schraalheid die 
doorwerkte naar onderaannemers met vaak meerdere ploegen, de putbazen en uiteindelijk 
naar de polderjongens die als laatste schakel ook nog eens getroffen werden door de 
regelmatige vertragingen in de betalingsketting.  
Waar de lonen de hoogste 'kostenpost' vormden, waren erbarmelijke 
arbeidsomstandigheden het gevolg. Versterkt door de ontbrekende 'patronale binding', de 
massaliteit van wonen en werken en een geïsoleerd bestaan van maanden gingen de 
poldergasten regelmatig over tot demonstraties en stakingen. Ook door botsingen over het 
slachten en stelen van vee en diefstallen van brandhout vielen deze acties samen met 
gewelddadigheden, vaak in hevige confrontaties met zowel de aannemers als het leger. 
Ongeregeldheden die de burgerij en de inwoners van omliggende dorpen beschouwden als 
onlusten door uitvaagsel en opstandige vagebonden: de maatschappelijk uitgestotenen. Ze 
werden in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Waterstaat als volgt 
beschreven:  

Panorama Noordhollands Kanaal 1825.  
Collectie Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland. 
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Dewijl bij eene verzameling van zesduizend zeer ruwe klasse jonge en sterke werklieden, 
zoogenaamde schaftwerkers, vletters enz. met de onvermijdelijke nasleep vandien die 
tegenwoordig langs de linie van het Groot Kanaal door Noord Holland samengevloeid en 
arbeidende zijn, het in den aard zulker menschen en zaken opgesloten ligt, dat er van tijd 
tot tijd twisten onder dezelven moeten oprijzen en weerspannigheid plaatsgrijpe tegen de 

hun pligt doende opzichters en bazen.1  

Juist omdat zij in grote groepen onder tamelijk 
anonieme arbeidsverhoudingen en in 
gemeenschappelijke omstandigheden werkten 
en leefden, kenden polderwerkers een 
krachtige onderlinge solidariteit. Versterkt 
door een steeds wisselende arbeidsplaats, een 
beroepstrots en een groot 
rechtvaardigheidsgevoel mondden die 
gezamenlijkheid vrij gemakkelijk uit tot 
stakingen.2 In optocht riepen de stakers hun 
collega's op mee te doen. Van het ene naar het 
andere perceel volgden ze traditionele rituelen: 
muziek van fluitisten en trommelaars, 
schreeuwend en dansend, de gezichten zwart 
onherkenbaar gemaakt, (…) twee lopen er 
krom met netten over het hoofd en 
wilgentakken om het lijf, ze worden met een 
stok voortgedreven door (.. x ..) die tegen 
ieder die het horen wil roept: ''Dit zijn mijn 
beren'', waarmee zij hun onderschikking 
belachelijk maakten.3 Geld om een staking lang vol te houden ontbrak, succes was bepaald 
niet verzekerd, mede daardoor kon het verloop heftig zijn en persoonlijk op bijvoorbeeld de 

aannemer gericht.  
 

De militaire maat 

Vijf jaar na de staking bij het Noord-Hollands Kanaal van 1823 schreef tijdens de beginnende 
drooglegging van de Zuidplas de Procureur Generaal van het Hoog Gerechtshof te 's-
Gravenhage aan de Rotterdamse Officier van Justitie, met een afschrift aan de minister van 
Justitie:  

De ondervinding tijdens het oproer aan het Noord-Hollandsch kanaal heeft doen zien, 
welke treurige gevolgen er ontstaan, wanneer op de plaats zelve niet dadelijk aanwezig is 

de militaire maat, om onverwijld de rust te handhaven, en ontzag inboezemen.4  

Dit citaat maakt deel uit van een intensieve correspondentie tussen de betrokken autoriteiten 
vanaf het voorjaar van 1828 over voorbereidende maatregelen tot waakzaamheid die ze 
vervolgens in de jaren daarna regelmatig in praktijk brachten.  
De herhaling die de gezagsdragers verwachtten, betrof niet alleen de sedentieuse [oproerige] 
bewegingen. De realiteit van de twee grote polderwerken was vergelijkbaar. Na het 
koninklijk besluit van 1825 volgden drie jaar later in de streek rond 
Waddinxveen/Moordrecht de terreinwerkzaamheden, de drooglegging van een 
verveningsplas die ontstaan was na eeuwenlange turfwinning. Met als bijzonderheid dat voor 
het eerst bij de Nederlandse droogmaking een stoommachine gebruikt werd met twee 
stoomgemalen en dertig windmolens.  

Tekening (1903) van Theo van Doesburg (1883-
1931).  Richtte in 1917 het tijdschrift De Stijl op. 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/poldergasten_opstandige_vagebonden.html#n1
https://www.solidariteit.nl/extra/2019/poldergasten_opstandige_vagebonden.html#n2
https://www.solidariteit.nl/extra/2019/poldergasten_opstandige_vagebonden.html#n3
https://www.solidariteit.nl/extra/2019/poldergasten_opstandige_vagebonden.html#n4
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Koloniaal kapitaal 

De inschrijvingen door de aannemers stagneerden regelmatig, omdat ze het financiële bod 
van de Commissie van Beheer en Toezigt (namens de minister van Waterstaat belast met de 
organisatie) te gering vonden voor de drooglegging van de arbeidsintensieve, slappe 
veenbodem. Bovendien lag tijdens de Belgische Opstand, wegens geldgebrek, het werk van 
de veenwerkers in 1830 stil. Hun aantal varieerde van zes- tot vijftienhonderd. In afwachting 
van de voortzetting van het werk bleef een deel van hen in de buurt van het omliggende 
gebied.  
Pas toen de opbrengsten van het koloniale Cultuurstelsel na 1834 ingezet werden, kwam met 
de binnenkomende inschrijvingen het eerste stoomgemaal in functie. Bediend door een 
ploeg bestaande uit een machinist, een stoker en twee sjouwers. De laatsten verdienden bijna 
de helft minder dan de machinist, de meesten sliepen en woonden op de zolder of directe 
omgeving van het gemaal, terwijl de hoogst verdienende twintig opzichters over een eigen 
keet beschikten. Allen waren, in tegenstelling tot de polderwerkers, in dienst van de 

Commissie als werkgever.  

De trage en wisselende inschrijvingen door de 
aannemers raakten nog sterker dan bij de aanleg 
van het Noord-Hollands Kanaal de uitbetaling van 
de lonen en leidden regelmatig tot fricties en acties, 
aangewakkerd door ontslagen op staande voet en 
onder surveillance van 'buitengewone 
rechtsdienaren'. Het 'werkvolk' verrichtte het 
klassieke polderwerk: egaliseren van de 
drooggelegde grond, graven van greppels, sloten en 
waterleidingen en aanleggen van wegen. Behalve uit 
de directe omgeving waren ze in grote meerderheid 
afkomstig uit Nederlandse provincies, met naar 
verhouding veel Brabanders, aangevuld met collega-
trekarbeiders uit Oost-Friesland en Munsterland. 
Zwervende, behoeftige lieden die van het werk rond 
de Zuidplas een heel jaar moesten leven. Ze 
woonden en leefden in schamele rieten schuren en 
kenden de 'jeneververkoopster'. Door stilstaand 
water te drinken heerste zo vaak de 'polderkoorts' 
dat jarenlang twee ziekenzalen met veertig bedden 
waren ingericht in oude, omgebouwde turfschuren.  

Deel 25 zal gaan over de afronding van het werk aan de Zuidplas en de meerdaagse 
stakingen door onruststokers. Daarna volgt de aanleg van het Merwedekanaal 
(1887-1920) die naar verhouding minder roerig was.  

 
1 V. Vrooland, J. Sprenger. ''Dit zijn mijn beren!''. Een onderzoek naar de arbeidsverhoudingen bij de aanleg 

van het Noordhollands Kanaal, Amsterdam 1976. p. 44. Inspecteur-generaal van Waterstaat schrijft de 

minister van Binnenlandse Zaken en Waterstaat, 20 juli 1821.  

2 Jacques Giele telt 56 stakingen van polderwerkers over de periode 1817-1849, W. de Kler komt op 87 stakingen 

van grondwerkers over 1817-1869. Bron: R. Burgler, Stakingen van polderwerkers in de 19e eeuw, Amsterdams 

Sociologisch Tijdschrift, 1979, nummer 1. Burgler noteert over de eerste vier jaar van de aanleg van het 

Noordzeekanaal (1865-1876) negen stakingen. 

3 Zie noot 1, p. 50. 

4 H. Metz, De drooglegging van de Zuidplas en de staking van 1840, Amsterdam 1975, p. 15. Ook informatie 

ontleend aan: C. Wiskerke, De droogmaking van den Zuidplas in Schieland, in: Z.W. Sneller, Economisch-

historische opstellen, Amsterdam 1947, pp. 129-152. 

De Hoeksteen, 1973, oorspronkelijk 
schoolgebouw Lelystraat, Nieuwerkerk aan 

den IJssel. In 2010 opgenomen in de 
gemeente Zuidplas. Verdere gegevens 

onbekend. 
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25. Polderjongens - met geweld en strafrecht aangepakt 

De polderjongens, hun leven en werken in seizoensarbeid en vaak maanden van 
huis - als er al een thuis was - staan in een lange traditie van grondwerkers, 
turfgravers en veenarbeiders. Zwaar werk en een terugkerende strijd om de hoogte 
van het stukloon. Krachtmetingen die vaak gepaard gingen met kortdurende 
stakingen. De voorgaande delen 23 en 24 getuigen daarvan met de aanleg van het 
Noord-Hollands Kanaal (gereed: 1823/1824) en de drooglegging van de Zuidplas 
(1840). De staatsfinanciering van die plas tussen Rotterdam en Gouda verliep uiterst 
moeizaam en kwam na het Koninklijk Besluit van 1816 pas in 1834 goed op gang 
door het koloniaal kapitaal uit het Cultuurstelsel. Deze trekarbeid en de eerdere 
excursie in deze serie naar de losse arbeid in onder meer de havens en bij de 
boeren dreigen de Zaanse losse ploegen uit beeld te brengen. Maar de 
overeenkomsten zijn leerzaam en heus hun voorvaders, de korendragers, staan te 
popelen om over een paar delen het woord te nemen.  

In dit deel 25 komen de polderwerkers van de Zuidplas 
terug, Opnieuw met raadpleging van de baanbrekende 

publicatie uit 1975 van Hans Metz.1 Na de Zuidplas gaat 
de aandacht naar de ruwe jongens die het 
Merwedekanaal uit de grond trokken, in deel 26 gaan 
ze daarmee door. De voor Metz beschikbare archieven 
geven summier aandacht aan de herkomst, de reis en 
het leven van de poldergasten die in de streek van 
Waddinxveen bivakkeerden. Aangenomen kan worden 
dat ze in kleine groepen dorps- of buurtgenoten 
vertrokken na 'horen zeggen' over de plannen voor of 
tijdens de drooglegging. In de primitieve 
omstandigheden zullen samenwerking en solidariteit 
de toon hebben gezet in de tijdelijke groepen die door 
de lange onderbrekingen wisselend van samenstelling 
waren.  

Stakingen 

Van grote invloed zijn de herhaalde verwikkelingen rond de uitbesteding. Zo werden 
bijvoorbeeld onderhandse afspraken gemaakt met aannemers die de functionarissen van de 
Commissie van Beheer en Toezigt naar beneden corrigeerden tot lonen die zelfs de 
aannemers te laag vonden. Ook hierover was de informatie schaars, maar de uitvoerige 
aandacht aan het neerslaan van stakingen en het optreden van militairen tegenover 
kwaadwilligen en onruststokers gaven een scherp beeld van de arbeidsverhoudingen. Dat 
gold met name tijdens en na de meerdaagse stakingen in 1840 die op drie plaatsen tegelijk 
uitbraken. Een stoet van honderd man met stokken en een rode vlag trok door de polder, 
waarna zo'n twaalfhonderd revolterende werklieden het werk stillegden. Het waren heftige 
botsingen tussen de polderwerkers en legeronderdelen met kurassiers te paard die onder 
meer uitmondden in loonsverhogingen, ontslagen, arrestaties, rechtszaken en 

gevangenisstraffen.2  

 

Polderjongen, tekening Theo 
van Doesburg (1883-1931) 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/polderjongens_met_geweld_en_strafrecht_aangepakt.html#n1
https://www.solidariteit.nl/extra/2019/polderjongens_met_geweld_en_strafrecht_aangepakt.html#n2
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Evenals bij de trekarbeid aan Noord-Hollands Kanaal vormt de losse en tijdelijke 
arbeidsverhouding de overeenkomst met de Zaanse ploegen, zo ook de onderlinge 
samenwerking en het buffelen en sjouwen. Ook bij de drooglegging van de Zuidplas zal een 
zelf georganiseerde werkverdeling met een nummersysteem ontbroken hebben. Sterker dan 
in Noord-Holland is er in het Zuid-Hollandse veenwerk sprake van loonverschillen en de 
daarmee samenhangende hiërarchie. Bovendien zijn de financiering en voortgang van de 
werkzaamheden moeizamer en onzekerder. 
De repressieve bejegening van de polderwerkers door de betrokken autoriteiten was scherper 
en al voor het begin van de werkzaamheden ingegeven door de opgedane ervaringen in 
Noord-Holland. De kwalificatie 'vagebond' doet nog denken aan de cowboy en vrijbuiter, 
waarmee de ongebondenheid van de losse arbeider is getypeerd. Anders wordt het met de 
aanduiding, beter gezegd verwensing, als regelloze oproerkraaier, raddraaier die met geweld 
en strafrecht aangepakt moet worden.  

Merwedekanaal 

In de geschiedschrijving over de aanleg van het Merwedekanaal, 1887-1893, is de typering 
van de polderwerkers naar verhouding mild: ruwe jongens. Andere losse arbeiders in die 
tijd, zoals de houtvlotters op de Vecht, kregen een afwijzende, inmiddels bekende, 

omschrijving: rauwe klanten, niet zelden afkomstig van de zelfkant van de samenleving.3  

De vraag is of de gravers van het Merwedekanaal en hun omstandigheden zich 
onderscheiden van hun collega-grondwerkers bij het Noord-Hollands Kanaal en de Zuidplas. 

De afwezigheid van stakingen lijkt dat te bevestigen.4 Bij de gebruikte informatie is echter de 
kanttekening 'voor zover bekend' niet overbodig. Want buiten de artikelen van de 
Historische Kring Breukelen bij de viering in 1992/1993 van een eeuw vaart van Amsterdam 
naar Vreeswijk, is weinig terug te vinden, ook niet over het vervolg tot Gorinchem. Wel over 
hun schop, kruiwagen en puthaak. Met de laatste, zo'n één meter dertig lang, verschoven ze 
de loopplanken aan een rond gat en maakten zo de bagger enigszins begaanbaar. Het spitten, 
kruien en storten werden er niet minder om.  

Eén maal wordt melding gemaakt van ongeregeldheden. Ze doken op, toen in 1889 de 
werkzaamheden Breukelen hadden bereikt. Op het officiële aanlegbesluit van 1881 waren 
vertragende procedures gevolgd over grondonteigening en situering van bruggen en 

Kurassiers, basis van het leger in de periode van de zestiende tot in de negentiende eeuw. 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/polderjongens_met_geweld_en_strafrecht_aangepakt.html#n3
https://www.solidariteit.nl/extra/2019/polderjongens_met_geweld_en_strafrecht_aangepakt.html#n4
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aanlegplaatsen. In 1888 kwam het werk goed op gang. Een jaar later berichtte de 
burgemeester van Breukelen-Nijenrode op 13 oktober de procureur-generaal te Amsterdam:  

Op ergerlijke wijze is huisgehouden en 
mishandelingen, verwondingen en 
verwoestingen werden (...) toegebracht, 
waardoor alhier de dorpsbewoners 
dusdanig zijn verbitterd geraakt dat het 
hoogst raadzaam was onmiddellijk, ter 
voorkoming van meerdere treurige 
gevolgen het de burgemeester ter 
beschikking staande politiepersoneel 

aanmerkelijk te versterken.5  

Ooggetuigenverslag 

Die versterking kwam er, in november 1889. 
Een paar weken later aangevuld met drie 
tijdelijk aangestelde rijksveldwachters die 
optraden bij een andersoortige 'sociale 
onrust'. Geen door drank getekende 
vechtpartijen, maar protesten toen door 
vorstverlet niet gewerkt kon worden en de 
loonbetaling uitbleef. 
Het kan zijn dat het verrichte onderzoek 
rond Breukelen nauwelijks aandacht of 
prioriteit gaf aan stakingen en andere acties. 
Aannemelijk is dit niet. Om het verloop van 
de aanleg te reconstrueren, zijn bijvoorbeeld 
van het dorp Breukelen de 
gemeentearchieven en de notulenboeken van de raadsvergaderingen geraadpleegd.  

Bovendien is er een zeer informatief ooggetuigenverslag van een waterstaatkundig ingenieur 
in 1890 dat zowel sociaal bewogen als gedetailleerd is. Zo noemde hij de polderjongens 
levende werktuigen en beschreef hij de inrichting van de keten aan de hand van een tekening 
met lengtematen. Men sliep op vochtige gronden en slechte bedden of bedorven stroo, te 
midden van allerlei uitwasemingen. Veertien mannen in een ruimte van 21 vierkante meter, 
een zolder op den vloer, een voorvertrek als woonkamer en tevens slaapkamer voor de 
putbaas en zijn gezin. De overigen sliepen in het achterdeel, met muizen en ander ongedierte 
als medebewoners. De tijdgenoot verwees ook naar een kongsi tussen politie en putbaas om 
de dorpskern rustig te houden. De politie kneep een oogje toe (...). Dan lokt de putbaas tot 
onmatig drinken uit, schrijft als de polderjongen dubbel ziet, met dubbel krijt op, zet hem 

aan door het verleenen van crediet en maakt hem zoo van lieverlede geheel afhankelijk.6  

 
1 H. Metz, De drooglegging van de Zuidplas en de staking van 1840. In eigen beheer uitgegeven in 1975.  

2 Idem, pp. 27, 28. Kurassiers: zwaar bewapende cavaleriesoldaten die een borstharnas droegen dat een kuras 

heette. 

3 A. Manten, Keulse Vaart vervangen door het Merwedekanaal, Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 1992 

nummer 1. Oorspronkelijk diende het Merwedekanaal als vervanging van de al bestaande Keulse Vaart (1825) 

die via de Vecht liep. Het kanaal was in 1892 gereed van Amsterdam naar Vreeswijk (de Lek - 35 kilometer), in 

1893 tot De Boven Merwede onder Gorinchem. Later opgenomen in het Amsterdam Rijnkanaal (1938 en 1952, 

in totaal 72 kilometer). 

Ploeg gravers, aanleg Merwedekanaal - jong, oud en 
wat hoger de putbaas. 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/polderjongens_met_geweld_en_strafrecht_aangepakt.html#n5
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4 In het onderzoek van R. Burgler - Stakingen van polderjongens in de 19e eeuw, Amsterdams Sociologisch 

Tijdschrift juni 1979, nummer 1, pp. 51-78 - komt de aanleg van het Merwedekanaal ter sprake, hij maakt echter 

geen meldingen van een staking of andere actie. Hetzelfde geldt voor E. Berkers, De handen van het 'genie. 

Polderwerkers in de negentiende eeuw, Tijdschrift voor Waterschapsgeschiedenis, 1998, nummer 7. Ook de 

geraadpleegde publicaties van de Historische Kring Breukelen vermelden geen staking - 

historischekringbreukelen.nl 

5 A. Manten, Keulse Vaart vervangen door het Merwedekanaal, Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 1992 

nummer 1. 

6 R.P.J. Tutein Nolthenius, Langs het Merwedekanaal, de Haardvriend 1890. Samengevat en aangevuld door: B. 

Barelds, De gravers van het Merwedekanaal, Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 1993, nummer 3. 

 

Solidariteit extra 397-2, 22 december 2019 

26. Afscheid van de polderjongens 

Dit deel 26 rondt de vergelijking met de poldergasten af door terug te komen op de 
aanleg van het Merwedekanaal (1887-1893) in deel 25. Groepen van de ruwe 
jongens daar waren afkomstig uit de directe omgeving en gingen aan het einde van 
de lange werkdag naar huis. Eén van de omstandigheden die er aan hebben 
bijdragen dat, voor zover bekend, stakingen vrijwel uitbleven, terwijl het werk even 
fysiek zwaar was en ook hier de macht van de putbazen niet alleen de lonen 
beknibbelden, maar tot in de kroeg heerste.  

De arbeids- en leefomstandigheden rond het Merwedekanaal zijn in een 
ooggetuigenverslag indringend beschreven door een sociaal bewogen 
waterstaatkundig ingenieur die moest vaststellen dat de polderjongens slechts 

als levende werktuigen beschouwd werden.1  

Plicht der menschelijkheid 

De schets van de ingenieur is ook indringend, omdat rond het jaar 1870 (twintig jaar eerder) 
de geneeskundig inspecteur voor Groningen en Friesland verontrust de minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel op de hoogte stelde van ernstige problemen bij de aanleg 
van openbare werken: het ontstaan van vele ziekten en [...] epidemieën, die zich snel over de 
gansche bevolking verbreiden en tal van slachtoffers eischen te meer daar de ongunstige 
omstandigheden waaronder de zieken verkeeren hunne herstelling zeer bemoeyelijkt.  

