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Woord vooraf
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onbezonnenheid, abrupt heb afgebroken. Een mens moet af en toe zichzelf durven uitdagen,

overstijgen, zelfs een beetje pijn doen om vooruit te gaan in denken en zijn. Deze scriptie is

het eindproduct van veel intellectueel plezier en verwerken van boeiende historische

inzichten en opdrachten, hard studeren na de werkuren en gedurende meerdere jaren

ongeveer alles opzij schuiven dat enigszins kon opzij geschoven worden, van een eindeloze

reeks papers schrijven en opnieuw de vreugden van examenstress ontdekken.

Een universitaire opleiding volgen en een scriptie schrijven is tot op zekere hoogte

een schizofrene bezigheid. Schizofreen in de zin dat zowel de eenzaamheid als de sociale

omkadering van even groot belang zijn om de tocht tot een goed einde te brengen. Het is

een intellectuele trektocht die je soms heel erg op jezelf terugwerpt en tegelijk nooit helemaal

alleen laat staan. Aan het einde van die tocht wil ik al diegenen bedanken die ik op mijn weg

tegenkwam, die steeds klaarstonden om te helpen, mij terug vaste grond onder de voeten
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Buitengewoon veel dank ook aan al die familie, trouwe vrienden en naaste zeer

gewaardeerde collega’s die tonnen geduld en begrip hebben opgebracht voor een

systematische afwezigheid en, eerlijkheid gebiedt het, kribbigheid als het minder vlot ging.

Maar ook voor de vreugde die ze deelden als er weer een onderdeel tot een goed einde was

gebracht, voor de interesse die ze blijvend aan de dag hebben gelegd met betrekking tot de

onderwerpen die mij in de loop van de opleiding boeiden en de nieuw verworven inzichten

die ik met hen mocht (mag) delen.

Uiteraard ook meer dan gewone dank voor de academische en administratieve

medewerkers van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Gentse Universiteit. De

professoren en assistenten die met eindeloos geduld mijn e-mails hebben beantwoord, mij

met raad en daad bijstonden als de kloof tussen het bureau thuis en de universiteit te groot

dreigde te worden, bij wie ik de deur steeds open vond als een opleidingsonderdeel of een

opdracht niet meteen duidelijk werd. Speciale dank gaat daarbij uiteraard uit naar dr.

Stephan Vanfraechem die mij motiveerde om dit thema aan te pakken als een Gentse light



versie in het verlengde van zijn doctoraal onderzoek naar de arbeidsverhoudingen in de

haven van Antwerpen. Naar mijn promotor prof. dr. Eric Vanhaute die eindelijk het

eindproduct krijgt dat ik hem sinds lang beloof en die mij de nodige academische vrijheid gaf

om dit op eigen tempo tot een goed einde te brengen. Maar ook naar prof. dr. Jean

Bourgeois die mij op het einde van de kandidaatsopleiding streng maar rechtvaardig

bezwoer dat ik niet zo ver gekomen was in de opleiding om nu nog op te geven en dat ik niet

de enige was die in de opleiding geïnvesteerd had dus dat er ook output mocht komen. Zijn

woorden zijn mij het ganse traject bijgebleven.

Uiteindelijk maar niet minder gemeend dank aan Marie-Paule en Astrid, de dames die

de bibliotheek en administratie van de Vakgroep Nieuwste Geschiedenis, het vijfde verdiep,

in goede banen leiden en bij wie ik mij steeds welkom voelde met mijn vragen of verhalen.

Alsook aan de medewerkers van het Amsab-ISG en De Zwarte Doos (Stadsarchief Gent) die

mij de weg toonden naar het juiste bronnenmateriaal. Hun geduld en behulpzaamheid

verdient niets anders dan waardering. Het blijft een apart gevoel om lang en intensief in de

rust van een archief te kunnen graven in de bronnenreeksen en ik mis het nu reeds.

Aan iedereen die ik niet vernoem in deze bloemlezing, vergeef mij de vergetelheid en

zoek er geen kwaad opzet achter, mijn dank is daarom niet minder groot en welgemeend.

Maar bovenal, het eindproduct van mijn opleiding tot Licentiaat in de geschiedenis

draag ik op aan mijn vader die mij leerde nadenken over het heden zonder het verleden te
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leven lang dankbaar voor.

Jeroen Brugge

21 juli 2009



 “Voor het overige ben ik volkomen van oordeel dat èn patroon èn werkman zich hoeven te

verstaan en ervan moeten doordrongen zijn dat de belangen van den eene ook deze zijn van

den anderen om het goede doel te bereiken dat zou moeten zijn de volmaakte eendracht,

overeenkomst en wederzijdsche hulpbieding.”

     Havenkapitein Fouquet, 20 juni 19201

                                                  
1 Stadsarchief Gent - Reeks HA 257. Uittreksel uit schrijven van Havenkapitein Fouquet aan de Gentse Schepen
van Handel.
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Inleiding

Terugkeren in de geschiedenis van Gent staat meestal gelijk aan verhalen vertellen

over het textielverleden van de stad, over het laken dat aan de basis van de welstand lag, de

fabrieken die later een enorm lompenproletariaat op de been brachten, de sociale strijd die

gevoerd werd om de vaak mensonterende levensomstandigheden van de spinster en wevers

in de cité’s naar een fatsoenlijk niveau te brengen. Het academisch onderzoek en de

literatuur naar dat veelbewogen en roemrijke (zo noemt men dat dan) textielverleden en de

sociale strijd die daar onlosmakelijk mee verbonden is vult gemakkelijk een bibliotheek. Daar

is uiteraard geen enkel bezwaar tegen. Integendeel.

Gent heeft echter nog een zeer belangrijke economische peiler die al even verankerd

zit aan de stad maar tot op vandaag veel minder onderwerp van diepgaand economisch,

historisch of sociologisch onderzoek was: de haven. Verhalen schrijven over de haven van

Gent in een historisch perspectief kan niet zonder het te hebben over de zoektocht, die reeds

in de middeleeuwen centraal stond in het beleid van de stad, naar een rechtstreekse

verbinding met de zee. In de dertiende eeuw was dat via de Lieve naar het Zwin en Damme,

in de zestiende eeuw via de Sassevaart richting Westerschelde en uiteindelijk in 1827 via

een echt zeekanaal, het Canaal van Neuzen op Gent beter bekend nu als het Kanaal Gent –

Terneuzen dat vanaf dan dienst zal doen als de voornaamste economische slagader van de

stad. Met het Kanaal Gent – Terneuzen kwamen ook de zeeschepen die steeds grotere

proporties aannamen en steeds meer tonnen goederen aan en af sleepten. Meteen ook het

begin van de aanslepende discussies met de Nederlanders over uitdieping en verbreding

van de cruciale toegangswegen en het bouwen van alsmaar grotere zeesluizen. Discussies

die ogenschijnlijk soms vastlopen op al dan niet absurde natuurrichtlijnen maar in

werkelijkheid gaan over concurrentiekracht en Nederlands protectionisme.1 Wat niet naar

Gent of Antwerpen gaat, gaat naar Rotterdam of Terneuzen / Vlissingen. Zo eenvoudig ligt

dat.

De haven kende af en toe een serieuze economische dip, al dan niet ten gevolge van

oorlogen, maar legt sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog tot in 1931 vooral een mooi

groeitraject voor. Hierna volgt een terugval in de groei ten gevolge van de economische

                                                  
1 Op 12 januari 2009 heeft het SAF (Stakeholders Advies Forum), dat alle Oost-Vlaamse en Zeeuwse
belanghebbenden verenigt in een eindadvies aan Vlaams minister Kris Peeters en de Nederlandse Minister van
Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga te kennen gegeven dat de bouw van een tweede grote zeesluis in
Terneuzen de beste oplossing is om de toegankelijkheid van de kanaalzone Gent-Terneuzen te garanderen op
langere termijn. Een enorm belangrijk signaal voor de respectievelijke overheden om intensief verder met elkaar
te onderhandelen in de hoop op een akkoord voor eind 2009. Bronnen: Jaarverslag Havenbedrijf Gent 2008, p. 5
en www.standaard.be
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crisis maar vanaf 1936 zal de haven zich opnieuw herpakken.2 Vandaag is de haven goed

voor een goederenoverslag van 47,1 miljoen ton en stelt direct en indirect 65.730 mensen

tewerk (waarvan 28.000 direct). Het enorme belang voor een gunstige economische

ontwikkeling van de Gentse regio en ver daarbuiten hoeft hier verder geen betoog.3  Vandaag

beschikt de haven over gespecialiseerde terminals voor opslag en distributie van granen,

ertsen, steenkool, petroleum, meststoffen, fruitsappen, auto’s, etc. Sinds kort is er ook een

volwaardige containerterminal.

Havens zijn een fundamenteel onderdeel van de economie van een stad, land,

grotere regio en tegelijk een microkosmos die zowel terminologisch als geografisch

afgesloten blijft voor wie er niet direct mee te maken heeft. Nochtans is ook deze specifieke

omgeving volledig het werk van mensen die de schepen binnenloodsen en aanmeren,

dokken uitgraven en aanleggen, instaan voor de afhandeling van de goederen, transport

verzorgen, administreren enz. Wanneer we het over de mensen aan de haven hebben is er

echter één categorie die er meteen uitspringt en steeds in één adem genoemd wordt met de

havenactiviteit: de dokwerker. Een beroepscategorie die tot de verbeelding spreekt en

doorgaans geassocieerd wordt met een ruw maar oprecht volk dat niet aarzelt om hard op

de tafel te slaan als hun rechten in het gedrang komen maar er ook in de meest barre

omstandigheden voor zorgt dat de schepen niet langer moeten aangemeerd blijven dan

nodig. Gent is onlosmakelijk verbonden met zijn contingent dokwerkers. Het is dan ook zeer

merkwaardig dat een intensieve speurtocht in de wetenschappelijke historische literatuur

rond deze beroepsgroep in het algemeen en zeker in Gentse context weinig relevants en

actueels opleverde. Veel fragmentarische info, dat wel, maar hoegenaamd geen

doorwrochte werkstukken die een specifiek onderdeel van leven en werk van de

havenarbeider als uniek onderwerp hebben. We zullen in een apart hoofdstuk dieper ingaan

op de bestaande literatuur en het bronnenmateriaal.

Deze scriptie die het resultaat is van behoorlijk wat ploeg- en spitwerk in de

bestaande literatuur en vooral de archiefbronnen wil op een bescheiden wijze trachten om

deze lacune deels mee te dichten. We doen dit in navolging van dr. Stephan Vanfraechem

die in 2005 als eindproduct van zijn doctoraal onderzoek het boek ‘Een sfeer om haring te

braden. Arbeidsverhoudingen in de Haven van Antwerpen, 1880 – 1972’ op de markt bracht ,

                                                  
2 Bijlage 1: goederenbeweging import - export, 1913 – 1938.

3 De maritieme goederenoverslag steeg tot 27 miljoen ton en de binnenvaartoverslag nam toe tot 20,1 miljoen ton
(globale stijging van 10% ten opzichte van 2007). 2008 mag dan wel een absoluut recordjaar geweest zijn, ten
gevolge van de crisis incasseert de Gentse haven dit jaar reeds een terugval van 28,9% wat overeen komt met
16,8 miljoen ton goederen. Een sterke achteruitgang werd genoteerd in zowel de droge bulk (-40%), als het
conventioneel stukgoed (-32%), de roro-trafiek (-30%) en het containervervoer (-21%). Bron: Jaarverslag
Havenbedrijf Gent 2008, p. 8 en www.lloyd.be
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maar in dit geval toegespitst op de haven van Gent en binnen de zeer welomlijnde periode

van het interbellum (1919 – 1939). Gezien het feit dat deze scriptie het eindproduct is van

een opleiding tot Licentiaat in de geschiedenis en geen resultante van een diepgaand

doctoraatsonderzoek zal de weerslag automatisch een stuk algemener en oppervlakkiger

zijn en vooral tot doel hebben om te bewijzen dat de auteur het métier van de historicus in de

vingers heeft. We hopen niettemin dat het eindresultaat prikkelt en een voorzet geeft tot

verder en intensief onderzoek.

Wie in dit werkstuk op zoek gaat naar gemakkelijk verteerbare sociale verhalen over

het leven van de dokwerker aan de haven en op het thuisfront zal ontgoocheld worden.

Uiteraard zijn we niet blind gebleven voor de brede maatschappelijke context maar de focus

ligt onmiskenbaar op de ontwikkeling van het sociaal overleg in een specifieke havencontext

en de brede politiek-economische achtergrond waartegen dit overleg zich afspeelde. Deze

thesis handelt over het opbouwen van rechten en het zoeken naar een evenwicht in de

arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer in een scharnierperiode waarin de

economie en dus ook het arbeidskader op en neer ging als een jojo. Een periode ook waarin

alle partijen voelen dat de maatschappij, zeker na de Eerste Wereldoorlog, fundamenteel

aan het wijzigen was en waarbij de klassieke verhoudingen van patron versus arbeider

dringender diende te worden herbekeken. Maar ook een tijdsgewricht waarin alle betrokken

partijen in toenemende mate tot het besef komen dat een gestructureerd overlegkader

waarin relatieve sociale rust gegarandeerd wordt, economisch en sociaal meer oplevert dan

een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer die voortdurend onder druk staat en

waarbij arbeiders hun rechten enkel kunnen afdwingen door middel van stakingen en

conflicten. Niet dat elke vorm van sociaal conflict opeens verdween bij de aanvang van het

interbellum, het tegendeel was waar zoals alvast mag blijken uit de juni-stakingen van 1932

en 1936, maar we zullen wel constateren dat de opstoten van fysieke strijdbaarheid afnemen

naarmate de cultuur en structuur van sociaal overleg aan de onderhandelingstafel toeneemt.

Op het einde van het interbellum is er ongetwijfeld nog veel werk aan de winkel om verder

recht te trekken wat scheef is op het gebied van arbeidsverhoudingen, er zal trouwens altijd

een spanningsveld blijven bestaan tussen werkgevers en werknemers omdat de motieven

achter hun acties nu eenmaal fundamenteel anders zijn, maar we kunnen niet rondom het

feit dat een pak fundamentele wijzigingen zijn doorgevoerd ten voordele van de werknemer

op sociaal en zeker ook op wetgevend vlak. In de Gentse haven zal de arbeidsomkadering

van de dokwerkers fundamenteel wijzigen op het moment dat het Arbeidsstatuut (AS) na een

lange onderhandelingsperiode in voege komt en het Arbeidscomiteit of paritair Comité (PC)

van de haven van Gent definitief vorm en de nodige erkenning krijgt.

Geschiedenis die enkel over de grote ontwikkelingen praat en daarbij het werk van

mensen vergeet is steriel. Het omgekeerde is in mijn ogen echter al even zinloos. Verhalen
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vertellen van mensen zonder deze te kunnen ophangen aan de grote maatschappelijke

gebeurtenissen die elk van ons dagelijks beïnvloeden is charmant maar mist achtergrond en

daardoor ook verklaring op langere termijn.

Deze scriptie is opgedeeld in drie fundamentele blokken zijnde een brede schets van

de maatschappelijke ontwikkelingen tijdens het interbellum, een doorlichting van de rol en

evolutie van de syndicaten in het algemeen en een onderzoek naar de ontwikkeling van de

sociale verhoudingen tussen werkgevers en werknemers aan de Gentse haven. De eerste

twee blokken zijn voornamelijk op basis van literatuur tot stand gekomen, het deel met

betrekking tot de sociale evolutie aan de haven is het eindresultaat van archiefonderzoek.

In een eerste hoofdstuk van deze scriptie zal de lezer dan ook meegenomen worden

in een overzicht van de grote politiek, economische en maatschappelijke ontwikkelingen die

het interbellum kenmerkten. De focus komt daarbij voornamelijk te liggen op de wetgevende

initiatieven die de arbeids- en levensomstandigheden van de werknemer te gronde wijzigden

en verbeterden maar ook op de brede economische ontwikkelingen die al even vaak de

impuls gaven om een welbepaalde sociale ontwikkeling te versnellen of af te remmen. In een

volgend hoofdstuk blijf ik uitgebreid stilstaan bij de ontwikkeling en rol van de christelijke en

socialistische vakbond als voornaamste protagonisten in de strijd voor sociale ontwikkeling

en als doelgroep bij uitstek in deze paper omdat deze syndicaten in toenemende mate als

gestructureerde spreekbuis voor de havenarbeiders zullen optreden. De focus komt daarbij

voornamelijk te liggen op de Syndikale Kommissie (SK) of de socialistische vakbond die het

schouwspel alleen al omwille van haar ledenaantal domineerde en in minder maar niet

onbelangrijke mate de christelijke vakbond (later ACV). Komen slechts in de marge of

helemaal niet in beeld: de werkgeversorganisaties omdat dit een reusachtig veld van

onderzoek op zich is en deze scriptie nu eenmaal begrenzingen kent in tijd en ruimte, en de

liberale vakbond omdat de rol daarvan tijdens het interbellum onbetekend tot onbestaand

was. We belichten achtereenvolgens de verhoudingen tussen beide syndicaten en hun

respectievelijke positionering in het brede decor van sociale ontwikkeling en overleg, gaan in

een kort hoofdstuk dieper in op de waarde en evolutie van de ledenaantallen van de

syndicaten als absolute basis van hun macht om uiteindelijk nog even stil te staan bij de

specifieke ontwikkelingen in de schoot van zowel SK als ACV.

In een derde hoofdstuk verplaatsen we ons volledig naar de Gentse haven waar we kort

blijven stilstaan bij het operationele kader waarin de dokwerkers hun vak moesten

uitoefenen, meer bepaald de haveninrichting en havenuitrusting, maar ook bij de

economische ontwikkelingen aan die haven en het beroep van dokwerker an sich. Bij de

toelichting met betrekking tot de dokwerker zullen we niet enkel de specificiteit van het

beroep bespreken maar ook uitgebreider blijven stilstaan bij de sociale breekpunten en

ontwikkelingen die het debat aan de onderhandelingstafel gestuurd en beheerst hebben
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tussen de twee wereldoorlogen. In een voorlaatste, maar niet het minste, hoofdstuk nemen

we zelf plaats aan de onderhandelingstafel. Op basis van een samenvatting en analyse van

gemeenteraadsverslagen, verslagen van de adviescommissie van de haven, het

Arbeidscomité (of Gewestelijk Comité) en het Vast Bureau (of Bestendig Bureel) volgen we

op de voet wat de grote onderwerpen van discussie waren, welke strategie werkgevers en

werknemers kozen en welke argumenten ze in het strijdperk gooiden maar vooral ook

wanneer en waarom het water soms wel en soms niet diep bleek te zijn. Bijzondere

aandacht zal daarbij geschonken worden aan het ontstaan en de evolutie van het Arbeid- of

Werkstatuut als tastbaar product van een onderhandelingscultuur in plaats van een

conflictcultuur en aan de werking van het Arbeidscomiteit en het Vast Bureau als

instrumenten bij uitstek om dat sociaal overleg vorm te geven en arbeidsconflicten aan het

vilt van de onderhandelingstafel te beslechten.

Alvorens te besluiten zal in een vijfde en laatste hoofdstuk nog heel even stilgestaan worden

bij het fenomeen staking omdat dit, alle overleg ten spijt, toch nog steeds het ultieme wapen

is dat de syndicaten in handen hebben om hun eisen kracht bij te zetten. Maar ook omdat

het stakingswapen op zich een interessante evolutie van wilde naar georganiseerde en

erkende staking zal doormaken tijdens het interbellum. Bijzonder aandacht gaat daarbij naar

de grote stakingen van 1932 en 1936 en hun, relatieve, impact op de Gentse haven omdat

dit toch twee belangrijke en eerder onverwachte erupties van manifeste onvrede waren bij de

werknemers op het moment dat de zoektocht naar sociale vrede door overleg steeds

prominenter op het voorplan kwam.

Rest mij niets anders dan mij over te geven aan de evaluatie van de lezer en mijn

dankbaarheid te betuigen voor diegenen die de moed hebben om zich door dit werkstuk te

laten meenemen naar een tijdsgewricht en een strijd die onverminderd aan de basis liggen

van alle sociale lusten die we vandaag onverminderd plukken en die ondertussen voor veel

mensen schrikwekkend evident zijn geworden. Uit het onderstaande zal hopelijk blijken dat

arbeidsverhoudingen en –rechten constructies zijn die ook tijdens het interbellum

opgebouwd werden op basis van langdurige en volgehouden onderhandelingen waarbij alle

partijen systematisch water in de wijn moesten doen en permanent moesten zoeken naar

een aanvaardbaar compromis. Laten we vooral niet vergeten dat deze sociale constructies

opgebouwd zijn door, vaak bevlogen, mensen die niet noodzakelijk gelijke belangen hadden

en hebben met als consequentie dat deze constructies dus even gemakkelijk weer onder

druk kunnen worden gezet en afgebroken.
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Hoofdstuk 1 - Het interbellum. Sociaal, economisch en politiek

klimaat

Het is geenszins de bedoeling om de geschiedenis van België te herschrijven in deze

scriptie. Daar tegenover staat dat de ontwikkelingen aan de Gentse haven ook niet los

kunnen gezien worden van de algemene economische en sociale evoluties in België tijdens

het interbellum. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen

en kerndata die de periode tussen de twee oorlogen kenmerkten. We doen dit zonder veel

originaliteit en met nadrukkelijke dank aan Theo Luyckx en Marc Platel, Helmut Gaus, Els

Witte en Jan Craeybeckx, Rik Coolsaet, Marc Reynebeau  en Mark Van Den Wijngaert bij

wie we gretig informatie ontleenden en die stuk voor stuk op een zeer heldere, indringende

en literaire wijze de geschiedenis van België ontsloten.4

Na vier jaar ontbering in de loopgraven keert een massa soldaten terug van de

frontlinie naar het reguliere leven. Onder hen een groot deel arbeiders die nu zonder werk en

dus inkomen zaten. Ze treffen een land aan in diepe economische crisis en heel wat onder

hen worden dan ook afhankelijk van het Nationaal Comité voor Hulp en Voedingsmiddelen

(onder voorzitterschap van Emile Francqui, topman van de Société Générale). In 1918 telt

België al ruim 1 miljoen werklozen. Een onhoudbare situatie temeer daar diezelfde arbeiders

een onmisbaar element waren in de wederopbouw van België. Hoewel de situatie ietwat

rooskleuriger lijkt in 1919, ondermeer dankzij de herstelbetalingen van Duitsland, zal de

crisis zich zeker stevig laten voelen tot in 1921.

