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Staking voor twee
dubbeltjes erbij

Eerste staking Amsterdamse scheepstimmerlieden, de ‘bijltjes’

Het is op 28 april 1869 opvallend stil op
de kleine scheepswerven van de
Amsterdamse Oostelijke Eilanden. Er
wordt niet gewerkt. De ‘bijltjes’ staken:
de scheepstimmerlieden. Voor het
eerst leggen geschoolde arbeiders in
Nederland georganiseerd het werk neer. 
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‘Op de scheeps-
werven te
Amsterdam is
de arbeid met
kracht en lust
hervat,’ meldt
de Delftsche
Courant op 21
mei 1869. Na

ruim drie weken is de eerste staking van ge-
schoolde arbeiders in Nederland voorbij. Het is
geen toeval dat die juist op de Amsterdamse
Oostelijke Eilanden is uitgebroken. De arbeids-
omstandigheden op de kleine werven van Kat-
tenburg, Wittenburg en Oostenburg zijn na het
instorten van de internationale scheepsvracht-
markt slecht. 
Een bekwame scheepstimmerman verdient

rond deze tijd 1,80 gulden per dag. Maar in de
winter en bij slecht weer kan er niet gewerkt
worden en wordt er niet uitbetaald. Ook de lan-
ge werkdagen van twaalf uur zijn een doorn in
het oog van de scheepstimmerlieden. Na de
werkdag kan de baas zijn personeel ook nog
 allerlei klusjes laten opknappen, het ‘allegaren’.
Bovendien worden ze geacht hun eigen gereed-
schap te bekostigen. Dat leidt tot onvrede onder
de ‘bijltjes’, zoals de Amsterdamse scheepstim-
merlieden bekend staan, naar het gereedschap
dat zij op de werf gebruiken.

Stevig gesprek
Maart 1869 komen de scheepstimmerlieden van
de particuliere werven bijeen. Deze bijeen-
komst is niet bedoeld voor de arbeiders van de
marinewerf, waar de arbeidsomstandigheden
veel beter zijn. De politie krijgt lucht van de ver-
gadering. De onderwerpen en de reputatie van
de bijltjes zijn redenen genoeg om ze in de gaten
te houden. 
Het gebouw Tot Heil Des Volks aan de Recht

Boomssloot zit bomvol. Hermanus Akkerman,
een scheepstimmerman uit de Paternoster-
steeg, spreekt de vierhonderd aanwezigen toe.
Volgens een politierapport wordt er geklaagd
‘dat de financiële toestand der werklieden ach-
teruitgaat en de bazen rijker worden’. Er worden
drie eisen geformuleerd: twee dubbeltjes loons-
verhoging, werkdagen van tien uur en afschaf-
fing van het allegaren. En er wordt een vakver-
eniging opgericht: Eendracht.
De informatie die de politie tijdens de bijeen-

komst verzamelt, komt al snel onder ogen van
de procureur-generaal van Noord-Holland.
 Akkerman wordt op het politiebureau ontbo-
den voor een stevig gesprek. Eind april worden
de werfeigenaren onder druk gezet: als de eer-