Daarbij stelde de inspecteur voor om aan de aanbestedingsvoorwaarden een bepaling te 
verbinden die den aannemer verpligt, goede woningen of keeten te bouwen tot huisvesting 
der werklieden ingerigt naar een voor te schrijven model, waarin voor eene behoorlijke 
ruimte, doelmatige verlichting, luchtverversching, ligging en goed drinkwater, benevens 
voor afzonderlijk staande stookplaatsen en privaten behoort gezorgd te worden, terwijl op 
eene niet te ver verwijderde plaats eene loods of tent tot verpleging van zieken moet 
bestemd zijn. 
Zijn conclusie was dat de voorgestelde verbeteringen te zien waren als de plicht der 

menschelijkheid die op ons rust.2  

https://historischekringbreukelen.nl/
https://www.solidariteit.nl/extra/2019/afscheid_van_de_polderjongens.html#n1
https://www.solidariteit.nl/extra/2019/afscheid_van_de_polderjongens.html#n2
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Wetgeving 

Deze aanklacht ging vervolgens een moeizame weg door de betrokken instanties van 
Waterstaat, geneeskundige inspectie, Commissarissen des Konings en ministeries. Om 
uiteindelijk in het begin van de twintigste eeuw uit te monden in algemene wetgeving over 
onder meer 'wonen' en 'gezondheid' (1901).  

Aannemelijk is dat al voor die wetgeving de leidinggevende ingenieurs, ambtenaren, 
aannemers en onderaannemers bij de aanleg van het Merwedekanaal kennis hadden 
genomen van de oproep tot medemenselijkheid. Het kan zijn dat zij die meer of minder ten 
gunste van de polderwerkers praktiseerden. Evenzeer kon de eerste sociale wetgeving die in 
deze periode tot stand kwam een dergelijke invloed hebben uitgeoefend. Het kan, maar in 
die richting wijzende informatie is niet aangetroffen, ook niet van een concrete bemoeienis 
van de zich vormende vakbeweging. Een wat cynische bijkomstigheid is dat dit 'publieke 
werk' één van de laatste grote polderwerken was die vrijwel geheel via handarbeid tot stand 
kwam.  

Minder trekarbeid 

Waarschijnlijker als een mogelijke - aanvullende - verklaring voor de relatieve rust rond het 
Merwedekanaal lijkt een andere verhouding tussen wonen en werken van de polderwerkers 
in vergelijking met bijvoorbeeld hun collega's bij het Noord-Hollands Kanaal en de Zuidplas. 
Zo was bij een overeenkomstige fysieke zwaarte en lengte van de arbeidsdag in het gebied 
Amsterdam/Breukelen ongeveer de helft van de betrokken arbeiders afkomstig uit de 
omliggende dorpen. Een deel daarvan ging elke dag naar huis (soms met de trein, Breukelen 
kende vanaf 1869 een spoorwegstation), een ander deel alleen in het weekeinde en een derde 
deel bivakkeerde van keet naar keet, gebruikmakend van ongeveer de helft van de in totaal 
57 keten. Hun putbaas kozen zij meestal uit eigen kring.  

De 'klassieke' trekarbeiders woonden en leefden in de overige keten met een putbaas als 
onderaannemer. Van hen staan zo'n 150 poldergasten genoteerd in de gegevens van de 
Burgerlijke Stand van Breukelen. Hun samenstelling en de aanwezigheid van hun gezin 
wisselden. In meerderheid kwamen ze uit Zeeuws Vlaanderen, Noord-Brabant, en 
Sliedrecht; een zestal uit Duitsland. Bij de gezinnen woonden kostgangers/polderjongens, 

Aanleg Merwedekanaal.  Landschap Erfgoed Utrecht. 
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soms wel een tiental. Met name de specialisten als machinist, smid en timmerman vestigden 

zich langere tijd in de dorpen en richtten hun keet als woonhuis in.3  

Conclusie 

De eerder genoemde andere verhouding tussen wonen en werken lijkt inderdaad bij te 
dragen aan een verklaring voor de minder sociaal onrustige aanleg van het Merwedekanaal. 
Een aanzienlijk deel van de kanaalgravers verkeerde niet in een geïsoleerde positie, woonde 
en werkte in een bekende en zelfs vertrouwde omgeving en minder in massaliteit. Er is 
minder sprake van een ontheemd en ontregeld arbeidersbestaan, waarin leven een groot deel 
van de tijd letterlijk samenvalt met werken. De onderlinge verhoudingen en samenwerking 
waren minder bepaald door kwalijke woon- en leefomstandigheden. Kort samengevat: ze 
waren minder vagebonden en meer cowboys. De andere tijden hielpen hen daarbij, evenals 
een incidentele actie.  

Tot slot, concluderend. Een bepalend onderscheid in het bestaan van de polderjongens en 
dat van de Zaanse losse ploegen is de verhouding tussen werken en wonen en de daarmee 
samenhangende leefomstandigheden. In gemeenschappelijkheid trekken de polderjongens 
van perceel naar perceel en van keet tot keet, geïsoleerd van het alledaagse leven in steden en 
dorpen. In overeenkomstige posities en ongeregelde en zwaar belastende 
arbeidsvoorwaarden zijn ze sterk op elkaar aangewezen. 
Deze onderlinge betrokkenheid is een basis voor actieve solidariteit die in acties en stakingen 
tot uiting komt en ook te zien was bij de baggelaars. Het ontbreken van deze tijdelijkheid van 
wonen en leven bij een deel van de gravers aan het Merwedekanaal kan als een bevestiging 
gezien worden van deze conclusie. 
Ondanks dit onderscheid is de eerdere typering van de Zaanse ploegen als het 'ontbreken van 
lijdzaamheid' en het 'overleven met risico's' zeer verwant aan het arbeidersbestaan van de 
polderwerkers. Beide groepen erkennen hun 'maatschappelijke uitsluiting' en dragen die met 
zelfrespect. 

 
1 R.P.J. Tutein Nolthenius, Langs het Merwedekanaal, de Haardvriend 1890. Samengevat en aangevuld door: B. 

Barelds, De gravers van het Merwedekanaal, Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 1993, nummer 3.  

2 E. Berkers, De handen van het 'kleine genie'. Polderwerkers in de negentiende eeuw, Tijdschrift voor 

Waterschapsgeschiedenis, 1998, nummer 7. 

3 H.J. van Es, Gravers, grondeigenaren en gevolgen van het Merwedekanaal bij Breukelen, Tijdschrift 

Historische Kring Breukelen, 1992, nummer 3. 

 

Polderjongens, schilderij Johan Hendrik van Mastenbroek (1875-1945) 

https://www.solidariteit.nl/extra/2019/afscheid_van_de_polderjongens.html#n3
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Solidariteit extra 398-2, 5 januari 2020 

27. De korendragers komen er aan 

Je moet bij de korendragers wezen (deel 1 extra 367-1, 28 oktober 2018). Met die 
opdracht van een oud-Kappie begon de zoektocht naar de geschiedenis en 
bijzonderheden van de in de jaren tachtig opgeheven Zaanse losse ploegen. Na een 
prille oriëntatie op die korendragers raakten ze verscholen achter historische 
vergelijkingen met onder meer de losse arbeid in de havens, de trekarbeid en het 
polderwerk. Het wordt tijd deze mogelijke voorvaders van de losse ploegen in het 
volle licht te plaatsen en daarmee hun organisatievorm, de gilden.  

Een eerste hindernis is dan dat op een kortstondige uitzondering na in de 
Zaanstreek geen gilden hebben bestaan, terwijl er toch grote overeenkomsten 
zijn met het sjouwwerk van de dragersgilden in de zestiende tot en met de 

achttiende eeuw en de verdeling ervan.1 Met een antwoord op de vraag 'hoe zit 
dat' wordt in dit deel een begin gemaakt.  

De korenmolens 

De korendrager was in de Zaanstreek geen 
onbekende. Verkleind staat hij afgebeeld in een 
kozijn boven een deur van een huis in Zaandam 
dat De Korendrager heet. Middenin, met aan de 
ene kant de '16' en aan de andere kant de '99', 
samen het fraai bewerkte jaartal 1699. Recht 
vooruit, een zak dwars op het hoofd, armen langs 
het lichaam, één recht en de andere voor het 
evenwicht wat gebogen. Aangenomen kan 
worden dat hij al eerder een publiek figuur was, 
hetgeen ook blijkt uit de in 1690 gebouwde en in 1801 gesloopte molen De Korendrager in 
Zaandam West. Daarnaast kende Koog aan de Zaan tot 1898 een tapperij met die naam, 
terwijl de gemeentelijke archieven regelmatig het beroep korendrager vermelden. 

Verwonderlijk is dat niet in een streek die in Jisp, 1321, de eerste korenmolen telde, nog voor 
het jaar 1600 gevolgd door een twintigtal in en rond Wormer. Een streek waar in de periode 
1575-1875 rond de Zaan een uniek molenrijk van ongeveer duizend molens werd gebouwd. 
Een landschap van molens, waarin de lange rij van fabrieken op windkracht op gang kwam - 

cacao-, houtzaag-, koren-, meel-, olie-, papier-, pel- en tabaksmolens.2 Windmolens die 
evenwijdig aan de kustlijn langs de Zaan in het vlakke land alle ruimte kregen van de vaak 
westenwind. Gezamenlijk bereikten zij hun top in 1731 met een aantal van 583. Om daarna 
geleidelijk, vooral in de laatste decennia van de negentiende eeuw, plaats te maken voor een 
industrie die draaide op stoomkracht. Een eerste poging in 1833, een blauwselfabriek in 

Westzaan, mislukte overigens.3  

Wingewest 

Toch was het in de Zaanstreek niet gebruikelijk van korendrager, maar van zaadsjouwer te 
spreken of in het Zaans de zeedsjouwer. Een bredere aanduiding van de gesjouwde goederen 
waarvan ook Cor Bruijn zich in zijn roman "De Zaadsjouwers" bediende (1933). Een boek 
waarnaar de geïnterviewde leden van de verschillende losse ploegen vaak verwezen: daarin 
staat onze geschiedenis geschreven. Eenduidig was de terminologie niet. In 1932 stelde 
Pieter Boorsma - molenmaker en geschiedschrijver van het Zaanse molenleven - de 

De Liefde, Zaandam, bouwjaar ongeveer 1855, 
in 1904 gesloopt en verplaatst naar Purmerend. 

https://www.solidariteit.nl/extra/2020/de_korendragers_komen_er_aan.html#n1
https://www.solidariteit.nl/extra/2020/de_korendragers_komen_er_aan.html#n2
https://www.solidariteit.nl/extra/2020/de_korendragers_komen_er_aan.html#n3
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korendrager gelijk aan de Zaanse zeedsjouwer.4 Eeuwen eerder heette de havenarbeider in 
Amsterdam en de andere Noord-Hollandse havensteden die de open zakken met (onder 

andere) graan van de kaden naar de pakhuizen droeg: 'korendrager'.5 Begrijpelijk, omdat de 
Zaanstreek al in de late Middeleeuwen graan verbouwde (Assendelft en Westzaan) en daarna 
in de nabijheid van de 'korenschuur' Amsterdam vanaf de jaren tachtig van de zestiende 
eeuw een onstuimige economische groei doormaakte en deelnam aan de inkoop en doorvoer 

van graan uit de landen rond de Oostzee.6  

Hoe specifiek de sociaaleconomische geschiedenis van de Zaanstreek ook was - één van de 
oudste industriegebieden in de wereld, een uniek gebied - de relatie met Amsterdam was 
onmiskenbaar, weliswaar aanzienlijk minder in de tweede groeiperiode die aan het einde van 
de negentiende eeuw doorbrak. Toegespitst op de gilden in hun bloeitijd, tweede helft 
zestiende en de zeventiende eeuw, beschouwden de Amsterdamse gildemeesters de 
Zaanstreek als een bedreiging en zagen de Amsterdamse kooplieden er een wingewest in. 
Een klassiek voorbeeld is de blokkade door de meesters van het Amsterdamse 
houtzagersgilde van de komst van een molen die het handzagen kon mechaniseren. Een 
uitvinding die met een krukas de draaiende beweging kon omzetten in een op- en 
neergaande. Efficiënter en productiever en daardoor ondermijnend voor de collectief 
gereguleerde belangen van de Amsterdamse gildemeesters. De uitvinder Cornelis 

Corneliszoon verkocht uiteindelijk in 1597 het octrooi.7  

Gildedwang 

De houtzaagmolen bleef voorlopig uit Amsterdam en kreeg in de Zaanstreek vrij baan (in 
1630: 53 zaagmolens, in 1731: 256). Het molenrijk ontwikkelde zich tot financieel genoegen 
van de Amsterdamse kooplieden die de gildebeperkingen passerend, goedkoper en sneller 
aan onder andere het gezaagde hout konden komen. Maar na enige tijd bleek door de grote 
vraag naar hout (huizen en scheepsbouw) het terugkerend transport te omslachtig en prijzig. 
Het (hand)houtzagersgilde sneuvelde in 1627 en in Amsterdam stonden in 1680 zo'n tachtig 

zaagmolens.8  

 

Zaandam: De korendrager, Gemeentearchief Zaanstad. 

https://www.solidariteit.nl/extra/2020/de_korendragers_komen_er_aan.html#n4
https://www.solidariteit.nl/extra/2020/de_korendragers_komen_er_aan.html#n5
https://www.solidariteit.nl/extra/2020/de_korendragers_komen_er_aan.html#n6
https://www.solidariteit.nl/extra/2020/de_korendragers_komen_er_aan.html#n7
https://www.solidariteit.nl/extra/2020/de_korendragers_komen_er_aan.html#n8
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In het volgende deel 28 zal ingegaan worden op twee verklaringen voor de 
afwezigheid van de gilden in de Zaanstreek. De eerste zoekt de verklaring in de 
veronderstelling dat gilden uitsluitend een stedelijke aangelegenheid zouden zijn en 
'dus' op het platteland van de Zaanstreek ontbraken. De tweede beschouwt de 
regulering van het economisch leven door de gildedwang in strijd met de 
handelingsvrijheid en expansiebehoefte van de Zaanse kooplieden. Het platteland 
bood hun en de Amsterdamse collega's een gunstig ondernemingsklimaat.  

 
1 De Database Gilden die Lourens en Lucassen in 1994 publiceerden en daarna is uitgebreid - niet openbaar 

vastgelegd bij het IISG - noteert in het provincieoverzicht twee gilden in Oostzaan en één in Westzaan. 

P. Lourens, J. Lucassen, Ambachtsgilden in Nederland, een eerste inventarisatie, Neha-Jaarboek voor 

economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, 57 (1994). In een digitaal contact berichtte Piet Lourens dat er 

in Oostzaan tijdens de zeventiende eeuw (1627) aanwijzingen waren voor het Bleekersgilde "Regt doorzee" en 

een schippersgilde (1747) samen met Amsterdamse schippers. In Westzaan was er in 1742 een 

Schoenmakersgilde. Meer gegevens ontbreken, ook na raadpleging van de plaatselijke historische verenigingen. 

2 J. Kingma, Vernuftelingen en kooplieden in een bijzonder landschap. 450 Jaar Zaanse industrie, Stichting 

Uitgeverij Noord-Holland, in samenwerking met de Vereniging Zaans Erfgoed, 2019 - p. 23. 

3 Met Stoom, Tijdschrift van de vereniging Zaans industrieel erfgoed, nummer 17, juni 1994 en nummer 40, 

december 2001. 

4 P. Boorsma, Oud-Zaansch Molenleven. Schetsen, Koog aan de Zaan, 1932. 

5 R. Paesie, 'Reekening bewijs en reliqua'. Het financiële beleid van het Amsterdamse Korendragersgilde, in 

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, jaargang 31, 2012, 1. 

6 D. Aten, Amsterdamse gilden en regenten contra de Zaanse overheid, 1600-1800. In: Neha-series III, juli 

2000. 

7 Zie noot 3, p. 453.  

8 Zie noot 6, pp. 63 en 75. 

 

Solidariteit extra 399-2, 19 januari 2020 

28. De Zaanstreek kende geen gilden 

Het vorige deel van deze serie, 5 januari 2020, kondigde de komst van de 
korendragers aan. Terecht en het werd tijd ook. Zij lijken immers de voorvaders te 
zijn van de Zaanse losse ploegen wier geschiedenis en bijzonderheden hier 'object' 
van onderzoek zijn. Al snel kwamen de zogenoemde korendragersgilden in beeld en 
daarmee deed zich direct een complicatie voor. Uitgerekend in de Zaanstreek 
ontbrak het gildenstelsel. Opvallend, omdat naast bijvoorbeeld Alkmaar, Amsterdam 
en Hoorn zich ambachtsgilden vormden in onder meer Enkhuizen, Medemblik, 
Monnickendam en Purmerend. Hoe zit dat?  

Gegeven de sterke economische band tussen de Amsterdam en de Zaanstreek 
bood deel 27 een eerste aanzet om deze vraag te beantwoorden. Twee 
verklaringen werden geopperd die in dit deel nader bekeken worden: 1) het 
platteland kende geen gilden, 2) de gilden zouden de markante 
expansiebehoeften van de Zaanse kooplieden blokkeren. 
Vervolgens sluit deel 28 af met een eerste schets van de functies van de gilden.  
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Platteland als toevluchtsoord 

De afwezigheid van de gilden in de 
Zaanstreek kent verschillende verklaringen. 
Zo zouden op het platteland de 
ambachtslieden onvoldoende en te verspreid 
gehuisvest zijn om zich in gilden te 
verenigen. Deze verklaring die inhoudt dat 
de gilden een exclusieve stedelijke 
aangelegenheid zouden zijn, wordt weerlegd 
in historisch onderzoek dat minimaal 66 
plattelandsgilden noteerde. Weliswaar een 
kleine minderheid bij een aantal van een 

veelvoud, maar ze bestonden.1 
Een andere verklaring legt een direct 
verband tussen de afwezigheid van de gilden 
en de vroege, succesvolle industriële 
initiatieven in de Zaanstreek. Het ontbreken 
van gildebepalingen – bijvoorbeeld 
uitsluiting van concurrentie en regulatie van 
productie en arbeidsmarkt – zou de 
gewenste, technologische vernieuwingen alle ruimte geven. Een liberale benadering, waarin 
het kapitalisme kon gedijen en het gildesysteem als een remmende regulering beschouwd 

werd.2 Resultaat: een gunstig ondernemingsklimaat, liberaal en modern, tevens een 

toevluchtsoord voor ondernemers die de gildebepalingen zochten te ontduiken.3  

Deze tweede verklaring is minder eenduidig dan het lijkt in een stad als Amsterdam, vanaf de 
zeventiende eeuw Europees centrum van het handelskapitalisme. Een drietal 
kanttekeningen.  
a) De gilden waren met instemming van het 
Amsterdams stadsbestuur van grote betekenis 
en stonden de economisch expansie niet in de 
weg. De veertig tot vijftig gilden in de 
zeventiende en achttiende eeuw bereikten een 
grote meerderheid van de mannelijke 

beroepsbevolking (zeker 70 procent).4 
b) Bovendien bleken de gilderegels aangepast te 
kunnen worden, zoals bij de houtzaagmolen, zie 
deel 27. Amsterdamse meesters van het 
houtzagersgilde blokkeerden tijdelijk de komst 
van een productievere molen. En bijvoorbeeld 
ook na protesten van de beschuitbakkers van 
Jisp en Wormer die uitmondden in een 
veertiendaagse toegang tot de Amsterdamse 
markt. 
c) Zowel de Amsterdamse als de Zaanse 
ondernemers profiteerden van de lage(re) 
lonen, huren, belastingen en in het algemeen 
goedkopere bestaansvoorwaarden in dit 
wingebied.  