De Katholieken en Liberalen, de burgerlijke partijen, kunnen niet langer rond de

kreten om meer inspraak en sociale vooruitgang. De opofferingen die de arbeidersmassa

bracht gedurende WOI en de noodzaak aan arbeidskrachten om de industrie zo spoedig

mogelijk weer op dreef te krijgen zijn twee cruciale elementen die niet meer kunnen

genegeerd worden. Dit wakkert een proces van bewustzijnsverandering aan dat ondermeer

zal leiden tot de vorming en groei van een solide machtsbasis voor de socialistische partij en

de vakbewegingen. De socialisten die aan het begin van WO I een politieke koerswijziging

doormaakten door onomwonden te kiezen voor solidariteit en patriottisme (zij keuren mee de

                                                  
4 LUYCKX, Theo en PLATEL, Marc. Politieke Geschiedenis van België 1, 1789 – 1944, 404 p. - GAUS, Helmut.
Politieke en sociale evolutie van België. 176 p. - WITTE, Els, CRAYEBECKX, Jan en MEYNEN, Alain. Politieke
geschiedenis van België van 1830 tot heden. 478 p. - COOLSAET, Rik. België en zijn buitenlandse politiek 1830
– 2000. 670 p. -  REYNEBEAU, Marc. Een geschiedenis van België. 448 p. -VAN DEN WIJNGAERT, Mark. e.a.
België, een land in crisis. 255 p.
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mobilisatie goed), beseffen nu beter dan wie ook dat dit het momentum is om hun

eisenpakket om te zetten in concrete maatregelen. Het zou echter foutief zijn om daarmee

ook meteen te laten uitschijnen dat dit proces van conformering binnen de socialistische

partij zonder slag of stoot verliep. Nog in 1917  zal het pacifistische standpunt zoals

ingegeven door socialistische Internationale van Stockholm 1917 een groot discussiepunt

vormen binnen de Belgische Werkliedenpartij (BWP) en zal het Camille Huysmans, toen

secretaris van de Tweede Internationale, de grootste moeite kosten om de BWP trouw aan

het regeringsstandpunt en aan de onderhandelingstafel te laten blijven. Het zal ook deze

tweespalt tussen enerzijds regeringsgezindheid en anderzijds pacifisme zijn die uiteindelijk

zal leiden tot een breuk in de socialistische partij en o.a. ontstaan van de Kommunistische

Partij (KP) in 1921.

Niettemin zullen de socialisten zich in nauw samenspel met de grote financiële en

industriële belangengroepen die België rijk is, achter het project van wederopbouw scharen.

Tegelijk zullen zij garant staan voor sociale rust en het uitblijven van onlusten, we nemen het

woord revolutie met enig voorbehoud in de mond, onder de arbeidersmassa. Aan deze

regelrechte herpositionering van de BWP was wel een stevig prijskaartje verbonden onder

de vorm van verregaande toegevingen op sociaal en politiek gebied. In deze optiek wordt

ook gesproken van het reformisme van de BWP en de Syndikale Kommissie (SK) waar we

verder in deze scriptie zullen op terugkomen bij het hoofdstuk met betrekking tot de

syndicaten.5

De socialisten zullen dan ook een plaats weten te verzilveren in de eerste Regering

van Nationale Eenheid, de regering van Loppem genaamd naar de geheime besprekingen

tussen vorst en sterkhouders uit bezet België waaruit de eerste driepartijenregering zal

voortvloeien, en de syndicaten kanaliseren zoals voorzien de onvrede van steeds meer

arbeiders.6 In 1918 zal Koning Albert trouwens zelf oproepen tot het vormen van die Union

Sacré en drukken op de noodzaak aan sociale hervorming. Een sterk signaal naar de

traditionele partijen en belangengroepen dat de tijden definitief veranderd zijn en dat de

maatschappelijke verhoudingen in hun kern gewijzigd waren en dat ook zouden blijven. De

socialisten worden vanaf nu gezien als een integrerende factor in het regime. Van november

1918 tot november 1921 zullen de drie levensbeschouwelijke partijen dan ook de handen in

                                                  
5 Reformisme is het streven om een systeem, wetenschap of samenleving door systematische ingrepen te
wijzigen en te hervormen. De bekendste reformistische stroming is het socialistisch reformisme, gericht op
hervorming van de kapitalistische samenleving. De term wordt voornamelijk in een negatieve context gebruikt
door aanhangers van meer radicale socialistische stromingen. De aanhangers zelf spreken liever van sociaal-
democratie of simpelweg socialisme. Bron: NAUWELAERTS, Mandy. De socialistische syndikale beweging na de
Eerste Wereldoorlog (1919 - 1921). In: BTNG / RBHC, p. 62 e.v.

6 Bijlage 2: overzicht van de Belgische Regeringen, 1919 – 1939.
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elkaar slaan (regering Delacroix I, Delacroix II en Carton de Wiart). De noodzakelijke

hervormingen die de socialisten in de eerste jaren na de oorlog als pasmunt eisen zullen zich

vooral kristalliseren in de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht, de afschaffing

van artikel 310 van het strafwetboek dat staking vrijwel onmogelijk maakte en syndicale

organisatie in de weg stond, de koppeling van de lonen aan de index en een vorm van

progressieve inkomensbelasting, op de 8-urendag en het ouderdomspensioen.7 Hoewel de

regering op 16 december 1918 reeds een wetsontwerp neerlegt dat algemeen enkelvoudig

stemrecht voor mannen mogelijk maakt zal het nog, vooral dankzij het verzet van de

conservatieve katholieke zijde, duren tot 9 mei 1919 alvorens het ontwerp effectief ook wet

wordt. Mede hierdoor zal de BWP op 16 november 1919 een verpletterende overwinning

neerschrijven, de katholieke partij verliest haar absolute meerderheid bij de federale

verkiezingen, wat de deur naar sociale hervormingen nog wijder openzette en op 7 februari

1921 wordt het algemeen stemrecht voor mannen ouder dan 21 jaar in de grondwet

opgenomen. In 1921 zal uiteindelijk het befaamde artikel 310 van het strafwetboek of de

zogenaamde anti-stakingswet sneuvelen.8 Samen met de afschaffing van deze wet werd ook

een wet gestemd waarin de vrijheid van iedere burger zal worden gewaarborgd om aan te

sluiten bij een politieke of sociale vereniging wat van het allergrootste belang was voor de

christelijke vakbond die zich volledig onder de voet zag gelopen worden door de

socialistische tegenpool. Dat 1921 een absoluut scharnierjaar was in termen van sociale

verwezenlijkingen mag ook blijken uit het feit dat in datzelfde jaar de werkweek, alvast in

theorie, naar 48 uren werd gebracht en de werkdag naar 8 uren en vooral dat dit gebeurde

zonder loonverlies. Deze wet komt in een internationale context tot stand en is het gevolg

van een besluit van de Internationale Arbeidsconferentie die in de schoot van de Volkenbond

samenkwam. Hoewel het patronaat zich in wezen niet tegen deze wet kant, omdat al gauw

bleek dat het productiviteitsverlies miniem tot onbestaande bleef, zullen de vakbonden toch

meermaals hun tanden moeten laten zien omdat de werkgevers wel systematisch dwars

liggen waar het artikel 13 van die wet betreft. Artikel 13 formaliseerde dat

                                                  
7 Bijlage 3: affiche Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden arrondissement Gent m.b.t. de
8-urendag en affiche BWP – Syndikale Kommissie van België m.b.t. de pensioenen en
bijlage 4: affiche van de BWP m.b.t. de pensioenregeling naar aanleiding van de wetgevende verkiezingen van
1921.

8 Artikel 310 van het strafwetboek luidt als volgt: “Zal gestraft worden met eene boete van 500 tot 1000 frank of
enkel met eene dezer straffen, ieder die met het doel de stijging of daling der loonen te noodzaken, of eene
aanslag te plegen op de vrije uitoefening der vrijheid van arbeid, bedreigingen uit, of weldanig verbod gelegt
tegen dezen die werken of doen werken. Hetzelfde zal gelden voor dezen die een aanslag zullen hebben
gepleegd op de vrijheid der meesters of der arbeiders, hetzij door samenscholing bij werkhuizen, waarin gearbeid
worde of bij de woning van dezen die de werkhuizen beheeren, hetzij door bedreiging te uiten aan het adres van
arbeiders die naar hun werk gaan of ervan terugkomen; hetzij door ontploffingen te doen plaatshebben bij de
werkhuizen waarin gearbeid wordt, of in de plaatsen waarin de arbeiders wonen; hetzij door de afsluitingen van
werkplaatsen te vernielen waar gearbeid wordt, of van woningen of gronden waar de arbeiders verblijven; hetzij
door de werktuigen, instrumenten, appareils te vernietigen of onbruikbaar te maken.” Bron: Belgisch Staatsblad
van 28 mei 1921.
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arbeidsduurvermindering niet met loonverlies mag gepaard gaan. Het dient overigens ook

opgemerkt dat de overheid al evenmin aanstalten maakte om juridische stappen te zetten

tegenover werkgevers die hiertegen zondigden.

Zonder hier veel dieper op in te gaan kunnen we meegeven dat in de eerste jaren na

de oorlog nog heel wat wetten en Koninklijke Besluiten werden goedgekeurd die een

belangrijke sociale vooruitgang inhielden: zo worden in 1918 de werkbeurzen ingesteld die

de werkaanbiedingen ontvingen en herverdeelden onder de arbeiders, werd een korps van

arbeidsopzieners ingesteld die een intermediaire rol speelden tussen werkgevers en

werknemers, werden de eerste stappen gezet inzake verzekering tegen arbeidsrisico’s wat

mee aan de basis ligt van het ontstaan van de mutualiteiten, zullen in 1924 ook de eerste

wetten op de verplichte ouderdomsverzekering voor loontrekkenden worden goedgekeurd en

zal de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen worden opgericht.

Hoewel het nog wachten is tot na WO II vooraleer er een effectieve

werkloosheidsverzekering komt, neemt de overheid tussen 1921 en 1927 al heel wat

maatregelen tegen onvrijwillige werkloosheid zoals de verplichte oprichting van een

werklozenfonds in elke gemeente, een overheidsbijdrage die de kas van deze

werklozenfondsen moest voorzien van de nodige buffer. Wanneer de katholiek Moyersoen

de socialist Wauters zal vervangen als Minister van Arbeid, Nijverheid en Revitaillering zal de

staatstussenkomst inzake werkloosheidsuitkering verminderen. Officieel omdat het ergste

van de economische crisis waarin het land verkeerde in 1920 – 1921 achter de rug was.

Het is in dit tijdsfragment dat ook de eerste paritaire comités het levenslicht zullen

zien. Hoewel het patronaat hier, logischerwijs, in eerste instantie weigerachtig tegenover

staat zal een instrument om de sociale vrede en dus de economische ontwikkeling te

waarborgen zich in toenemende mate opdringen.9 De overheid zal zich hierin positioneren

als een bemiddelende factor.10 Nog in 1926 zullen ook de zogenaamde verzoenings- en

scheidsraden worden opgericht die bevoegd zijn voor geschillen van secundair belang. Het

is misschien enigszins overdreven om van een echte sociale omwenteling te spreken in de

naoorlogse jaren maar de wijzigingen op sociaal gebied en in het bijzonder de sociale

                                                  

9 Het zal pas in 1965 zijn dat de Paritaire Comité’s een wettelijk statuut krijgen. De paritaire comités sluiten
collectieve arbeidsovereenkomsten voor hun bedrijfstak, trachten geschillen tussen werkgevers en werknemers te
voorkomen of bij te leggen, en geven advies over aangelegenheden waarvoor zij bevoegd zijn. De paritaire
comités kunnen eveneens specifieke beslissingen nemen krachtens een bevoegdheid die hen bij een wet wordt
verleend (bijvoorbeeld de vastlegging van de vakantieperiode). Vandaag zijn er 94 paritaire comités en 74
paritaire subcomités, die zo goed als alle sectoren bestrijken. De Haven van Gent valt onder het Paritair
Subcomité 301.02. Bron: www.meta.fgov.be (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

10 Het eerste paritaire comité zal ontstaan in 1919 en is dat van de sector “mijnen en staal”. Tussen 1919 en 1922
zullen er nog 9 het levenslicht zien. Bron: MARTIN, Edmond. Stakingen te Gent en de Kanaalzone, 1919 – 1927.
pp 17 – 18.
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wetgeving zijn op zijn minst ingrijpend te noemen. Na de crisis van 1920 – 1921 worden er

zeker nog een aantal kleine stappen gezet zoals het invoeren van de wet op verzekering

tegen beroepsziekte (1927), de uitbreiding van de kinderbijslagen met een vergoeding die

aangepast zal worden aan de index van de kleinhandelsprijzen (1930) en de uitbreiding van

verzekering tegen arbeidsongevallen (1930). Daarna zal het wachten worden op nieuwe

fundamentele sociale wijzigingen ten voordele van de werknemer tot na de grote staking van

1936.11

Tussen 1921 en 1925 zullen de socialisten niet langer aan de druk van de

conservatieve en burgerlijke krachten in de maatschappij kunnen weerstaan en uit de

regering verdwijnen die nu eerst opnieuw in handen komt van katholieken en liberalen

(Theunis I) en vervolgens in mei 1925 zelfs heel eventjes homogeen katholiek zal zijn

(regering Van De Vyvere). Met de hernieuwde verkiezingen van 1925 zullen de socialisten

het isolement doorbreken en na een klinkende verkiezingsoverwinning (39% van de

stemmen tegenover 38% voor de katholieken) een regering vormen met progressief

democratische krachten binnen de katholieke partij (regering Poullet-Vandervelde).12 De druk

van de conservatieven en vooral de financiële belangengroepen is echter te groot en de

regering kan niet lang standhouden en de progressieve katholieken keren ook terug naar

een staat van volgzaamheid ten opzichte van het grote katholieke blok. De permanente

dreiging van een nieuwe economische crisis, de frank stabiliseert niet, de economie sputtert

en de katholiek-socialistische regering ligt aan diggelen. Gezien de precaire situatie komt er

in 1926 – 1927 opnieuw een Regering van Nationale Eenheid (onder leiding van de katholiek

Henri Jaspar ) om het land uit het financiële slop te halen en dat het daarbij absoluut nodig is

om de socialisten aan boord te houden. Vreemd genoeg gaan de socialisten effectief ook

opnieuw aan boord van die regering hoewel ze daar aan tafel moeten met Emile Francqui,

Vicegouverneur van de Société Générale, die het financiële plan van de vorige regering

kelderde. Een samenspel dat overigens uiteindelijk toch zal eindigen in een serieuze breuk

want hoewel de frank zal standhouden ten gevolge van de uiteindelijk doorgevoerde

devaluatie, en de fundamentele opdracht van de Regering van Nationale Eenheid dus als

geslaagd kan beschouwd worden, is het onttrekken van de Nationale Maatschappij der

Belgische Spoorwegen aan het staatstoezicht en de omvorming ervan tot een NV als

onderpand voor de injecties die grote financiële groepen hebben moeten geven samen met

de legerhervorming die regelrecht ingaat tegen de voorgestelde vermindering van de

dienstplicht door de BWP een brug te ver voor veel socialisten. Bij de regeringsvorming in

                                                  
11 We behandelen de staking van 1936 afzonderlijk in het hoofdstuk 5.3.: de algemene staking van 1936 en de

daaraan gekoppelde eisen.

12 Bijlage 5: affiches BWP naar aanleiding van de wetgevende verkiezingen van 1925.
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1927 (regering Jaspar II) zullen de socialistische ministers integraal vervangen worden door

liberalen en christen-democraten. Niettemin zal er tijdens de regering Jaspar I echt

ingegrepen worden op het monetaire bestel en zullen er ten gevolge van een politiek van

deflatie impulsen gegeven worden aan de economie en industrie in het bijzonder waardoor

de scherpe inflatie een halt wordt toegeroepen en de munt stabiliseert.13

Het land komt nu in iets voorspoediger vaarwater terecht en de socialisten voor

langere tijd in de oppositie. In tijden van voorspoed is er duidelijk minder behoefte aan

socialisme laat staan aan kommunisme. Dit is het moment waarop de socialisten, die

ondertussen een solide machtsbasis hadden verworven, zich laten verleiden tot een soort

economisch optimisme dat wellicht samen te vatten is in de slagzin: “wat we zelf doen, doen

we beter”. Een aantal coöperatieve beheerders, waaronder de Gentse peetvader van het

socialisme Edward Anseele, zullen zich laten meeslepen in een vreemdsoortige mengvorm

tussen socialisme en imperialisme met als voornaamste uithangbord de ‘Bank van de

Arbeid’.14

Op politiek gebied voeren de socialisten eerder een gematigde oppositie en blijven

voornamelijk op de bank zitten wanneer de politieke spanning zich zal opbouwen rond de

Vlaamse kwestie. Niet onlogisch als we weten dat de Vlaamse socialisten een

minderheidspositie innamen in de unitaire BWP. Niettemin zal ondermeer Camille Huysmans

als socialistisch voorman een belangrijke rol spelen in het vastleggen van de eentaligheid

van Vlaanderen en Wallonië en de taalgrens.

In 1929 zullen de socialisten opnieuw een serieuze verkiezingsnederlaag te verduren

krijgen. Deze was niet enkel het gevolg van het feit dat ze zowel op de linker- als rechterflank

stevig belaagd werden maar ook het gevolg van hun reformistische politiek en de algemene

tevredenheid die leefde onder de bevolking ten gevolge van de gunstige economische

conjunctuur. Zij zullen dan ook voor de eerste keer in hun geschiedenis stemmen verliezen.

In de jaren volgend op deze verkiezingsnederlaag zullen de socialisten trachten om

stemmen terug te winnen door hun kiezerspubliek uit te breiden en door zich een progressief

anti-klerikaal kostuum aan te meten.15 Alle noeste pogingen ten spijt kan er aan de

vooravond van de economische crisis enkel vastgesteld worden dat de socialisten het

                                                  
13 1926 – 1927 Regering Jaspar I met Katholieken, Liberalen en Socialisten. 1927 – 1931 Regering Jaspar II met
Katholieken en Liberalen.

14 De bouw van dit socialistisch imperium met als voornaamste uithangbord ‘Bank van de Arbeid’, de trots van de
coöperatieve gedachte, zal echter catastrofaal eindigen met als orgelmoment het faillissement van de Bank van
de Arbeid in 1934. De malaise die daarop volgt zal pas verdwijnen met de reflatiepolitiek (op bais van uitvoeren
van grote openbare werken in de beste Keynesiaanse traditie) Plan van den Arbeid van Hendrik de Man in 1935.
Het zal ook pas in 1935 zijn dat de socialisten opnieuw tot de regering toetreden waarna ze in de coalitie blijven
tot aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Bron: REYNEBEAU, Marc. Een geschiedenis van België. p.
224.

15 Bijlage 6: socialistische wervingsaffiche naar aanleiding van de verkiezingen van 1929.
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slachtoffer geworden zijn van de tweespalt waarin ze zichzelf manoeuvreerden en waardoor

ze uiteindelijk de voeling met hun oorspronkelijke arbeidersbasis verloren: enerzijds bleven

zij een marxistisch discours voeren die de verdwijning van het kapitalisme predikte en

anderzijds conformeerden zich volledig aan datzelfde kapitalisme omdat ze geen echt

economisch alternatief te bieden hadden.

De economische heropleving zal echter bruusk gestopt worden ten gevolge van de

internationale crisis en het niet willen herhalen van de deflatoire receptuur door de regering

zal nefast blijken te zijn voor de Belgische economie. Terwijl de omringende landen hun

respectievelijke munten systematisch ontwaarden en daardoor ondermeer de koopkracht

willen stimuleren, zal de Belgische Regering hardnekkig vasthouden aan een muntstabiliteit

die uiteindelijk tot complete overwaardering zal leiden en bijgevolg ook tot een enorme

exporthandicap. De golf van optimisme bij bankiers en overheid die ontstaan was na de

geslaagde pogingen tot stabilisering van de regering Jaspar in 1926 had geleid tot een

euforie op de beurzen waarbij noteringen compleet los kwamen te staan van het effectieve

rendement van de ondernemingen. Een luchtbel dus die weldra zou ontploffen en een

verhaal dat bekend in de oren klinkt. De signalen van die nakende ontploffingen werden

trouwens steeds meer zichtbaar in de verhouding tussen de klein- en de groothandelsprijzen

die een scherpe indicator bleken voor de verhouding productiekost versus

groothandelsprijzen en dus bepalend voor de lonen en de rendabiliteit van de

ondernemingen. Tussen 1926 en 1930 zal dat verschil systematisch kleiner worden wat

aantoont dat de kosten sneller stijgen dan de winsten en dat er een crisis in aantocht is.

Hoewel die nakende crisis steeds scherper voelbaar wordt zal België over het algemeen

beschouwd toch een gunstige economische evolutie kennen tussen 1926 en 1930 wat zich

ondermeer toont in een stijging van de lonen en daling van de werklozen. Dit laatste met een

korrel zout te nemen want het aansluiten bij een werkloosheidskas was niet verplicht en de

officiële statistieken dus ook van twijfelachtig allooi.

In de jaren 1929 – 1930 waait de economische depressie, beter bekend als the great

depression, over van de Verenigde Staten naar Europa en slaat ook daar in als een bom.

België zal daarbij eerder laat getroffen worden en bovendien nog een tijdlang de schijn

proberen hoog houden. Uitingen van die schone schijn zijn ondermeer de organisatie van

twee grote herdenkingstentoonstellingen in Antwerpen en Luik naar aanleiding van het

honderdjarige bestaan van België. Al gauw echter zullen de nefaste gevolgen van de

monetaire en deflatoire politiek van de Katholiek – Liberale coalities die op dat moment aan

zet zijn pijnlijk zichtbaar worden.16

                                                  
16 Bijlage 2: overzicht Belgische Regeringen 1919 – 1939.
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Geschiedenis schrijven is per definitie evalueren van gebeurtenissen met kennis die

op het moment van de gebeurtenissen zelf niet beschikbaar was. Zo kan men achteraf de

vraag stellen waarom niemand de wereldwijde economische depressie heeft zien komen,

laat staan tijdig en accuraat anticipeerde. Zelfs nu echter blijkt er geen eenvoudig en

eenduidig verklaringsmodel te bestaan voor wat zich toen op economisch en

maatschappelijk gebied afspeelde. Elke poging tot vergelijking tussen de grote depressie in

de jaren ‘30 en de economisch-financiële crisis vandaag loopt dan ook noodzakelijkerwijs

mank.

In een notendop. In de jaren ‘20 zullen meer en meer mensen speculeren op de

aandelenmarkt met geleend geld. Geld van banken die ten gevolge van een terugval in

handel, inflatoire krachten en volatiele wisselkoersen zelf in toenemende mate in crisis

verkeren. Uiteindelijk zal deze constructie keihard ineen klappen en op 24 oktober 1929,

beter bekend als zwarte donderdag, zullen de aandelenkoersen op de New York Stock

Exchange uiteindelijk in elkaar klappen. Vele duizenden spaarders en beleggers kiezen

eieren voor hun geld, dumpen hun aandelen op de markt en nemen massaal tegoeden op

teneinde hun leningen te kunnen terugbetalen. Deze run op de banken van Wall Street heeft

echter catastrofale gevolgen. Heel wat bankinstellingen worden daardoor financieel compleet

drooggelegd en gaan over kop. Een massa spaarders, vooral uit de middenklasse, zien hun

spaarcentjes in rook opgaan en slaan aan het bezuinigen wat dan weer nefast is voor de

koopkracht en de industriële productie. Arbeiders komen in grote getale op straat te staan en

gezien het gebrek aan sociaal vangnet in de Verenigde Staten komen heel wat mensen

tegen wil en dank ook in de bittere armoede terecht.

Hoewel de oorzaken legio zijn en er een mix van elementen aan de basis lag van

deze malaise kunnen wellicht twee zaken met zekerheid gesteld worden: ten eerste het ging

allemaal zo razendsnel dat niemand nog kon ingrijpen en mechanismen ter stabilisering in

werking kon stellen (laten dalen van de rente, ingrijpen op de loonkost) en ten tweede door

het oppotten van spaargeld en uitstellen van bestedingen werd een deflatoire spiraal in gang

gestoken die nauwelijks te stoppen was. Wie sowieso nog wou en kon uitgeven stelde nu

zijn aankopen uit vanuit de verwachting dat de prijzen nog zouden dalen. Pas eind 1931 zal

de crisis enigszins bedwongen worden niet in het minst omdat de prijzen nu eenmaal niet

verder kunnen blijven dalen en mensen hun centen niet kunnen blijven oppotten.

Hoewel de economische depressie zich in eerste instantie scherp liet voelen in de

Verenigde Staten bleef een wereldwijd effect niet uit. Landen die exporteerden naar de VS

werden nu de dupe van de deflatie die het onmogelijk maakte om nog langer met de tarieven

op de binnenlandse Amerikaanse markt te concurreren. Amerikaanse ondernemingen zetten

collectief hun investeringen in Europa stop en de Amerikaanse banken die na WOI massaal

geld ter beschikking hadden gesteld in het kader van de wederopbouw van Europa kwamen
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nu in zeer nauwe schoenen te zitten en eisten hun schulden op. Gevolg: een wereldwijde

stijging van de renten, uitblijven van investeringen, protectionistische krampen die de

economie meer kwaad dan goed doen en massale werkloosheid als uiteindelijk resultaat.

Voorzichtig herstel zal er in de eerste plaats komen in de Verenigde Staten en in Duitsland.

In de VS op het moment dat president Hoover eindelijk zal erkennen dat er meer aan de

hand is van een normale economische conjuncturele beweging en ten gevolge van de

zogenaamde New Deal in 1932 van de kersverse president Franklin Roosevelt. In detail

uitweiden over deze New Deal zou ons te ver van het oorspronkelijke thema van deze

scriptie afleiden maar in essentie kwam het erop neer dat de overheid een verscherpt

toezicht uitoefende op de banksector en in toenemende mate zou optreden als regulator en

als promotor van grote projecten die in eerste instantie de werkgelegenheid tegemoet

kwamen. Het zogenaamde Keynesianisme of de anticyclische begrotingspolitiek.17  Het zou

echter nog tot na WOII duren alvorens de VS volledig uit het economische slop raken en een

complete economische relance kennen. In Duitsland zal de economische relancepolitiek van

Adolf Hitler, uiteindelijk al evenzeer Keynesiaans geïnspireerd, garant staan voor de

heropbouw en bloei van een enorm militair-industrieel complex en een einde aan de massale

werkloosheid betekenen (elke Duitser zijn Volkswagen).

In Europa, min Duitsland, zal ondertussen in heel wat landen een economisch

paniekvoetbal ontstaan die uiteindelijk veelal zal leiden tot ingrepen en maatregelen op

nationaal niveau. Overal worden tariefmuren opgetrokken en zullen landen de gouden

standaard verlaten. In wezen was deze gouden standaard een monetair systeem waarbij een

vast gewicht aan goud gelijk staat aan een algemeen aanvaarde rekenkundige eenheid wat

een stabiliserend effect heeft op niveau van de valuta. België, Frankrijk, Italië, Polen,

Nederland en Zwitserland houden wel nog vast aan de gouden standaard. Niettemin kan de

economische en monetaire politiek op wereldschaal op dat moment omschreven worden als

ronduit chaotisch en individualistisch.

Ook België ontsnapt uiteraard niet aan de  gevolgen van de internationale crisis wat

zich ondermeer in 1934 ongemeen scherp toont in het failliet van de Belgische Bank van de

Arbeid. Te roekeloze investeringen duwden dit socialistische antwoord op het kapitalisme in

een tijd van globale economische crisis over de rand van de afgrond. Het zou echter te

eenzijdig zijn om enkel naar dit socialistische experiment te kijken. Heel wat Belgische

banken komen in diezelfde periode in de problemen en zien zich genoodzaakt om voor

                                                  
17 Keynesianisme of anticyclische begrotingspolitiek is een politieke stroming, gebaseerd een economische
theorie die op de ideeën van de Engelse econoom John Maynard Keynes (1883-1946) terug te brengen zijn. Die
worden beschreven in zijn boek The General Theory of Employment, Interest and Money  `Algemene Theorie van
Werkgelegenheid, Interest en Geld`, dat hij in 1936 publiceerde als een antwoord op de Grote Depressie. In
wezen stelt Keyens dat de vraagzijde moet aangezwengeld worden in tijden van economische terugval en dat
hier voor de overheid een bijzonder rol weggelegd is als investeerder en als stimulator voor het herstel van de
economie. Bron: Encarta Winkler Prins online Encyclopedie en www.econlib.org.
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bankgaranties te gaan aankloppen bij de Nationale Vennootschap voor Krediet aan de

Nijverheid of beroep te doen op de Nationale Bank.18 Deze poging tot stabilisering mist

trouwens haar doel want het wantrouwen bij de Belgische bevolking is ondertussen zo groot

dat de spaarcenten massaal aan de banken worden onttrokken.19

Pas wanneer de Regering van Nationale Eenheid onder leiding van de Katholiek Paul

Van Zeeland I in 1935 beslist om de frank opnieuw te devalueren met 28% zal de economie

zich voorzichtig herstellen. Uiteindelijk zal de arbeider en dus ook de havenarbeider de

grootste tol betalen voor het uit de hand gelopen kapitalistische casino wat zich ondermeer

vertaalt in snel stijgende werkloosheidscijfers. Waar in 1929 slechts 4% van de verzekerde

arbeiders werkloos waren, bleken dit er in 1931 28% te zijn en in 1932 40% met een triest

hoogtepunt van 340.000 effectieve verzekerde werklozen in 1934.20 Dat de schrik op

werkloosheid er diep inzat bij de werknemers blijkt overigens ook uit het feit dat in 1933

reeds 1 miljoen werknemers op een totaal van 1,8 miljoen verzekerd waren tegen

onvrijwillige werkloosheid. Hierbij dient opgemerkt dat we in de voorgaande cijfers ook enkel

over verzekerde werklozen spreken wat meteen impliceert dat er wellicht een ganse

categorie werklozen moet geteld worden die niet geregistreerd werden.21 Pas na de eerder

genoemde devaluatie van de Belgische frank en het sociale hervormingsplan dat de

Regering Van Zeeland II (Katholiek – Liberaal – Socialist) in 1936 op de sporen zet zullen de

arbeidssituatie en het sociaal vangnet voor tienduizenden arbeiders merkbaar verbeteren. In

1935 bij de eerste tekenen van economische heropleving en verhoogde productiecapaciteit

zal er trouwens een gemengd stelsel van werkloosheidsverzekering op poten gezet worden

waarbij de werklozen gedurende de eerste 60 dagen ten laste van de werkloosheidsfondsen

vielen en na deze periode ten laste kwamen van de Nationale Dienst voor

Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid die het Nationaal Krisisfonds opvolgde, de

zogenaamde post-statutaire prorogatie. De verzekering tegen werkloosheid was niettemin

nog steeds niet verplicht en de aanvulling op het werkloosheidsvangnet had ook wel wat

beperkingen. Om in aanmerking te komen diende de werkloze aangesloten te zijn bij een

werkloosheidskas, moest hij tewerkgesteld zijn bij een bedrijfstak in crisis en mocht het

gezinsinkomen of de staat van behoefte een bepaald niveau niet overschrijden.

                                                  
18 Bijlage 7: spottekening uit het socialistische maandblad ‘De ontvoogding’ tegen de nefaste rol van de financiële
wereld tijdens de economische crisis van 1932.

19 Het moment ook waarop de banken verplicht worden om hun activiteit te splitsen in deposito- en
investeringsbanken zodat de kredietverlening aan de industrie niet meer in het gedrang komt door een gebrek
aan deposito’s.

20 DHONT, Stefaan. Het havenleven van de Gentse Dokwerker 1930 – 1964. p. 16.

21 VANTHEMSCHE, Guy. De fysionomie van de werkloosheid in België tijdens de jaren 1930 (deel 1). In: BTNG /
RBHC, p. 281 e.v.
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Men zou kunnen veronderstellen dat de periode van economische malaise tussen

1929 en 1935 de nodige impulsen had kunnen geven aan een socialistisch alternatief pur

sang. Dit was echter niet het geval. Ook de socialisten slagen er niet in om degelijke

antwoorden te geven op de crisis en raken vooral in toenemende mate in de knoop met hun

eigen uitgangspunten. Het verlies aan voeling met de basis dat hiermee gepaard gaat toont

zich ondermeer in de wilde stakingen die opnieuw overal uitbreken in 1932, de partijtop had

deze niet zien aankomen en kreeg ze bijgevolg maar moeilijk onder controle, en het succes

ter linkerzijde van de partij waar de communisten zich stevig weten te manifesteren.22

Het is duidelijk dat de partij zich op gebied van economische positionering opnieuw

moet uitvinden en het zal nog tot 1933 duren vooraleer er een nieuw kader ontstaat

waardoor een socialistisch antwoord kan geboden worden op de economische crisis:

namelijk de geplande economie, met een directe link naar de economische theorieën van

Keynes, die zich in 1933 vertaalt in het Plan van de Arbeid van Hendrik de Man. Het

achterliggende idee was een plansocialistische economie die gebaseerd was op

nationalisaties van de voornaamste industrieën of dus een geleide staatseconomie,

nationalisering van energiesector en bank- en verzekeringswezen, inflatoire maatregelen, en

initiatieven die naar analogie met Duitsland en de Verenigde Staten tot volledige

tewerkstelling moesten leiden. Dat deze maatregelen niet enkel de nodige middelen moesten

genereren om de economie te stimuleren en te reguleren maar tevens moesten dienen als

buffer tegen het oprukkende fascisme, kon op het nodige enthousiasme rekenen binnen de

partij en zorgde opnieuw voor een sfeer van eensgezindheid wat uiteindelijk in 1935

resulteerde in een nieuwe regeringsdeelname door de socialisten (tripartiete regering onder

leiding van de katholiek Paul van Zeeland). De BWP trekt overigens naar de verkiezingen

met de slogan “Leve het plan, gansch het plan, niets dan het plan” en stelt de uitvoering van

het plan zelfs als voorwaarde voor regeringsdeelname in 1935. De Man krijgt de portefeuille

van Openbare Werken en Opslorping van de Werkloosheid maar van de effectieve uitvoering

van het Plan komt eigenlijk weinig terecht ondermeer omdat de katholiek zijde dit vakkundig

keldert. De Man zal later nog Minister van Financiën worden in de tweede regering Van

Zeeland en na het vallen van deze tweede regering van Nationale Unie nogmaals in 1937

onder de liberaal Paul-Emile Janson. De zogenaamde structuurhervormingen die in het

verlengde lagen van het Plan van de Arbeid en die ondermeer de bedoeling hadden om de

banken aan banden te leggen en de muntspeculatie tegen te gaan werden ten gevolge van

een te grote weerstand uit politiek en financiële hoek opzij geschoven. 23

                                                  
22 Zie ook hoofdstuk 5.2.: de stakingen van 1932.

23 Bijlage 8: het Plan van den Arbeid door het ACV om tactische en politieke redenen verworpen.
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Binnen deze regering Van Zeeland worden de aanzetten gegeven voor een nieuw

economische aanpak, o.a. door uiteindelijk de frank toch te devalueren na een mislukt

deflatoir beleid, wat zal leiden tot een lichte economische heropleving maar niet kan

verhinderen dat er zeer veel onderhuidse spanningen leefden in de maatschappij die zich in

de laatste vijf jaar van het interbellum in alle hevigheid zullen manifesteren. Enerzijds zal de

grote groep arbeiders niet langer de stilte bewaren en tot actie overgaan na jaren van

werkloosheid, inkrimpende lonen en stilstand op gebied van globale sociale

verwezenlijkingen. Anderzijds zal de politieke radicalisering alsmaar duidelijker worden en dit

zowel ter linkerzijde waar de CPB (communisten) in toenemende mate van zich laten horen,

als ter rechterzijde waar de anti-democratische partijen zoals Rex en VNV duidelijk garen

hadden gesponnen bij de maatschappelijke onrust die de jaren dertig kenmerkte alsook bij

de internationale opmars van het extreem-rechts gedachtegoed.24

In 1936 zal het land onverwacht hard geconfronteerd worden met een massale en

spontane staking die op gang kwam aan de Haven van Antwerpen maar al spoedig

navolging zou kennen in andere industriële sectoren. Iedereen was zich bewust van het feit

dat er een latente onvrede bestond maar dat deze zo explosief aan de oppervlakte zou

komen was een verrassing voor de beleidsmakers. Het zal ook even duren voor het

nationale bestuur van de syndicaten de staking die van onderuit ontstond erkennen maar

uiteindelijk zal er toch, noodgedwongen, een syndicaal draagvlak ontstaan en zal de

vakbondsleiding zich volledig achter de eisen van de werknemers scharen. De regering op

haar beurt wil zo snel mogelijk de sociale vrede hersteld weten en ziet zich genoodzaakt tot

verregaande sociale toegevingen en initiatieven die de rust in het land moeten terugbrengen.

Uiteindelijk zal dit resulteren in de samenkomst op 17 juni 1936 van de eerste Nationale

Arbeidsconferentie waar op initiatief van de regering Van Zeeland voor de eerste maal alle

sociale partners op nationaal niveau rond de tafel gaan zitten teneinde de gespannen

                                                  
24 Vreemd genoeg zal dit ook bij Hendrik de Man, in oorsprong een Marxistisch denker, uiteindelijk leiden tot een
soort autoritair democratisch denken waarbij de nationale regering (nationaal socialisme?) alle macht naar zich
toe kon trekken en het parlement buiten spel werd gezet. Deze autoritaire reflex, het feit dat hij de BWP wou
omvormen van klasse- naar volkspartij en van oppositie- naar regeringspartij zullen uiteindelijk leiden tot een
diepe breuk tussen de oude garde in de BWP (‘patron’ Emile Vandervelde en Louis de Brouckère) en de
strekking De Man. Uiteindelijk zal De Man steeds geïsoleerder raken binnen de regering en zijn partij, zijn
onwrikbaar geloof in de neutraliteitspositie van België in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog speelde hier
zeker ook in mee, en in 1940 zal hij uiteindelijk ontslag nemen uit de regering en het voorzitterschap van de
BWP/POB overdragen aan Achille Delattre. Aan het begin van WO II zal Hendrik De Man steeds meer
opschuiven richting zogenaamde Nieuwe Orde. Zijn oproep aan de socialisten om zich in eenheidspartij rond
Leopold III te scharen en de oprichting van de Unie van Hand- en Geestesarbeiders als eenheidsvakbond met
goedkeuring van de bezetter, werden een flop en deden De Man de facto verzeilen in de collaboratie. Bron:
MANDEL, Ernest. Hendrik De Man: een intellectuele tragedie. In: VMT, juni 2004 -38ste jaargang, nummer 2. pp.
70 – 77.  Alsook:  AMVC. Hendrik De Man: een portret, 1885-1953. Antwerpen, Stadsbibliotheek en Archief en
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 1985, 71 p. – DE MAN, Hendrik. Nationalisme en socialisme. 92 p.
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toestand en de staking te beëindigen. Hoewel we verder in deze scriptie nog in detail

doorgaan op de staking van 1936 geven we hier alvast mee dat er uiteindelijk een akkoord

bereikt wordt rond de eisenbundel van de syndicaten en dat de voornaamste eis, namelijk

een week betaald verlof, zal worden ingewilligd.25

De heropleving van de economie die zich manifesteerde in 1935 kon zich echter niet

doorzetten en begon in 1937 onder druk van de internationale economische situatie opnieuw

tekenen van metaalmoeheid te vertonen. Op politiek gebied zal het in 1937 tot een

krachtmeeting komen tussen enerzijds de regering Van Zeeland en anderzijds het

fascistische VNV aan Vlaamse zijde en Rex aan de Waals / Brusselse zijde. Aan de

katholieke zijde krijgt men het dwingende stemadvies om voor Van Zeeland te stemmen die

daardoor Léon Degrelle, kopman van Rex, een fikse nederlaag bezorgt door 76% van de

stemmen te behalen. Uiteindelijk zal de regering van nationale unie onder Paul Van Zeeland

uit elkaar brokkelen omwille van gebrek aan een gezamenlijke agenda nu de fascistische

partijen tot onschadelijke proporties herleid zijn en Van Zeeland zelf zal struikelen over de

amnestiewet en zijn te innige relatie tot de Nationale Bank. Tot voorjaar 1939 zal België

verder bestuurd worden door een driepartijenregering waarvan de leden veeleer over de

grond rollen ten gevolge van hun verschil in visie dan een gezamenlijke agenda te vinden.

Wat volgt is een kluwen van kabinet- en regeringswijzigingen. Tijdens de regering Janson

(23 november 1937 – 12 mei 1938) zal vooral het programma van Van Zeeland II verder

gezet worden wat zich toont in de verplichte verzekering tegen ziekte, invaliditeit en

werkloosheid en zal de wet op het ouderdomspensioen en zal de internationale economische

spanning toenemen omwille van het protectionisme en de oorlogseconomie waarin de

omringende landen zich terugtrekken. Wanneer het economische herstelprogramma dat

Janson naar voor schuift geen weerklank vindt bij de liberalen en conservatieve katholieken,

zal de regering vallen. Met de regering Spaak (15 mei 1938 – 9 februari 1938) zal voor de

eerste keer een socialist de Belgische regering voorzitten. Spaak wou voornamelijk de

particratie terugdringen en terugkeren naar een controle van het parlement op de regering.

Nog in zijn regeerperiode zal er een gedeeltelijke mobilisatie volgen van het Belgische leger

en zal het zogenaamde Spaans probleem voor heel wat hoofdbrekens zorgen (katholieken

en liberalen in de regering willen dat België diplomatieke betrekkingen aanknoopt met het

Nationalistische Spanje van Burgos als reactie tegen de Russen die de linkse

regeringstroepen steunden in Spanje).

                                                  
25 Bijlage 9: affiche uit het socialistische maandblad ‘L’emancipation’ ter gelegenheid van de Wet op de Betaalde
Vakantie van 1936.
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Uiteindelijk zal ook de regering Spaak na minder dan een jaar struikelen over de

benoeming in een officiële functie van Dr. Adriaan Martens.26 Hierna komen de regeringen

Pierlot I, II en III waarmee we de grens oversteken tussen wat geschiedschrijving van het

interbellum en van de Tweede Wereldoorlog is en buiten het tijdsframe van deze scriptie

gaan.

Vanaf 1938 zal het land opnieuw meegetrokken worden in de internationale politieke

malaise en economische recessie. Hoewel in eerste instantie nog niet zo heel erg scherp

voelbaar omdat de kleinhandelsprijzen vooralsnog stabiel bleven, zal het haperen van de

economie, wel merkbaar in de terugval van de groothandelsprijzen, toch stokken in de wielen

steken van de regering die haar verdere ontwikkelingplannen gebaseerd had op een positief

scenario van verdere groei. Terwijl de werkloosheid opnieuw zal toenemen ten opzichte van

1937 zal het werkloosheidscijfer algemeen toch nog 30% onder het niveau van de grote

crisis blijven. In september zal de overheid beslissen tot een gedeeltelijke mobilisatie en zal

het leger in verhoogde staat van paraatheid worden gebracht. Het optrekken van het aantal

effectieven van 100.000 naar 300.000 was een ramp voor de werkgelegenheid, niet iedereen

bleek zomaar vervangbaar door beschikbare werklozen, en vanuit economisch oogpunt

omwille van de buitensporige hoge kost die deze oefening met zich meebracht. Dat de

oefening niet op los zand gebaseerd was zal al gauw blijken als op 25 augustus 1939 de

effectieve mobilisatie een aanvang neemt. Op 31 augustus 1939 waren 600.000 mannen

onder de wapens en hoewel België nog enige tijd zijn neutrale status zal kunnen handhaven

steken op 10 mei 1940 de Duitse troepen toch de grenzen over. België is nu in oorlog.

                                                  
26 Dr. Adriaean Martens was een diëtist met een uitmuntende reputatie maar ook een activist die ter dood werd
veroordeeld en Amnestie kreeg. In 1938 zal hij omwille van zijn medische prestaties benoemd worden tot lid van
de Academie voor Wetenschappen wat een overheidsinstelling is. Dit kan allesbehalve op bijval rekenen in
Franstalig België maar wel op de steun van Eerste Minister Spaak, Camille Huysmans, Frans Van Cauwelaert en
de Vlaamse Beweging. Uiteindelijk zal de regering Spaak vallen over deze kwestie die uiteraard symbool stond
een veel groter communautair spanningsveld. Bron: DE SCHRYVER, Reginald e.a.  Nieuwe encyclopedie van de
Vlaamse beweging. G – Q. Tielt, Lannoo, 1998.
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Hoofdstuk 2 - De socialistische en christelijke vakbeweging tijdens

het interbellum.

2.1. Algemene positionering van de syndicaten

Na de Eerste Wereldoorlog kent het syndicalisme in België een enorme impuls en

zullen de ledenaantallen van zowel de socialistische als de christelijke vakbond enorm

aangroeien.27 De socialistische Syndikale Kommissie zou daarbij een ruime voorsprong

bewaren op de christelijke vakvereniging. Voornaamste reden voor deze stijgende

syndicalisatiegraad is ongetwijfeld in eerste instantie te vinden in de manier waarop de

werkloosheidsuitkering geregeld werd. Tot aan het begin van het interbellum kon men

namelijk enkel van werklozensteun genieten als men vrijwillig aangesloten was bij één van

de private verzekeringskassen die vooral bestonden in de schoot van de syndicaten.28

Tijdens en na de oorlog zal het aantal werklozen fenomenaal stijgen dus ook het aantal

arbeiders dat zich geroepen voelt om aansluiting te zoeken bij een dergelijke verzekeringkas.

Dit systeem toont echter zijn kwetsbaarheid en beperkte houdbaarheid op momenten van

laagconjunctuur als de uitbetalingskassen in nauwe financiële schoenen komen te zitten. In

1920 zal de overheid  daarom een Nationaal Krisisfonds oprichten dat steun aan werklozen

toekende gedurende perioden dat ze geen recht op uitkeringen hadden of wanneer de

middelen van de uitbetalingsinstanties (de vakbondskassen) uitgeput waren. Het Nationale

Krisisfonds waarborgde vanaf nu dus wel deels de werkloosheidsuitkering maar ook die

nieuwe beschikbare middelen werden enkel via dezelfde vakbondskassen uitbetaald (ook

wel het Gents systeem genaamd).29

                                                  
27 Bijlage 10: de ledenaantallen van de Syndikale Kommissie, 1919 – 1937.

28 Het aantal niet syndicale werkloosheidskassen (officieel, patronaal) was sowieso te verwaarlozen en besloeg
amper 3% van de verzekerden in 1930. Bron: VANTHEMSCHE, Guy. De fysionomie van de werkloosheid in
België. p. 311.