Gevelsteen Turfdraagsterpad Amsterdam –  
Vereniging Vrienden van Amsterdamse 

gevelstenen 

Caspar Luyken, 1711 - ets - Rijksmuseum Amsterdam 

https://www.solidariteit.nl/extra/2020/de_zaanstreek_kende_geen_gilden.html#n1
https://www.solidariteit.nl/extra/2020/de_zaanstreek_kende_geen_gilden.html#n2
https://www.solidariteit.nl/extra/2020/de_zaanstreek_kende_geen_gilden.html#n3
https://www.solidariteit.nl/extra/2020/de_zaanstreek_kende_geen_gilden.html#n4
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Goederentransport 

Terug naar de korendragers als mogelijke inspiratiebron voor de Zaanse losse ploegen. Zoals 
gezegd (deel 27), in de geschiedenis van de Zaanstreek waren zij geen vreemde. Het soort 
werk dat de korendragers in Amsterdam in gildeverband verrichtten, vond ook rond de Zaan 
en omstreken plaats. Lossen, laden, dragen, verplaatsen en opslaan van goederen. Misschien 
juist door deze overeenkomst kunnen Zaanse sjouwers gehoord hebben van de werkwijze 
van het korendragersgilde. Het kan ook zijn dat ze via hun dorps- of streekgenoten weet 
hebben gekregen van de omzeiling, schending of aanpassingen van de gildebepalingen zoals 
bij de genoemde beschuitbakkers. Een direct contact door ontduiking van de gilderegels – 
als 'beunhaas' – is eveneens denkbaar. 
Het is moeilijk na te gaan of die mogelijke kennis zich uitstrekte tot de organisatie van het 
werk. Wel is de invloed aannemelijk van het nog jarenlang voortbestaan van met name de 
transportgilden na de uiteindelijke afschaffing van het gildesysteem in 1818. Zelfs tot in 1980 

verstrekte het voormalige gildefonds uitkeringen aan nabestaanden.5 
Of in de begintijd van de gladoor Muus Zwart, 1913, over de vroegere gilden gesproken werd, 
is niet te achterhalen, maar de karakteristieke organisatie kan tot het ongeschreven erfgoed 
behoord hebben, mede door de eerdere ervaringen in de negentiende eeuw van Muus' vader 

waarmee hij samenwerkte.6  

Langs deze wegen kan de voor de korendragergilde typerende werkverdeling bij de latere 
Zaanse ploegen meer of minder bekend zijn. Een verdeling die met een systeem van 
dobbelen, loten of nummering niet aan een persoonlijke voorkeur gebonden is 
(objectivering). Als het ware opgedrongen door de onvermijdelijke onregelmatigheid in het 
transport van goederen door de wisselende komst onder invloed van weersomstandigheden, 
oogsten, seizoenen en vraag. Om deze veronderstellingen en eerste conclusies te kunnen 
beoordelen, is een nadere blik gewenst op de (koren)dragersgilden in het algemeen en die 
van Amsterdam en Rotterdam in het bijzonder. Maar eerst een korte schets van de gilden en 
hun functies.  
 

Gilden 

De oorsprong van het begrip gilde kent verwijzingen naar 'vereniging/broederschap' en 
'geld/betaling/hulp' die uiteindelijk de functies van de gilden bevatten. Dat geldt zowel voor 
de kooplieden-, schutters- en buurtgilden als de ambachtsgilden waar het hier omgaat: 
organisaties die beroepsgenoten verenigen en met instemming van de plaatselijke overheid 
de economische belangen van de leden bevorderen, zodat zij verzekerd zijn van een leefbare 
bestaansbasis. De term 'broederschap' is letterlijk, de gilden waren op een enkele 

uitzondering na (bijvoorbeeld de turfdraagsters) een aangelegenheid van mannen.7  

De belangenbehartiging rustte op marktordening en betrof uitsluitend de betalende leden, de 
meesters/bazen. Uitgewerkt in de regulering van het inkomen, de prijs, de kwaliteit en 
kwantiteit van het product en de productie, de arbeidsvoorwaarden en de onderlinge steun 
bij ziekte, ouderdom en overlijden, dus ook aan nabestaanden. Via een verplicht 
lidmaatschap dienden de leden zich aan deze regelingen te houden, de zogenoemde 
gildedwang. De uitoefening van deze functies hield de bescherming in van het werkterrein 
van de ambachtsgilden, zowel binnen (meestal) de stad of van mogelijke concurrentie daar 
buiten, dus door monopolievorming.  

In het volgende deel zal de bijzondere positie van de dragersgilden uitgewerkt 
worden. Zo kenden zij geen interne opleiding en 'dus' geen meesters en scoorde hun 
openbare zorg voor het transport hoog. Binnen de steden en als schippers er buiten. 
Dit ondanks de lage maatschappelijke status van hun ongeschoolde arbeid. 

https://www.solidariteit.nl/extra/2020/de_zaanstreek_kende_geen_gilden.html#n5
https://www.solidariteit.nl/extra/2020/de_zaanstreek_kende_geen_gilden.html#n6
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Bovendien bleven hun organisaties en steunfondsen decennia lang voortbestaan na 
de formele opheffing van de gilden in 1818.  

 
1 S. Bos, "Uyt liefde tot malcander". Onderlinge hulpverlening binnen de Noord-Nederlandse gilden in 

internationaal perspectief (1570-1820). IISG Amsterdam, 1998, pp. 33 en 260.  

2 H. Roovers, P H. Zijl, Onvoltooid verleden. Geschiedenis van de Zaanstreek, Zaandijk, p. 1980, pp.28 en 37. J. 

de Vries, A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei, 

Amsterdam 1995, p. 352. 

3 M. Prak, Ambachtsgilden vroeger en nu, Neha-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, 

57 1994, p. 13. 

4 P. Lourens en J. Lucassen, Ambachtsgilden binnen een handelskapitalistische stad: aanzetten voor de analyse 

van Amsterdam circa 1700, Neha-Jaarboek 61 1998, pp. 154 en 145. 

5 Zie noot 1, p. 133. 

6 Zie onder meer: deel 12, 31 maart 2019 en deel 13, 14 april 2019. 

7 Zie noot 1, pp. 33 en 24. 

 

Solidariteit extra 400-2, 2 februari 2020 

29. Transportgilden: uitzonderlijk 

In het vorige deel van deze serie, 19 januari 2020, kwamen de gilden in beeld, In de 
verwachting via de korendragers en hun gilden wijzer te worden over de oorsprong 
van de Zaanse losse ploegen die vanaf oktober 2018 vrijwel elke veertien dagen de 
website van Solidariteit bereiken. Misschien wat merkwaardig die aandacht voor de 
gilden, omdat ze juist in de Zaanstreek ontbraken. Maar dat bleek geen toeval te zijn, 
want zowel de Zaanse als de Amsterdamse kooplieden maakten gretig gebruik van 
die afwezigheid. De markt had immers vrij spel, de belastingen en de lonen waren 
lager, eigenlijk was de Zaanstreek een wingewest en een proeftuin voor 
industrialisering.  

Blijft staan de vraag naar een verband tussen de sjouwende losse ploegen en de 
gilden die het transport verzorgden van bijvoorbeeld koren, turf, rijst, bier en 
kolen. In dit deel 29 volgt een eerste antwoord door wat dieper in te gaan op de 
geschiedenis en kenmerken van de gilden. Om precies te zijn de ambachtsgilden 
die beroepsgenoten verenigden om met instemming van het plaatselijke 
bestuur de economische belangen van de leden te dienen. De transportgilden 
blijken daarin een bijzondere positie in te nemen.  

Knechten 

De ambachtsgilden dus. Ze bestonden behalve in de Lage Landen ook elders in Europa, van 
Schotland tot Polen, maar ook daar buiten, bijvoorbeeld in Turkse steden, in India en Japan. 
Voor zover bekend is het Maastrichtse looiersgilde omstreeks het jaar 1264 de eerste in onze 
contreien. Het totale aantal tot begin negentiende eeuw bedroeg zo'n 1.900. Een 
terugblikkend onderzoek van 1811 berekende dat de gilden zo'n 30 procent van de 
mannelijke beroepsbevolking vertegenwoordigden. Ruim de helft was gevestigd in de 
provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Holland.  
Behalve de meester werkten bij een gilde één of meer loonafhankelijke knechten (gezellen) 
en leerlingen. Voor hen gold de regelgeving, zonder dat zij lid van de gilde waren of konden 
worden. Aanspraak op de voor de meesters gebruikelijke steun was dus uitgesloten. Wel 
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konden zij via de 'meesterproef', als er plaats was, volwaardig lid van een gilde worden. Tot 
de uitzonderingen behoorde het Amsterdamse gilde van de scheepstimmerlieden, daar 
konden de knechten vrijwillig lid worden. De overgrote meerderheid van de meesters was 
namelijk loonafhankelijk van de werfeigenaar, waarmee het onderscheid met de knechten in 
dat opzicht marginaal was.  

De knechten vormden vanaf de laatste decennia van de zeventiende eeuw hun eigen fondsen, 
een bus, meestal 'bos' geheten, gericht op onderlinge hulpverlening, met name 'onderstand' 
bij ziekte- en begrafeniskosten. In de Noordelijke Nederlanden zijn er zo'n tweehonderd 
geteld. Bij de meeste stadsbesturen waren ze niet geliefd, werden ze tegengewerkt of 
verboden en gezien als een bron van oproer en onrust. In steden in het westen van 
Nederland vonden door de knechten georganiseerde stakingen plaats in een naar verhouding 
omvangrijke 'bedrijfstak' als bijvoorbeeld de textielindustrie in Leiden. Met steun van een 
stakingskas duurden deze soms enkele weken. De opstelling van het stadsbestuur ten 
opzichte van de gilden en de meesters was een andere. Voor de inschrijving was de 
instemming van het stadsbestuur nodig. In die verhouding vonden ze een gemeenschappelijk 
belang in de controle op de economische ordening in dienst van de sociale rust. In deze 
ordening was het transportstelsel wezenlijk en uitzonderlijk.  

Een algemeen belang 

Wezenlijk, omdat het vervoer een algemeen belang diende met de verplaatsing van goederen 
van de kade naar het schip en andersom, uit schepen naar pakhuizen en andersom, naar en 
tussen ambachtsgilden en naar marktplaatsen en consumenten. Van graan tot brandstof, van 

Korendragers aan het werk bij het lossen van graan uit lichters en het 
opbrengen in de pakhuizen. Prent van Jan Luyken. Particuliere collectie. 
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kleding naar bouwmaterialen, kortom voorzien in de eerste levensbehoeften. Dat gebeurde 
binnen de steden en door schippers tussen de steden, al of niet in beurtvaart, ook 
personenvervoer.  

Uitzonderlijk, omdat de voor de gilden kenmerkende, interne beroepsopleiding van leerling 
en gezel naar het meesterschap ontbrak en de praktijk van de zware arbeid als leerschool 
fungeerde. De vraag of de aanduiding 'gilde' bij afwezigheid van de (leer)meesters, de 
opleiding, enzovoort terecht is, blijft hier liggen. De maatschappelijke status zal er niet 
gunstig door beïnvloed zijn en betekende in het algemeen een positie in de onderste 
sociaaleconomische lagen. Net boven de niet bij een gilde ingedeelde losse arbeiders en de 
geringsten die dagelijks aan hunne wooningen, of langs de straaten, uitventen 't gene zy, 
op de Markten of elders hebben ingekocht.*) Het stedelijk belang van de transportgilden 
bleek ook uit hun beëdiging door het stadsbestuur, hun sociale positie uit de verplichting 
inzetbaar te zijn bij brand, watersnood en ander onheil.  

Mogelijk raakvlak 

De specifieke situatie van de beëdigde dragers kwam ook naar voren tijdens de opheffing van 
het gildesysteem die na de eerste pogingen in de Bataafse Republiek en de 'Franse tijd' (1795-
1806) uiteindelijk in 1818 door koning Willem I beslecht werd. De transportdiensten bleven 
voorlopig buiten schot, in tegenstelling tot de overige gilden werden hun fondsen niet 
geliquideerd. De afschaffing van de gilden vond haar inspiratie in de vorming van een 
eenheidsstaat, een nationale overheid met nationale belastingen. Een staat die een einde 
maakte aan de zelfstandigheid van de steden die voor een belangrijk deel rustte op het 
gildesysteem en de onderschikking van het platteland. Deze ontwikkeling versterkte het 
kapitalisme dat in de zeventiende eeuw op gang was gekomen, maar was daarvoor geen 
voorwaarde. Ook omdat de gilden bijvoorbeeld ontbraken in de grootschalige bedrijfsvoering 
met een nationale en internationale afzetmarkt, zoals de tabaks- en diamantindustrie en bij 
de opkomende stedelijke industrieën als porseleinfabrieken en katoendrukkerijen in de 
achttiende eeuw.  

Niettemin was de opheffing van de gilden een moeizaam proces, zowel door hun vitale 
functies - ordening en sociale voorzieningen - als door de omvang. Omstreeks 1800 bedroeg 

Foto - Piet den Blanken 
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het totale aantal 1.388, in een gemiddelde stad waren dat er zo'n dertien en in Amsterdam 
vijftig. In diezelfde stad ondersteunden de gilden in 1811 tussen de acht- en negenduizend 
mensen, ruim 4 procent van de bevolking.  
De transportgilden, totale aantal 211, werden behoedzaam benaderd. Hun aandeel in de 
vaststelling van en controle op de maten en gewichten stond hoog aangeschreven en vroeg 
om een alternatief. Dat was in 1820 een nationaal metriek stelsel, terwijl het gilde van de 
Amsterdamse korenmeesters tot 1890 bleef bestaan als gemeentelijke instelling voor het 
meten van graan. In andere voorbeelden van deze continuïteit behielden de turfdragers in 
Amsterdam hun monopolie op het lossen van turf tot 1859 en de korendragers tot 1890 op 
het vervoer van graan. Ook vele gilden van (beurtvaart)schippers handhaafden zich. Kortom, 
tot diep in de negentiende eeuw waren de gilden, in het bijzonder die van 'de dragers', geen 
ver verleden. En dat was de periode, waarin de Zaanse losse ploegen al werkzaam waren. Een 
mogelijk raakvlak in de tijd gezien dat in de volgende delen van deze serie terug zal komen.  
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Solidariteit extra 401-2, 16 februari 2020 

30. Zakkendragergilde in Rotterdam 

Dit dertigste deel van de serie over de Zaanse losse ploegen, hun geschiedenis en 
oorsprong, is de derde van dit jaar dat gewijd is aan de gilden, met name die van de 
(koren)dragers. Ze bleken in meerdere opzichten uitzonderlijk te zijn: geen meesters 
en een algemene openbare functie door hun verantwoordelijkheid voor het vervoer 
binnen en tussen de steden. Een gevolg daarvan was dat ze na de officiële opheffing 
van het gildestelsel tot diep in de negentiende eeuw als vereniging bleven bestaan 
met hun steunfondsen en hun rol in onder meer het metriek stelsel. Vandaar dat deel 
29 afsloot met de opmerking dat raakvlakken tussen die nazaten van die gilden en 
de Zaanse losse ploegen alleen al in de tijd zeer goed mogelijk waren. Tegen die 
achtergrond komen in dit deel en het volgende de dragers in onder meer Schiedam, 
Rotterdam en Amsterdam aan bod.  

Aangenomen mag worden dat herinneringen aan de korendragers in de 
Zaanstreek meer zijn dan zichtbare verwijzingen naar een beeld van een 
'manspersoon' boven een huisdeur, naar een molen of een tapperij in vroegere 
jaren. Ook het gebruik van verschillende termen voor vergelijkbare arbeid - 
zaadsjouwer, havenarbeider en korendrager - wijst daarop. Weliswaar 
ontbraken de gilden, de Zaanstreek was niet ommuurd en kende, in een nauwe 
relatie met Amsterdam, een economie waarin het goederenvervoer een 
sleutelpositie innam. Invloeden op de organisatie van de losse ploegen door een 
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min of meer levendige herinnering aan de dragergilden zijn dus heel goed 
denkbaar en worden in interviews met leden van de betrokken ploegen 
bevestigd. Daarmee keert de vraag terug of die ploegen beschouwd kunnen 
worden als een voortzetting van de 'oude' korendragers.  

Een eigen huis 

Mede door de band met de havenarbeid is de 
geschiedenis van de dragers eeuwenlang. 
Beperkt tot Europa zijn in de Romeinse tijd, 
drie tot twee eeuwen voor het begin van onze 
jaartelling, korendragers aan het werk 
geweest in de zeehaven van Rome, Ostia. De 
oudste vermeldingen van dragers in West-
Europa wijzen onder meer naar Dordrecht, 
waar ze in de jaren 1223 en 1273 onder meer 
wijnvaten verplaatsten door ze te rollen. Ook 
in deze havenstad is als oudste van Nederland 
het 'mazelaars-dragersgilde' van 1367 bekend, 
zakkendragers die koren versjouwden dat met 
vletten over De Maas was aangevoerd. Tot 
1850 maakten ze gebruik van hun 
Zakkendragershuisje dat te vinden is naast de 
Mazelaarsbrug, voorzien van een bel aan de muur die luidde als er werk te verdelen was. Zo'n 
huis bestond ook in andere steden. Bijvoorbeeld in Gent, met de treffende aanduiding 
pijndershuis (1450) - pijnen staat voor afbeulen, zich afsloven – en in Schiedam waar een 
sierlijk gebouwtje staat, drie verdiepingen hoog met een torentje. Aangekocht door het 
zakkendragergilde, waarvan de eerste gegevens dateren van 1440.  

Tot kort voor de uiteindelijke opheffing van het gildestelsel werden in Schiedam nog in 1797 
verordeningen ('ordonnantie' of 'keur') uitgewerkt in artikelen die de organisatie en 
werkwijze laten zien. Bijvoorbeeld: de leeftijd van aan te nemen dragers (tussen 20 en 36 
jaar) en een geldelijke bijdrage voor het onderhoud van de gereedschappen, maar ook voor 
de ondersteuning van zieken, Verder gegevens over de te innen lonen met tarieven die 
afhankelijk waren van afstand, soort product en zwaarte. Verschillende artikelen waren 
gewijd aan het smakken: het werpen van dobbelstenen bepaalde wie als eersten aan het werk 
konden gaan. Wie niet op tijd arriveerde of geen contributie had betaald, was uitgesloten. Bij 
de komst van een vol geladen zeeschip en enige tijd na het luiden van 'het klokje' begon het 
smakken opnieuw, waarbij het lopende werk stopte. Degene die dronken was, mocht niet 
meedoen en betaalde een boete. Overigens, ook in Schiedam ging de organisatie van dragers 
na de formele afschaffing door, zo was er nog in 1906 een Vereniging van Zakkendragers die 
in 1939 nog 22 leden telde (in 1620: 335).  
 

Ordefunctie 

Het zakkendragergilde van Rotterdam kent een vergelijkbare geschiedenis, zij het zoals de 
haven met een latere aanloop dan in Schiedam en met enkele bijzonderheden. De eerste 
vermelding is van 1617 en tot ongeveer 1800 gaat het bij elkaar om zo'n tweehonderd 
gildebroeders. Te midden van de in totaal 59 gilden, in 1792 geteld, neemt die van de 
zakkendragers een bescheiden plaats in, soms is financiële ondersteuning van het 
stadsbestuur nodig. Die steun hangt samen met hun sociale taken, een 'ordefunctie'. Bij 
brand, ongeregeldheden en oorlogsdreiging werd de trom geroerd en dienden ze 
onmiddellijk naar het zakkendragershuis te komen. Soms betekende dat van daar onverwijld 
naar het raadhuis marcheren om een 'halfpiek' uitgereikt te krijgen, een wapen dat ze direct 
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dienden in te leveren zodra de klus geklaard was. 
Ook in Rotterdam gaan de zakkendragers door na de 
formele opheffing van het gildestelsel. Pas in 1869 kwam er 
een einde aan de inmiddels opgerichte vereniging die tot in 
1885 uitkeringen was blijven betalen.  

Het voor de gilden kenmerkende monopolie kreeg in 1649 
de volgende omschrijving: Er zullen geen andere zakken 
gedragen worden door die van het gilde. Over het werk 
stond het volgende genoteerd: alles dat wat met de sak 
gedragen werd en daer maet of schop bijkomt (1712), 
daarna uitgebreid met het inschieten (vol scheppen) van de 
zakken. De maat/last verschilde per product. Bijvoorbeeld 
graan via het gewicht, kolen via het aantal zakken en turf 
het aantal manden; alles in stukloon. Bij pakhuizen of 
schepen kwamen daar de treden en moeilijkheidsgraad bij. 
Een gecompliceerd systeem dat niet altijd eenvoudig 
doorgevoerd kon worden, met als gevolg uiterste precisie en 
uitzonderingsbepalingen.  

Hoofdlieden 

Het zakkendragershuisje staat tot vandaag in historisch Delfshaven met in de gevelsteen het 
jaartal 1653 en in het torentje de klok die opriep als het werk door de kooplieden was 
aangemeld. Dat was zestien maal bij onder meer graan, kolen en kalk en twaalf maal bij turf. 
De werkverdeling geschiedde op een verhoging, een brug met daarop de 'smakbak' (één 
meter lang, zestig centimeter breed), inclusief de trechter, waarin de op tijd aanwezige 
gildebroeders twee grote dobbelstenen wierpen (smakten). Dat was een strak geregelde 
procedure om elke 'fraude' tegen te kunnen gaan, ook omdat er vaak meer dragers waren dan 
er werk te verdelen was. Wie de hoogste ogen gooide, won het werk. Daarna volgde, als het 
loon vaststond en meestal een ploeg van vijf gildebroeders samengesteld was, een nieuwe 
smakronde.  

Zoals gezegd, kende het Rotterdamse gilde van de zakkendragers 
enkele bijzonderheden. De gildemeesters ontbraken ook hier, 
maar vanaf 1667 meldden de archieven overluyden of 
hoofdluyden, meestal aangeduid als hoofdlieden die met naam en 
toenaam achterhaald zijn. Ze vormen een gildebestuur, bestaande 
uit vier man, De eerste jaren waren ze voor onbepaalde tijd 
benoemd, later jaarlijks voor vier jaar gekozen uit een voordracht 
van twee. Hun taak bestond uit het bestrijden en voorkomen van 
ongeregeldheden en zo nodig het stadsbestuur daarvan op de 
hoogte stellen. Bovendien dienden ze op te treden bij vloekende 
gildebroeders, bij ruzies en vechtpartijen. Wie den naam Godts 
lichtvaerdelijk ghebruyckt, kon rekenen op een fikse boete. Vanaf 
1712 volgde een uitbreiding van de taak van de hoofdlieden met 
het beheer van de bus, de administratie en de financiën en in het algemeen toezicht op de 
gang van zaken. Daaraan was eerst wekelijks en later jaarlijks een geldelijke beloning 
verbonden en voor de dagelijkse uitvoering van deze bestuursverantwoordelijkheden zorgde 
een aangestelde 'gildeknecht'.  