29 De wet van 10 maart 1925 richtte de Commissie van Openbare Onderstand op, een samenvoeging van het
vroegere Bureel van Weldadigheid en van de Burgerlijke Godshuizen. De opdrachten van de C.O.O. waren:
onderstand aan hulpbehoevenden, met inbegrip van bejaardenzorg, hospitaalverzorging voor noodlijdenden en
voogdij over arme wezen en vondelingen. Bron: De kiemen van de sociale zekerheid. De eerste Belgische
verplichte sociale verzekeringen. Bron: www.socialsecurity.fgov.be (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg).
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Werklozensteun was op dat moment nog geen recht maar een persoonlijke beslissing

en wie zich niet aansloot bij een erkende uitbetalingsinstantie moest zichzelf behelpen of

aankloppen bij de openbare onderstand.30 Het was in elk geval onmiskenbaar dat de

verzekering tegen onvrijwillige werkloosheid een serieuze impuls kende vanaf het moment

dat de overheid beslist om mee een duit in het zakje te doen.

Uiteraard speelde ook de wijzigende maatschappelijke context mee. Arbeiders

werden zich, zeker na de opofferingsgezindheid die ze ten toon gespreid hadden tijdens WO

I maar ook ten gevolge van een revolutionair gevoel dat zich van Europa meester maakte, in

toenemende mate bewust van de erbarmelijke levens- en werkomstandigheden waarin ze

verkeerden. Deze sociale onrust werd wel degelijk opgepikt en gekanaliseerd in de schoot

van de syndicaten die in toenemende mate een concrete vertaalslag maakten van de eisen

van de morrende arbeidersbevolking naar het beleid toe. Die vertaalslag mag dan niet altijd

even evident geweest zijn, de tijd was wel meer dan rijp voor sociale actie. De economische

wederopbouw van het land maakte het absoluut noodzakelijk dat zowel werkgevers als

werknemers hun verantwoordelijkheden maximaal opnamen en dat er een nieuwe vorm van

coëxisteren ontstond. Deze nieuwe samenlevingsvorm tussen de sociale partners zou niet

langer bestaan op basis van een model waarbij het patronaat alleen rechten had en de

arbeider alleen plichten, maar wel op basis van onderhandelen tussen de twee partijen. De

syndicaten vormden daarbij onmiskenbaar de meest efficiënte spreekbuis voor de anders te

versnipperde werknemersbelangen. De macht van het getal was daarbij een factor die niet

kan overschat worden. We komen in een volgend hoofdstuk terug op de waarde van dat

getal en de interpretatiemoeilijkheden die zich daarbij opdringen aan de historicus.

Laten we nog even grondiger ingaan op de concrete positionering van de vakbonden

meteen na de oorlog. Hoewel de christelijke vakbond meteen na WOI elke vorm van

concreet eisenpakket mist zal de druk van onderuit om over te gaan tot, vooralsnog

bescheiden, sociale eisen toenemen. Dat dit uiteindelijk tot een complete shift in het

syndicale denken van de katholieken zal leiden mag alvast blijken uit het gegeven dat de

naam ‘anti-socialisten’ in 1919 overboord gaat en dat er in toenemende mate met het

patronaat echte onderhandelingen worden aangeknoopt waarbij het eisenpakket nauw

aansluit op dat van de socialisten. Uit de concrete eisen (100% loonsverhoging, 48-

urenweek etc.) blijkt dat het paternalisme zijn beste tijd heeft gehad langs christelijke
                                                  
30 Vóór midden 1934, wanneer de resultaten van een beroepskrachtentelling uit 1930 worden gepubliceerd,
hadden de toenmalige beleidsmakers niet de minste aanwijzing over de werkloosheid onder de niet-verzekerde
arbeiders en bedienden. Uit de telling bleek dat België in 1930 1.850.000 arbeiders en bedienden tewerkgesteld
in handel en nijverheid telde, waarvan slechts 640.000 toen verzekerd waren tegen werkloosheid. Bron:
www.socialsecurity.fgov.be. De kiemen van de sociale zekerheid. De eerste Belgische verplichte sociale
verzekeringen (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).
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syndicale zijde maar de spagaat tussen verzoenen van werkgevers- en

werknemersbelangen die ontstaat ten gevolge van de ideologische keuze om naar

klassensamenwerking te streven zal er niet kleiner op worden.31 Terwijl de katholieken

worstelen met hun paradigma’s en het verzoeningsmodel tussen de klassen niet echt scherp

krijgen worden ze ter linkerzijde radicaal voorbij gereden door de socialistische vakbond die

er een veel duidelijker koers op nahoudt. Het concrete eisenprogramma van de socialisten

en de duidelijke scheiding die ze op dat moment nog maken tussen werkmensen die

steevast uitgebuit worden en een patronaat dat enkel op eigen profijt uit is ten koste van

alles levert hen een veel accurater profiel en een breed draagvlak op bij de arbeiders. In die

mate zelfs dat de arbeidersbeweging aan het begin van de jaren ‘20 bijna gemonopoliseerd

wordt door de socialistische vakbond (geen rood, geen brood). Tot dat concrete eisenpakket

behoorden een aantal kernelementen van het sociaal overleg dat nog tot volle bloei moet

komen: een veralgemenen van de collectieve arbeidsovereenkomsten, scherpe controle op

de arbeidswetgeving, verplichte aansluiting van arbeiders bij een syndicaat etc. Op een

bescheiden niveau zullen de twee syndicaten weliswaar langzaam ook naar elkaar

toegroeien in hun eisenprogramma wat zeker ten dele te maken heeft met het verlaten van

de ideologische loopgraven. Zo zullen de socialisten voorzichtig het idee van de klassenstrijd

als enige motor voor sociale hervorming achter zich laten en meer en meer pragmatisme aan

de dag leggen, terwijl de christelijke vakbond ook bepaalde actiepunten van de socialisten

overneemt. In het feit dat de syndicaten tot op zekere hoogte naar elkaar toegroeien in de

programma’s schuilt echter ook een opportunistische reden: een zekere overlapping tussen

de respectievelijke eisenbundels in plaats van scherp tegenover elkaar gepositioneerde

profielen maakte het  ongetwijfeld ook gemakkelijker om elkaar vliegen en leden af te

vangen.

Met de opheffing van artikel 310 van het strafwetboek, het coalitieverbod dat

daarmee in de feiten kwam te vervallen en de permissievere houding van het patronaat op

bepaalde vlakken komt tevens een einde aan de marginale rol van de syndicaten als

representatieve organismen. Vanaf dan zullen ze doorgaans enkel nog groeicijfers

voorleggen.32 33 Reeds in 1919 zullen er onderhandelingen op gang komen in quasi alle

nijverheidstakken en zullen vertegenwoordigers van de nu erkende vakbonden op een

structurele manier onderhandelen over arbeidsvoorwaarden met afgevaardigden van de
                                                  
31 Bijlage 11: de organisatie van het bedrijfsleven als socio-economisch ideaal bij het ACV tijdens het interbellum.

32 Was de syndicalisatiegraad in 1914 nog 7% dan was die in 1930 reeds opgelopen tot ruim 35%. Bron: WITTE,
E. Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden. p. 195 – 196.

33 Bijlage 12: ledencijfers SK, ACV, NCLVB, 1898 – 1939 en
    Bijlage13: syndicalisatiegraad, 1919 – 1939 en vakbondsmonopolie (%), 1914 – 1939.
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werkgevers. De erkenning van de syndicaten werd ongetwijfeld ook gunstig beïnvloed door

het feit dat de patroons in het groeperen en kanaliseren van werknemerseisen eerder een

bron van sociale rust zagen dan van commotie en omdat het eisenplatform niet als

buitensporig ervaren werd. 100% loonsverhoging en arbeidsduurvermindering van 9 à 19

naar 8 uren mag dan zeer ingrijpend lijken, de stijgende levensduurte en de schandalig lage

lonen die tot dan toe uitbetaald werden maken dit eerder gematigde eisen.34 We mogen

daarbij niet uit het oog verliezen dat die burgerij alles behalve homogeen was en dus nogal

vlot uit elkaar kon gespeeld worden door de vakbonden maar tevens ook slim genoeg om

door te hebben dat de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal ondertussen nog slechts een

schijnbare tegenstelling was en dat de vakbonden ondertussen eigenlijk de beste

ambassadeurs waren van de burgerlijke waarden en de parlementaire democratie. De

verovering van de staat en het productieapparaat door klassenstrijd en het proletariaat leefde

als uitgangspunt enkel nog in de hoofden van een kleine minderheid.

Hoe dan ook, de vakbonden waren nu officieel erkende en geïnstitutionaliseerde

overlegpartners. Reeds in 1919 zal de socialistische Minister van Nijverheid, Arbeid en

Ravitaillering Joseph Wauters, overigens op 33-jarige leeftijd verkozen als jongste lid van de

Kamer van Volksvertegenwoordiger, vakbonden en patronaat maximaal samenbrengen in

paritaire comités (PC).35 Deze PC’s hadden als operationeel doel om Collectieve

Arbeidsovereenkomsten of CAO’s te laten opstellen en bekrachtigen die de minimumlonen

moesten vastleggen en koppelen aan de index van de kleinhandelsprijzen.36 Ultieme

bedoeling van het tot stand komen van deze instrumenten van sociaal overleg was echter de

sociale vrede garanderen en het voorkomen van de onvoorspelbare en frequent

voorkomende stakingen die met de regelmaat van de klok ganse bedrijfstakken lam

legden.37 De PC’s werden voorgezeten door een neutrale ambtenaar of academicus die over

heel wat compromisbereidheid en tactische vaardigheden moest beschikken om de vaak ver

                                                  
34 Bijlage 14: overzicht van stakingen en arbeidsconflicten aan de Gentse Haven, 1919 – 1939 kunnen we in elk
geval afleiden dat er ook na de algemene erkenning van de 8-urendag nog regelmatig moest gestaakt worden om
de effectieve naleving van deze wet af te dwingen.

35 Waar er in 1922 nog maar 16 paritaire comité’s waren tellen we er in 1939 er reeds 154. De AC had een plaats
in 81 comité’s. Bron: PEIREN, Luc. Wij zijn de AC. 100 jaar Algemene Centrale ABVV. 200 jaar syndicale
geschiedenis. p 82.  De website van de FOD werkgelegenheid spreekt dan weer van 12 PC’s in 1920, 22 in 1922
en 47 in 1939. Bron: www.meta.fgov.be (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

36 Collectieve arbeidsovereenkomsten zijn akkoorden die worden gesloten tussen één of meer
werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers. Zij moeten de
individuele en collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers binnen ondernemingen of een
bedrijfstak afbakenen, en de rechten en plichten van de contracterende partijen regelen. Collectieve
arbeidsovereenkomsten kunnen zowel in een paritair orgaan (Nationale Arbeidsraad, paritair comité of paritair
subcomité) als daarbuiten (in de onderneming) worden gesloten. De wet van 5 december 1968 betreffende de
collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités voorziet in een aantal voorwaarden waaraan een
collectieve arbeidsovereenkomst qua vorm en inhoud moet voldoen om geldig te zijn. Bron: www.meta.fgov.be
(FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

37 Bijlage 14: overzicht van stakingen en arbeidsconflicten aan de Gentse Haven, 1919 – 1939.
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uiteenlopende standpunten van werkgevers en werknemers op elkaar af te stemmen.

Hoewel de oprichting van de PC’s feitelijk de macht van de vakbond bevestigde dient ook

opgemerkt te worden dat niet iedereen binnen de socialistische partij even opgezet was met

dit systeem van overleg, zeker ter linkerzijde van de socialistische partij, en eerder een

poging tot beknotten van de syndicale vrijheid zagen in de PC’s die tot doel hadden de

sociale vrede te waarborgen en stakingen te vermijden.

Uitermate belangrijk binnen dit sociaal pact was de bereidheid van de syndicale

organisaties om te kiezen voor zekerheid voor grote groepen werknemers eerder dan op

permanente basis directe koopkrachtstijgingen af te dwingen op niveau van bedrijven en

bedrijfstakken. Langs de kant van de werkgevers bestond de grote toegift erin om de lonen

te koppelen aan de index, zijnde een korf van dagelijkse producten die een afspiegeling

moest vormen van de levensduurte.38 Uiteraard is er een schaduwzijde verbonden aan een

mechanisme dat kan stijgen namelijk dat de levensduurtebarometer ook kan dalen en dus

ook de daaraan gekoppelde lonen. We zullen gedurende het ganse interbellum zien dat dit

mechanisme theoretisch gehandhaafd blijft maar ook permanent onder druk staat.39 De

vakbonden contesteren permanent of die index wel de reële levensduurte weerspiegelt en

willen bijgevolg steeds bijkomende initiatieven die de koopkracht doen stijgen, de

werkgevers op hun beurt stellen het indexmechanisme maar wat graag in vraag op het

moment dat de economische conjunctuur daalt. Binnen het tijdsgewricht van het interbellum

betekent dit in de praktijk dat er een relatieve stijging zal zijn van de lonen in de tweede helft

van de jaren ‘20 wegens een positieve conjunctuur met een schaarste op de arbeidsmarkt tot

gevolg en een druk op de lonen tijdens de jaren van depressie of het moment waarop er een

grote vraag naar arbeid is. We zullen verder in deze scriptie aan de hand van de

onderhandelingen die gevoerd zijn rond het Arbeidsstatuut aan de Gentse Haven in de

praktijk zien wat deze mechanismen betekenen voor loonpolitiek en het daaraan gekoppelde

overlegmodel en daarbij ondermeer kunnen vaststellen dat de vakbonden een zeer

conservatief beleid voerden en in tijden van crisis steeds minder offensieve acties zullen

opzetten om de reële lonen hoger te doen stijgen dan het indexcijfer. Liever op de tanden

bijten dus dan het broze evenwicht in gevaar brengen dat voortvloeit uit sociaal overleg, hoe

moeilijk dat soms ook te verdedigen viel bij de achterban.

                                                  
38 Dat de koppeling van het loon aan index in geval van stijging van de reële prijzen niet noodzakelijk een
gunstige effect op de lonen had mag blijken uit het feit dat broodprijs  in voorjaar 1926 steeg van 1,7 fr/kilo op 8
maart tot 2,1 frank op 26 april (idem prijzen andere levensmiddelen) en dat er toch amper een indexstijging van 9
punten volgde waardoor verhoopte loonsverhoging uitbleef. Bron: VAN ISACKER, Karel. De Antwerpse
dokwerker 1830 – 1940. p. 190.

39 Ook anno 2009 zullen de werkgeversorganisaties in tijden van economische crisis geen kans onbenut laten om
de index en de loonkoppeling daaraan onder druk te zetten omdat dit een zogenaamde loonkostenhandicap met
zich mee zou brengen. Dat dit fenomeen van alle tijden is en werkgeversorganisaties regelmatig tot aanvaring
komen met de syndicaten betreffende de automatische loonindexering zien we ook uitgebreid bestudeerd in
BOUCKE, Tine en VANDAELE, Kurt. Het sociale overleg in België. De loonnorm als fetisj.
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De keuze van de socialistische vakbond om zich te conformeren en een

reformistische koers te varen zal echter ook een serieuze schaduwzijde hebben die zich ten

volle zal manifesteren wanneer de grote crisis van de jaren ‘30 dichterbij sluipt. Waar de

vakbondsmacht door het instellen van instrumenten van sociaal overleg ogenschijnlijk

toeneemt, zal deze op andere fronten wel degelijk ook afnemen. De vrees van de vakbonden

om offensieve acties uit te voeren en het vertrouwen van regering en patronaat te verliezen

zorgt er tegelijk voor dat de bonden hun greep op concrete economische problemen en

uitdagingen verliezen die de arbeider treffen. Het overdreven pragmatisme dat de

socialistische syndicale koepel aan de dag legt, de afwijzing van de revolutionaire ideologie,

het groeiende economische verantwoordelijkheidsbesef binnen kapitalistische contouren, het

gemis aan een alternatief maatschappijbeeld en de strenge houding tegenover stakingen (de

orderwoorden zijn steevast verantwoordelijkheidszin, realisme en gematigdheid) zal de

vakbond wel de nodige geloofwaardigheid verschaffen bij werkgevers en overheid maar

tevens doen verliezen bij de eigen achterban. Een kapitale vergissing om die aanhangers als

ideologische kleuters te beschouwen want het aantal gemotiveerde leden is nu eenmaal de

basis van de sterkte van een vakbond. Kortom de SK wou zo salonfähig zijn en liep zodanig

achter de burgerstand aan dat ze zichzelf uitholde. In de jaren ‘20 zal zich dan ook een

merkwaardige paradox van de socialistische vakbond meester maken: enerzijds zullen de

arbeiders vanuit de vakbondsleiding in toenemende mate het verwijt krijgen dat ze te weinig

maatschappelijke inzet aan de dag leggen en anderzijds zal de vakbondsleiding er zelf niet

meer in slagen om een alternatief maatschappijbeeld naar voor te schuiven dat aansluit bij

de socialistische idealen, de positie van de individuele arbeider niet noemenswaardig weten

te verbeteren en steeds meer bezwijken voor materialistische objectieven.

Nu de socialistische vakbond er enkel nog in slaagt om slappe ideologische soep op

te dienen en zichzelf verzwakt zullen de werkgevers hun kans schoon zien. Tijdens de grote

depressie van de jaren ‘30 worden de christelijke en de socialistische vakbonden dan ook

keihard in het defensief gedrongen door het patronaat. De werkgevers zetten druk op de

werkloosheidsverzekering en vallen deze aan met de argumenten dat het

arbeidsmarktverstorend zou werken en de politiek van deflatie zou verstoren.40 Bovendien

willen de werkgevers opnieuw meer greep krijgen op de sociale politiek en zien ze daarbij de

vakbonden liefst uitgeschakeld als instellingen van werkloosheidsuitkering, een opdracht die

zij voorbehouden voor de staat en waarmee ze onomwonden proberen om de sokkel van de

macht van de syndicaten onderuit te halen. De christelijke vakbond is pertinent tegen en

                                                  
40 Een deflatiepolitiek, dalende prijzen bij gelijke of stijgende lonen, die trouwens een zeer gevaarlijk mechanisme
zou blijken te zijn omdat een waardevermeerdering niet noodzakelijk zal leiden tot meer geld uitgeven maar
veeleer tot wachten op verdere prijsdalingen en nog minder uitgeven wat contra productief werkt voor de
economische productie.
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bepleit dat de vakbondskassen een essentieel onderdeel zijn van het syndicale apparaat. De

Syndikale Kommissie houdt er een ietwat afwijkend standpunt op na en vind een combinatie

tussen een verplichte verzekering waarbij de bonden een beperktere rol als

uitkeringsmechanisme zouden opnemen en een automatische afhouding van de lonen zoals

voorgesteld door Koninklijk Commissaris voor Werkloosheid Henri Fuss tot op zekere hoogte

bespreekbaar.41

Naast deze directe aanval op het systeem van werkloosheidsverzekering zal ook de

vakbondsorganisatie en –structuur onder vuur genomen worden en dit vooral door de

Vlaamse christelijke werkgeverszijde die een economische inrichting naar voren schuiven op

basis van het corporatistische ideeëngoed (de basis hiervoor werd gelegd door de pauselijke

encycliek Quadragesimo Anno uit 1931 van Pius XI die op zoek ging naar een nieuwe

sociale orde als alternatief voor het socialisme en tegelijk toch ook een rechtvaardige

verdeling van goederen en lonen voorstond). In tegenstelling tot de socialisten ziet het ACV,

bij uitbreiding het ganse ACW, hier wel iets in en er ontstaat in de schoot van de christelijke

vakbond een sterke stroming die pleit voor een overlegcultuur op basis van een economisch

model waar de bedrijfscorporaties de basis vormen en voor het toekennen van

rechtspersoonlijkheid aan vakbonden en werkgeversorganisaties. De corporatistische

ingestelde werkgevers zijn ook groot voorstander van een algemeen erkende

eenheidsvakbond als gesprekspartner binnen de corporatieve structuren en voor een sociale

wetgeving die moet uitgaan van de corporaties en niet parlement. Kort door de bocht wil het

ganse patronaat eigenlijk maar één ding en dat is terugkeren naar de sociale verhoudingen

voor WOI met een werkgeverszijde die het voor het zeggen heeft en een makke

arbeidersbeweging.

De regering van Zeeland ziet echter geen maatschappelijk draagvlak voor een

initiatief waarbij het laken opnieuw volledig wordt toegetrokken naar de werkgevers en

betrekt vanaf nu ook de vakbonden systematisch bij de besluitvorming.  De sociale

organisatie zal dan ook een regeringsaangelegenheid worden na de recessie van 1935 –

1936. De houding van de regering zal de BWP enigszins gerust stellen en ervoor zorgen dat

overleg blijft primeren op harde actie. De conditio sine qua non is voor de BWP echter wel

dat er onder geen beding wordt geraakt aan stakingsrecht en vakbondsvrijheid. Hoewel het

wantrouwen langs BWP-zijde enigszins verdwijnt na de uitgestoken hand van Paul Van

Zeeland aan de werknemersafgevaardigden zal het toch nog duren tot na het wetsontwerp

van de katholieke Minister van Economische Zaken, Middenstand en Landbouw Paul

Heymans alvorens de socialistische partij en syndicale zijde zich opnieuw royaal inschrijft in

het sociale overleg. Ondermeer de vrije keuze rond rechtspersoonlijkheid en het voorzien

                                                  
41 De conclusies van Fuss worden in 1937 gepubliceerd onder de titel, L'organisation de l'assurance obligatoire
contre le chômage. Bron: www.socialsecurity.be
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van paritaire comités in alle sectoren van nijverheid en handel neemt een groot deel van het

wantrouwen weg. Het sociaal overleg is opnieuw vlot getrokken maar zal al gauw weer

vastlopen als ook België in de greep van de Tweede Wereldoorlog komt.

Wanneer we terugblikken naar de twee grote crisismomenten in de jaren ‘30 die

telkens hun hoogtepunt kenden in een stakingsgolf (1932 nog redelijk gefragmenteerd maar

1936 ontegensprekelijk nationaal) kunnen we vaststellen dat er telkens sprake was van een

radicaler wordende linkse tendens binnen de socialistische vleugel. Deze ‘verlinksing’ zal

echter nooit de bovenhand halen wat zich uiteindelijk ten volle zal manifesteren in de

definitieve omvorming van de BWP tot regeringspartij, dit voornamelijk ten gevolge van de

politiek die gevoerd werd door sterke figuren als Spaak en De Man. Deze laatsten willen een

geactualiseerde mix tussen de socialistische ideologische uitgangspunten enerzijds en een

realpolitiek anderzijds maar vooral niet terug naar het ‘Socialisme National’ waarmee de

oude reformistische garde elke regeringsdeelname wou verantwoorden. Binnen de

katholieke zuil zullen de christelijke arbeiders zwaarder op de agenda gaan wegen dan de

conservatieve krachten die de eerste viool speelden tot aan de crisis. In principe zou dat

moeten betekenen dat de beide vakbonden, die elkaar eerder al vonden in de strijd tegen het

opkomende fascisme, inhoudelijk dichter bij elkaar kwamen te staan en dat een sterke

samenwerking mogelijk werd. In de praktijk echter zal de christelijke vakbond vanaf 1937

een fikse groei kennen betreffende ledenaantal en in toenemende mate aansluiting vinden bij

een jonge generatie arbeiders.42 De socialistische bond mag dan wel twee keer zo groot

blijven als de christelijke maar stagneert wel in de aangroei van leden. Ook de Syndikale

Kommissie mag zich dan in 1937 nog omvormen tot het Belgisch Vakverbond, in wezen

wijzigt er niets aan de weinig bevlogen en pragmatische aanpak die blijkbaar steeds minder

syndicaal geïnteresseerde arbeiders kan aanspreken.

Als algemene conclusie kunnen we stellen dat de rode draad die door de evolutie van

de grote vakbondsorganisaties loopt gevormd wordt door een tendens naar verdere

integratie en centralisatie. Een streven naar integratie in het systeem dat paradoxaal genoeg

alleen maar gestimuleerd werd door de grote staking van juni 1936. De dreiging die uitging

van de stakersmassa en de wetenschap dat alleen een goed georganiseerde vakbond deze

onvrede en arbeiderseisen kon kanaliseren bleek uiteindelijk een zeer machtig instrument te

zijn in de handen van de syndicaten. Vanaf nu zouden ze kunnen doorstoten tot de hoogste

regionen van de macht en zich definitief laten erkennen als een volwaardige gesprekspartner

voor regering en werkgevers en een steunpilaar van de welvaartstaat worden in plaats van

een kritische opposant. De integratiebeweging die zich na de Eerste Wereldoorlog in gang

had gezet op niveau van partij en syndicaat had haar einddoel bereikt.

                                                  
42 Bijlage 15: aantal leden van het ACV, 1901 – 1940.
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Het streven naar centralisatie zien we vooral tot uiting komen in de wijzigende

structuren en de groeiende ledencijfers. Groot voordeel van deze centralisering was

ongetwijfeld het gesmeerde administratieve apparaat dat ontstond en de staking- en

werkloosheidskassen die enorm in omvang toenamen maar ook de binding tussen

syndicaten en politieke partijen die zorgde voor een stevige machtsbasis bij

onderhandelingen. Er was echter een keerzijde aan deze medaille. Centraliseren stond ook

in dit geval gelijk aan vervreemden van de basis. We kunnen dit ondermeer concluderen in

het feit dat de vakbondsafgevaardigden steeds harder ingaan tegen de spontane stakingen

die ontstonden. Voor de nationale vakbondsorganisaties was staking een instrument

geworden dat op een strategische en gecontroleerde manier werd ingezet en waarbij een

gedisciplineerde aanpak gevraagd werd van de stakers. Ten gevolge van de

gecentraliseerde structuur hadden de nationale syndicale bonzen trouwens een fors

instrument in handen om de stakende arbeiders in het gareel te laten lopen: zij beheerden de

stakingskassen en betaalden dus het stakingsgeld uit. Op deze manier zullen heel wat

signalen vanuit de basis niet meer doordringen tot de top die Siberisch doof blijft voor deze

verzuchtingen die zogezegd ondergeschikt waren aan het grotere belang. Een gebrek aan

voeling dat enkel zal toenemen en zal resulteren in nationale opstoten van onvrede (met als

mooiste voorbeeld de staking van 1936) waarbij ook de vakbondsleiding onzacht uit de

ivoren toren zal tuimelen.

Laten we ter conclusie toch met voldoende mildheid oordelen over de

verwezenlijkingen van de syndicaten tijdens het interbellum. Hoewel de achterliggende

drijfveren zeker niet altijd dezelfde zullen geweest zijn en de vakbonden permanent

geworsteld hebben met het zoeken naar hun ideale identiteit, kunnen we niettemin toch niet

rondom het feit dat ze wel degelijk gescoord hebben op de punten waar ze gezamenlijk de

schouders hebben onder gezet. De sociale wetgeving zag er aan de vooravond van de

Tweede Wereldoorlog ontegensprekelijk compleet anders uit dan net na de Eerste

Wereldoorlog het geval was. Als voornaamste verwezenlijkingen onthouden we zeker de

achturige werkdag en de 40 urenweek, de afschaffing van artikel 310 van het strafwetboek

waarmee de beperking op het stakingsrecht kwam te vervallen, de overheidssubsidies aan

het crisisfonds, de wet op het verplichte pensioen voor arbeiders samengesteld uit afhouding

van loon, bijdrage van de werkgevers en ondersteuning van de staat inzake kinderbijslag en

tot slot, hoewel niet verplicht, ook de wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering op basis

van een vrijwillige aansluiting bij een ziekenfonds dat behoorde tot één van de zuilen.43

                                                  
43 Bijlage 16: affiche uit het socialistische maandblad ‘De ontvoogding’ ter gelegenheid van de 40 urenweek.
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2.2. De macht van het getal

Gezien het fenomenale belang van het ledenaantal voor een syndicaat, is het

ongetwijfeld nuttig om dieper in te gaan op die ledenaantallen van de socialistische en de

christelijke vakbond.  Daarbij is het alvast duidelijk dat de socialistische vakbond gedurende

het ganse interbellum de dans leidde in absolute getallen. Een kloof in ledenaantallen die we

overigens ook weerspiegeld zien aan de Gentse Haven die eveneens volledig gedomineerd

werd door het socialistische syndicaat. Wie kon goochelen met grote getallen had in

syndicale termen ook de beste machtspositie wat niet wil zeggen dat er niet slim kon

onderhandeld of op de agenda gewogen worden door kleinere belangengroepen. Leden

vormen dus de primaire machtsbron voor vakbonden, alle andere bronnen van macht voor

syndicaten (structuur, solidariteitsmechanismen) zijn niet daarom niet minder belangrijk maar

blijven voortvloeien uit het ledenaantal.44

We leren alvast bij Kurt Vandaele, Patrick Pasture en Jozef Mampuys maar ook bij

Jelle Visser en Jean Neuville (alias Hubert Dewez) dat het cijfermateriaal voor de Tweede

Wereldoorlog zeer schaars en fragmentarisch is en vooral met de nodige reserve moet

geïnterpreteerd worden.45 Jelle Visser stelt het onomwonden: “There is no official coverage

of union membership statistics in Belgium, neither by the Statistical Bureau, nor by the

Labour Ministry” en ook “Intrest representation via trade unions (…) are less and by all

means less uniformly institutionalised”.46

Alvorens de ledenaantallen op zich te analyseren en interpreteren is de primaire

vraag zonder twijfel wat we nu precies begrijpen onder de term vakbond en vakbondslid. Het

is hier helemaal niet mijn bedoeling om het mooie werk terzake van Vandaele over te doen

maar in het licht van deze studie toch de moeite om bij een paar van zijn conclusies stil te

staan. Bepalende kenmerken om van een vakbond te kunnen spreken zijn voor hem de

duurzaamheid van de organisatie, de vrijwillige toetreding van de leden en niet kunnen

                                                  
44 “Naast de spelregels over de onderlinge verhoudingen tussen de confederaties zijn de betrokkenheid van de
vakbonden in het beheer en de uitvoeringstaken van de sociale zekerheid en het sociale beleid én de sterk
geïnstitutionaliseerde vakbondsaanwezigheid in de onderneming belangrijke institutionele machtsbronnen.”
BOUCKE, Tine en VANDAELE, Kurt. Het sociale overleg in België. p. 40 (Originele bron: VAN RUYSSEVELDT,
Joris en VISSER, Jelle.  Industrial relations in Europe : traditions and transitions. London, Sage, 1996, p. 332).

45 VANDAELE, Kurt. Begeesterd door de telduivel. De ledencijfers van de socialistische vakbeweging in het
interbellumo pnieuw bekeken. In: Brood en Rozen, VII, Amsab – ISG, 2002, pp 7- 37 - PASTURE, Patrick en
MAMPUYS, Jozef. In de ban van het getal. 279 p. - EBBINGHAUS, Bernard en VISSER, Jelle. Trade Unions in
Western Europe since 1945. 807 p.  - NEUVILLE, Jean. Naissance et croissance du syndicalisme. 1 : L’origine
des premiers syndicats. Bruxelles, Vie ouvrière, 1979, 391 p.
Met betrekking tot interpretatierisico van cijfers zie ook de waarschuwing van Pat Hudson: “data from the past,
whether quantitative or qualitative, will always be unreliable or unrepresentative to some degree”. Bron:
VANDAELE, kurt. p. 136 (origineel citaat: HUDSON, pat.  History by numbers: an introduction to quantitative
approaches. London, Arnold, 2000, 278 p.)

46 EBBINGHAUS, Bernard., VISSER, Jelle. Trade Unions in Western Europe since 1945. p. 122
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gedomineerd worden door werkgevers of zelfstandigen.47 Worden alvast niet tot de

potentiële vakbondsleden gerekend: werkgevers, zelfstandigen en gepensioneerden. Onder

vakbondsleden begrijpen we dan wel iedereen die lidmaatschapsbijdrage betaalde inclusief

werklozen. Om een goed begrip te krijgen van de macht van een vakbond volstaat het

overigens niet om zicht te hebben op het effectieve ledenaantal maar ook op het potentiële

ledenbereik.48

Vervolgens is het ook van belang om te definiëren hoe die vakbonden zelf hun

ledenaantal bepalen en hoe die cijferreeksen ontsloten zijn. Rekent men enkel de actieve

leden of ook de passieve leden zijnde werklozen, gepensioneerden en zieken? Voor

Vandaele is het bepalen van wat wel of geen actief lid was de betaalde bijdrage en bestaat

het correcte vertrekpunt van analyse alleszins uit de nationale vakbondsorganisatie die de

centrales of federaties overkoepelden. Die nationale centrales, zoals de Algemene Centrale

(AC) of de Centrale der Metaalbewerkers (CMB) langs socialistische zijde, versterkten in het

interbellum ontegensprekelijk hun machtspositie ten opzichte van de lokale vakbonden door

concentratie- en centralisatiebewegingen en aarzelden daartoe niet om enig opsmukwerk te

verrichten bij de ledencijfers die ze opgaven. Ook wel de propagandacoëfficiënt genaamd.

Het mag ook geen verwondering wekken dat het creëren van enige bewuste chaos in de

rapportage soms ook een doel diende namelijk het camoufleren van dalende ledencijfers en

dat er een ernstige vertekening kon optreden naargelang het doel en moment van

rapportage (bijvoorbeeld een substantiële stijging op het moment van inning van

achterstallige bijdragen of een specifieke ledenwervingsactie).

De evolutie van de ledencijfers van de twee toonaangevende syndicaten toelichten

kan niet zonder dieper in te gaan op de rol van die vakbonden als uitbetalingsinstellingen

voor werkloosheidsuitkering en de evolutie van de werkloosheidscijfers in het algemeen. We

bespraken hiervoor reeds uitvoerig de koppeling van de werkloosheidsuitkering aan de

syndicale kassen door het Nationale Krisisfonds.

In dit hoofdstuk wil ik voor de volledigheid ook kort nog even ingaan op de waarde

van de werkloosheidsstatistieken en baseer mij daarbij op de conclusies van Guy

Vanthemsche wiens onderzoek toelaat om een correlatie te maken tussen verzekerde/niet

                                                  
47 We verwijzen in deze ook naar de nog steeds actuele definitie van Sidney en Beatrice Webb uit 1894: “ (a)
trade union, as we understand the term, is a continuous association of wage earners for the purpose of improving
the conditions of their employment” alsook naar de definitie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO): “an
organisation, consisting predominantly of employees, the principle activities of which include the negotiation of
rates of pay and conditions of employement for its members.”. Bron: VANDAELE, Kurt. De ontwikkeling van het
sociaal-economische overleg in het interbellum. p. 134.

48 BOUCKE, Tine en VANDAELE, Kurt. Het sociale overleg in België. P 35.
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verzekerde werknemers en de graad van syndicalisatie.49 Statistische gegevens die

overigens alweer van lamentabele kwaliteit blijken te zijn en waarin pas beterschap zal

komen als het Nationaal Krisisfonds in 1936 vervangen wordt door de Nationale Dienst voor

Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid (NDAW). Valkuilen in het analyseren van de

werkloosheidscijfers tijdens het interbellum zijn alleszins de oorsprong van de cijfers (in

geval van Vanthemsche de statistische publicaties van de werkloosheidsverzekering en de

nationale tewerkstellingsenquêtes van 1931 en 1937), het doel van de statistieken die niet

noodzakelijk werden opgesteld om het aantal werklozen te kennen, maar ook de specifieke

politieke doelstelling die de cijfers dienden (minimaliseren van de cijfers stelde de overheid

namelijk in staat om meteen ook het probleem van de niet-verzekerde werklozen te

minimaliseren terwijl het cijfer van niet verzekerde werklozen ter linkerzijde dan weer

systematisch de hoogte werd ingepompt) en de te voorbarige conclusie dat werkonzekerheid

de enige basis van het afsluiten van een werkverzekering zou zijn. Vanthemsche stelt dan

ook terecht de vraag of de niet verzekerde werknemers al dan niet die werknemers waren

die het niet nodig hadden of waren de verzekerde werklozen net de meest mondige,

strijdvaardige en ontwikkelde werknemers?50 We dreigen hiermee te ver buiten de originele

scoop van deze scriptie te geraken maar het analyseren van de werkloosheidscijfers blijft

zonder enige twijfel een thema dat ons veel kan bijleren over de impact van de

werkloosheidsverzekering op de syndicalisatiegraad en over het profiel van de

vakbondsleden. In het belang van dit onderzoek naar de waarde van de ledencijfers van de

respectievelijke syndicaten is alleszins zijn vaststelling dat de proportie van de niet-

verzekerde werkloosheid in de totale volledige werkloosheid op enkele jaren aanzienlijk

afnam (56% in 1930 naar 32% in 1937). Daaruit kan worden afgeleid dat de  permanente

dreiging van werkloosheid de werknemers wel degelijk richting verzekeringskassen duwde,

alsook dat er een opmerkelijk verschil in aantal bestaat tussen verzekerde werklozen versus

niet-verzekerde werklozen (1930 respectievelijk 30,47 versus 15,67). Deze laatste

vaststelling is wellicht te verklaren door het feit dat de meest getroffen sectoren uiteraard ook

meest verzekerde werknemers kenden.51 Een zeer belangrijke conclusie is ook dat

economische situatie en evolutie van de reële werkloosheidsstatistieken niet noodzakelijk

parallel lopen maar dat deze laatste ook onderhevig waren aan een dynamiek die geheel

eigen was aan het verzekeringsveld. Dit zet uiteraard meteen ook de redenering op de
                                                  
49 VANTHEMSCHE, Guy. De fysionomie van de werkloosheid in België tijdens de jaren 1930. In: BTNG – RBHC,
1988, 3 – 4, pp. 269 – 344.  Alsook VANTHEMSCHE, Guy. De werkloosheid in België 1929-1940. 332 p.
Bijlage 17: Aantal verzekerde en reële werklozen per sector en het percentage van het aantal verzekerde t.o.v.
het aantal reële werklozen, 31/12/1930 en 27/11/1937.

50 VANTHEMSCHE, Guy. De fysionomie van de werkloosheid in België tijdens de jaren 1930. In: BTNG – RBHC,
1988, 3 – 4, pp. 282 – 283.

51 VANTHEMSCHE, Guy. De fysionomie van de werkloosheid in België tijdens de jaren 1930. In: BTNG – RBHC,
1988, 3 – 4, pp. 287.
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helling dat de graad van syndicalisatie een spiegelbeeld zou zijn van diezelfde reële

economie.

Zonder hier verder al te diep op door te gaan merk ik verder graag op dat een

verregaande analyse van de werkloosheidscijfers tijdens het interbellum gekoppeld aan de

ledenstatistieken van de syndicaten wellicht zeer genuanceerde en interessante gegevens

zou opleveren met betrekking tot het onderscheid tussen vakbondsleden uit overtuiging en

diegenen die louter lid waren omwille van de verzekeringsfunctie die de vakbonden

opnamen. Maar ook over de spreiding per beroepssector, geografische inbedding van de

vakbondsleden, verdeling per geslacht, leeftijdsopbouw enz. Bij analyse blijft het van belang

om steeds in het achterhoofd te houden dat de syndicaten zelf met een gezonde dosis

creativiteit met de werkloosheids- en verzekeringsstatistieken omsprongen en dat hun

conclusies systematisch op de korrel werden genomen door de werkgevers. En vice versa.

Laten we in vogelvlucht nog even over de evolutie van de ledencijfers van de

syndicaten tijdens het interbellum scheren. We kunnen daarbij eerst en vooral niet rond de

vaststelling dat de syndicaten op het gebied van ledenaantal enorm vooruit gingen na de

Eerste Wereldoorlog.52 Vervolgens toont zich voor de SK een daling van 1922 tot 1928

waarna een zekere mate van stabilisering optreedt tot 1929 – 1930 (met een serieuze dip in

1928). Vanaf dan zien we cijfers die fluctueren tussen de 522.000 en 592.000 leden met een

hoogtepunt van 591.000 leden in 1933.53  Het ACV kent een dieptepunt in 1925 en zal vanaf

dan opnieuw tekenen voor groei tot in 1933 (uitzondering vormt 1929) wanneer de cijfers ook

voor het ACV een nieuw hoogtepunt bereiken, stabilisering van 1933 tot 1937 en vervolgens

opnieuw een lichte groei kennen.54 Algemeen kunnen we stellen dat de syndicalisatiegraad

tijdens het interbellum van 28,1 % in 1919 naar 34,6% in 1939 evolueert met een dieptepunt

in 1928 van 26% en een hoogtepunt 1921 van 38,6% (gemiddelde syndicalisatiegraad = 31,2

%).55 Belangrijk is om vast te stellen dat de syndicalisatiegraad ook zeer sector- en

conjunctuurgevoelig was.56 Een positieve conjuncturele evolutie toont zich ook in de dalende

kosten van vakbondslidmaatschap en een afnemende oppositie van de werkgevers verzet

                                                  
52 Bijlage 12: ledencijfers SK, ACV, NCLVB, 1898 – 1939 en
    Bijlage 13: syndicalisatiegraad, 1919 – 1939 en vakbondsmonopolie (%), 1914 – 1939.

53 Bijlage 18: aantal socialistische vakbondsleden in verschillende bronnen, 1919 – 1939
    Bijlage 19: ledencijfers en groeivoeten van de socialistische vakbeweging 1919 – 1940 en aandeel van de
    ledencijfers uit centrales en jaargemiddelde uit SK-verslagen, 1920 – 1937.

54 Bijlage 15: aantal leden van het ACV, 1901 – 1940.

55 VANDAELE, Kurt. De ontwikkeling van het sociaal-economische overleg in het interbellum. De syndicale macht
in de exportgerichte sectoren als een verklarende factor. In: BTNG / RBHC. p. 144 en p. 171.

56 Bijlage 20: de jaarlijkse procentuele wijziging in het BNP en het vakbondslidmaatschap, 1921 – 1939 en de
jaarlijkse procentuele wijziging in het BNP en het vakbondslidmaatschap in de onbeschutte en beschutte
sectoren, 1921 – 1935/37.
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tegen de vakbonden. Een omgekeerd mechanisme is uiteraard ook zichtbaar. Als de winsten

teruglopen, vergroot nu eenmaal het verzet van het patronaat.

Dat de rode vakbond een enorme push voorwaarts kent na de Eerste Wereldoorlog

heeft ongetwijfeld veel te maken met de actiegerichtheid en het ouvriërisme van de

socialistische vakbond en partij die zich richten tot ‘den arbeider’ in het algemeen.57 Veel

belangrijker echter voor de aanwas van de ledenaantallen van de syndicaten was, we stipten

het eerder aan, het gegeven dat de gesubsidieerde werkloosheidskassen vooral

vakbondskassen waren. Het krijgen van een uitkering stond daardoor de facto gelijk aan

gesyndiceerd zijn. Het ledenaantal van de SK groeit dan ook van 126.000 in 1913 tot

660.000 à 700.000 in 1920.58 Ook de individuele centrales kunnen heel mooie groeicijfers

voorleggen. Zo zullen drie centrales meer dan 100.000 aangesloten leden tellen. De grootste

was de Centrale der Metaalbewerkers (CMB) met ruim 139.000 leden, op de voet gevolgd

door de Algemene Centrale (AC) met 114.598 leden en de centrale der Mijnwerkers met

103.580 leden. De overige centrales telden samen 65.000 leden. Kunnen deze centrales bij

het begin van het interbellum nog een stevige vooruitgang in ledenaantal noteren dan zal het

tij keren vanaf 1922 omwille van het gebrek aan ideologisch draagvlak bij de arbeiders,

gebrek aan een duidelijke politieke en sociale agenda en aan slagkracht omdat de BWP, op

de regeringen Poullet en Jaspar I tussen 1925 en 1927 na, uit de regering gewipt was. Dit

vertaalt zich meteen in de ledencijfers. In 1929 zal de AC nog 77.350 leden tellen, de CMB

nog 100.106 leden, de Textielarbeiderscentrale 75.773 leden terwijl de Centrale der

Mijnwerkers een halvering kent met 58.245 leden en de resterende bonden nog 48.000

leden. De crisis die zich vanaf 1930 laat voelen zal de ledenaantallen van de socialistische

vakbonden dan weer de hoogte injagen, niet in het minst omdat heel wat werknemers

opnieuw de weg moesten vinden naar de werkloosheidskassen. Waar 1929 voor de SK nog

zal laten kennen als een absoluut dieptepunt met 504.400 aangesloten leden zullen er op het

hoogtepunt van de crisis in 1933 alweer 601.229 zijn om dan terug te zakken naar 545.419

in 1937. De AC die ondertussen de grootste centrale van de BVV geworden is telt in 1933

125.589 leden en in 1937 nog een stevige 120.732.59 Een ledenwinst die de AC zelf

toeschrijft aan het doordringen en rekruteren in niet traditioneel socialistische middens

                                                  
57 In deze optiek verwijs ik graag naar een heel mooi uittreksel uit “Den Dokwerker” anno 1930 waarin een warme
oproep weerklinkt om lid te worden van de Socialistische vakbond. Zeker in tijden van crisis wanneer patroons
alle verworvenheden onder druk zetten. Deze oproep richt zich tot alle verdwaalde werkkameraden bij de
Kristene of Liberale Gemengde vakken die het licht niet zien en zich beter zouden aansluiten bij het syndicaat dat
werkelijk voor hun belangen opkomt en waaraan alle verwezenlijkingen te danken zijn terwijl  de katholieken of
liberalen er enkel op uit waren om de strijd te breken. Bron: SA – reeks HA 257.