Deze 'bedrijfsvoering' van het Rotterdamse zakkendragergilde keert terug in het 
volgende deel, ook omdat er aan deze besturende hoofdlieden nog een 'raad van 
commissarissen' was toegevoegd. Dan komt ook een andere bijzonderheid in 
Rotterdam aan de orde: de positie van de 'vrijman', die afzonderlijk door sommige 

kooplieden in dienst genomen kon worden.  

 

De smakbak 

De zakkendrager van Rotterdam 
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Solidariteit extra 402-2, 1 maart 2020 

31. Van gildebroeders wordt gehoorzaamheid verwacht 

Dit deel 31 sluit aan op de kennismaking met de Rotterdamse zakkendragers in het 
vorige deel. Het ontbreken van de meesters - zo kenmerkend voor de 
transportgilden, waardoor ze een bijzondere, publieke positie innemen - wordt als het 
ware opgevangen door een gildebestuur dat uit verschillende lagen bestaat. De 
'hoofdlieden' staan daarin centraal, voorzien van een sterke bemoeienis door het 
stadsbestuur die samenhangt met hun ordefunctie in 'ongewenste situaties'. Ook in 
Rotterdam, dat nog een grote haven moet worden, is de zakkendrager te vergelijken 
met de (latere) havenarbeider. Onder meer door de onregelmatigheid van de 
hoeveelheid werk en de losse verhouding met meerdere kooplieden en de meer 
vaste relatie met één koopman. Daarin speelt de 'vrijman' een rol die een vergelijking 

oproept met de Zaanse losse ploegen en hun individuele leden.  

De hoofdlieden, bij andere gilden ook wel 
voorlieden geheten, waren gildebroeders met 
bestuurlijke taken die evenals hun collega's 
burgers van de stad dienden te zijn en te 
beschikken over een door het stadsbestuur 
verstrekte 'aanstellingsakte'. Verder was kunnen 
lezen en schrijven een voldoende voorwaarde. 
Op voordracht van de gildebroeders lag de 
verkiezing bij een 'magistraat' namens het 
stadsbestuur. De hoofdlieden stonden onder 
controle van een college van 'patroons' dat de 
verschillende werkterreinen van de 
zakkendragers vertegenwoordigde: een bakker, 
brouwer, haringkoper, korenkoper en een 
korenmakelaar ('pondgaarder', voor elke last 
verkocht graan, een pond voor de armen). 
Behalve met de aanvoer van het werk, hield dit 
college zich bezig met conflicten over de lonen en 
de interpretatie van de opgestelde bepalingen 
over bijvoorbeeld het gewicht van de lading en de 
stort in de pakhuizen. Bij overtredingen kon het 
college boetes uitdelen.  

Misbruijken 

In de loop der jaren werd de 'bedrijfsvoering' van het gilde complexer. Met de groei van het 
aantal inwoners in Rotterdam gedurende de achttiende eeuw nam de armoede toe en 
daarmee het beroep op de bussen van de gilden. Bij de zakkendragers betekende dat in 1749 

Smakbak, Museum Maassluis 



 
96 

 
 

 

de aanstelling van een betaalde commissaris voor het administratief en financieel beheer, 
waaronder de zorg voor de bus. De taak van de hoofdlieden werd teruggebracht tot de 
organisatie van het werk, terwijl de commissaris belast was met een beter beheering van het 
gilde en meerder gerustheijd van alle de gildebroeders, in communicatie en overleg (!) met 
de hoofdlieden. Zo ontstond een structuur, waarin de gildebroeders de rechtspraak en 
correcties van het gildebestuur dienden te eerbiedigen en te gehoorzamen (ampten erkennen 
ende obediëren).  

De gildebroeders schikten zich niet gemakkelijk in dit bewind. De bestaande 'gedragsregels' - 
niet vloeken en vechten, geen messen trekken en wapens dragen - schoten in de ogen van het 
stadsbestuur tekort (1749): het is voorgekomen dat in de bestiering van het 
Sakkendragersgilde van tijd tot tijd verscheijde misbruijken zijn ingeslopen waar door het 
zelve gilde in verwering is gebracht en tot groot verval staat te geraken. Een jaar later 
klaagden kooplieden over het laat of helemaal niet komen opdagen door de zakkendragers 
nadat de klok geluid was. Dat was slecht voor de graannegotie aan welker behoud en 
aanqueeking deze stad en burgeren grootelijks verlegen is. Als deze klachten in 1773 
samenvallen met een daling van de graanhandel en als gevolg daarvan gildebroeders 
werkloos worden, grijpt het stadsbestuur in. Als proef wordt bij de turfdragers de verdeling 
van het werk anders opgezet. Het smakken (dobbelen) bleek gemanipuleerd te kunnen 
worden en kende bovendien onhandige uitzonderingen. Loting werd de leidraad.  

Glas in lood. Zakkendragers met korenzakken uit een schip.  
Parklaan Rotterdam, voorheen Graan Elevator Maatschappij (GEM) 
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Loting 

De gildebroeders waren in vier 'kwartieren' ingedeeld en ieder kreeg een nummer 
toebedeeld. Bij de loting kregen ze van één van de hoofdlieden te horen welk kwartier voor 
het werk ingeloot was en vervolgens welk nummer daarvan. Daarna, afhankelijk van de 
hoeveelheid werk, kwam het volgende nummer aan de beurt en eventueel het volgende 
kwartier en daarvan een nummer, enzovoort. De kwartieren en nummers werden willekeurig 
'getrokken' uit een besloten kastje dat voor ieder zichtbaar was opgehangen. Wie tijdens het 
luiden van de klok afwezig was, kwam pas aan de beurt als elke op tijd aanwezige 
gildebroeder van werk voorzien was. Na een jaar proef gedraaid te hebben met de 
turfdragers bleek dit lotingssysteem niet te voldoen. Zo kwam bijvoorbeeld een deel van het 
jaar weinig of geen turf binnen en/of was er juist al of niet met spoed veel graan te lossen en 
te dragen.  
Overigens gebruikten ongeveer in dezelfde tijd de Amsterdamse turfdragers een 
vergelijkbare loting. Met name in de wintermaanden kwamen regelmatig weinig schepen aan 
en werd het dobbelen als te willekeurig beschouwd en vervangen door op de pen te werken. 
Dat wil zeggen bij toerbeurt. Wie aan de beurt was, kreeg bij zijn naam die op een lijst stond, 
een pennetje gestoken en kon vervolgens aan het werk (''pennetje steken'' is een term die nog 
steeds verwijst naar 'taak' of 'werk' verdelen).  

Terug naar Rotterdam. De loting was ook geen succes door een nog niet in beeld gebrachte 
'stoorzender', de vrijman die in de verdeling van het werk voorrang kon krijgen, vrijgesteld 
was van het smakken of loten.  

Vrijman 

De vrijman, als groep: 'vrijlieden', wordt voor het eerst genoemd in een ordonnantie van 
1627, tien jaar na het waarschijnlijke begin van het zakkendragergilde. Zijn positie was 
bijzonder, gekozen uit de gildebroeders, daarna geen lid meer, wel er nauw aan verbonden, 
niet als een 'noodhulp' of beunhaas marginaal, maar bevoorrecht. Voorzien van een 
aanstellingsakte en de beëdiging door het stadsbestuur kon een koopman een vrijman 
tijdelijk in dienst nemen, brouwers en viskopers zelfs twee. Dat recht was ook een' 
gemeentelijke dienst of een kerkbestuur toegestaan.  
Daar kwam nog eens bij dat een vrijman met toestemming van de hoofdlieden een tweede 
vrijman kon aanstellen of één of meer 'aangesmakte' zakkendragers. Hij kon dus een klus 
aannemen, te vergelijken met de Zaanse factor die leden van een losse ploeg 'inhuurde'. 
Daarmee doorkruiste of bedreigde de vrijman het monopolie en de karakteristieke 
werkverdeling van het zakkendragergilde die hem dan ook beperkingen oplegde. 
Bijvoorbeeld door de begrenzing van het aantal vrachten dat hij los van het gilde kon 
aannemen, of hem een specifieke belasting op te leggen of een deel van zijn inkomsten te 
moeten afstaan aan de gildekas. Zijn privilege om los of vrij van de gildeverordeningen te 
kunnen werken, bleef overeind en beschermd door de kooplieden.  

Niet alleen wanneer een vrijman optreedt als een factor - tussen koopman en gildebroeder - 
doet hij denken aan een Zaanse losse ploeg. Zijn positie onderscheidt zich door aan de ene 
kant vrij te staan ten opzichte van de gereguleerde gilden en aan de andere kant als beëdigde 
zakkendrager er nauw verbonden mee te zijn. Hij is niet in 'vaste dienst' van de koopman, 
maar verricht voor hem werk in een individuele, losse verhouding. Op het moment dat hij 
meerdere gildebroeders inschakelt, lijkt hij op de (meewerkend) voorman van een losse 
ploeg die met een ondernemer of diens vertegenwoordiger afspraken maakt. De 
onvermijdelijke fricties met de bepalingen van de gilden roepen het beeld op van 'vast' en 
'los' zoals dat in de havenarbeid bestond en bestaat (zzp'ers).  
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Nadat in het volgende deel de Rotterdamse zakkendragers afrondend terugkeren, 
gaat de aandacht naar de gilden van de turfdragers en korendragers in Amsterdam. 
Naast hun organisatie van het werk zal zowel hun relatie met de havenarbeid, onder 
meer de kwestie van vast/los, als hun positie in de randen van de arbeidsmarkt aan 
bod komen.  
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Solidariteit extra 403-2, 15 maart 2020 

32. Vergelijking met dragersgilden dringt zich op 

De vorige delen 30 en 31 lieten zien dat ook de gildebroeders van de Rotterdamse 
zakkendragers worstelden met de vraag hoe het onregelmatige werk op een 
rechtvaardige manier onderling te verdelen. Dat ze vaak met meer waren dan het 
beschikbare werk, legde een druk op die verdeling., Deed zich de andere situatie 
voor dat ze het werk niet aankonden, stonden al snel 'noodhulpen' of 'beunhazen' 
klaar die ingezet werden buiten de gilderegels over loon, tarief en arbeidstijd. Fricties 
tussen alle betrokkenen lagen voor de hand. Voor de oplossing daarvan was een 
speciaal college van 'patroons' ingesteld, kooplieden die bij gelegenheid de 
verordeningen omzeilden of gebruikmaakten van nauw omschreven uitzonderingen. 
De in deel 31 optredende vrijman is daarvan een voorbeeld. In dit deel komt hij terug, 
plus nog een paar bijzonderheden van het Rotterdamse zakkendragergilde. Daarna 

volgt een eerste blik op hun collega's, de turfdragers in Amsterdam.  

De vrijman nam een uitgelezen positie in. Vrij van de gilde en door het 
stadsbestuur beëdigd als zakkendrager benaderde een koopman hem voor een 
afspraak over werk. Dat gebeurde met instemming van de hoofdlieden ('chefs'). 
Meestal ging het om grotere partijen graan. Hij 'huurde' dan een andere 
vrijman 'in' of één of meer gildebroeders en trad op als arbeidsbemiddelaar 
(factor) voor de koopman. De vrijman kon ook individueel een klus aanpakken, 
meewerken of opzichter zijn. Al deze 'functies' doen denken aan de werkwijze 
van de latere, Zaanse losse ploegen. Dat hij vrijgesteld was van de deelname aan 
de verdeling van het werk via dobbelen, is te vergelijken met de eerste man van 
de losse ploeg die over een hoog of zelfs over nummer één beschikte. Hoewel, 
voor zover bekend, in Rotterdam en omgeving geen vergelijkbare zelfstandige 
losse ploegen waren die in meerdere sectoren 'ingeleend' werkten, maakte de 
vrijman geschiedenis in de haven.  

Rotterdamse haven 

De laatste jaren van het zakkendragergilde raakten de periode waarin de Rotterdamse haven 
aan een spectaculaire groei begon. Evenals andere transportgilden gingen de zakkendragers 
nog tijden door na het eerste decreet over de opheffing van het gildestelsel in 1798. Het 
formele einde vond in 1857 plaats, terwijl het stadsbestuur de daarop volgende vereniging in 
1869 liquideerde. In 1885 werden de laatste uitkeringen betaald en waren er nog steeds 
zakkendragers werkzaam. Inmiddels werkten vrijlieden in de haven die in de periode 1880-
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1900 de sprong maakte van 1,2 miljoen naar 6,4 miljoen ton (1913: 12,8). Als karakteristieke 
doorvoerhaven, waar ook de 'wilde vaart' gebruik van maakte, was de hoeveelheid werk zeer 
onregelmatig en als gevolg daarvan overheerste de losse arbeid.  

Het geschatte totaalaantal (de registratie begon pas in 1916) rond de eeuwwisseling was 
12.000. Daarvan heette ongeveer 2.000 'vast' - werkte voor een vast loon en een vast bedrijf 
en daar bleef de sociale zekerheid bij. Zogenoemd 'los-vast' telde rond de 3.000 arbeiders - 
ingeleend door een bemiddelaar naar vaak hetzelfde bedrijf; hun sociale zekerheid beperkte 
zich tot een voorkeurspositie. Het aantal 'lossen' bedroeg zo'n 7.000 - zonder enige 
zekerheid, dan bij het één en dan bij een ander bedrijf tewerkgesteld, waaronder grote 
groepen uit de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden vertrokken migranten. 'Vast' was 
betrekkelijk, 'los-vast' rustte op regelmatige beschikbaarheid, los was regel, geen 
uitzondering en met één en al sociale risico's. Dat laatste gold het sterkst voor de 
'gelegenheidsarbeiders' die af en toe in de haven of elders een paar dagen per week werkten.  

Vrijman 

Tegenover deze aantallen valt de groep van ongeveer honderd zakkendragers in het niet, 
bovendien is het onduidelijk hoeveel van hen de overgang na de haven maakten. Vanwege 
hun eerdere ervaringen in de praktijk waarschijnlijk als 'vaste bootwerker'. Dat hun 
organisatie met 'gelijke kansen' in de werkverdeling in een collectief geheugen belandde, is 
zeer aannemelijk. Ook door hun invloed daarop die in de haven met zijn massale hiërarchie 

Gravure De Zakkendrager door W.H. Schenk, in: A.J. Teychiné 
Stakenburg, Zakkendragers van Rotterdam, Rotterdam 1982. 
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uitgesloten was. Tekenend voor die geheugenvorming is de eerste grote staking van de 
Rotterdamse bootwerkers in 1889, een paar jaar na de laatste uitkeringen uit het gildefonds. 
De inzet van hogere tarieven en lastengeld (bloedzuigerssysteem) betrof een kwestie die 
ruim een eeuw eerder (1785) met de laatste ordonnantie van het stadsbestuur nauwgezette 
aanpassingen had ondergaan . Een Extract. Uit de Generale Keure en Ordonnantie der Stad 
Rotterdam. Houdende Lyste Van de Arbeidsloonen der Zakkedragers. Over de granen, de 
loopplank, het aantal verdiepingen en de 'last'. Over de kolen en de turflonen. Alles 
onderverdeeld in vervoer naar burgers en naar kooplieden.  

In al die jaren handhaafden de vrijlieden zich. Weliswaar in de haven, soms 'vast' als 
opzichter, maar meestal als tussenpersoon. Een onderaannemer die specifiek in de granen - 
elders de stuwadoor of stouwersbaas - los-vaste arbeiders 'aanbood' aan de cargadoor, de 
scheepsmakelaar die hen 'doorverkocht' aan bijvoorbeeld de reder. Hun voorspelbare 
beschikbaarheid en hun vereiste kwaliteiten als sjouwer kwamen samen in een 
voorkeurspositie die zij bij de vrijman opbouwden. Tot die kwaliteiten behoorden het 
vermogen tot samenwerken en op elkaar kunnen rekenen. Zo vormden zich ploegen met een 
voor de vrijman verschillende voorkeur. De 'eerste' tot en met bijvoorbeeld de 'vierde' ploeg, 
vergelijkbaar met de 'gouwe' en 'zilveren' ploeg in de Zaanstreek. Verondersteld kan dan ook 
worden, wanneer zich in Rotterdam een 'losse ploeg' zou vormen, zoals een 'Zaanse', bood 
dat bij de los-vasten de meeste kans met een 'vaste' relatie met de vrijman. Slechts een 
veronderstelling die bij de Amsterdamse turf- en korendragers nader bekeken zal worden. 
Een beginnetje in dit deel 32.  

 Verenigingen van zo'n vier man 

Het turfdragergilde kwam al even ter sprake in het vorige 
deel met hun alternatieve verdeling van het werk. Niet door 
te smakken, maar door een pennetje te steken. Door de 
onregelmatige komst van schepen, met name in de 
wintermaanden, die door het dobbelen te willekeurig 
opgevangen werd, verdeelden ze het werk op toerbeurt 
volgens een lijst waarop alle leden genoteerd stonden. Wie 
bovenaan stond, dus aan de beurt was, kreeg door bij zijn 
naam 'een pen te steken' het werk. Wie te laat na het luiden 
van de bel arriveerde, verloor zijn beurt en ontving een 
boete.  

De overeenkomsten met de overige transportgilden – geen 
meesters, publiek belang, sociale functie en bemoeienis 
door het stadsbestuur – zullen in het volgende deel 
samenvattend opgehaald worden. Hier aandacht voor de 
'noodhulpen' en hun organisatie die opnieuw de 
verwantschap met de 'losse ploegen' laat zien. De nood kan, 
gelijk de klassieke flexibele arbeid, omschreven worden als 
'de opvang bij ziek en piek'. De noodhulpen traden niet 
incidenteel op, wel onvoorspelbaar. 
In de maand februari werkten bijvoorbeeld 70 man 'op de pen' en drie tot vier maanden later 
waren het er alles bij elkaar dik 1.200, en dat bij zo'n 700 gildebroeders en gildezusters 
(turfraapsters en turfvulsters). De continuïteit van de overslag van de turf (brandstof) uit een 
schip en uiteindelijk de distributie bij inwoners en kooplieden/ondernemers rustten dus op 
de inschakeling van de noodhulpen. Ze waren goedkoop en kenden in vergelijking met de 
gildeleden nauwelijks rechten, maar waren onmisbaar en bedreigend. Dat laatste betekende 
de precieze omschrijvingen van het toegestane aantal dat regelmatig overschreden en beboet 
werd. Om die reden organiseerden zij zich in kleine 'verenigingen' van drie tot vier man, 
gingen in zee met een factor die het werk aannam en na zichzelf ook de noodhulpen betaalde.  

Beeldhouwer Gerard Brouwer, 
staat in ... Wassenaar 
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Dat we hiermee de Zaanse losse ploegen zeer dicht naderen, is alle reden op deze 
zich organiserende noodhulpen terug te komen. Daaraan vooraf zullen de 
geschiedenis en samenstelling van het turfdragersgilde aan bod komen om 
vervolgens het Amsterdamse gilde van de korendragers te leren kennen en hun 
mogelijke overeenkomsten met de losse ploegen. Het verband met hoe de 
geschiedenis van de havenarbeid door de kwestie van 'ziek en piek' sterk is 
beïnvloed, zal in één van de laatste delen terugkomen.  
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Solidariteit extra 404-2, 29 maart 2020 

33. Amsterdamse turfdragers - opvallende verwantschap 

Begon deze serie in oktober 2018 met de 'inleen' van Kappie in de Amsterdamse 
haven, inmiddels is de zoektocht naar de herkomst van onder andere deze Zaanse 
losse ploeg terug in Amsterdam. Een leerzame tocht die loopt van de tweede helft 
van de twintigste naar de zestiende/zeventiende eeuw. Van de bootwerkers naar de 
turfdragers. Van een arbeidsbemiddelaar naar de turfmarkt. Van een zelfstandige 
ploeg naar een strak gereguleerde gilde. Van balen naar manden. Van exclusief 
mannenwerk naar turfraapsters en turfvulsters.  
Onderweg terug in de tijd waren er haltes bij andere havens, bij de (internationale) 
trekarbeid tot en met de polderjongens en bij de gilden van de zakkendragers in 
Schiedam en Rotterdam. En nu dus, zoals in deel 32 aangekondigd, verder met de 
Amsterdamse turfdragers. Met name over de bij de gilden ongewone deelname van 
vrouwen en de onmisbaarheid van de noodhulpen.  