58 PEIREN, Luc. Wij zijn de AC. 100 jaar Algemene Centrale ABVV. 200 jaar syndicale geschiedenis. p. 78.

59 Alle geciteerde cijfers uit PEIREN, Luc, Wij zijn de AC. 100 jaar Algemene Centrale ABVV. 200 jaar syndicale
geschiedenis. p. 98 -  99
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hoewel de waarheid wellicht heel wat minder prozaïsch is en een voortvloeisel van het

integreren van andere vakverenigingen (glasbewerkers, kappers, kasseileggers etc.) in de

AC en de economische crisis die de ideale aanleiding was voor een aangescherpte

wervingscampagne.60 Ook de Katholieke vakbond gaat erop vooruit, zij het minder fors dan

de socialistische en telt in 1919 ongeveer 65.000 leden en in 1920 een stevige 160.000.61

Dat er een kloof van ruim 500.000 leden bestaat tussen de beide syndicaten heeft

ongetwijfeld te maken met het feit dat aan de Katholieke zijde het syndicaat ook intens

vervlochten is met de Katholieke Partij, net zoals de SK verankerd is aan de BWP, maar in

tegenstelling tot de veel homogenere BWP bestaat deze partij uit tal van zowel

conservatieve als progressieve subgroepen (arbeiders, middenstanders, boeren, adel) wat

zich ook weerspiegelt in een gebrek aan eensgezindheid op het vakbondsterrein. Feit is dat

de SK afstevende op een absoluut monopolie en dat het ACV dat enkel heeft kunnen

verijdelen door de vrijheid van vereniging strafrechterlijk te laten beschermen en permanent

intensieve ledenwervingscampagnes op touw te zetten teneinde de socialistische syndicale

pletwals een halt toe te roepen.62

Het gigantische overwicht van de SK zal zich manifesteren tot begin de jaren ‘30

waarna het gat enigszins zal dichtgereden worden door het ACV. Een inhaalmanoeuvre dat

er hoofdzakelijk komt omdat het ACV meer aansluiting kan vinden bij vrouwen en jongeren,

meer meegeniet van het Gents systeem van werkloosheidsuitkering dat nauwer aansluit bij

het christen-democratische subsidiariteitsbeginsel en vooral omdat de christelijke vakbond

reeds sterk stond in sectoren die door de werkloosheid werden getroffen wat een positieve

impact had op de ledenaantallen.

Algemeen kunnen we nog meegeven dat de syndicalisatiegraad in België mooi gelijk

spoort met die van andere landen waar zich een soortgelijke industriële ontwikkeling

voordeed en dat de graad van syndicalisatie in Wallonië eerder laag was ten opzichte van

Vlaanderen. Dit laatste heeft ongetwijfeld ook te maken met het gegeven dat de

zogenaamde onbeschutte sectoren (mijnen, textiel, metaal) veel beter presteerden in de

ledencijfers dan de beschutte sectoren (kleding, voeding …) en veel Vlaamse arbeiders net

in die sectoren actief waren (al dan niet over de taalgrens).63 Een gegeven dat verklaard kan

worden doordat de onbeschutte sectoren zowel veel meer arbeiders tewerk stelden als veel

                                                  
60 Bijlage 21: affiche voor een wervingscampagne van de BWP (100.000 nieuw leden) uit 1937.

61 Voor WOI was de syndicalisatiegraad ongeveer 7% of 120.000 gesyndiceerden waarvan ongeveer 70.000 ter
socialistische zijde en 50.000 bij de christelijke bonden. Bron: WITTE, Els. Politieke geschiedenis van België van
1830 tot heden. 478 p.

62 Bijlage 22: affiche naar aanleiding van een ledenwervingscampagne van het ACV in de jaren dertig.

63 Bijlage 23: syndicalisatiegraad in verschillende secundaire sectoren, 1920 – 1937 en syndicalisatiegraad voor
ACV en SK in enkele secundaire sectoren, 1920 – 1937.
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gevoeliger waren aan schommelingen op de exportmarkt en de conjunctuur. Daarbij dient

wel opgemerkt te worden dat de ledenaantallen in die onbeschutte sectoren groter maar ook

veel volatieler waren terwijl ze in de beschutte sectoren lager lagen maar veel stabieler

waren.64

Naast de effecten van de werkloosheidsverzekering op de ledenaantallen van de

syndicaten kunnen we dus ook in navolging van Kurt Vandaele constateren dat er een aantal

typisch industriële karakteristieken waren die het vakbondslidmaatschap konden

beïnvloeden en die vaak rechtstreeks gerelateerd waren aan de mate van organisatiekost

voor de vakbond. Hoe groter de concentratie aan arbeiders en hoe kapitaalsintensiever de

onderneming, des te lager komen de kosten te liggen voor de vakbond. Of met andere

woorden: met minder geld en inspanning bereikte de vakbond in die sectoren en bedrijven

een veel groter effect dus lag het ook voor de hand dat ze daarop maximaal inzetten. Grote

ondernemingen stonden trouwens ook gelijk aan een grote kloof tussen beleid en werknemer

waardoor de syndicaten meer de handen vrij hadden (we moeten ons hier wel hoeden voor

te enthousiaste conclusies want in die grote ondernemingen had het patronaat doorgaans

ook veel meer middelen ter beschikking om de syndicaten af te blokken). Laatst maar niet in

het minst zou ook het risico op arbeidsongevallen leiden tot een hogere graad van

syndicalisatie.

                                                  
64 VANDAELE, Kurt. De ontwikkeling van het sociaal-economische overleg in het interbellum. De syndicale macht
in de exportgerichte sectoren als een verklarende factor. In: BTNG / RBHC, 23, 1-2, 2003, pp. 146 – 148.
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2.3. De socialistische vakbond

Zoals dat ook het geval was bij het christelijk syndicaat zal de Syndikale Kommissie

(SK), zoals de socialistische vakbond toen genoemd werd, eveneens een centralisatiepolitiek

voeren waarbij het belang van de nationale centrales alleen maar zal toenemen.65 Sinds

1898 waren de centrales overkoepeld door de Syndikale Kommissie die op haar beurt

integraal deel uitmaakte van de BWP. Lid zijn van de vakbond stond dus gelijk aan lid zijn

van de partij. De vakbondsafgevaardigden van de centrales zullen dan ook in toenemende

mate de prerogatieven van de nationale organisatie verdedigen en steeds minder de directe

belangen van de aangesloten leden. Vanaf 1907 worden de eerste serieuze aanzetten tot

centralisering gegeven. Daarvoor werden de afzonderlijke vakbonden in federaties

samengebracht als eerste stap naar eenmaking van de vakbondsstructuren. Het dient

opgemerkt dat dit proces van centralisering ook stevig gestimuleerd werd door de linkerflank

van de socialistische vakbeweging die het nodige tegengewicht wou geven tegen de BWP

die in toenemende mate parlementair georiënteerd en meer conformistisch werd.

Waar de bevoegdheden van de SK aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog

nog beperkt bleven tot documentatie en coördinatie zal het idee van “Modern Syndicalisme”

toch al embryonaal aanwezig zijn binnen de syndicale structuren. De vakbond moet niet

enkel strijdbaar zijn maar op vele fronten tegelijk actiemiddelen ontwikkelen teneinde de

kans op realiseren van de eisenbundel groter te maken en het patronaat in de verdediging te

duwen.

Tijdens de oorlogsjaren zelf zal er geen noemenswaardig syndicaal werk gebeuren.

De Duitse autoriteiten laten oogluikend enig syndicaal werk toe dat vooral zal dienen ter

voorbereiding van de naoorlogse rol die de SK wil spelen. Namelijk van passief

registratieorgaan naar een praktisch leidinggevend orgaan voor de totaliteit van de syndicale

beweging. In 1914 zal een statutenwijziging binnen de SK ervoor zorgen dat vanaf nu enkel

nog nationale centrales en federaties kunnen aansluiten en in 1919 zal de greep van de

overkoepelende organisatie nog versterkt worden door een administratieve reorganisatie.

Ook de grotere bijdragen van de nationale vakbondsorganisaties aan de SK en het

aanstellen van regiopropagandisten zal de centralisatiebeweging en de greep van de koepel

op de basis versterken.

Dat meer nationale vakbonden aansluiting zochten bij de SK in de jaren na de Eerste

Wereldoorlog is uiteraard geen toeval en is te verklaren doordat de vakbonden meer en

                                                  
65 “Zij regelden de werking van de plaatselijke en de gewestelijke afdelingen, controleerden het syndicale reilen
en zeilen en beheerden de fondsen die de stakings-, werkloosheids-, ziekte- en overlijdenskassen moesten
spijzen.” VANDAELE, Kurt. Begeesterd door de telduivel. p 11 (originele Bron VANTHEMSCHE, Guy in PEIREN,
Luc. Een eeuw solidariteit 1898 – 1998. Brussel, ABVV, 1998, p. 58).
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meer erkenning kregen als gesprekspartner, door de versterking van het sociaal overleg dat

zich ondermeer baseerde op representativiteit door het getal en ook omdat schaalvergroting

nu eenmaal een centrifugale kracht in zich heeft die moeilijk te weerstaan is. Dit wil niet

zeggen dat deze fusies zomaar zonder slag of stoot gingen. Menige woordenwisseling zal

ongetwijfeld de afbakening van de grenzen tussen de verschillende centrales en kleinere

vakbonden die opgingen in die centrales als onderwerp gehad hebben. Bovendien blijven

veel vakbonden een diepe argwaan koesteren tegenover de centralisatiepogingen van de

Syndikale Kommissie en later het Belgisch Vakverbond (BVV). Laatst maar niet in het minst

leidt schaalvergroting soms ook tot vergroten van de problemen. De beschikbaarheid van

meer centen om propaganda te voeren en nieuwe leden te werven vroeg ook een

doeltreffend apparaat om deze taak uit te voeren (een verbondsstructuur,

regiopropagandisten, huisbezoeken etc.) en vooral om de nieuw geworven leden ook aan de

organisatie te binden. De druk op het lidmaatschap was dan ook groot omwille van de

andere vakbonden die dezelfde syndicale zieltjes in hun vizier hadden, de communisten die

de syndicalisatie langs de socialistische zijde permanent bekritiseerden en het lidmaatschap

van vrouwen en jongeren dat zeer vluchtig bleek en die zich meer aangetrokken voelden tot

de ACV-zijde.

We kunnen concluderen dat de belangrijkste wijziging die zich voor, tijdens en net na

de oorlog in de schoot van de SK voorgedaan heeft een evolutie betekende van een

defensieve naar een offensieve aanpak. De SK wil niet enkel nog registreren en

werknemersbewegingen ondersteunen maar zich vanaf nu ook manifesteren door “de

gedragslijn vast te stellen die het proletariaat te volgen heeft, wanneer zich grote sociale

vraagstukken voordoen die de belangen van de meerderheid of de algeheelheid der

werklieden van ons land omvatten.”66 Meteen na WOI op 28 november 1918 maakt de

Syndikale Kommissie haar eisenpakket dan ook bekend aan de regering. Loonstijgingen en

minimumloon, 8-urendag en 48-urenweek, afschaffen van artikel 310 en vakbondsvrijheid

voor personeel van openbare diensten stonden daarbij centraal. Niet inwilligen van deze

eisen stond gelijk aan het niet verlenen van steun aan de wederopbouw van het land.

Daar tegenover staat dat de SK garant wou staan voor het bewaren van kalmte onder

de achterban en alles in het werk stelt om stakingen te vermijden. Een interessante

koerswijziging als we in gedachten houden dat de socialistische vakbond bij het ontstaan

gekenmerkt werd door een zeer grote strijdbaarheid en het nu tot één van haar

hoofdopdrachten zal rekenen om de arbeiders rustig te houden (waarbij we niet uit het oog

mogen verliezen dat de socialistische vakbond permanent op de linkerzijde in toenemende

mate belaagd werd door de communisten). De vakbond verwijdert zich dus steeds sneller

                                                  
66 NAUWELAERTS, Mandy. De socialistische syndikale beweging na de Eerste Wereldoorlog (1919 - 1921). In:
BTNG / RBHC, 3-4, 1973, p. 355.
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van haar revolutionaire basis en kiest steeds explicieter voor het ‘modern syndicalisme’. Het

achterliggend idee was dat de socialistische vakbond en de partij in die mate macht en

verantwoordelijkheid konden opbouwen tot zij daadwerkelijk ook de maatschappelijke

touwtjes in handen kregen. Vooral de Gentenaar Edward Anseele zal de grote pleitbezorger

worden van deze zogenaamde hervorming van het kapitalisme van binnenuit. Pragmatisme

en concrete eisen betreffende looncondities en arbeidsvoorwaarden zullen de plaats

innemen van een revolutionaire ideologie waarbij de maatschappij in handen komt van het

proletariaat. De vakbondsleiding krijgt regelmatig het verwijt naar het hoofd geslingerd dat zij

zich comfortabel nestelt in een paritair gesprek met het patronaat wat voor de meer

revolutionaire strekking binnen het socialistische kamp neerkwam op aanvaarden van het

kapitalisme en verwerpen van de klassenstrijd en dus verloochenen van de ziel van het

socialisme. De vakbondsleiding zal dan ook vaak genoodzaakt zijn om een bizarre

ideologische spreidstand uit te voeren teneinde de brede achterban, gematigd en

revolutionair, mee te krijgen in hun strategie en zienswijze.67

De realisatie van het eisenpakket loopt echter niet van een leien dakje. Waar de

regering, met de socialistische Minister Wauters op kop, wel degelijk beseft dat de

socialistische krachten en de daaraan gekoppelde arbeidersmassa beter kunnen

geïntegreerd worden in het bestaande systeem dan hen voortdurend te moeten bekampen,

zullen de patroons zich aangetast weten in hun alleenheerschappij en dwars liggen. Dit zal

uiteindelijk leiden tot een krachtmeting waarbij in nagenoeg alle nijverheidstakken zal

gestaakt worden. Een toestand die zal blijven duren tot de regering intervenieert en het recht

op vereniging erkent. Het patronaat weigert echter te onderhandelen met vakbonden en

Léon Delacroix, katholieke Eerste Minister, zal er pas in slagen om beide partijen rond de

tafel te krijgen wanneer de druk die uitgaat van de syndicale actie en stakingen niet meer

houdbaar is.

Dit overleg zal uiteindelijk leiden tot een compromis betreffende loon- en uureisen en

zal op 3 april 1919 aan de basis liggen van de oprichting en samenstelling van een

‘gemengde commissie’, een soort Nationale Arbeidsraad (NAR) avant la lettre, die op een

nationale schaal sociale conflicten tussen werkgevers en werknemers moet aanpakken. Er

zullen nog een aantal commissies volgen in 1919, 1920 en 1921. Met het realiseren van het

grootste deel van de eisenbundel kan de SK in de beginjaren terecht spreken van een

                                                  
67 Ook in de haven van Antwerpen toonde deze ambiguïteit van de socialistische vakbeweging zich regelmatig.
We citeren Van Isacker:  “De crisis van 1928 was voor de socialistische vakbond een strijd van leven op dood, die
de vakbondleiders tot een voor hen nog onwennige tactiek dwong: tegen het opbod van de communisten en de
revolutionaire socialisten in, moesten zij gematigde taal laten horen en met de patroons tegen de stakers naar
een oplossing zoeken die en het Nationaal Comité en de vakbond kon redden. Zonder de arbeiders al te erg te
ontgoochelen.” Bron: VAN ISACKER, Karel. De Antwerpse dokwerker 1830 – 1940. p. 193.
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sociale overwinning hoewel het feest al snel weer over is wanneer in 1921 – 1922 de eerste

tekenen van een economische crisis zich alweer laten voelen.68

In de jaren dertig zullen socialistische politici ook in toenemende mate een mandaat

bekleden in vakbond, ziekenfonds of coöperatie waardoor het spanningsveld tussen discours

in het parlementaire halfrond en in de operationaliteit van de socialistische beweging alleen

maar toenam.

De vakbond zal uiteindelijk onder druk van een noodzakelijke realiteitszin maar ook van een

hardnekkig volgehouden reformisme dat in toenemende mate haaks stond op het instant

verbeteren van de positie van de arbeiders, meer en meer integreren in de kapitalistische

maatschappij. De socialisten mochten dan wel een paar mooie sociale overwinningen op hun

palmares hebben staan, au fond hadden ze als groot maatschappelijk alternatief gefaald

want het bestaande regime was niet fundamenteel aangepakt en gewijzigd.69 Herverdeling

van de productiemiddelen blijft een doel maar stakingen zijn geen middel meer en zelfs

taboe. Overlegstructuren installeren, stabiliteit garanderen van de Belgische frank en inflatie

tot elke prijs vermijden zullen ook voor de SK zeer belangrijke objectieven worden. Dit laatste

kan vreemd klinken omdat in het gevolg van inflatoire of deflatoire krachten net het failliet

van het kapitalistische systeem zou kunnen aangetoond worden wat enkel ten voordele van

het enige alternatief met kans op overleven kon zijn. Ondertussen echter had het

socialistische alternatief ook dankbaar gebruik gemaakt van een aantal kapitalistische

instellingen en methodes zoals het oprichten van spaarkassen die op hun beurt ernstig

gevaar zouden kunnen lopen in geval van een voorthollende inflatie.

In 1937 zal de SK haar naam wijzigen in Belgisch Vakverbond (BVV) waarmee de

centralisatiepolitiek en de toegenomen macht van de vakbondsleiding versus de centrales nu

ook zichtbaar werd in de naamgeving.70

                                                  
68 Bijlage 24: affiche van de Syndikale Kommissie naar aanleiding van de nationale betoging tegen de crisis van
1922.

69 “In feite kreeg de vakbond geleidelijk een erkende functie in een kapitalistische maatschappij en maakte hij ook
een integrerend deel uit van de beheersorganismen van het economische leven, dat hij maar weinig diepgaand
kon beïnvloeden.”  WITTE, Els.  P. 189 en ook “De syndicale beweging heeft opportuniteit tgv de zwakke positie
van het kapitalisme niet kunnen grijpen. Revolutionair potentieel van de beweging opgebruikt in de strijd voor
beperkte doeleinden, gerechtvaardigd door de omstandigheden maar steriel in functie van omvorming van het
stelsel.” NAUWELAERTS, Mandy. De socialistische syndikale beweging na de Eerste Wereldoorlog (1919 -
1921). In: BTNG / RBHC, 3-4, 1973, p 374.

70 Terwijl er in 1920 nog 31 autonome centrales en federaties zijn zullen er in 1937 nog maar 24 overblijven. Bron:
PEIREN, Luc. Wij zijn de AC. 100 jaar Algemene Centrale ABVV. 200 jaar syndicale geschiedenis. p 98.
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2.4. De christelijke vakbond

Net zoals dat aan Socialistische zijde het geval was zal het ontstaan van een nieuwe

categorie werknemers, de fabrieksarbeiders, in de 19de eeuw ook direct aan de basis liggen

van het ontstaan van het christelijke syndicalisme.71 Ellendige woon- en

werkomstandigheden en een compleet gebrek aan sociale voorzieningen zullen in

toenemende mate weerstand oproepen bij die groter wordende maar zeer gefragmenteerde

en ongeorganiseerde groep industriële arbeiders. De zoektocht naar een kanalisering van de

arbeidersgrieven resulteerde in toenemende mate in verenigingen die opkwamen voor

sociale rechten. Zo zullen in 1857 in Gent de Broederlijke Maatschappij der Wevers en de

Maatschappij der Noodlijdende Broeders (spinners) opgericht worden waardoor de

vakbonden een feit werden. In deze prille vakbondscentrales waren alle arbeiders

vooralsnog welkom. Politieke kleur of religie stonden niet centraal maar het zal niet lang op

zich laten wachten alvorens de eerste breuklijnen optreden tussen diegenen die kiezen voor

klassenstrijd als middel om tot een rechtvaardige maatschappij te komen en diegenen die

kiezen voor samenwerking tussen de klassen. De breuklijn tussen socialisten en anti-

socialisten werd steeds duidelijker.

Uiteraard laat ook de kerk zich niet onbetuigd wat resulteert in een zeer stevige greep

op elke vorm van christelijke arbeidersorganisatie, elke vorm van organisatie in het

algemeen trouwens, en een claim op de agenda van deze arbeidersverenigingen. Speerpunt

van hun bestaan was nu niet langer enkel de strijd voor sociale rechten maar ook het

bevechten van de socialisten. De arbeider moest ten allen prijze uit de greep gehouden

worden van de vrijzinnige socialisten. Het zal tegen deze achtergrond zijn dat in 1886 de

Antisocialistische Katoenwerkersbond wordt opgericht. Het Algemeen Christelijk Vakverbond

(ACV) was geboren. In eerste instantie was dit een gemengde werking waarin arbeiders en

patroons onder druk van kerk en burgerij elkaar ontmoeten maar het idee van een

gemengde vakbeweging zal echter niet lang tegen de realiteit bestand blijken en rond de

eeuwwisseling ontstaan onder de christelijke vlag meer en meer homogene

arbeidersverenigingen.

                                                  
71 Bij het tot stand komen van dit hoofdstuk werden volgende bronnen geraadpleegd: SCHOLL, Servatius Herman
en DE BROECK, Gilbert. 150 jaar katholieke arbeidersbeweging in België. (1789 – 1939). Deel 3: De katholieke
arbeidersbeweging (1914-1939). 448 p. - GERARD, Emmanuel. (eds.) De Christelijke arbeidersbeweging in
België 1891 - 1991. 2 vol. - SAMSON, Ludwig. De representatieve werknemersorganisaties van België (ACV –
ABVV – AVLVB): een vergelijkende studie. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling bestuurswetenschappen, RUG,
1991, 237 p. - PASTURE, Patrick en MAMPUYS, Jozef. In de ban van het getal 279 p. – internet: www.acv-
online.be en www.abvv.be
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Pater Georges Rutten, bezieler van de christelijke vakbondsgedachte, zal in 1904  de

115 christelijke vakverenigingen samenbrengen in het Algemeen Secretariaat de Christelijke

Beroepsverenigingen en een serieuze start maken met het onderbouwen en uitbouwen van

een nationale christelijke syndicale werking (verzorgen van de financiële onderbouw door

middel van bijdragen van de aangesloten centrales, oprichting van een eigen persorgaan

‘Het Volk’, aanstellen van regiopropagandisten etc.). In 1912 zullen het Vlaamse “Verbond

der Christene Beroepsverenigingen" en het Waalse "Confédération des Syndicats Chrétiens

et Libres des Provinces Wallonnes” uiteindelijk ook samensmelten tot het "Algemeen

Christelijk Vakverbond / Confédération Générale des Syndicats Chrétiens et Libres de

Belgique.” Het opzetten van een nationale structuur en het zoeken naar een efficiënte

werking zal tegelijk een stevige impuls geven aan de christelijke beroepsvereniging. Waar

deze in 1904 namelijk amper 15.000 leden kent zal dit bij het uitbreken van de eerste

wereldoorlog fors opgelopen zijn tot 120.000 leden.

De Eerste Wereldoorlog legt niet enkel het land economisch lam, ook de strijd voor

sociale rechten en het daaraan gekoppelde vakbondswerk zal een serieuze opdoffer krijgen.