Het turfdragergilde was één van de grootste van Amsterdam en telde in de 
bloeitijd van de gilden, rond 1750, zo'n zevenhonderd leden. Het publieke, 
stedelijk belang - turf als elementaire brandstof - blijkt uit de bemoeienis van 
het stadsbestuur bij de oprichting in 1619. Dit wil niet zeggen dat er voor die tijd 
geen turfdragers waren die de schepen losten en de turf distribueerden naar 
kooplieden en burgers. Geboekstaafd is de verhuizing in 1564 van de turfmarkt, 
waar de direct betrokkenen samenkwamen, van het Damrak naar het Rokin, de 
plek die tot vandaag de Oude Turfmarkt heet. Zo'n tachtig jaar later, volgde een 
nieuwe verhuizing. Deze keer naar de Prinsengracht ter hoogte van de 
Vijzelstraat. Het initiatief van het stadsbestuur betekende de samenvoeging van 
de vier bestaande verenigingen turfarbeid(st)ers - 'onpraktisch' met hun 
afzonderlijke verordeningen.  
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Uitzonderlijk 

Deze vier verengingen, gefuseerd tot het turfdragergilde, 
verzorgden elk een deel van het turftransport vanaf het schip 
tot en met de distributie. De leden waren verplicht lid en 
door het stadsbestuur aangesteld, de praktijk was de 
opleiding, gildemeesters ontbraken. Van de genoemde 
zevenhonderd leden waren er 54 turfraapsters, zij 
verzamelden in het schip de turf in manden die de turfhevers 
(73) in geijkte tonnen stortten. Vervolgens maakten 
turfvulsters (207) de tonnen via een gemeten inhoud tot aan 
de rand vol en gingen de turfhevers opnieuw aan de slag door 
de draagmanden op de schouder van de turfdragers (366) te 
brengen die op weg gingen naar de afnemer.  

Vrouwelijke gildeleden waren zeldzaam. Soms bijvoorbeeld 
in de handel (aardewerk) en bij de kleermakers, mits zij geen 
mannenkleding maakten. In het algemeen waren vrouwen 
uitgesloten van het lidmaatschap. Het turfdragergilde was 
dus uitzonderlijk, zij het met een specifieke arbeidsverdeling, 
waarin vrouwen het minder fysiek zware werk toegewezen 
kregen. Dat betekende ook dat het sjouwen van de manden 
van het schip naar de kade niet tot de taken van vrouwen 
behoorde, maar van de schippersknecht.  

Vrouwen 

In het gilde kenden de raapsters en vulsters 
eigen afdelingen met naast de gildebus een 
eigen bus. Twee vrouwelijke overlieden, de 
turfmoeders, vertegenwoordigden hen in het 
gildebestuur, terwijl twee turfvaders, ook 
overlieden, klaarstonden voor de grotere 
groepen hevers en dragers (ruim 60 procent). 
In dit bestuur van vier dat de werkverdeling 
organiseerde en conflicten beslechtte, 
domineerden de turfdragers, ze inden het geld 
en vormden een meerderheid. Dat vrouwen 
publiek zichtbaar loonarbeid verrichtte, was 
uitzonderlijk, maar in hun minderheidspositie 
stonden ze bloot aan discriminatie. In één van 
de archieven is bijvoorbeeld te lezen dat een 
vrouw die protest aantekende over een 
uitkering, van het gildebestuur te horen kreeg 
dat ze zich beter aan het huishouden kon wijden 
dan aan rekenwerk. 

Een dergelijke vrouwonvriendelijke en 
denigrerende uitspraak mag dan vandaag 
minder gebruikelijk zijn, ze is nog lang niet 
door de geschiedenis van de maatschappelijke 

emancipatie weggeveegd. Deelname door vrouwen aan het 'balenwerk' in de Amsterdamse 
haven in de jaren tachtig was van korte duur, ondanks de mechanisatie. De afwezigheid in de 
losse ploegen van vrouwelijke leden is dan ook nauwelijks een verrassing. In de gevoerde 

De turfsteker in Vinkeveen. 
Beeldhouwer: Pieter de Monchy. 

De turfraapster in Amstelveen. Beeldhouwer:  
Pieter de Monchy. 
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interviews kwam dat soms ter sprake, de fysieke zwaarte van de arbeid gold dan als een 
vanzelfsprekende verklaring. Het turfdragergilde heeft eeuwen eerder de betrekkelijkheid 
van deze verklaring laten zien, zij het met een specifieke arbeidersverdeling tussen mannen 
en vrouwen. De vraag of een dergelijke verdeling via de fysieke belasting van de arbeid te 
rechtvaardigen is - toen en nu - blijft hier liggen. Buiten kijf staat dat ziekte in verband met 
de arbeid bij het gilde nadrukkelijk aan de orde was.  

Ziek en piek 

Al eerder, deel 32, is de benadering door het turfdragergilde van het terugkerende 
organisatieprobleem van 'ziek en piek' aangesneden, evenals de 'opvang' via de noodhulpen. 
Meer informatie daarover biedt tevens de mogelijkheid een indruk te geven van het 
sociaaleconomisch leven van de gildeleden. Met de kanttekening dat gegevens over de 
turfraapsters en turfvulsters, veelzeggend, ontbreken.  
Eerst de 'piek' (onvermijdelijk gevolgd door een 'dal'). Turfsteken is seizoengebonden en 
daardoor ook het transport van de turf dat bovendien onder invloed stond van het 
wisselende en voor een deel onvoorspelbare weer (storm, vorst). Dan 'ziek', terugkerend en 
onzeker. De al genoemde fysiek zware arbeidsomstandigheden eisten hun tol: vermoeidheid 
en blessures, aangevuld met natuurlijke ziekten en ongemakken. Zowel de vereiste als de 
beschikbare hoeveelheid arbeidskracht was dus onregelmatig.  

Ter illustratie een paar gegevens over de 'onwerkbare' gezondheid van de gildeleden, zoals 
die in het jaar 1748 zijn genoteerd. Het aantal zieken varieerde wekelijks van één tot 
veertien, gemiddeld vijf per week. Van de in dat jaar 366 werkzame turfdragers ontving meer 
dan driekwart minstens een week ziekengeld per jaar. In 1750 bood de gildebus aan 252 
zieken (ruim 35 procent) financiële ondersteuning die zich beperkte tot een looncompensatie 
- medicijnen en een arts vielen buiten deze ziekte uitkering. En dan te weten dat een 
plaatselijk belastingregister van 1742 vermeldde dat het inkomen van de turfdragers zich 
onder de grens van de inkomstenbelasting bevond. Andere informatie over de samenstelling 
van de beroepsbevolking plaatsten de turfdragers tot de onderste lagen, zij het 'stadswerkers' 
met een beschermende aanstelling. Armoede was dus troef.  
Om deze onregelmatigheden -de ene keer te weinig of te veel werk, dan weer te veel of te 
weinig arbeid(st)ers - uit te schakelen, kwam het gildebestuur met instemming van het 
stadsbestuur tot de invoering van een stelsel van 'noodhulpen'. Dat was tegen het einde van 
de achttiende eeuw.  

Noodhulpen 

Tijdelijke 'invallers' als arbeidsreserve tekenen de geschiedenis van de arbeid. Dus ook het 
gevoelige goederentransport en dus van de turf, waar ze 'noodhulp' heetten en beschouwd 
werden als 'tweederangs' met de typering 'knecht'. In 1698 ontwikkelde het gildebestuur een 
systeem met als belangrijke overweging de hoge uitgaven aan onderstand (met name bij 
ziekte, maar ook voor weduwen) te compenseren. De vervanging van een langdurig zieke, 
maar ook een tijdelijke deelname aan het leger bijvoorbeeld, hield voor de noodhulp in een 
deel van het loon te moeten betalen aan de afwezige. Voor het gildebestuur een succesvolle 
operatie: in 1750 zorgden de noodhulpen voor meer dan driekwart van de uitgekeerde 
onderstand.  

Dat de noodhulpen zich aan deze loonvermindering trachtten te onttrekken, kon verwacht 
worden. Dat was niet eenvoudig. Voor het stadsbestuur bijvoorbeeld betekende de door het 
gilde gefinancierde uitkeringen een beduidende kostenvermindering van de sociale 
voorzieningen. Een noodhulp, goedkoper en geheel los van het gilde en zijn reglementen, 
kon individueel in zee gaan met een 'afnemer'. Maar georganiseerd in kleine groepen waren 
ze ook aantrekkelijk. Intern verdeelden ze het aan te nemen werk door te dobbelen. Tussen 
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die ploeg en de afnemer kon een onderaannemer, een factor, optreden die schakelde tussen 
de noodhulpen en een koopman.  
Dit systeem was een ondermijning van het monopolie van het gildesysteem, maar pas na 
aandringen van de turfarbeid(st)ers kwam het stadsbestuur in 1859 tot de opheffing van de 
vereniging die het gilde was opgevolgd. Een belangrijk twistpunt was het lokkende beheer 
van het aanzienlijke fonds dat het gilde had achtergelaten en dat waarschijnlijk was 
overgenomen door de in dat jaar opgerichte vereniging van turfvulsters, turfhevers, 
turfdragers en een viertal factors: De Herstelling. Uitkeringen bleven bestaan, tot in 1980 
een bedrag van 550 gulden uit een fonds van 67.000 gulden.  

Tot slot, of en hoe deze markante bijzonderheden die over de dragergilden 
opgetekend zijn, zich genesteld hebben in wat eerder een collectief geheugen 
genoemd werd, is een open vraag. Maar zo lang geleden vonden ze niet plaats. 
Onmiskenbaar is dat de geschetste organisatievorm, werkwijze en reservefunctie 
van de noodhulpen zeer verwant zijn met 'onze' Zaanse losse ploegen. Dat geldt ook 
voor afwijzende kwalificaties als 'knecht' of 'handlanger van een koppelbaas'. Zal dat 
ook gelden voor de Amsterdamse korendragers die in het volgende deel centraal 
staan? 
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Solidariteit extra 405-2, 12 april 2020 

34. Het gilde van de Amsterdamse korendragers 

De korendragers dus. Eindelijk, zou een trouwe lezer(es) kunnen zeggen. Want in 
deel 1 (oktober 2018) doken ze al op. In Zaandam als een inscriptie bij een 
raamkozijn in 1691 en de naam van een molen in de achttiende eeuw. Een tapperij in 
Koog aan de Zaan die in 1898 sloot en in het Zaanse bevolkingsregister als een 
erkend beroep in de negentiende eeuw. Dat laatste was bijzonder en verwees vrijwel 
zeker naar werk in de Amsterdamse haven, waar sjouwers als korendragers betiteld 
werden, terwijl ze boven het IJ zaadsjouwers heetten. Wat ze vervoerden, kwam 
voor een belangrijk deel overeen (onder andere graan, peulvruchten, rijst), waarbij in 
Amsterdam 'koren' domineerde en in de Zaanstreek 'zaad'. Overigens in Rotterdam 
gingen ze de geschiedenis in als zakkendragers (zie de delen 30 tot en met 32).  

De korendragers vormden een schakel in de vervoersketen waarmee 
Amsterdam vanaf de zestiende eeuw uitgroeide tot het centrum van de 
Europese graanhandel (tot ongeveer 1720). Zeeschepen uit de Baltische staten 
zorgden voor de aanvoer van het graan dat via omvangrijke 
opslagmogelijkheden in pakhuizen een lokale en internationale bestemming 
bereikte. 
De oudste vermelding van de korendragers gaat terug tot 1461. Hun gilde kwam 
in 1551, samen met een andere beroepsgroep in de vervoersketen, de 
korenstorters. Vervolgens kort daarna (1558) het gilde van de korenmeters en 
korenzetters en bijna een eeuw later (1649) scheidden de mannen van de 
korenlichters zich af. Na 1798 volgde de omzetting in verenigingen die sociale 
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ondersteuning en verzekeringen boden. In het oude centrum van Amsterdam, 
aan de Nieuwezijds Kolk, staat na een aantal verbouwingen nog steeds het 
gildehuis van de korenmeters; één van de weinige nog vrijstaande gebouwen in 
de oude binnenstad. 

Zes beroepsgroepen 

Dus drie gilden en vijf beroepsgroepen die nauw 
samenwerkten. De schepen die in Amsterdam 
voor anker lagen, waren te groot/diep om de 
pakhuizen van graan te voorzien. Dat was het 
werk van het korenlichtersmansgilde dat met 
kleine platte schuiten zonder diepgang en mast 
(lichters) het graan naar onder andere de 
grachten transporteerde. De korendragers 
zorgden voor de overslag van het zeeschip naar 
de kade en de lichter, waarna de korenstorters 
de zakken vulden. Vervolgens waren de 
korenmeters aan zet, zij waren belast met de 
controle en meting van de volgestorte zak. De 
korenzetters steunden hen daarin door de 
'korenmaat' recht te houden. 
De laatste twee beroepsgroepen waren in hun 
werk nauw verbonden en vormden dan ook in 
1654 een gezamenlijke gilde dat bij een telling in 
1688 uit zestig leden bestond. Het 
korenlichtermansgilde kwam tot minstens het 
viervoudige en maakte gebruik van zo'n 250 
lichters. Bij het sjouwen van de zakken werkten 
ze vaak samen met de korendragers die met de 
storters in 1688 zeshonderd gildebroeders 
telden. Een aantal dat rond 1700 enige tijd steeg tot zo'n duizend man.  

In de marge van de geschiedschrijving komt een zesde beroepsgroep ter sprake: de 
verschieters die bederf voorkwamen door in de pakhuizen regelmatig het graan om te 

woelen. Zwaar en eentonig werk dat 
overwegend door vrouwen werd verricht. Geen 
lid van de gilden, hun aantallen zijn onbekend 
gebleven en hun bestaan zal ook in de 
toenmalige praktijk marginaal geweest zijn.  

Publiek belang 

Behalve dat ook in Amsterdam deze 
transportgilden een onmisbare - publieke - 
schakel vormden in het levensonderhoud van de 
inwoners, droegen zij de internationale 
stapelmarkt. Het belang van het stadsbestuur 
bij deze gilden was dan ook groot. Ze stonden 
ingeschreven en waren formeel erkend, zij het 
dat het stadsbestuur besliste over de 
samenstelling van het gildebestuur dat uit vier 
overlieden bestond, waarvan de gildebroeders er 
elk jaar twee voordroegen. 
De korendragers beschikten over een monopolie 

Korendrager, Hart Amsterdammuseum 

Negentiende eeuwse gevelsteen Brouwersgracht 
173 Amsterdam. Korenmeter gebruikt zijn strekel 

(strijkstok) om koren af te strijken. 
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en waren door het stadsbestuur gerechtigd tot het vervoer van het graan (ook zout) dat een 
koopman inkocht. Tussen het gilde en de koopman trad vaak een 'bemiddelaar' op, de 
korenfactor, die verplicht was de te gebruiken loopplanken, trappen en zakken van het gilde 
te huren. Ook na de opheffing van het gilde beschikten de korendragers over het monopolie 
het graan te lossen, dat liep door tot 1890. 
Dat hun werk fysiek zwaar was, bleek uit een aanscherping van het gildelidmaatschap. 
Aanleiding was dat de kosten van de financiële steun aan oudere en zieke collega's niet meer 
opgebracht konden worden. Om de kas te ontlasten, volgde een leeftijdsbegrenzing tussen 18 
en 38 jaar.  

Ook de korenmeters namen een bijzondere positie in. Door het stadsbestuur aangesteld als 
'ambtenaar' waren ze belast met de controle van zowel de standaardmaten van het gewicht 
als de kwaliteit van de partijen graan. Bovendien bepaalden zij de te betalen accijnzen. Om 
de maat vast te stellen gebruikten ze een strekel, een strijkstok om de ton of de zak 'af te 
strijken (en daaraan bleef wel eens wat hangen). De kwaliteit beoordeelden zij met behulp 
van een schaalvormige mand om 'het kaf van het koren te scheiden,' Hun gilde met de 
korenzetters bleef tot 1890 bestaan als gemeentelijk instelling voor het meten van graan.  

Onderaanneming 

Het werk van de korendragers die de 
grootste beroepsgroep vormden, was nauw 
verwant aan dat van de havenarbeiders die 
de zeeschepen en diverse goederen losten en 
laadden. Havenarbeiders werden regelmatig 
ingezet als deeltijd korendragers. Dat wil 
zeggen flexibel beschikbaar in de 
ongeregelde vraag naar arbeid. Ze waren 
goedkoper en kenden het werk, dus voor de 
kooplieden aantrekkelijk. Maar werden 
gilderegels geschonden, volgde een boete. 
Rond 1750 bestond ongeveer de helft van de 
korendragers uit deeltijders. 
Halverwege de achttiende eeuw bij een 
tijdelijke groei van het graantransport 
kregen de gildebroeders het recht enkele 
knechten in dienst te nemen, 'vreemde en 
onvrij' geheten sjouwers, dus geen gildelid, 
te vergelijken met de losse arbeid via een 
factor. Voor dat recht betaalden de 
inhurende gildebroeders een uitkoopsom 
aan het gilde. En daarmee was de 
onderaanneming ingevoerd. Volgens de 
kasboeken ging het eind achttiende eeuw om 
610 ingeleenden ('uitkopers') waarvoor het 
gilde ongeveer 860 gulden inde.  

Deze ontwikkelingen van tijdelijke inleen, losse arbeid, onderaanneming en een factor raken 
de arbeidsorganisatie van de losse ploegen. Een citaat uit een rapport van 1828 over de 
korendragers bevestigt dat: 
De inrichting der korendragers is thans zoodanig, dat de meesten hunner, ja allen, die 
enkel korendrager zijn [voltijders] bijna altoos bij denzelfden factor werkzaam zijn (…). 
Iedere factor heeft eene lijst, waarop hunne namen naar volgorde zijn uitgedrukt (…) 
diegenen van hen die boven op eene zoodanige lijst geplaatst zijn, kunnen steeds op werk 
rekenen, terwijl de anderen minder bezigheid vinden, en eindelijk degenen, die niet bepaald 

Korenmeters Gildehuis. Nieuwezijds Kolk Amsterdam,  
gebouwd in 1620 
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onder eenen factor werken, slechts dan gevraagd worden, wanneer alle manschappen 
reeds aan het werk zijn. Geen smakken om de verdeling van de arbeid zo rechtvaardig 
mogelijk te organiseren, maar een lijst van nummers, met hetzelfde doel, waarvan de 
volgorde bepaalde wie 'aan de beurt' was.  

Deze verwantschap met de losse ploegen zal in het volgende deel terugkomen. Ook 
die van andere op zelforganisatie rustende groepen als de vemen. Aangevuld met 
meer wetenswaardigheden van de korendragers, bijvoorbeeld hun maatschappelijke 
positie waarin nauwelijks hun economische betekenis tot uitdrukking kwam en hun 
gedeeltelijke overgang naar de Amsterdamse haven.  
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Solidariteit extra 406-2, 26 april 2020 

35. Continuïteit zonder herhaling 

De conclusie in het vorige deel van deze serie was dat de werkverdeling bij de 
Zaanse losse ploegen, overeenkomsten vertoonde met de organisatie van de 
Amsterdamse korendragers. Beide groepen sjouwers hadden te maken met 
onregelmatig beschikbare arbeid en vingen dat op door in een vastgelegde volgorde 
aan het werk te gaan -- 'zonder aanzien des persoons'. Een vergelijkbare conclusie 
was al eerder getrokken bij de turfdragers in Amsterdam, de zakkendragers in 
Rotterdam en onder meer in Dordrecht. Aangevuld met de historische schetsen van 
de poldergasten en de trekarbeid nadert daarmee dit onderzoek naar de herkomst 
van de losse ploegen zijn afronding. Nog niet in dit deel 35. Daarin aandacht voor de 
maatschappelijke status van de korendragers en de 'vemen': waagdragers die zich 
zelfstandig organiseerden vanuit hun gilde. 

Maar eerst een citaat uit een rapport uit 1842 over de organisatie van de 
korendragers dat evenals een in 1828 uitgekomen rapport de duurzaamheid 
van hun werkverdeling bevestigde (zie slot deel 34):  
(…..) dat de koorndragers bij de factoors in ploegen zijn, waarvan diegenen 
welke het eerst op de lijst der ploegen staan, bij het werk dat er komt, het eerst 
geteld worden, komt er een tweede werk, dan worden de volgende 
manschappen van de lijst geteld, namelijk wanneer de manschappen van het 
eerste werk nog niet terug zijn, maar zijn die terug, dan worden die weder 
voor het werk geteld en de andere blijven van het werk verstoken, waaruit 
volgt, dat zij die het achterste van die lijsten gesteld zijn weinig of niets 
kunnen verdienen, omdat zij zelden aan de beurt komen om te werken.  
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De factor 

De genoemde factor, bekend uit de 
geschiedenis van de losse ploegen, 
bemiddelde tussen de leden en de 
inlenende koopman of ondernemer. Hij 
werkte niet mee, nam het werk aan en 
betaalde de leden van de ploeg. Later 
maakte hij plaats voor de meewerkende 
'eerste man'. De in het citaat geschetste 
situatie van (tijdelijk) onvoldoende werk 
kon de laagste nummers treffen of de 
mensen zonder nummer die slechts bij 'veel 
werk' ingeschakeld werden. De gilden 
kenden een strak gereguleerd aantal 
(numerus fixus) en maakten regelmatig 
gebruik van noodhulpen.  

In de havens bestond tot ongeveer een eeuw 
geleden, maar steeds terugkerend, het 
onderscheid 'vast' (bij één ondernemer), 
'los-vast' (los bij één ondernemer) en 'los' 
(wisselende ondernemers). De 'vasten' zijn 
te vergelijken met de hoogste nummers die 
altijd wel, via een factor, aan het werk 
komen. De 'los-vasten' met de lagere 
nummers en minder 'arbeidskansen'. De 
'lossen' worden bij een onvoorziene piek ingeschakeld, zelden door een factor, de 
gelegenheidsarbeiders.  

Aan de rand 

De in 1898 gesloopte tapperij in Koog aan de Zaan de Korendrager was geen uitzonderlijke 
verwijzing naar deze gildebroeders en het café. Een 'uitleg' bood een in 1867 geschreven 
geschiedenis over de 'uithangtekens' bij onder andere pakhuizen en herbergen in 
Amsterdam:  
Korendragers waren van ouds goede drinkers, en aan de herbergen, waar ze bijeen 
kwamen, hing ook altijd de Korendrager uit: wij zien er nog hier en daar eenigen op 
gevelsteenen. Een beroemde kroeg hadden wij in de 17de eeuw op de Kolk, waar de tapper 
op zijn deur twee Korendragers had laten schilderen.  
Hoe neutraal hier ook geformuleerd, in interviews met leden van verschillende losse ploegen 
vertelden ze door de goegemeente soms als 'zuiplappen' weggezet te zijn – bedenkelijke types 
aan de randen van de arbeidsmarkt. Het zal de korendragers niet veel beter zijn gegaan. 
Weliswaar boven de straatventers, scharrelaars en allerarmsten stonden ze laag in de 
hiërarchie van de sociaaleconomische ongelijkheid. Met fysiek zware arbeid die 
'ongeschoold' heette in een gilde zonder opleidingsperiode en meesters.  

Tegelijkertijd droegen zij meerdere eeuwen de graaneconomie van Amsterdam. 
Loonarbeiders betaald door of via het stadsbestuur dat hen boven de directe arbeid belastte 
met een 'sociale functie' die zij dienden uit te oefenen bij alarm en onheil. Bestrijden van 
oproer tot blussen van branden, oppakken van 'deugnieten' tot optreden bij watersnood. Bij 
een verplichte deelname dienden zij zich bij een oproep te verzamelen bij het gildehuis aan 
de Nieuwezijds Kolk.  
De vraag is, hing deze sociale taak van de korendragers samen met de loonafhankelijkheid 

Naamloze Vennoot Purperhoedenveem,  
Oudezijds Achterburgwal 224 Amsterdam. 
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ten opzichte van het stadsbestuur. Of zijn zij het, in fysieke kracht geschoolde, voetvolk dat 
in Amsterdam en zijn economie orde, bescherming en discipline diende te garanderen. Voor 
beide veronderstellingen is veel te zeggen. De weinige afbeeldingen die van hen bekend zijn, 
betaalden ze uit een schrale buidel en toonden daarom des te meer hun trotse 
ongebondenheid.  

De vemen 

De korendragers stonden dicht bij de 'vemen'. Het Veem was een begrip in de Zaanstreek als 
goederenopslag voor andere bedrijven, met naast Unieveem en Bruins Veem als bekendste 
het Zaans Veem De geschiedenis van het Zaans Veem gaat terug naar 1820 om in 1964 
overgenomen te worden door Blauwhoedenveem dat in Amsterdam een eerste vermelding 
krijgt van een groep samenwerkende dragers in 1616. De naam verwijst naar de blauwe 
hoeden waarmee een groep waagdragers die de goederen vervoerden van het schip naar de 
waag waar de officiële gewichtsmeting plaatsvond. Zij onderscheidden zich via de kleur van 
hun 'klapmuts' van andere groepen waagdragers (purper, rood en groen bijvoorbeeld) en 
werkten onvermijdelijk samen met de korendragers in Amsterdam (en de zakkendragers in 
Rotterdam).  

Uit het gilde van de waagdragers, evenals de korendragers door hun specifieke taak van groot 
belang voor het stadsbestuur, ontwikkelde zich naar de wens van kooplieden groepen van vijf 
tot negen man die zich vemen noemden. Verenigingen (veemnote: vennoot), waarin de leden 
een gezamenlijk bestaansrisico namen om de goederen van de kooplieden te verplaatsen 
(schip, waag, pakhuis, zolder). Zo'n corporatie kende een vast aantal leden en leende 
regelmatig vrijlieden (vrij van een gilde) in. Stierf één van hen dan droegen ze drie geschikt 
geachte vrijlieden voor waaruit het stadsbestuur er één koos. De vrijlieden werden volgens 
een roulatiesysteem 'op de pen gezet' (zie deel 32). Een paar cijfers. In 1685 functioneerden 
in Amsterdam 22 vemen. Een telling in 1768 kwam uit op een waagdragergilde van 283 
leden, waarvan 150 veemgasten en 133 vrijlieden.  
Ook deze vemen en met name hun zelfstandigheid doen sterk denken een de opzet van de 
latere losse ploegen. Ten opzichte van de kooplieden traden ze als hun 'eigen' factor op, 
terwijl de vrijlieden te vergelijken zijn met de 'losse nummers'.  

Zoals gezegd, nadert de afronding van het onderzoek naar de voorgeschiedenis van 
de Zaanse losse ploegen. Het slot vraagt nog een doorloop van de 35 delen om 
eventuele onduidelijkheden en hiaten weg te werken en aanvullingen aan te 
brengen. Een daarop volgende, concluderende samenvatting zal onvermijdelijk 

De Waag (1617) Nieuwmarkt Amsterdam, oorspronkelijk 15e 
eeuwse Oostelijke toegangspoort stadsommuring Amsterdam. 

Vandaag café-restaurant. 
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aandacht geven aan een specifiek verband met de vroege en later weer 
terugkerende industrialisatie van de Zaanstreek, waarin 'het transport' als 
bestaansgrond van de losse ploegen nog eens onder de loep wordt genomen.  
Het zal echter nog minstens een maand duren eer in de laatste delen van deze serie 
de afronding een feit is. Tot dan!  
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Solidariteit extra 408-2, 24 mei 2020 

36. Van 'los' naar 'precair' 

Het vorig deel (26 april 2020) kondigde het slot aan van deze serie over het 
onderzoek naar de (voor)geschiedenis van de Zaanse 'losse ploegen. De in het 
eerste deel (28 oktober 2018) gestelde vragen zijn daarvoor een prima leidraad. Ze 
gingen over 1) de interne organisatie, 2) de maatschappelijke positie van de leden, 3) 
de verwantschap met andere vormen van losse arbeid (poldergasten, trekarbeiders) 
en met de verschillende transportgilden, 4) de relatie met de specifieke 
industrialisatie van de Zaanstreek, 5) de verhouding met de actuele, precaire arbeid. 
Na de 35 delen nog eens doorgelopen te hebben, bleken de laatste twee vragen te 
'terloops' aan bod te zijn gekomen. Hier een poging tot meer samenhang. Om te 
beginnen met een samenvattende aanvulling over de voor de losse ploegen slecht 
uitpakkende komst van de uitzendbureaus en de soms veronderstelde opvolging 

door de zelfstandigen zonder personeel (zzp'er).  

De precaire arbeid is van alle tijden: rechteloos, tijdelijk en onvoorspelbaar, 
maar kreeg in de jaren tachtig internationaal een bijzondere betekenis. Het 
ondernemend management kwam als antwoord op de economische crisis met 
een herstructurering van de arbeid. Een grootscheepse bezuiniging, waarin de 
flexibilisering van productie en arbeidskracht een centrale rol speelde. 
Aangepast aan de bedrijfsbehoeften wisselden de arbeidstijden, functies en 
lonen, gestuurd door 'inleen' en uitbesteding van arbeid. Inmiddels een 
hoofdlijn in de arbeidsverhoudingen, waarin de Zaanse losse ploegen zich een 
plaats konden verwerven. Maar dat viel anders uit.  
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Einde losse ploegen 

Meerdere geïnterviewde oud-leden van de losse ploegen kwamen terugblikkend tegen het 
einde van het gesprek tot de conclusie dat de uitzendbedrijven hun werk hadden 
overgenomen. Dat ging niet gepaard met instemming en tevredenheid. Hun karakteristieke 
organisatie en werkverdeling die ze in eigen hand hadden, waren gesneuveld door wetgeving. 
Als het ware zijdelings, want die wetgeving richtte zich niet specifiek op de losse ploegen. De 
ronselende koppelbazen (ontduiking van loonvoorschriften en belastingen) waren vanaf eind 
jaren vijftig het doelwit, overigens ook van de fameuze staking in de Rotterdamse haven van 
1970.  

In 1971, de uitzendbureaus waren stap voor stap 
al zo'n tien jaar aan de gang, werd de uitleen van 
arbeidskracht via een vergunningstelsel 
onderworpen aan wetgeving. Onder meer met de 
eis van inschrijving in het handelsregister via de 
Kamer van Koophandel. Dus een 
rechtspersoonlijkheid met een 
loonadministratie; een vereniging, een stichting, 
een onderneming met de wettelijke basis van een 
uitzendbedrijf. Gesteund door de 'normalisering' 
van het flexwerk; maakte de uitzendbranche in 
de jaren tachtig een spectaculaire uitbreiding 
door. Ook de bedrijven die tijdenlang 

samenwerkten met de losse ploegen zagen wel wat in deze nieuwe vorm van inlenen van 
arbeid. Zo konden ze van de onderhandelingen en rompslomp af over de bepaling van het 
aantal in te zetten mensen, de tarieven en het stukloon. Aantrekkelijk was dat de 
verantwoordelijkheid kwam te liggen bij de 'uitlener' en 'uitzendkracht'. En daarmee 
eindigde de formele arbeidsverhouding die voor die tijd met de leden van de losse ploeg 
bestond.  

Deze overgang naar een wettelijk erkende bedrijfsstructuur trof dus het voortbestaan van de 
losse ploegen. Uiteindelijk bleken tegen het einde van de jaren negentig twee van de vier al 
lang bestaande ploegen zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe eisen. Ze overleefden in de 
bedrijfsvorm van een besloten vennootschap, tot op de dag van vandaag, als flexibele 
bedrijven die producten en mensen 'leverden'. Van enige zelforganisatie was geen sprake 
meer, de beurs was een kantoor, de 'eerste man' maakte plaats voor een directie die het werk 
en de verdeling ervan organiseerde. Eén van de geïnterviewden zei: de vrije vogels werden 
gevangen, de cowboys getemd.  

Gemankeerde ondernemers 

Met hun vroegere gereedschap op tafel 
tentoongesteld, mijmerden de geïnterviewden 
over hun vroegere ongebondenheid ten opzichte 
van de inlenende bedrijven (we waren onze 
eigen patroon).  
Hoe fysiek zwaar en ongeregeld het werk ook 
was, het ontbreken van toezicht en controle door 
een chef of manager was hun veel waard, evenals 
de middag voor de racefiets of de duiven. Af en toe waarde de nostalgie rond, maar buiten 
kijf stond dat hun ploegen door uitzendbedrijven waren opgeslokt. En daar was het, wat het 
'flexwerk' betreft, niet bij gebleven. Veel van hun jongere, vroegere collega's die ze nog steeds 
regelmatig spraken, maakten inmiddels deel uit van het leger flexwerkers. Hun groeiend 
aantal, alleen al in de tijd van de interviews (2012-2018) van ruim één naar bijna 1, 9 
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miljoen, waaronder respectievelijk driekwart en één miljoen zzp'ers (CBS). Met name die 
laatste ontwikkeling was aansprekend, omdat de geïnterviewden regelmatig in hun omgeving 
te horen kregen dat de zzp'ers hun opvolgers waren. Namelijk de ruimte waar en wanneer te 
werken. Een vertekend beeld dat voor een deel is toe schrijven aan de klassieke zelfstandige 
zonder personeel, de kruidenier en schoenmaker en de freelancende boekhouder of 
journalist, waarbij ook voor de laatste nauwelijks nog een vrije keuze bestaat.  

In een vergelijking met de zzp'ers en de losse 
ploegen zijn twee kanttekeningen van belang.  
Ten eerste, de laatsten zijn een afgebakende 
groep: ongeschoold, bekwaam en ervaren in het 
sjouwen, vitaal onderdeel in het goederenvervoer 
van overwegend de industriële sector en de 
haven, lage maatschappelijke status en zelden 
bovenmodaal betaald. Het werk zou als zzp'er 
gedaan kunnen worden, zoals al bekend in 
bijvoorbeeld de bouw en de havens en zelfs op 
basis van een zelf georganiseerde werkverdeling 
in een samenwerkingsverband (coöperatie, 
platform).  
Ten tweede, zzp'ers zijn werkzaam in alle sectoren en in allerlei functies van laag tot hoog 
geschoold, van laag tot hoog in de bedrijfshiërarchie, waaronder beleidsvoorbereidende 
taken en bovenmodale lonen. Tekenend in alle gevallen is de verwachte of geëiste, 
permanente beschikbaarheid, vol risico's en economische en sociale onzekerheden. Van laag 
tot hoog is arbeidsstress structureel, waarbij bijvoorbeeld in het taxivervoer (Uber) en 
maaltijdbezorging (Deliveroo) een minimumloon alleen mogelijk is met langere dan 
reguliere arbeidstijden. Niet voor niets blijft zo'n 10 procent onder de armoedegrens en is het 
risico daarop aanzienlijk groter dan bij de 'vaste werknemer'. Dat geldt in het bijzonder bij de 
veelvoorkomende schijnzelfstandigheid, waarin allerlei typen arbeidsbemiddelaars en 
uitzendbedrijven de dienst uitmaken. Hoewel zij in dit corona tijdperk beslist niet de enigen 
zijn, blijkt hun maatschappelijke kwetsbaarheid schrijnend. Hun financiële positie maakt 
geen reserves mogelijk en vaak kunnen ze niet voldoen aan de voorwaarden van een 
compensatie door de gearriveerde Koolmees die gek is op ondernemers. Desnoods als ze dat 
ze slechts op papier zijn.  

Kortom, de lange geschiedenis van de losse ploegen is geëindigd met de 
flexibiliseringsgolf van de laatste decennia. Ooit beschouwd als 'lompenproletariaat' 
zijn ze de dans ontsprongen van het moderne precariaat. Hun 'opvolgers' niet. Toch 
wel merkwaardig: regulering van de beschikbaarheid van arbeidskracht leidt 
uiteindelijk tot ontregeling van de arbeidsverhoudingen.  

Rest in deze serie nog de vraag naar het verband tussen de komst van de losse 
ploegen en de specifieke sociaaleconomische geschiedenis van de Zaanstreek. Het 
voornemen is daaraan deel 37 te wijden. En ook hier aansluitend op wat daarover in 
de vorige delen naar voren is gebracht.  
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37. Een eigen weg met een begin en einde 

Met de afronding van deze serie resteert een poging tot een antwoord op de in het 
eerste deel gestelde vraag naar een verband tussen de losse ploegen en de 

De werkplaats van de schilder. 
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specifieke geschiedenis van de Zaanse industrialisatie. Dat gebeurt, zoals 
aangekondigd, door een samenvatting van enkele aanvullingen op wat hierover 
eerder, verspreid, besproken is. Achteraf een nogal argeloze vraag, omdat dit 
'specifieke' 450 jaar bestrijkt. Voorafgegaan door een 'agrarische overbevolking' in 
een woest veengebied, waar bijna de helft van de bevolking een bestaan buiten de 
agrarische sector moest zoeken. Een stimulerende voorwaarde voor de latere 
internationaal unieke geschiedenis.  

Tot vandaag is met een enkele oogopslag te zien hoe de technologisch 
geavanceerde multinationals samenwonen met het industrieel erfgoed - van 
cacao tot zeep, van hout tot tabak, van koren tot rijst, van linoleum tot zeilgoed, 
van margarine tot stijfsel. Een geschiedenis die een eerste bloeitijd kende 
gedurende de tweede helft van de zeventiende eeuw, met een landschap van 
molens, de fabrieken op windkracht. Gevolgd, zo'n twee eeuwen later, door een 
periode van industriële expansie met stoomkracht als baanbrekende 
productietechniek die ook de molens trof.  

 De Zaan 

Het is ook een arbeidsgeschiedenis, zonder gilden en dus met veel 'losse arbeid' die echter 
nauwelijks geboekstaafd is. De Zaanse losse ploegen komen er niet beter vanaf. Ze worden 
meestal zijdelings genoemd en hebben bekendheid gekregen door de roman van Cor Bruijn 
De zaadsjouwers (1933) die de lotgevallen beschreef van en rond een losse ploeg in de 
laatste jaren van de negentiende eeuw. Dat was midden in de voor de Zaanse industrie 
bloeiende jaren met veel vraag naar tijdelijke arbeidskracht voor fysiek zwaar sjouwwerk. 
Om dat te kunnen begrijpen, is opnieuw enige aandacht gewenst voor de geografische 

De Bleeke Dood, korenmolen Zaandijk, oorspronkelijk bouwjaar 1656  
Vereniging De Zaansche Molen. 
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omstandigheden van de streek, bijvoorbeeld de rivier De Zaan en de nabijheid van 
Amsterdam. Omstandigheden die slechts voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van een 
maatschappelijk bestaan door menselijk handelen dat ook in de Zaanstreek getekend werd 
door sociaaleconomische tegenstellingen.  

De markante rivier De Zaan heet wel de levensader van de Zaanstreek, zij het nauw 
verbonden met Amsterdam, de stad die al in de zeventiende eeuw diende als wereldcentrum 
van handel en nijverheid. De evenwijdigheid van De Zaan ten opzichte van de 
Noordzeekustlijn van waar de veel voorkomende westenwind vrij spel had, nodigde uit tot de 
vestiging van de zo bepalende molens. Met in 1321 de eerste korenmolen in Jisp die het begin 
was van een molenrijk dat in de periode 1575-1875 uitgroeide tot ongeveer duizend molens 
met een top van 583 in het jaar 1731. Om daarna geleidelijk, vooral in de laatste decennia van 
de negentiende eeuw, plaats te maken voor een industrie die draaide op stoomkracht. Het 
karakteristieke van deze overgang was dat de fabrieken zich dicht in de buurt van de 
(stoom)molens vestigden. En daarmee de bepalende positie van De Zaan voortzette, 
gesteund door een ruim 'waternetwerk'.  

Toevluchtsoord 

De ligging aan de Zaan riep onvermijdelijk veel 
transport op door lichters en andere schepen die 
meestal via pakhuizen de plaatsen van de 
productie, de handel en de consumptie bereikten. 
Een onmisbaar transport met arbeidershanden in 
een hoofdrol. Ook in de tijd, meerdere eeuwen 
lang, dat elders gilden vergelijkbaar werk 
organiseerden. Zo verrichtten bijvoorbeeld in 
Rotterdam de gilden van de zakkendragers en in 
Amsterdam die van de korendragers het 
goederentransport, daarin erkend en gesteund 
door de lokale overheid.  
Dat de gilden in de Zaanstreek ontbraken, was 
geen toeval. Gesterkt door hun Amsterdamse 
collega's sloten Zaanse kooplieden het regulerende 
gildestelsel uit en ontwikkelde de Zaanstreek zich, 
in vergelijking met Amsterdam, via lagere lonen, 
huren en belastingen tot een toevluchtsoord, zo 
niet wingewest. Tot een 'vrij' ondernemersklimaat 
voor Amsterdams kapitaal dat in de hoofdstad aan 
de gilderegels gebonden was. Een verhouding die 
overigens ook voor de 'afhankelijke' Zaanse 
kooplieden lucratief uitpakte.  

Wel of niet in gildeverband, de onregelmatigheid van het nationale en internationale 
transport door wisselende weersomstandigheden en afhankelijkheid van seizoenen zet zich 
in de arbeid voort en eist flexibiliteit. Wanneer zijn hoeveel mensen nodig. Daaraan kunnen 
zonder meer toegevoegd worden hun beschikbaarheid en geschiktheid voor bijvoorbeeld 
samenwerking. Of er sprake was van een beurs, een factoor, een werkverdeling, een 
ploegverband en een voorman is helaas niet te achterhalen. Aannemelijk lijkt het wel, gezien 
de aard van het werk en op de achtergrond het feit dat in de Zaanstreek 'de korendrager' een 
bekend beroep was dat (incidenteel) in Amsterdam uitgeoefend werd, bijvoorbeeld als 
noodhulp. Ook ongeschreven erfgoed is immers denkbaar.  

Korendrager, Anoniem Noordelijke 
Nederlanden, 1678, hout - Koninklijk 

Oudheidkundig Genootschap. 
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Hun eigen baan 

In de periode van de industriële expansie, de tweede helft van de negentiende eeuw, nam de 
afhankelijkheid van Amsterdam af en de flexibele behoefte aan arbeidskracht toe. In 1850 
vond de verbinding plaats met het Noord-Hollands Kanaal, in 1869 voegde Wormerveer zich 
met een station op loopafstand van De Zaan bij het spoorwegnet, in 1876 kwam er met het 
Noordzeekanaal een directe toegang tot de Noordzee en in 1886 volgde de opening van de 
zeehaven in Zaandam. Met als gevolg sprongen in de economische cijfers. Een illustratie: van 
de 64 ingeklaarde vaartuigen in 1884 ging het om 18 stoomschepen, in 1894 werden er 173 
schepen geteld, waarvan 133 st0omschepen. Met als logisch gevolg, meer transportarbeid.  
Dat betekende dus meer sjouwen van zakken en balen. Van en naar wagons of over de 
loopplank van de dekschuit en de trap op naar de zolder van het pakhuis. En dat op de 
klassieke Zaanse manier: op de schouder en één hand in de zij voor het evenwicht en vaak 
een 'kappie' ter bescherming. In opjagend stukloon.  