Er waren immers geen arbeiders meer om te organiseren en de oorlogsomstandigheden

wierpen het land grotendeels terug op een dynamiek van overleven en ook niets meer dan

dat. De centrales staan grotendeels op non-actief hoewel er op lokaal vlak nog wel wat

activiteit overeind bleef op het gebied van werklozenuitkering alsook een sterk gereduceerde

en gecensureerde pers (Het Volk).

In het voorgaande hoofdstuk schetsten we hoe de syndicaten er toch in slagen om uit

dit diepe dal te kruipen en de opofferingsgezindheid en inzet van de arbeiders tijdens en

meteen na de oorlogsjaren, in het kader van de wederopbouw politiek en sociaal weten te

verzilveren. Ook het ACV vindt een tweede adem en vanaf 1919 gaat het ledenaantal alleen

maar in stijgende lijn. Ondertussen sleutelt het nationale bestuur verder aan de structuur wat

in de jaren ‘20 zal uitmonden in de oprichting van 18 beroepscentrales die de ontelbare, zeer

diverse qua omvang en soortelijk gewicht, beroepsfederaties zullen samenvoegen in een

logischer en groter geheel. Dat dit niet zonder slag of stoot gebeurde en dat het streven naar

centralisatie door het nationale bestuur bij de federaties die aan hun autonomie gehecht

waren niet overal op evenveel enthousiasme kon rekenen, hoeft wellicht geen betoog.

Niettemin zal het nationale bestuur aan het langste eind trekken en daarmee de impact van

de maatschappelijke acties vanuit christelijke syndicale hoek exponentieel vergroten. Acties

op het terrein moesten nu systematisch erkend worden door de nationale koepel maar

eenmaal deze erkenning er kwam, kon de actie ook rekenen op de steun van een ganse

centrale wat het soortelijke gewicht en het incontournable zijn in discussies met werknemers

en overheden fundamenteel wijzigde in het voordeel van de werknemers. Een positie die

overigens nog versterkt werd door het samenvoegen van de gefragmenteerde
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stakingskassen van de federaties in een kas die beheerd werd op niveau van de grotere

centrales.

Een extra duw in de rug komt er wanneer het ACV in 1921 ook wordt opgenomen in

het Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW), zijnde de koepelorganisatie van de

katholieke partij die zichzelf op dat moment ook herbenoemt als Belgische Katholiek Unie.

Een unie waarin zowel arbeiders, burgers, middenstanders als landbouwers een

representatie hebben, ook wel de standenvertegenwoordiging genaamd. Onder de paraplu

van de christelijke koepel of zuil zullen zich verder geen rechtsreeks aangesloten leden

verzamelen maar wel de christelijke vakbonden, coöperatieven, ziekenfondsen,

vrouwengilden en arbeidersjeugdverenigingen. Het zou echter fout zijn te veronderstellen dat

ACV en ACW hetzelfde gewicht in de schaal zouden leggen binnen de Katholieke Partij als

de Syndikale Kommissie in de BWP. De doelstelling van het ACW was dan ook helemaal

anders. Waar de Syndikale Kommissie er in eerste instantie was om de belangen van de

socialistische arbeiders te behartigen bestond de primaire opdracht van alle geledingen van

het ACW er oorspronkelijk in om zoveel mogelijk de macht van de socialistische partij en

vakbond in te dijken, het christelijke gezin te verdedigen en kroostrijk te maken, moeder aan

de haard te houden en die strijdpunten ook politiek en sociaal vertaald te zien in subsidies

om dat allemaal mogelijk te maken. Dat dit uiteindelijk een zeer succesvol initiatief werd is in

niet onbelangrijke mate te danken aan het onvermoeibare zelotisme van de geestelijken

overal te velde en aan het feit dat de socialisten vooral sterk stonden in de steden terwijl het

gros van de arbeiders na de dagtaak terugtrok naar de veilige geborgenheid van de

landelijke kerktoren en dus de greep van de clerus.

Tijdens de tweede helft van de jaren ‘20 zal het ACV mee de vruchten kunnen

plukken van een periode van relatieve welstand maar tegelijk blijven worstelen met het

zoeken naar een passend profiel. Waar de socialistische vakbonden nog steeds veel

actiegerichter waren en vooralsnog duidelijk hun primaire focus bij de arbeider leggen, zal

het ACV worstelen met de ideologische oefening om de belangen van werknemers en

werkgevers te verzoenen binnen de maatschappij in haar actuele verschijningsvorm. Op het

terrein zien we alleszins dat de kloof inzake sociale eisen tussen de beide grote syndicaten

smaller wordt en dat het ACV-programma langzaam opschuift naar een consensus met dat

van de Syndikale Kommissie. Dit werd mee mogelijk gemaakt door het feit dat ook de

socialistische vakbond een stuk afstand genomen had van hun ideologische basis en de

klassenstrijd en de dictatuur van het proletariaat uit hun programma schrappen maar ook

omdat ze o.a. in de Regeringen van Nationale Eenheid blijk hadden gegeven van enige

vaderlandslievendheid en bovendien het katholieke onderwijs officieel erkenden. Naleving

van de arbeidscontracten en sociale wetgeving, veralgemenen van de cao’s, aansluiting van
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alle arbeiders bij een syndicaat zijn maar een paar punten uit het ACV-programma waaruit

mag blijken dat het eisenpakket van de twee syndicaten naar elkaar opschoof.

Na een aantal vruchtbare jaren voor het christelijke syndicale werk zal de crisis van

de jaren ’30 echter ook bij het ACV niet onopgemerkt voorbij gaan en de vakbond zal haar

rol grotendeels herleid zien van een organisatie voor belangenverdediging naar een

uitbetalingsinstelling voor werklozensteun. Een dubbel verhaal want enerzijds halen de

syndicaten hun kracht uit de macht van het getal dat deels voortvloeide uit de hun

toegewezen rol als werklozenkas, anderzijds zadelt dit hen ook op met een loodzware

administratie die veel tijd en energie opslorpt die ten goede zou moeten komen van sociale

actie op het terrein. Het zal dan ook tot de lichte economische relance van 1935 duren voor

het ACV opnieuw kan scoren betreffende sociale verwezenlijkingen en relatief eensgezind

samen met het veel grotere ABVV in 1936 de zogenaamde Staking der 500.000 op de been

zal brengen. De sociale onrust die sinds de economische crisis onder de oppervlakte

borrelde en niet accuraat aangevoeld werd door overheden en patronaat werd laattijdig

opgepikt laar vervolgens op onovertroffen wijze geïnstrumentaliseerd en gekanaliseerd door

de vakbeweging wat resulteerde in een ganse resem ingrijpende sociale verwezenlijkingen.

De eerste week betaald verlof, een definitief aanvaarden van het principe van de 40-

urenweek, een gewaarborgd minimumloon en het optrekken van de kinderbijslagen zijn niet

de minste verwezenlijkingen die de werknemer ten goede kwamen en waarvan we vandaag

nog steeds de vruchten plukken.

De voornaamste resultante van dit sociale conflict was echter niet enkel te vinden in

deze concrete sociale realisaties maar vooral in het feit dat er vanaf dan definitief een

systematiek van overleg tussen de sociale partners tot stand kwam die in het interbellum met

vallen en opstaan geconstrueerd werd en tot op heden grotendeels het model van sociale

vrede aanstuurt.
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Hoofdstuk 3 - De Gentse haven tijdens het interbellum

Het verhaal vertellen van de sociale ontwikkeling die zich afspeelt in de besloten context van

een havenomgeving kan niet zonder even te blijven stilstaan bij de omkadering die deze

omgeving zo specifiek maakt en bij de economische waarde en impact van een haven.

Zonder in al teveel details te verzanden blijven we in dit hoofdstuk voornamelijk stilstaan bij

de uitbating, de inrichting en de economische realisaties van de Gentse Haven tijdens het

interbellum. We maken daarbij een zijsprongetje naar een zeer specifiek conflict tussen de

Stad Gent als inrichter maar ook als gebruiker van de havenmodaliteiten en het

Arbeidscomiteit of paritair comité van de haven om aan te tonen dat het spanningsveld

tussen alle havenactoren zich soms in zeer onverwachte hoek kan manifesteren.

3.1. De inrichting van de haven

Een haven mag dan wel een besloten gemeenschap en een welomschreven

territorium zijn, het is niettemin ingepland op het grondgebied dat aan een overheid

toebehoort, in ons geval de Stad Gent. Voor die stad was de haven een behoorlijke bron van

inkomsten en het ligt dan ook voor de hand dat de stedelijke overheid een serieuze vinger in

de pap en aan de pols wou waar het ontwikkelingen van sociale of economische aard aan de

haven betreft.

Havenuitbatingen waaruit de Stad inkomsten haalt vloeien ofwel voort uit concessies,

waarbij de concessionaris uiteraard zoveel mogelijk profijt voor zichzelf wil genereren, ofwel

uit regie waarbij de uitbating gebeurt door officiële functionarissen wat uiteraard niet altijd

bevorderlijk is voor de zin voor initiatief en niet noodzakelijk kostenbesparend werkt.

Voordeel van een beheer in regie is ongetwijfeld dat de uitbating op dat moment onder de

zeggenschap van de gemeenteraad valt en de haven dus beschouwd wordt als een instelling

van openbaar nut.

Dat dit tot spanningen kan leiden met de gebruikers van de haven is onmiskenbaar

en dat de financiële druk voor de stad soms zeer hoog oploopt, zeker in tijden van

economische terugval, is wellicht een open deur intrappen. In tegenstelling tot de haven van

Antwerpen ondervond de haven van Gent, zowel op het vlak van de noodzakelijke

onderhouds- en uitbreidingswerken als op financieel vlak, ook niet noemenswaardig veel

steun van de hogere overheid. In de analyse van de verslagen van de

Gemeenteraadscommissie zal herhaaldelijk blijken dat het strategische nadeel dat de haven

van Gent hierdoor oploopt een doorn in het oog is van de sociale partners die dan ook

meerdere pleidooien voor steunmaatregelen aan de federale overheid zullen richten. Zonder
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noemenswaardig succes overigens. Niettemin blijkt de uitbating van de haven in gunstige

economische jaren de Stad Gent geen windeieren op te leveren.72 In de archiefstukken met

betrekking tot de haven zijn doorgaans de balans en de resultatenrekening te vinden voor

het afgelopen boekjaar alsook de begroting voor het nieuwe werkjaar. Gezien de focus van

deze scriptie zijn we daar niet dieper op ingegaan maar het levert zeker interessant materiaal

op voor wie een historisch-economische studie zou willen maken van de haven.73

Inkomsten zal de haven o.a. halen uit de zogenaamde havenrechten die vastgesteld

werden door de gemeenteraad.74 Deze inkomsten worden gevormd door dok- en

kaairechten, de loodsdienst, gebruik van kranen en andere heftuigen, stapelhuizen etc. Uit

de verslagen van de Gemeenteraadscommissie is alvast op te maken dat de Havenregie de

vergoedingen zo laag mogelijk tracht te houden teneinde een zo groot mogelijk

concurrentievoordeel te hebben tegenover andere havens en meer bepaald tegenover

Antwerpen en Rotterdam. Niettemin is het innen van deze rechten vaak onderwerp van

discussie tussen haven en ondernemingen, zeker voor wat het gebruik van kranen betreft die

eigendom zijn van de Stadsregie, die er uiteraard alles aan doen om de kosten zo laag

mogelijk te houden. Stijgende kosten voor gebruik van materialen en havenmodaliteiten

vertalen zich vaak meteen in druk op de lonen van de dokwerkers wat dan weer aanleiding

geeft tot sociale spanning. Al bij al een niet zo eenvoudige evenwichtsoefening die de

stedelijke overheid permenent moet maken, maar het dient daarbij opgemerkt dat de sociale

partners doorgaans genoeg gezond verstand aan de dag leggen om tot een snel en

evenwichtig compromis te komen.

Hoewel de Stad Gent absoluut voordeel haalt uit het overlegmodel tussen

werkgevers en werknemers en eerste belanghebbende is waar het een helder en strikt

toegepast Arbeidsstatuut betreft treed er toch ook af en toe een duidelijk spanningsveld op

tussen de lokale overheid en de sociale partners waar het de effectieve toepassing van dat

statuut betreft. In 1938 komt het namelijk tot een fors conflict tussen de Stad Gent, meer

bepaald de gasregie, en het Arbeidscomiteit, dan al Gewestelijk Comité (GC) genaamd,

waar het de inzet  van arbeidskrachten betreft.75 Laten we even dieper ingaan op deze

specifieke maar veelzeggende casus.

Oorsprong van het conflict is te vinden in een klacht van de BTB die de Stad beticht

van inbreuken op het Arbeidsstatuut. De BTB baseert zich hiervoor op artikel 29 van het

                                                  
72 DE VREESE,  Alfons. De Haven van Gent. p. 101. “De lasten die de haven te dragen heeft, beloopen ongeveer
10 millioen frank. Niettegenstaande dat bedroegen de netto winsten, die gedurende de laatste jaren voor de crisis
(1929 – 1930) aan de gemeentekas werden uitgekeerd, 6 tot 8 millioen frank.”

73 SA – reeks HA 59 – 60 – 61. Verslagen Gemeenteraadscommissie en SA – reeks HA 308. Jaarboeken.

74 Bijlage 25: Voorbeeld van havenrechten. Stad Gent, samenschikking der rechten, 1936.

75 SA –  reeks HA 257 – Verslag Gewestelijk Comité 8 februari 1938.
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Politiereglement met betrekking tot het verplicht inzetten van erkende dokwerkers binnen de

omheining van de haven. Stad Gent – Gasregie vraagt op zijn beurt aan het GC om binnen

de omheining der Haven kolenlichters te mogen lossen met eigen en vooral goedkoper

personeel of dus stadswerklieden in plaats van erkende en duurdere dokwerkers zoals tot

hiertoe het geval was. Immers, zo redeneert de Stad Gent, waar de Gasregie die aan de

Nijverheidskaai gelegen is vroeger buiten het haventerritorium viel, valt deze ten gevolge van

de havenuitbreiding nu wel binnen de officiële grenzen van de haven. De Regie stelt dat de

territoriale context dan wel kan gewijzigd zijn maar dat dit niets wijzigt aan de

arbeidscondities waaraan tot dan toe gewerkt werd en wijst daarbij ook op het privilege van

de Electrische Centrale, nochtans ook een stadsdienst, die blijkbaar wel mag werken aan

condities die afwijken van het Arbeidsstatuut. Bovendien, en dit is opmerkelijk, gebruikt de

Stad Gent het argument dat zij geen betrokken partij was in het tot stand komen van het

Arbeidsstatuut en daar dus ook niet onderhevig aan is alsook dat er geen sancties voorzien

zijn bij Gemeenteraadsbesluit of Koninklijk Besluit als de stad zich niet zou houden aan die

overeenkomst. Waar Stad Gent wel verantwoordelijk voor is, is het politiereglement dat door

haar zelf bekrachtigd werd en dit niet met de bedoeling om haar eigen diensten te binden

maar wel om sancties mogelijk te maken tegen particuliere overtreders van diezelfde

overeenkomst. In eerste instantie verklaart het GC zich onbevoegd omdat de zaak

betrekking heeft op het politiereglement en dus een zaak is voor de Politierechtbank. Bij

nader inzien echter wijzigt het GC de positie en argumenteert dat de vraag door Stad Gent

zelf aangebracht werd bij het Vast Bureau die de kwestie bediscussieerbaar vond en dus

doorverwees naar het GC. Een GC dat uiteindelijk zal oordelen dat een openbaar bestuur

zich niet kan ontdoen van de rechten en plichten waaraan andere havengebruikers

gebonden zijn. Afgevaardigde Huyghe van de christene centrale stelt onomwonden dat het

Arbeidsstatuut is geen vodje papier is en de stad evenzeer belanghebbende bij een correcte

uitvoering en naleving. Indien het Arbeidsstatuut voor de haven van Gent geen wettelijke

kracht heeft voor ‘alle’ havengebruikers, wat overigens wel zo is ten gevolge van het het feit

dat de gemeenteraad en later ook een Koninklijk Besluit het Paritair Comité erkent, dan heeft

ook het Arbeidsstatuut geen reden van bestaan meer volgens hem. Stad Gent pareert door

te stellen dat ze zich niet aan haar verantwoordelijkheid wil onttrekken maar dat het

arbeidscontract van havenarbeiders geen uitstaans heeft met het openbaar bestuur en dat

stadswerklieden geen arbeiders zijn maar stadsagenten en dus wettelijk gezien het statuut

van stadspersoneel hebben. Het dient alleszins ook opgemerkt dat Burgemeester Vander

Stegen  merkbaar ontgoocheld is in dit debat en het betreurenswaardig vindt dat de stad zich

niet intensief met dit probleem bezig wil houden want het Arbeidsstatuuut is volgens hem ook

haar kind. Uiteindelijk zal voorzitter Mommens, Hoofdinspecteur en Bestuurder van het

Arbeidsopzicht, de stad aanmanen om zich vrijwillig te onderwerpen aan de regeling van het
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Arbeidsstatuut in plaats van moeilijk te doen en de zaken verder op de spits te drijven.

Namens het GC zal het verzoek gericht worden aan Stad Gent om zich vrijwillig te

onderwerpen aan het Arbeidsstatuut en voorzichtig te zijn in deze materie gezien de

draagwijdte en het feit dat dit wel eens ernstig de sociale vrede zou kunnen verstoren wat in

wezen een onverholen dreigement is aan het adres van het stadsbestuur. Met deze uitkomst

en het verzoek om de zaak zo snel mogelijk uit te klaren trekt Bastin, voorzitter van de

Gasregie, terug naar het College.

Dat de zaak, die niet in de schoot van het GC kon opgelost worden, gevoelig lag bij

alle partijen en als een principiële kwestie ervaren werd mag blijken uit het feit dat er al snel

een nieuwe bijeenkomst komt op het Stadhuis teneinde klaarheid te scheppen in deze

materie.76 De kwestie wordt daarbij nog eens volledig uit de doeken gedaan en de

voornaamste punten van discussie nogmaals op een rijtje gezet: staan de belangen van Stad

Gent al dan niet boven het Arbeidsstatuut, is het naleven van het Arbeidsstatuut door alle

havengebruikers een aantasting van de stedelijke autonomie en hebben dokwerkers recht op

alle werk in de haven? In elk geval zetten de leden van het GC de stad opnieuw onder druk

met de boodschap dat de stugge houding van het stadsbestuur gezien de mentaliteit en

geestesgesteldheid van de dokwerkers alleen aanleiding tot conflicten kan geven.77

Bijkomende argumenten vanuit werknemerszijde zijn dat de lonen van de

stadswerklieden dan wel lager zijn maardat de dokwerkers meer ervaring hebben, sneller

werken en per halve dag kunnen aangenomen worden. Maar ook de Stad Gent heeft nieuwe

argumenten in petto die bij monde van de Schepen van Regieën Carpentier naar voren

geschoven worden. Deze ziet niet in waarom alleen dokwerkers aanspraak kunnen maken

op werk in de haven waar het geen zeeschepen betreft, vraagt of de betrokken en statutair

benoemde stadswerklieden (stadsagenten) dan maar gewoonweg moeten afgedankt worden

en rekent voor dat de kostprijs zou stijgen met 100.000 frank indien er dokwerkers ingezet

worden in plaats van stadswerklieden. Onverwachte bijval voor Stad Gent komt ook vanuit

de hoek van de werkgevers die tot een zogenaamd rijper inzicht gekomen zijn en binnen het

GC op het gebied van deze kwestie duidelijk niet langer schouder aan schouder staan met

de werknemers. Reyniers, afgevaardigde van de makelaars en Kamer van Koophandel,

verzoekt aan de syndicaten om van de kwestie geen drama te maken en stelt de, mijn

inziens pertinente, vraag wat er dan moet gebeuren met andere en nieuwe industrieën die

                                                  
76 SA – reeks HA 257 – Zitting ter Stadhuis betreffende Gewestelijk Comité versus Gasregie van 19 februari
1938. Aanwezig voor het stadsbestuur: Vander Stegen (Burgemeester), Carpentier (Schepen van de Regieën),
Storme (Schepen van de betwistbare zaken), Bastin (Bestuurder van de Gasregie), Vandeputte (Bestuurder van
de haven) en Delmotte ( afdelingsoverste van de dienst ‘rechtzaken’).

77 SA – reeks HA 257 - Zitting ter Stadhuis betreffende Gewestelijk Comité versus Gasregie van 19 februari 1938.
Huyghe, afgevaardigde Christenen dok- en rivierarbeiders, dreigt de stedelijke autoriteit af met de woorden “Laat
toe dat de tucht en orde aan de haven verder blijven heerschen, want eens of morgen komt het toch tot een
conflict, wat nadeelige gevolgen kan teweegbrengen.”
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zich in de haven komen vestigen. Worden deze ook systematisch verplicht om met erkende

dokwerkers te werken en bijgevolg dokwerkerslonen te betalen en zich te onderwerpen aan

het Arbeidsstatuut? Volgens hem en bij uitbreiding alle aanwezige werkgevers kan dit

namelijk de concurrentiepositie van de haven serieus in het gedrang brengen.

Maar ook de werknemersafgevaardigden vormen nu front en De Meyer,

afgevaardigde van de BTB, valt Huyghe bij met de boodschap dat de syndicaten niet

dramatiseren maar wat als dit overslaat naar ander firma’s in de haven zoals de Force,

Eclairage et Docks (FED) of de Compagnie Belge de Manutention (CBM) die naast de

Gasregie gelegen zijn en sowieso al gevoelig zijn voor arbeidsconflicten?

Hoewel Storme als Schepen van het Betwistbare nogmaals benadrukt dat de stad een

openbare dienst is en geen partij in particuliere overeenkomsten tussen werknemers en

werkgevers, dat de syndicaten door hier een dergelijke heisa rond te maken in de feiten

toegeven dat de Stad Gent rechtskundig een punt heeft en dat het geval Gasregie nooit als

een precedent zal kunnen ingeroepen worden door private personen. Volgens hem kan dat

allemaal niet zo moeilijk zijn om uit te leggen aan de achterban. Uiteindelijk en na een laatste

oproep van burgervader Vander Stegen om de nodige soepelheid aan de dag te leggen bij

de toepassing van het Arbeidsstatuut, zal de kwestie uiteindelijk doorverwezen worden naar

het College. Volgens Carpentier een twijfelachtig initiatief want de gemeenteraad zal zich tot

de Provinciegouverneur wenden die het besluit van de gemeenteraad wellicht zal verbreken.