Het is in deze periode dat de Zaanse losse ploegen zich een 'vaste positie' verwerven. 
Rechteloos, zonder enige zekerheid en verzekering, maar onontbeerlijk. Met name in de 
eerste jaren via een factoor die het werk ophaalde, soms 
over pakhuizen beschikte, geen arbeiders in dienst had 
en op een bekende plaats via de ploegbaas het werk van 
de opdrachtgever uitbesteedde. Zo ontwikkelde zich een 
beurs waar het werk op een vastgelegde manier verdeeld 
werd. Terwijl het fysiek zwaar bleef, nauwelijks 
gemechaniseerd en vaak uit het zicht van de in de 
fabriek werkende arbeiders in 'vaste dienst', kwam er 
geleidelijk aan door arbeidswetgeving enige sociale 
bescherming.  

Hun verdere geschiedenis, inclusief de opheffing van de 
losse ploegen en de historische verwantschap met 
andere losse arbeiders, is in de voorgaande 36 delen 
beschreven. In dit slotdeel zijn uit enkele kenmerken 
van de Zaanse industrie hun specifieke positie in en 
bijdrage aan het goederentransport en daarmee de 
economie beschreven. Voor overeenkomstige 
ontwikkelingen in andere regionale economieën zijn - 
nog - geen aanwijzingen gevonden.  

Twee bijzonderheden zijn tekenend voor de Zaanse losse ploegen en hebben mij het 
meest getroffen. Allereerst hun zelforganisatie als 'maatschappelijk 
gemarginaliseerden' die zij praktiseerden met een 'geobjectiveerde' werkverdeling 
via een nummerstelsel. Daarmee zetten zij een traditioneel kenmerk van de 
transportgilden voort. En als tweede, uiteraard daarmee samenhangend, hun 
ongebondenheid, de kracht om de eigen baan te gaan, een trots die doet denken 
aan de afbeeldingen van hun voorganger, de korendrager.  
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BIJLAGE: Artikelen van elders 

 

De Amsterdamse havenpool als tijdelijke arbeidsplaats 1 

De Zaanse los- en laadploeg Kappie 

Hans Boot 

Gedurende de jaren 1983-1995 werkte de Zaanse los- en laadploeg Kappie in de 
Amsterdamse haven. In wisselende aantallen van 50 tot 150 man. Niet 
rechtstreeks 'ingeleend' door de ondernemingen, maar door de Stichting 
Samenwerkende Havenbedrijven, meestal 'de pool' of de SHB genoemd. 
Deze SHB voorzag de havenbedrijven in zogenaamde pieksituaties van 
aanvullend personeel. Kappie op zijn beurt zorgde voor de opvang van extra 
pieken en functioneerde dus als een aanvulling op een aanvulling. Daarnaast 
bediende Kappie zich onregelmatig van arbeiders uit andere losse ploegen in de 
Zaanstreek. Een intrigerend verschijnsel dat als het Droste-effect deel uitmaakt 
van het Noord-Hollands Erfgoed (Droste begon immers ooit, 1863, in Haarlem).  

In een eerder onderzoek naar een eeuw losse havenarbeid, met name in Amsterdam, stuitte 

ik vanzelfsprekend op Kappie en 'de kappies', zoals de collega's van de SHB hen noemden.2 
Met een groeiende belangstelling. Maar behalve over de genoemde periode, bleek weinig 

relevant schriftelijk materiaal beschikbaar te zijn.3 Na interviews en omheinend leeswerk 
ben ik wijzer geworden, ook over andere losse ploegen in de Zaanstreek, maar merkte ik dat 
velen weten, maar niet het naadje van de kous. Bijvoorbeeld over de ontstaansgeschiedenis. 
Vanaf wanneer en waarom een organisatievorm? Kenden de verschillende ploegen een 
onderlinge afbakening? Was er een reden voor dat alleen Kappie in de Amsterdamse haven 
werkte? Hoe waren de verhoudingen met de 'vaste' arbeiders? Elk snippertje antwoord op 
deze vragen is zeer welkom. Lezer en lezeres zijn hierbij graag uitgenodigd, ook met 
informatie over niet gestelde vragen. Daarbij is enig voorwerk over de havenpool en de 
komst van Kappie nuttig.  

Regulering 

De inschakeling door de SHB van Kappie is in die zin opmerkelijk dat de havenpool zijn 
bestaan ontleent aan een door de gezamenlijke havenondernemers gevormd monopolie. Tot 
mei 1945 was dat de Havenarbeidsreserve. Een buffer van duizenden arbeiders die met 
variërende aantallen aangesproken kon worden, afgestemd op de schommelende 
goederenaanvoer die onder invloed stond van weersomstandigheden, seizoenen en 
conjunctuur. Dit monopolie bracht een centrale ordening in de chaotische aanneming van 
werkzoekende losse havenarbeiders die traditioneel geschiedde in kroegen, bij 
bedrijfspoorten en op straathoeken. Vol gedrang, willekeur, onvoorspelbare wachttijden en 
concurrentie. In situaties van een urgente vraag kwamen de ronselaars erbij die werklozen 
van de straat plukten tot in dorpen en steden boven het IJ.  

Lossen, opslaan en laden van goederen zou, was de aanname, vooral een kwestie van 
vervangbare spierkracht zijn. Dat bijvoorbeeld zorgvuldigheid, concentratie, 
materiaalkennis, vaardigheden, krachtverdeling en samenwerking tot de impliciete bagage 
van een bootwerker behoorden, bleef buiten beschouwing. Het verloop was dan ook 
aanzienlijk, evenals het aantal ongevallen. 
Bepalend voor de oprichting en het voortbestaan van een regulerend instituut als de 
vooroorlogse Havenarbeidsreserve en de naoorlogse SHB was een erkend algemeen belang. 
De ondernemers beschikten over een ervaren reservoir van havenarbeiders, de (lokale) 
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overheid kon rekenen op een ordentelijke arbeidsbemiddeling en de bootwerkers tekenden 
voor meer werkzekerheid. Dat zo'n algemeen belang onder druk stond en soms brak, ligt 
voor de hand. Niet alle ondernemers sloten zich aan, soms trok een grote zich terug. De 
overheid achtte zich niet altijd verantwoordelijk voor een (financiële) steun aan tijdelijke 
werkloosheid; de bootwerkers eisten een gegarandeerde arbeidsplaats en een vast inkomen.  

Extra pieken 

In dit spanningsvolle krachtenveld mondde de regulatie begin jaren zestig uit in de 
gelijkstelling van de SHB'ers aan de vaste collega's in dienst van de (inhurende) 
havenbedrijven. Dit betekende onder meer doorbetaling, als er geen werk was (een boot 
kwam niet of later, de oogst was vertraagd, enzovoort). Een regeling die ook voor de andere 
Nederlandse havens gold en mogelijk was door een bijdrage uit het het Algemeen 
Werkloosheidsfonds. Begrijpelijk in een opgaande economie en een lage werkloosheid, maar 
evenzeer een kwetsbaar element in dat gemeenschappelijk belang van de drie 'partijen'. 
Minstens zo kwetsbaar was dat een pool slechts kon bestaan, wanneer de te behandelen 
goederenstroom een zodanige spreiding in de tijd kende dat een zekere continuïteit in de 
omvang van het arbeidersbestand gegarandeerd kon worden. Anders gezegd, het hele jaar 
door waren er periodes dat één of meer vaste bedrijven aanvullende arbeidskracht 
behoefden. Dat is de kern van de aanvullende arbeidsbemiddeling, aan te duiden als de 
'poolfunctie'. Een constant evenwicht was een illusie, dus een bepaalde mate van ronselen 
bleef, koppelbazen bijvoorbeeld die zich niets aantrokken van vastgelegde 
arbeidsvoorwaarden. 

Deze spreiding van de pieken nam tegen het einde van de jaren zeventig af onder invloed van 
ontwikkelingen als: minder (kleine) bedrijven, interne flexibilisering van het aantal arbeiders 
en de arbeidstijden in de vaste bedrijven, specialisatie en mechanisatie van de havenarbeid, 
minder stukgoed, meer 'bulk' en containers en scherpere vaar- en ligtijden. Zo ontstonden 
extra pieken. Omdat het reguliere bestand SHB'ers daaraan niet kon voldoen, waren er 
gedurende beperkte perioden arbeiders van buiten nodig, 'vreemden' in het havenjargon. 
Naast het gebruik van boventallige arbeiders van de Rotterdamse SHB kwam Kappie 
hiervoor in aanmerking: ervaren en geschoold in het karakteristieke havenwerk.  

Het einde 

Hoe logisch, in termen van bedrijfsvoering, dit personeelsbeleid van de SHB ook moge zijn, 
zowel haar monopolie als de wezenlijke poolfunctie ging onderuit. Een bedreigende situatie 
die de vakbondsleden (organisatiegraad van bijna 80 procent) en de ondernemingsraad 
uitvoerig bespraken. In hoeverre zette de komst van Kappie de toekomst van hun 
werkgelegenheid op het spel? Een vraag die veel gewicht kreeg, omdat in vergelijking met de 
SHB'ers de arbeidsvoorwaarden van 'de kappies' ongunstig waren. Was er voor hen geen 
werk bij de SHB, dan geen recht op een volledig loon. Bovendien kon een kappie voor één 
taak (dat is vier uur) ingezet worden, terwijl de SHB'ers ooit bedongen hadden dat een 
arbeidseenheid per definitie uit twee taken bestond. Een derde geschilpunt was het systeem 
'klaar naar huis', waarmee Kappie werkte. Daarover waren de meningen binnen de SHB 
verdeeld: verfoeid als jaagsysteem dat tot verhoging van de te verwerken eenheden (balen) 
leidde, verleidelijk als 'snel klaar' en de mogelijkheid nog een taak mee te pakken of elders 
een extra inkomen te verwerven. 
Na enig gebakkelei en rechtstreekse gesprekken tussen SHB'ers en Kappie stelden de 
vakbond en de ondernemingsraad aan de directie de eis 'Het Kappie is welkom, maar dan 
wel onder de arbeidsvoorwaarden van de SHB'. Deze eis haalde het ten dele - een tijdelijke 
aanvulling op het loon, voor een beperkt aantal kappies - maar legde de basis voor een goede 
verstandhouding tussen de twee groepen arbeiders. Eén van de geïnterviewden: De 



 
118 

 
 

 

onderlinge sfeer was prima, we werkten samen. Wij hadden onze vaste ploeg kappies en 

twee van ons konden bij een ploeg SHB'ers ingedeeld worden, en dat ging goed.4 

Dat bleek ook uit de turbulente periode eind jaren tachtig/begin jaren negentig. De 
genoemde factoren die de poolfunctie ondermijnden, veroorzaakten tevens een verhoging 
van de arbeidsproductiviteit en een verlaging van de havenwerkgelegenheid. De sector als 
geheel sloeg alarm en onderging een ingrijpende herstructurering die voor de havenpool het 
einde betekende van de overheidsfinanciering van de tijdelijke werkloosheid. Rond de 
eeuwwisseling ging de één na de andere opvolger van de SHB failliet. Maar voor die tijd vond 
een serie acties en stakingen plaats om de teloorgang van de havenpool te voorkomen, 
kappies deden daaraan mee en toonden hun solidariteit met de collega's van de SHB en 
andere havenbedrijven. 

Hoewel het werk in de Amsterdamse haven slechts een deel van hun werkzaamheden was, de 
hoofdmoot lag bij bedrijven in vooral Zaandam, de balen cacaobonen bij Cornelder en de 
bergen kolen bij de OBA verstouwden ze met een nog niet vergeten tevredenheid. We deden 
het sjouwwerk, maar wat noem je sjouwen. Dat is nou de tactiek. In de Zaan deden we het 
op ons kop, in Amsterdam pakte je met z'n tweeën een baal. Daar gingen ze niet een met 
een baal op hun kop lopen, 'ja ik ben d'er gek'. Wij namen in ons eentje één baal, dat was 
gewoon, maar in Amsterdam werkten wij ook met een vaste maat. Samenwerking, daar 

ging het om. En dat gaf vaak ook veel lol.5 De nuchterheid heerste echter: Waar we ook 
kwamen, we losten, dat was ons werk. Je hebt overal het minder leuke werk en dat deden 
wij. Met een zakje dat beter gevuld was dan dat van anderen. Misschien dat mensen ons 

tweederangs vonden, maar aan het einde van de maand was je dat niet.6  

Nogal plotseling was het in 1998 gedaan met Kappie, soepel lijkt het niet verlopen te zijn, 
maar verhalen verduisteren de feiten. De een jaar later ingevoerde Wet flexibiliteit en 
zekerheid biedt geen afdoende verklaring. Hoe dan ook, van Kappie stapten ongeveer dertig 

man over naar de Koogse Losse Ploeg die inmiddels in een uitzendbureau is opgegaan. 7  

Kwesties 

Wat de Amsterdamse haven betreft, is dus een einde gekomen aan een lange periode van 
regulatie, van terugdringing van de losse arbeid. Zoals inmiddels ook in het algemeen in 
Nederland, en niet alleen daar, is een fase doorgebroken van deregulatie van de 
arbeidsverhoudingen. Met nieuwe vormen van losse arbeid zoals zelfstandigen zonder (of 
met een minimum aan) personeel, op- en wegduikende uitzendbedrijfjes en koppelbazen. Of 
de Zaanse losse ploegen en hun traditie in deze ontwikkeling zijn meegesleurd, is een 
vraagstuk voor nadere studie. De aanzet is er, ook van een paar andere kwesties. 
* De vroege en unieke, industriële geschiedenis van de Zaanstreek rustte op een uitgebreid, 
voor een groot deel intern, transportsysteem. Eerst alleen over het water, daarna ook op het 
spoor. Dat betekende een voortdurende verplaatsing van al of niet verwerkte goederen 
(overslag en opslag). Onregelmatig, met kleine en grotere pieken. Ligt daarin de oorsprong 
van de losse ploegen en hun lange voortbestaan? 
* Eeuwenlang was de losse arbeid de dominante arbeidsverhouding. Meer dan vier eeuwen 
voor onze jaartelling is een Perzische ploeg van drie steenbakkers met naam en toenaam 
letterlijk geboekstaafd: groepsgewijze onderaanneming met stukloon. Verre voorvaderen van 
de fameuze Zaadsjouwers die Cor Bruijn in 1933 tekende. Er zijn goede redenen deze ploeg 
rond 1896 te situeren. Bruijn sprak meerdere malen over 'het kappie' als kledingstuk. 
Bestond er een ploeg met die naam of al eerder? 
* Een specifieke vorm van losse arbeid is de universele trekarbeid. Daarover is veel bekend. 
Graafwerk door 'poldergasten', hooien door Duitse 'hannekemaaiers', dijkwerkers, 
seizoenarbeiders die wegen, kanalen en spoorwegen aanlegden, Enzovoort. Van hen zijn 
(harde) stakingen bekend, mede hierdoor heetten ze 'vagebonden', 'uitvaagsel', 'vreemden'. 
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Hun zelfbeherende, interne structuur - een werkverdeling via een nummersysteem, een 
ploegbaas die het werk aannam op basis van een stukloon - vertoont overeenkomsten met de 
werking van de losse ploegen. Noodgedwongen vrijbuiters? Ja, we voelden ons vrije jongens, 
je bepaalde zelf wanneer je werkte, je kon een half jaar op vakantie gaan, bijna niemand 
deed het, maar het kon wel. Kappie was een bewuste keuze, maar om A, B en C de poen en 

D de vrijheid. Nu ben ik blij dat ik een vaste baan heb.8  

Genoeg te doen dus. Nogmaals, voor informatie houd ik me aanbevolen: hansboot at 
xs4all.nl.  

 
1 Zaans Erfgoed, 2014-18 

2 H. Boot, Opstandig volk. Neergang en terugkeer van losse havenarbeid, Amsterdam 2011, 

https://www.solidariteit.nl 

3 T. de Gooijer, Cacao langs de Zaan. De molens - De fabrieken, Alkmaar 2011, pp. 23, 24. J. Kingma, Het 

Zaanspoor. Een eeuw spoorweghaven in Wormerveer, in: Wormerveer Weleer, 2009, nummer 13 (plus 

update). R.C.C. Pottkamp, Mannen die het schootsvel dragen. Honderd jaar Zaandamse Scheeps- en 

Bootwerkersvereniging Eensgezindheid 1896-1996, Wormerveer 1996, pp. 27, 28. A. Selie, J. van der Laan, 

Hoofden koel, Handen in de zakken. De houtstaking van 1929 in Zaandam, Westzaan 1988, pp. 50-51, 78-82. 

4 N. Grotes (oud-kappie), 25 april 2013, Westzaan. 

5 Idem. 

6 H. de Graaf (oud-kappie), 7 juni 2013, Zaandam. 

7 G. Stadt (mede-eigenaar De Koogse Ploeg), 7 oktober 2013, Zaandam. 

8 Zie noot 5. 
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De laatste losse ploegen van de Zaanstreek 

Met 80 kilo op je kop over de loopplank 

Willemien Schenkeveld1 

Ze waren letterlijk de ruggengraat van de Zaanse industrie: de losse ploegen. 
Zonder hen had geen fabriek gedraaid. Hans Boot heeft urenlange interviews 
gemaakt met de laatste sjouwers van de Zaanstreek en schrijft nu alles op wat 
hij weet. Het was acrobatenwerk.  

Zo’n tien jaar geleden was er nog maar een handjevol Zaanse balensjouwers, en 
waarschijnlijk is het vak nu helemaal uitgestorven. Maar vele jaren hebben mannen hun 
brood verdiend met het sjouwen en stapelen van zakken lijnzaad, rijst, cacao of meel. Ze 
haalden ze uit de schepen of de treinwagons en stapelden ze op in de fabrieken en pakhuizen 
langs de Zaan en soms ook in de Amsterdamse haven. Door de komst van graanelevators, 
transportbanden en andere vormen van bulkvervoer is hun werk verdwenen.  

Vrijheid 

Een gepensioneerde Amstelvener, oud-docent van de sociale academie, verdiept zich de 
laatste jaren in de geschiedenis van deze losse ploegen. Ik ken een paar van de mannen via 
mijn vakbondswerk, legt Hans Boot uit. Hij promoveerde in 2011 op een studie naar losse 
arbeid in de Amsterdamse haven en kwam zo op het spoor van de Zaanse ploegen. Hoe zij 
hun werk organiseerden, boeit hem, maar los daarvan vindt hij de sjouwers ook mooie 
mensen. Met tachtig kilo op je kop over een smalle loopplank gaan, of verdiepingen op en 
af lopen. Dat is acrobatenwerk. Het waren vaardige mannen, zeer bedreven in het sjouwen 
en stapelen, zegt hij.  

Het waren ook vrije jongens. Sommigen konden niet iets anders dan zulke randarbeid, 
maar de meesten kozen ervoor. Vrijheid, keihard werken, geen enkele zekerheid, maar wel 
een goed loon. Je werkte ook ’s nachts en in het weekeinde. Maar door de weeks overdag 
was je vaak lekker vrij.  

Museumpje 

Boot heeft de afgelopen jaren zo’n dertig mannen geïnterviewd, waaronder belangrijke 
figuren als Willem Stam en Jan Aafjes uit Wormerveer, allebei voorman van een ploeg. Jan 
Aafjes bleek boven in zijn huis nog een heel museumpje te hebben van de Wormerveerse 
ploeg, met foto's, films, beeldjes, echt bijzonder. Het duurde soms even voor ze er zin in 
hadden om door hem te worden geïnterviewd. Maar als ze me eenmaal vertrouwden, 
hielpen ze me verder: je moet met die en die praten.  

Alles staat op band. Het zal wel naar het IISG gaan, het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis. Er waren vier losse ploegen in de Zaanstreek, met ieder een eigen 
werkterrein. De Koger ploeg, die veel bij Cacao De Zaan en Duyvis werkte; de Wormerveerse 
ploeg (onder meer belangrijk voor Loders Croklaan), de Wormer/Wormerveerse ploeg 
(Gerkens, Wessanen en andere) en de bekendste ploeg, ''Kappie'' uit Zaandam die bij 
Marvelo (Albert Heijn) werkte en ook bij de cacao-overslag in de Amsterdamse havens.  
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De beurs 

De ploegen waren echt ‘los’. Ze waren niet in dienst van een bedrijf, maar helemaal vrij. De 
voorman nam het werk aan tegen een bepaalde som, verdeelde het en werkte ook zelf mee. 
Onderling ging alles op vertrouwen, bijna niets stond op schrift. Ze kwamen 's-avonds op 
een vaste plek bij elkaar om het werk te verdelen. De beurs noemden ze dat. Het ging via 
een nummerstelsel. De mannen met de hoogste nummers kregen het eerste en het beste 
werk. De ploeg van Wormerveer stond bijvoorbeeld op de hoek van de Zaanweg bij 
sigarenboer Pietje Bakker. De Zaandamse Kappie-ploeg kwam bij elkaar op de Gedempte 
Gracht. Uitbetalen gebeurde ook daar, meestal op vrijdagavond.  

Zakken van 65, 80, soms 100 kilo sjouwden ze. Met een stevige lap over hun hoofd en nek 
om hun gezicht en haren te beschermen - een ’kappie’ heette dat. En een haak in hun hand 
om de zakken naar zich toe te halen. Alles draaide om kracht en behendigheid. Hoe sjouw je, 
samen of alleen, met de minste krachtsinspanning en zonder je rug te vernielen? Ze hadden 
het liefst stevige balen, die droegen het gemakkelijkst, weet Boot.  

Levensgevaarlijk 

Van Nol Grootes uit Westzaan die bij Kappie en de Koger ploeg heeft gewerkt, hoorde hij: In 
de Zaan deden we het op onze kop. In Amsterdam pakte je er met z’n tweeën één, daar 
gingen ze niet met een baal op hun kop lopen, ‘ja ik ben gek’. Wij namen in ons eentje één 
baal. Het voordeel is dat je met je rug recht staat en je handen vrij hebt; het was een 
Zaanse gewoonte. En oud-Kappieman Karel Spaander vertelde hem: Er waren hele 
weddenschappen, met losse handjes laten zien hoe sterk je bent, met drie balen suiker op je 
kop, rechtop blijven, was levensgevaarlijk.  

Kijken de mannen tevreden terug op hun tijd bij de losse ploegen? Zeker, zegt Boot: het was 
hard werken, maar ook een hoop lol. Hij citeert Han de Graaf die tegen hem zei: Kappie was 
een bewuste keuze, om A, B en C de poen en D de vrijheid. Vanaf de jaren zeventig ging het 
losse er steeds meer af. Veranderende wetgeving dwong de losse ploegen daartoe. Kappie 
kreeg een eigen kantoor aan ’t Kalf. Ze hadden ook een eigen bar die ze zelf bemanden. Daar 
hebben ze natuurlijk ook mooie verhalen over. Maar het was ook de tijd dat er conflicten 
ontstonden en dat Kappie werd opgeheven. Andere ploegen wisten de veranderingen wel te 
overleven. Zo vormde voorman Gerard Stadt van de Koger ploeg zijn informele ‘bedrijf’ om 
tot uitzendbureau De Koger, dat nog steeds bestaat. Alleen, sjouwen met balen doet De 
Koger niet meer.  

 
1 Eerder, 25 januari 2019, verschenen bij Noordhollands Dagblad, edities Zaanstreek, Waterland, Kennemerland 

en IJmond - De laatste losse ploegen van de Zaanstreek. 
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Losse ploegen, intermezzo – tijdschrift Wormerveer Weleer, november 20191 

Een onmisbare en markante schakel 

Hans Boot 

Ze zijn er echt geweest, de veelal onbekende 'losse ploegen' in Wormerveer. 
Zoals in de gehele Zaanstreek. Fysiek zware sjouwarbeid, meestal als 
'ongeschoold' aangeduid, maar met hoge eisen aan behendigheid, vaardigheid, 
lichaamskracht en improvisatie. Levend en werkend aan de randen van de 
arbeidsmarkt, met een lage maatschappelijke status, maar met een zelfbewuste 
eigenwaarde. Vrije jongens die ongebonden hun gang gaan.  

* Wie meldt zich aan om als los arbeider te gaan werken? Met een beetje fantasie kan je ons 
als een soort vreemdelingenlegioen zien. Een allegaartje dat zijn eigen weg koos. Alles 
aanpakken en hard werken. Geen vriend van de regels. Soms moeilijk opvoedbaar 

genoemd. Had je alleen maar lagere school gehad, dan was de ploeg jouw stekkie.2  

* Ik vond het prachtig, dat buitenwerk. Het was voor mij het vrije leven, los van een baas, 
in dienst van mezelf. Je kwam overal, was zelfstandig en ik kon een beetje blijven boeren op 

m'n eigen land. Het was een avontuurlijk bestaan. Geen vastigheid, daar kies je voor.3  

Losse arbeid is van alle tijden. Ook in een georganiseerd verband. Van een Perzische ploeg 
steenbakkers is de 'prijs' bewaard gebleven, ruim vier eeuwen voor het begin van onze 
jaartelling, Naast hun namen noteerden zij in spijkerschrift de hoeveelheid te bakken stenen 
en de kosten in zilvergeld. Babylon telde heel wat stadsmuren en paleizen, ze waren dus met 
velen. De geschiedenis kent geen rechte lijnen, maar wel een lange traditie van 'ploegsgewijs 
werk aannemen' in stukloon. In de tijd van de gilden, de trekarbeid, de polderwerken en dus 
ook de Zaanse los- en laadploegen.  

Trots 

Losse arbeid - tijdelijk, ongeregeld en onzeker - veronderstelt vaste arbeid. De laatste 
onderscheidt zich door wettelijke bescherming, regulering, sociale rechten en contracten en 
is tegenwoordig (nog steeds) de norm. Wereldwijd echter is vaste arbeid uitzonderlijk en in 
Nederland pas door wetgeving in 1907 als een individuele arbeidsovereenkomst vastgelegd. 
Elementen daarvan druppelden langzaam door naar de losse arbeid die de grote bedrijven 
inleenden. Met name na de Tweede Wereldoorlog moesten ondernemers rekening houden 
met sociale verzekeringen en bepalingen over arbeidstijden en arbeidsomstandigheden. 
Pensioenen werden niet opgebouwd, collectieve regelingen over bijvoorbeeld ontslag, 
scholing en overwerk waren niet van toepassing. Wel was er af en toe een extraatje.  
Zo vertelde de Wormerveerse sjouwerman, Muus Zwart, in 1962 terugblikkend, als 

prestatiebeloning in 1941 een sigaar te hebben ontvangen.4 De man één bij de duizendste 
wagon met meel geladen op het station van Wormerveer. Zijn verhaal tekende de jaren van 
voor de Tweede Wereldoorlog. Hij was in 1913 begonnen op zijn zestiende. Samen met zijn 
vader voor vijftien cent per uur. Soms een hele nacht door voor vijf harde guldens. Geen 
werk? Dan van de steun leven. Dat was net genoeg voor de huishuur en een eenvoudige 
maaltijd en twee maal daags stempelen. Hij memoreerde een actie bij Croklaan, waar 
plotseling loonbelasting werd ingehouden. Een collega stapte uit protest naar de directeur en 
kreeg een maand. Muus, een trouw lezer van het toenmalige dagblad De Waarheid, schetste 
een beeld van de sociale verhoudingen: Als je een keer over je loon klaagde, was je altijd een 
communist hier in de Zaanstreek.  
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Zijn arbeidzaam leven van dik vijftig jaar typeerde hij als gebrek aan pensioen en aan adem, 
cement daar raakte je kapot van, liever een baal rijst, zakt altijd nog effies. Voor zich uit 
starend, mijmerde hij over de miljoenen balen die hij verstouwd moest hebben, al snel 
gevolgd door de trots over zijn ploeg die uit zo'n acht man bestond. De één een bekend 
worstelaar, niet bang voor een baaltje, de ander een wildebras, niet zo'n mooie sjouwer, 
maar wat eenmaal op zijn nek lag, ging er nooit meer af. Tegen de spierpijn was behalve 
een paar slokken jenever eiwit smeersel op de nek een probaat medicijn, een best middel, 
ook de volgende dag was de pijn plots weg, absoluut.  
In zijn woonkamer liet hij graag het verschil in sjouwen zien van de mannen in Zaandam en 
die van Wormerveer. De eerste droegen de baal dwars op de nek, op de kop, de tweede 
gedeeltelijk op de schouder tegen de nek; 't is de slag, dat is alles. Op een foto staat hij fier 
met één hand aan de punt van de op zijn schouder rechtopstaande baal, de ander zorgt voor 
het evenwicht.  

Einde 

Na de komst rond 1960 van de uitzendbureaus kwam er in 1971 een vergunningstelsel voor 
'tijdelijke arbeidskracht'. Hoewel gericht tegen malafide praktijken (koppelbazen), tekenden 
zich in de loop van de jaren tachtig de gevolgen af voor de losse ploegen. 
Rechtspersoonlijkheid via de Kamer van Koophandel was een bestaansvoorwaarde in de 
vorm van vereniging, stichting en later uitzendonderneming. Mede beïnvloed door de 
gedeeltelijke mechanisering van fysieke arbeid, kwam er een einde aan de losse ploegen. Op 
één na. De Wormerveerse gladoren trokken zich van de nieuwe wetgeving niets aan en 
konden het tot eind jaren negentig zonder enige frauderende smet bolwerken.  
Van een wet die de losse arbeid regelde, heb ik nooit wat gemerkt. Ik speelde wel de baas, 
maar ging niet over het geld. Dat kwam van het bedrijf dat alles via de boekhouder liet 
lopen, het loon en wat daar bij hoorde. Zo was het en zo bleef het. De inleners hadden in ons 
geval, denk ik, geen enkele behoefte aan een verandering. (…) Ons ging het om 
betrouwbaarheid, Goed voor het werk, goed voor de mensen. De jongens zouden nooit naar 
een uitzendbureau willen, dat kostte loon voor een kantoor. Toen het in 1998 bij Gerkens, 
tien jaar eerder overgenomen door Cargill, die kant opging, kondigde ik aan het jaar 
daarop met de ploeg te stoppen. Van de nog ruim twintig man zijn er daarna drie naar de 

Koogse ploeg gegaan en een paar kwamen in vaste dienst bij Gerkens.5  

Hier sprak Jan Aafjes, na jaren als losse arbeider gewerkt te hebben, vanaf 1977 de 'eerste 
man' (voorman, ook wel ploegbaas) van wat eerder de Wormerse ploeg heette. Na gekozen te 
zijn: ik ben gladoor, wij zijn allemaal gladoren, we eren onze voorvaders en heetten nu de 
Wormerveerse ploeg. Samen met de collega's uit Koog aan de Zaan (Koogse ploeg) en 
Zaandam (Kappie) vormden zij een jarenlange continuïteit, elk werkzaam voor de fabrieken 
en pakhuizen in de vestigingsplaats. Ze bestonden, naast kleinere met een kortere 
levensduur, uit vijftien tot veertig man en droegen meestal de naam van de eerste man die 
zonder formele hiërarchie letterlijk meewerkend voorman was ('de eerste onder zijn 
gelijken'). De losse arbeid kon als aanvulling op de vaste arbeid in de fabriek dienen, maar 
betrof overwegend verschillende vormen van transport. Van lichter (platte schuit met weinig 
diepgang) of wagon naar fabriek, pakhuis of distributieplaats en andersom; tot in de jaren 
veertig van de vorige eeuw met paard en wagen. Balen graan, meel, rijst, zout en cacao en 
zakken kolen.  
De eerste man nam het uit te voeren werk aan, maakte afspraken over voorwaarden als 
plaats, tijdsduur, (stuk)loon en aantal arbeiders, haalde het geld op bij de opdrachtgever(s) 
en betaalde de door hem geregistreerde arbeiders. De praktijk leerde of nieuwelingen het 
werk aan konden, familieleden of vrienden zorgden voor de tip of aanbeveling. Kern van de 
sollicitatie: waar kom je van?  
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Nummerstelsel 

Deze interne organisatie rustte op een zeer karakteristieke werkverdeling, de zogeheten 
besteking ('bestek' of plan maken) via een nummerstelsel. Degene die het langst bij de ploeg 
aangesloten was, had het laagste nummer (één) en kreeg als eerste het werk toebedeeld, 
meestal de voorman, gevolgd door de nummers twee, drie, enzovoort. De besteking was 
individueel, maar vaak gingen meerdere leden van een ploeg in de volgorde van hun nummer 
naar het inlenende bedrijf. De administratie bestond uit niet meer dan een schriftje of 
bloknootje.  
Hoewel later vooral telefonisch, kende elke ploeg, wekelijks tot dagelijks, een vaste tijd en 
plaats van besteking ('de beurs'). De eerste man en een bedrijfsvertegenwoordiger 
onderhandelden over het aan te nemen werk, of de eerste man verdeelde via de nummers het 
werk dat hij aangenomen had. Op deze beurs troffen elkaar ook de mannen die niet tot een 
losse ploeg behoorden, op zoek naar werk; de 'losse nummers'. In Wormerveer vond dat 
eerst plaats bij het hotel De Jonge Prins, ooit een herberg, op de hoek van de 
Zaanweg/Marktstraat. Na de sloop in 1979 verhuisde de beurs naar de overkant bij het 
sigarenmagazijn Bakker.  

Ook deze typerende werktoewijzing is niet van gisteren. Ze is bekend bij de gilden van 
korendragers, zakkendragers en andere sjouwerlieden die zich naast de nummering 
bedienden van een verdeling via dobbelstenen ('smakken'), vaak geworpen via een trechter. 
Beide systemen kwamen ook in de havens voor, bij grote als Amsterdam en Rotterdam, bij 
kleinere als Delfzijl en Zaandam. De oorsprong heeft alles te maken met de onregelmatige 
aankomst van de te transporteren goederen. Weersomstandigheden, oogsten en seizoenen 
leidden niet tot een duurzame, doorlopende arbeid. En dat betekende dat het moment en de 
situatie van grote invloed waren op de de vereiste hoeveelheid arbeiders. Nummeren of 
dobbelen en zelfs loten boden de mogelijkheid van objectivering, zoals bijvoorbeeld bij de 
korendrager ook een te luiden bel functioneerde – alleen degenen die binnen tien of vijftien 
minuten binnen waren, konden aan de verdeling van het werk deelnemen.6  

Ongebondenheid 

De oude korendrager, in de Zaanstreek zaad- of zeedsjouwer genoemd, biedt ook nog in een 
ander opzicht inspiratie om de arbeiders in de losse ploegen te begrijpen. De balen of zakken 
droegen ze op hun hoofd dat ze met een kap (een neklap, een 'losse capuchon') beschermden, 
afbeeldingen of verwijzingen zijn op veel plaatsen te zien. Zoals bij een deurkalf (een 
tussendorpel die de deur scheidt van het bovenlicht) van een huis in Zaandam waar een 
'manspersoon', de korendrager staat; jaartal: 1699. Persoonlijk heel vertrouwd is de 
fietsroute langs Ouderkerk aan de Amstel met de gevelsteen D'CORENDRAGER van het 
zeventiende-eeuwse pakhuis in de Kerkstraat die ook nog eens een uitloper is van de 
Korendragerstraat. Een bezige man met een bollende, blauwe pofbroek, een rode kiel en een 
zak op zijn hoofd, zo gevuld dat die zich om zijn oren voegt. En wat te denken van deze 
beschrijving: Hier staat geen figurant, maar een persoonlijkheid. Een man met een gezicht, 
letterlijk en figuurlijk. Hij vertegenwoordigt een type beroepsbeoefenaar dat in het 
zeventiende-eeuwse stadsleven verre van zeldzaam en bovendien economisch en 

maatschappelijk onmisbaar was.7 Sprekend is de schets van de sjouwers met koren, turf en 
bier in 1696 door een Amsterdamse makelaar: niet van de discreetste en civielste 

(bescheiden noch aangepast).8  
Bijna twee eeuwen later sprak het Burgerlijk Armenbestuur van 'de Zaankant' verontrust 
over de onzichtbaarheid van de losse arbeiders. Gemarginaliseerd, stoffelijk en geestelijk 

lager dan de vasten.9 Zij het met nuances bevestigden bedrijfsfunctionarissen dit 
eeuwenoude beeld. Zo'n ploeg bevatte altijd wel een paar mannen aan de onderkant van de 
samenleving. Hard werken, maar weinig geld opzij leggen. Een ander slag mensen. Niet 
geïnteresseerd in de regelmaat van een vaste baan en soms een liefhebber van het café.10  
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De geïnterviewde losse arbeiders daarentegen legden de nadruk op hun reële bestaan met 
onzekerheden, waarmee goed te leven viel. Enige trots is hun niet vreemd, noch 
opportunisme: Je vrijheid niet alledag te hoeven werken, was aanlokkelijk. Ook de kans op 
een langere vakantie. Dat kon, omdat we harde werkers waren, met vrijheidszin. Maar je 
moest ook weer niet te lang weg, dan verviel je nummer. Een vaste baan was armoede.11 
De meesten waren een jaar of dertig/veertig. De ouderen, sommigen werkten tot aan hun 
AOW bij een losse ploeg, zijn voorbeelden van een 'healthy worker'. In tegenstelling tot 
meerdere arbeidsongeschikt verklaarde collega's waren zij ware overlevers, geselecteerd door 
de praktijk van de arbeid. Fit en fysiek sterk, niet getroffen door chronische blessures of 
andere gezondheidsbeperkingen.  

Hun opportunisme is ook een uitdrukking van een ongebonden mentaliteit die samenhangt 
met de losse verhouding tot het bedrijf. Een onafhankelijkheid die de vrijheid bood niet 
opgenomen te zijn in de gewoonten, de traditie, de cultuur, de vanzelfsprekendheden van 
een bedrijf. En bovendien door de ervaren bedrijfsverschillen een relativering mogelijk 
maakte. Weliswaar kon de bedrijfshiërarchie niet ontlopen worden, noch de druk van de 
winstdoelen en snel en efficiënt te moeten werken. Maar alleen al de keuze een dag niet te 
werken, een week of langer voor een vakantie uittrekken, roept een vrije handelingsruimte 
op, een basis van autonomie. Een leven naast het werk. Bijvoorbeeld 's middags trainen als 
amateurwielrenner, paling zetten of juist legen, zeilen, actief in de duivensport.  
Logischerwijs kon dit vrijheidsbesef sterker geuit worden bij een ruime werkgelegenheid en 
een vol loonzakje, maar één omstandigheid droeg steeds bij aan de ongebondenheid van de 
losse arbeiders, dat was hun organisatie. Een vorm van nauwelijks geregelde zelforganisatie. 
Niet alleen individueel, maar ook collectief. Dat laatste door vele onderlinge contacten en 
(minstens jaarlijkse) bijeenkomsten over de gang van zaken, bovendien gevoed door de 
regelmatig voorkomende persoonlijke/familiaire banden buiten het werk en een traditie van 
'vader op zoon'. De typering van 'een gesloten wereld', kon dan ook zowel een verwijt als een 
waardering inhouden, afzondering van anderen of loyaliteit aan elkaar.  
Tot slot. Alle nuancering daar gelaten, de losse ploegen zijn niet alleen een onmisbare 
schakel, lokale transporteur van broodnodige goederen. Als vrijbuiters corrigeerden ze hun 
maatschappelijke achterstelling met hun drang tot autonomie. Vaak droegen we de naam 
asociale mensen te zijn die vloekten, zopen en hun vrouw sloegen. Misschien weleens 
vroeger, toen we in kleine huisjes woonden zonder douche, geen slaapkamers, met vier tot 
tien kinderen, waarvan de helft de leeftijd van vijf jaar niet haalde. Vandaag zijn we harde 
werkers met een eigen mening, woning, vrouw en kinderen, en als mensen ons 

onaangepast zouden vinden, zijn we daar nog trots op ook.11  

 
1 Uitgave ''Wormerveer Weleer'': Historische Vereniging Wormerveer – www.hvwormerveer.nl  

2 Jan Aafjes (1934), interviews 9 en 30 juni 2016. Totaal onverwacht overleden op 6 oktober 2016, waardoor 

beoogde vervolggesprekken niet plaatsvonden. 

3 Nol Grootes (1943), interview 26 april 2013. Nol werkte van 1970 tot 1998 bij Kappie, daarna aansluitend 

negen jaar bij de Koogse Ploeg.  

4 H.R. Korver, Wormerveerse arbeiders hebben 'zwaar' verleden, De Zaanlander 4 augustus 1962.  

5 Jan Aafjes, zie noot 1. 

6 W.H.M. de Fremery, Moet de arbeidsbemiddeling in het havenbedrijf geregeld worden? In: Tijdschrift der 

Nationale Vereeniging tegen de werkloosheid, maart 1914. Zie voor korendragers: 1) A. Knotter, Stedelijke 

economie en arbeidsmarkt. Amsterdam in de eerste helft van de negentiende eeuw BMGN, 101 1986 afl. 4, pp. 

551-580 – Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (Koninklijk Nederlands 

Historisch Genootschap). 2) A.J. Teychiné Stakenburg, Zakkendragers van Rotterdam, Rotterdam 1984, p. 20. 

7 A. de Vries, Ingelijst werk. De verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne Nederlanden. Zwolle, 

2004, p. 140. 

8 A. de Vries, p. 139. 
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9 De arbeidsenquête van 1890/1891 maakte geen melding van de losse ploegen in de Zaankant (Zaandam, Koog 

a/d Zaan, Zaandijk, West-Zaan, Wormerveer, Wormer, Krommenie, Assendelft). Wel kwam het Armenbestuur 

aan het woord. Verslag omtrent het onderzoek ingesteld door de Derde Afdeeling der Staatscommissie van 

Arbeidsenquête, benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 (Staatsblad no. 1).  

10 Fred Mulder, (gepensioneerd) interview 30 juli 2014, loonadministrateur bij Gerkens Cacao, Wormer (Cargill), 

contact met de ploeg van Jan Aafjes. 

11 Rob Buijs (1955), interview 24 juni 2015, werkte van 1976 tot 1989 bij Kappie. Zowel zijn vader als grootvader 

waren eerste man. 

12 Jan Aafjes, zie noot 1. 
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