Merkwaardig is alleszins dat de werknemersafgevaardigden Hughe en De Meyer

nadrukkelijk stellen dat zij gezegd hebben wat zij te zeggen hadden en daardoor ingedekt

zijn. Het lijkt erop dat iedereen de discussie moe is. Uit de beschikbare bronnen is helaas

niet te achterhalen hoe deze specifieke zaak afgelope is maar het lijkt niet onlogisch te

veronderstellen dat er uiteindelijk geopteerd is voor de sociale vrede en dat er een

compromis gevonden is waabij de lichters verder konden gelost worden door

stadswerklieden en de zeeschepen door dokwerkers. Hoewel dit slechts één, weliswaar

stevig, voorbeeld is van een aan het statuut gerelateerde discussie tussen Stad Gent en

sociale partners mogen we toch concluderen dat ook hier het bereikte evenwicht tussen alle

belanghebbenden bij momenten zeer broos was en dat potentiële sociale conflicten nooit

veraf waren.

Laten we uiteindelijk nog even stilstaan bij de bestuurlijke en administratieve

organisatie van de haven. Hoofd van de haven is zonder enige twijfel de Schepen der Haven

van wie alle havendiensten afhangen. In het tijdsframe waarbinnen ons onderzoek zich

afspeelt is Schepen Alfons Siffer de meest aanwezige figuur (Schepen van Haven van 1920

– 1938), tevens groot bezieler van de Gentse Haven en haar expansie in die periode.

De dagelijkse algemene leiding was dan weer in handen van de Handelbestuurder van de

Haven (Directeur Commercial du Port). De Handelsbestuurder is een spilfiguur in de haven
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en heeft zeggenschap over alles wat de uitbating van de haven betreft (verhuur van gronden,

loodsen, kaaien etc.), is verantwoordelijk voor de financiële huishouding, de promotie van het

havenbedrijf en de economische analyse. Gedurende het ganse interbellum zal deze rol met

overgave vervuld worden door Lucien Vandeputte.78 Uiteindelijk is er ook nog de

Havenkapitein die belast is met alle scheepvaart gerelateerde materies, hoofd is van de

Havenpolitie en vanuit die insteek dus ook verantwoordelijk voor naleving van alle

reglementen en wetten op haven en scheepvaart. Verder zijn er nog de Dienst der

Havenwerken voor wat betreft bouwen en onderhoud van kaaien en loodsen en de Dienst

der Havenwerktuigen verantwoordelijk voor de kranen en al het andere vaste en vlottende

materiaal.79

Laatst en niet in het minst voor wat betreft het onderwerp van deze scriptie moeten

we als belangrijke deelnemer aan het bestuur van de haven de Raadplegingscommissie der

haven vernoemen die een adviserende functie had tegenover de gemeenteraad en

samengesteld was uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemerssyndicaten, de

Handelsbestuurder van de haven en Havenkapitein, leden van de havencommissie van de

gemeenteraad maar ook, naargelang het thema, verantwoordelijken van overheidsdiensten

zoals Bruggen en Wegen, Waterwegen, Spoorwegen (den IJzerenweg) en Douane. Deze

commissie werd steevast voorgezeten door de Schepen van Haven en bracht advies uit aan

de gemeenteraad over alle havenaangelegenheden. We komen uiteraard verder in deze

scriptie uitgebreid op de rol en functie van deze consultatieve commissie en haar

ingezetenen terug.

                                                  
78 Interessant in deze optiek is de weergave van een causerie die Lucien Vandeputte op 29 mei 1938 geeft met
betrekking tot toestand en toekomst van de haven van Gent voor de Assemblee Générale du Ligue Maritime
Belge / Algemene Vergadering Belgische Zeevaartbond. SA – reeks HA 235.

79 Havenkapiteins tijdens het interbellum waren: Fouquet (1919 – 1927) en Blondé (1927 – 1939). Bron: SA –
reeks HA 59 – 60 – 61. Gemeenteraadscommissie van de haven.
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3.2. De havenuitrusting

Belangrijkste onderdeel van een haven is ongetwijfeld de toegangsweg. De zoektocht

naar een rechtstreekse toegangsweg naar zee is in de loop van de geschiedenis dan ook

zeer bepalend geweest voor Gent. Vandaag wordt deze voor de haven van Gent gevormd

door de Scheldemonding en het Kanaal van Terneuzen. Dit brengt twee voordelen met zich

mee: ten eerste is de Scheldemonding een stuk rustiger dan bijvoorbeeld de rechtstreekse

zeetoegang tot de haven van Rotterdam of Duinkerke en ten tweede worden in tegenstelling

tot Antwerpen de moeilijke passages op de Schelde vermeden door het kanaal. Meteen ook

een concurrentievoordeel dus. Nadeel was en is dan weer dat de Beneden-Schelde

onderwerp uitmaakte van politieke akkoorden tussen België en Nederland die soms

wispelturiger bleken te zijn dan de loop van de rivier zelf.80

Het Kanaal Gent-Terneuzen kent zijn ontstaan in 1823 op het moment dat Koning

Willem I, vorst van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, beslist om de toenmalige

Sassevaart te verbreden en verdiepen en door te trekken tot in Terneuzen in plaats van te

laten uitmonden in Honte (een verzande inham van de Westerschelde). Bij de plechtige

opening in 1827 heeft Gent eindelijk de lang verhoopte directe toegang tot de Schelde en de

zee en kan zich met recht en reden nu ook een zeehaven noemen. Met de opening van het

Kanaal Gent – Terneuzen begint ook de uitbreiding van de haven die steeds verder om zich

heen grijpt en in toenemende mate delen van de buurgemeenten tussen Gent en Zelzate

opslorpt.81 Tussen 1830 en 1841 sluiten de Nederlanders echter de Oosterschelde af ter

hoogte van Zelzate naar aanleiding van de onafhankelijkheid van België en het zal pas na

het afsluiten van het Londens Traktaat in 1839 en de daarop volgende uitbaggering zijn dat

het kanaal opnieuw geschikt is voor scheepvaart. Tussen 1870 en 1881 ondergaat het

Kanaal een aantal aanpassingswerken die de bevaarbaarheid ten goede komen. Meerdere

bochten worden weggewerkt, in Zelzate komt er een nieuwe kanaalarm en verschillende

bruggen zullen worden herbouwd. Ook in 1881 zullen de Nederlanders beginnen met het

verbreden en verdiepen van het kanaal en het aanleggen van een nieuwe sluis in Sas van

Gent. Het kanaal is dan 6,5 meter diep, 17 meter breed op de bodem en 68 meter breed aan

de waterspiegel. In 1910 zal een nieuwe zeesluis in Terneuzen de toegang mogelijk maken

                                                  
80 Op 19 april 1839 kwam in Londen het Scheidingsverdrag of Scheldetractaat tot stand. Dit verdrag stipuleerde
de regels met betrekking tot een vrije en onbelemmerde vaart op de Schelde en de wijze waarop de scheepvaart
moest worden begeleid en uitgevoerd. Dit afsprakenkader nam ten dele het manifeste wantrouwen weg van De
Belgen die niet al te prettige ervaringen hadden met de Nederlanders waar het de vrije vaart op de Schelde. Het
tractaat moest de garantie geven dat de rivier  voor eens en voor altijd open zou zijn voor alle scheepvaart naar
de Belgische havens. Bron: www.nationaalarchief.nl

81 Systematisch worden vanaf dan stukken grondgebied van Sint Amandsberg, Wondelgem, Oostakker,
Langerbrugge, Evergem en later ook delen van Mendonk, Desteldonk, Sint Kruis Winkel, Wachtebeke, Ertvelde
en Kluizen aan Gent overgedragen. Bron: Historische Atlas van Gent.
Bijlage 26: Grenswijziging havengebied, 1900 – 1942.
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voor zeeschepen tot 10.000 ton. Het Kanaal Gent-Terneuzen is dan 32 km en 820 meter

lang waarvan 17 km 470 meter op Belgisch grondgebied en 15 km 350 meter op Nederlands

grondgebied. Tijdens het interbellum heeft het kanaal op Belgisch grondgebied een breedte

van 97 meter aan de waterspiegel, 50 meter aan de bodem en bedraagt de diepte 8,75

meter mogelijks te verdiepen tot 10 meter. In 1930 liggen er over het kanaal van Gent tot aan

de Schelde 10 bruggen met een nuttige breedte van 26 meter en zowel in het Sas Van Gent

als in Terneuzen zijn er drie sluizen waarvan twee zeesluizen en één die geschikt is voor de

binnenvaart. De grootste zeesluis in Terneuzen heeft dan een bruikbare breedte van 18

meter en een lengte van 178 meter.82

Competitieve handicap van het Kanaal blijft de kwetsbaarheid omwille van het feit dat

het zowel op Belgisch als Nederlands grondgebied ligt en dat het sluizencomplex (op

Nederlandse bodem) steeds gedwongen achterop hinkt waar het de tonnenmaat van de

zeeschepen betreft. Groot voordeel is dan weer dat de schepen niet onderhevig zijn aan

getijden zoals dat in Antwerpen het geval is.83 Ook in kilometers vanaf de Westerschelde

heeft Gent met 55 km een bescheiden voordeel op de 64 km die schepen moeten

overbruggen naar Antwerpen.

De eigenlijke haveninrichting dan. In 1930 bedraagt de totale oppervlakte van de

haven 1288 ha, liggen er 15 km kade en beslaat de totale oppervlakte van loodsen en

magazijnen 22 ha.84 Het eerste echte dok in de Gentse haven rijk was het Handelsdok of

den Bassijn aan de Dampoort (1700 bij 60 meter) dat in 1828 in gebruik werd genomen. Al

gauw werd dit Handelsdok verbreed en sloot er een Houtdok bij aan dat op 5 september

1881 in aanwezigheid van Koning Leopold II werd ingehuldigd.85 Onder de oudste

inrichtingen van de haven kunnen we ook nog het Tolhuisdok en de Voorhaven rekenen en

de twee kleinere droogdokken halverwege de Voorhaven. De behoefte aan nieuwe dokken

zal vanaf de eeuwwisseling onverminderd het havengebeuren domineren en in 1900 zal in

het oosten van Meulestede begonnen worden met de aanleg van een uitgebreid

dokkencomplex namelijk het Grootdok (1900 – 1923) en drie zijdokken die uitkomen op de

                                                  
82 DE VREESE, Alfons. De Haven van Gent. p. 64 e.v.

83 Dat het spanningsveld tussen België en Nederland aangaande de toegang tot de Gentse Haven mag blijken uit
een artikel in De Tijd van 9 juli 2009 met als titel “Nederland twijfelt over zeesluis in Gent”. Daaruit blijkt dat Den
Haag nog steeds niet overtuigd is van de noodzaak aan een grotere zeesluis in Terneuzen teneinde Gent beter
bereikbaar te maken voor zeeschepen. De Gentse Haven schuift de noodzaak naar voor om de steeds groter
wordende zeeschepen te kunnen ontvangen om competitief te blijven terwijl Nederland eerder de overtuiging
toegedaan is dat de toekomst voor de kanaalzone Gent-Terneuzen eerder weggelegd is voor de
binnenscheepvaart. Budgetoverwegingen en het maximaal willen uitbouwen van de  Nederlandse zeehavens zijn
uiteraard belangrijke elementen in deze aanslepende discussie.

84 DE VREESE, Alfons. De Haven van Gent. p. 69 e.v.

85 Bijlage 27: overzichtsplannen van de Gentse haven.
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rechteroever van het Grootdok. In Gent beter bekend als de Darsen of het Noord Dok (1908

– 1913), Midden Dok (1910 – 1925) en het Zuid Dok (1917 – 1930).

Hoewel de bezetter op het einde van de Eerste Wereldoorlog alsnog een

allesvernietigend spoor door het kanaal en de haven trekt (bruggen opgeblazen, boten op de

bodem, toegang tot voorhaven weggenomen, kasseien van de kaaien weg, kranen

opgeblazen, loodsen opgebrand etc.) kunnen we stellen dat het Kanaal Gent-Terneuzen en

het dokkencomplex in 1921 quasi volledig hersteld zijn. Al op 15 maart 1919 werd het Kanaal

Gent-Terneuzen heropend voor scheepvaart en op 21 maart 1919 kon het eerste zeeschip

de Gentse Haven opnieuw binnenvaren.86 Enkel de vernielde Meulestedebrug geeft nog

problemen en de discussie over wie de nieuwe brug zou moeten bouwen vertraagde de

herstellingswerken aanzienlijk. In 1920 zal ook het grondgebied van de Stad Gent opnieuw

aanzienlijk vergroten wat ook de havenuitbreiding ten goede komt.87 Een operatie die in 1927

nog eens zal herhaald worden waardoor vanaf nu een zone van 200 tot 300 meter langs de

beide oevers van Kanaal Gent – Terneuzen het officiële statuut van havengebied krijgen.

 In 1922 krijgt het Grootdok 1283 meter nieuwe kaaimuren, in 1926 werd de volledige

Middendarse voltooid en in 1930 werd uiteindelijk ook de Zuiddarse ingehuldigd door Koning

Albert I.88 Daarmee is het laatste deel van het uitbreidingsplan dat in 1896 werd gestart

meteen ook voltooid. Het zal aan deze Darsen zijn dat heel wat grote ondernemingen hun

vestigingen zullen inplanten.89 Ten gevolge van deze uitbreidingswerken en de zeer

gespecialiseerde uitrusting kan Gent zich uitermate competitief opstellen ten opzichte van de

andere Europese havens waar het laden en lossen van zware goederen betreft en zal op

wereldvlak de naam van snelheidshaven krijgen.90 De rol van de dokwerkers in het

verwerven van dit competitief voordeel is uiteraard ook niet te onderschatten maar dat komt

uitgebreid ter sprake in een volgend hoofdstuk.

Een haven is echter steeds te klein en in 1924 komen alweer de volgende

uitbreidingsplannen tot stand die in 1927 goedgekeurd worden door Kamer en Senaat. De

regering geeft opnieuw een belofte tot steun aan de uitbreiding va de haven maar in de

praktijk komt daar niet veel van in huis en blijft de portefeuille gesloten.

                                                  
86 Het betrof het Amerikaanse ss Millenocket met 4000 ton katoen en sporen aan boord. Bron: DE VREESE,
Alfons. De Haven van Gent. p. 53.

87 Bijlage 26: Grenswijziging havengebied, 1900 – 1942.

88 Bijlage 27: overzichtsplannen van de Gentse haven.

89 Zoals La Métallurgique Gantoise, de Ghent Power Light and Dock Company ltd beter bekend als Force,
Eclairage et Docks, chemisch bedrijf La Floridienne etc. Bron : DE VREESE, ALfons. De Haven van Gent. p. 75.

90 In 1929 zal een proef opgezet worden waarbij zowel de haven van Antwerpen, Gent als Rotterdam 1000 ton
ijzer moeten lossen. Deze operatie kost in Antwerpen 13 dagen, in Rotterdam 8 en in Gent slechts 5. Bron:
DECAVELE, Johan en DE HERDT, René. Gent op de wateren en naar de zee. p. 237.
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 In 1930 zal een aanvang gemaakt wordenmet de bouw van een nieuw dok van 2700 bij 200

meter, namelijk het Sifferdok, genoemd naar Schepen Alfons Siffer die tijdens het interbellum

onmiskenbaar de motor was achter de uitbreiding van de haven. In 1931 zal de halve

kilometer kaaimuren afgewerkt worden maar de crisis van de jaren dertig en de Tweede

Wereldoorlog hebben echter lang de plannen en de voltooiing tegengewerkt en het zal nog

tot de jaren zestig duren alvorens dit dok effectief afgewerkt raakt en in gebruik komt. Onder

impuls van Schepen Siffer zal ook de discussie opgestart worden voor de bouw van een

nieuwe zeesluis. De afmetingen van de bestaande 10.000 ton-sluis waren absoluut niet meer

toereikend voor de zeeschepen die permanent in omvang toenamen en in toenemende mate

opteerden voor concurrerende havens met een aangepast sluizencomplex. Siffer wil

overigens ook dat het kanaal naar een breedte van 200 meter en een diepte van 10 meter

gebracht wordt in plaats van de ontoereikende 100 meter. De crisis van de jaren ‘30 en de

Tweede Wereldoorlog zullen Gent alle uitbreidingsplannen tot in de jaren 60 laten

opbergen.91 Ongetwijfeld een noodzakelijke beslissing maar samen met het toenemend

buitenlandse protectionisme en de binnenlandse contingenteringsmaatregelen de doodsteek

geweest voor de concurrentiepositie van de Gentse haven die tot dan in eerste klasse

speelde onder de Europese zeehavens.

Een haven bestaat ook uit meer dan water en kades. Om een efficiënte afhandeling

van goederen mogelijk te maken dienen de dokwerkers over gespecialiseerd materiaal te

beschikken. Bovendien zal de diversiteit van de verscheepte goederen ook in het interbellum

pijlsnel toenemen en een steeds meer gespecialiseerde los- en laadtechniek vereisen. We

denken daarbij aan kolen, ertsen, oliën etc. die aan de Gentse haven stevig

vertegenwoordigd waren. Het zou ons te ver leiden om hier een omstandige uiteenzetting te

geven van de zogenaamde ‘outillage’ waarmee de dokwerkers aan de slag dienden te gaan

maar we mogen vooral niet vergeten dat ook een functioneel sporennetwerk tot op zekere

hoogte te beschouwen valt als een deel van het materiaal. We beperken ons hier tot het

aanstippen dat de modernisering van het materiaal niet enkel werd ingegeven door een

toenemende specialisatie van de goederen maar vooral ook door financiële redenen. Beter

materiaal stond namelijk gelijk met sneller afhandelen van de schepen en tijdswinst was

wellicht de belangrijkste kostenbesparende factor voor de rederijen en werkgevers aan de

haven. In de verslagen van de Raadplegingscommissie zullen we overigens zien dat

debatten rond hijstoestellen, spoorwegvoorzieningen, loodsen en stapelhuizen met de

regelmaat van de klok terugkeren.

                                                  
91 We citeren uit een verslag van de havendiensten in 1933: “De langdurige en nijpende ekonomische krisis heeft
ons uit bezuinigingsredenen voorlopig doen verzaken aan de uitvoering van nieuwe werken.” Bron: DECAVELE,
Johan en DE HERDT, René. Gent op de wateren en naar de zee. p. 240.
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3.3. De economische ontwikkeling van de haven

Hoewel het thema van deze scriptie in eerste instantie sociaal van insteek is kunnen

we toch niet rond de economische context (kunnen we dat ooit wel?). De brede achtergrond

waartegen het interbellum zich ontwikkelde schetsten we al uitvoerig in een vorig hoofdstuk.

Dit hoofdstuk zal in zeer grove lijnen een beeld proberen geven van de specifieke

economische ontwikkeling aan de Gentse haven. Zonder teveel in technische details te

verzanden, we laten de scheepvaartterminologie grotendeels voor wat ze is, zullen we ons

hierbij vooral baseren op de trafiek of zeevaartbeweging en goederenbeweging die

uitgedrukt werd in aantal netto Moorsom ton.92

Pas na de Eerste Wereldoorlog zal de haven van Gent een forse vooruitgang in

activiteit kennen en mee aan de basis van de heropbloei van de stad liggen.93 In

omgekeerde richting zal de toename van de industriële productie (textiel, chemie …) in de

Gentse regio en het feit dat het havenbestuur van de Stad Gent, het Bestuur van Bruggen en

Wegen en private ondernemers zeer nauw samenwerken aan de heropbouw zal

vanzelfsprekend ook positieve impulsen geven aan de haven. Een belangrijk element van

infrastructurele aard zal ook zeer bepalend zijn voor de ontsluiting van de zeehaven:

enerzijds komt er de Westerspoorring die langs de haven loopt, anderzijds is Gent een

belangrijk spoorwegknooppunt dankzij de rangeerstations van Gent-Zeehaven, Merelbeke

en het onderhoudsatelier van Gentbrugge. Er zal dan ook, zeker tot aan de economische

crisis van de jaren ’30, in toenemende mate meer vracht aan- en afgevoerd worden via het

spoorwegverkeer.94

Waar de cijfers in aanvang nog zeer bescheiden bleven net na de heropening van het

Kanaal Gent-Terneuzen, 330 binnengevaren schepen in 1919, zal het recordjaar 1913 in

1921 snel geëvenaard worden met een gelijkaardige tonnenmaat.95 Vanaf dan gaat het enkel

bergopwaarts met het aantal ontvangen schepen en de verplaatste tonnenmaat.96 Een

uitzonderlijke piek toont zich in 1923 met een serieuze terugval in 1924 maar vanaf dan weer

een gestage klim tot 1930. Gent, op dat moment de vierde Europese zeehaven na Hamburg,

                                                  

92 De goederenbeweging uitgedrukt in Moorsom ton. Dit is de netto tonnenmaat. 1 Moorsom ton = 100 cuft = 2,83
cbm. Bron:  www.serv.be

93 Bijlage 28: schematische voorstelling voortgang haven van Gent, 1922 – 1930.

94 Bijlage 29: spoorwegverkeer statie Gent – Zeehaven.

95 SA – reeks HA 308 – jaarverslag Gentse Haven 1938 p. 24.

96 Bijlage 30: Gentse Scheepvaartbeweging sinds 1900.
   Bijlage 31: jaarverslag Gentse Haven 1938 p. 24.
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Rotterdam en Antwerpen, zal een 70-tal ondernemingen kennen in en rond de haven en de

kanaalzone en een internationale goederentrafiek van bijna 10 miljoen metrische ton

genereren die zich vooral ent op de overslag van Britse steenkool, de invoer van hout,

katoen en petroleum.97 Een hoogtepunt wordt tijdens het interbellum alleszins gevormd door

de jaren 1929 met 2882 binnengevaren schepen en 1929 - 1930 met respectievelijk

2.934.449 en 2.938.775 netto Moorsom ton. Een opmerkelijk cijfer want waar de crisis zich al

snel overal ten volle laat voelen zal het scheepvaartverkeer in de Haven van Gent nog

bescheiden toenemen.98

Pas als de crisisjaren zich laten voelen zal het scheepvaartverkeer in eerste instantie

stagneren in 1930 en vervolgens fors dalen tot de toestand zich opnieuw enigszins

stabiliseert in 1934 – 1935 (aantal binnengevaren schepen vergelijkbaar met 1925 en qua

tonnenmaat vergelijkbaar met 1926). 1936 en 1937 tonen vervolgens weer een mooie

stijging, het effect van de devaluatie van de frank en de wereldtentoonstelling laten zich hier

wellicht voelen, maar in 1938 met WOII in zicht zal het scheepvaart- en goederenverkeer

opnieuw sputteren. Op het moment dat Duitsland Polen binnenvalt in september 1939 zal het

havenverkeer teruglopen en uiteindelijk helemaal stilvallen. Voornaamste reden is het

verdwijnen van Russische en Duitse schepen uit de haven en het wegblijven van grote

importeurs die vinden dat het Gentse havencomplex te dicht bij de potentiële conflictzone

ligt.

Wat betreft binnengevaren schepen en tonnenmaat zal de Engelse vlag gedurende

gans het interbellum ruimschoots de spits afbijten.99 Dit heeft uiteraard veel te maken met

het feit dat Gent heel wat zogenaamde regelmatige lijnen kende die Engelse havens

aandeden. Naast Engeland waren er ook nog regelmatige lijnen op de houtexporterende

havens van de Baltische landen en de Witte Zee, de katoenhavens van de Verenigde Staten

en de petroleumhavens van de Verenigde Staten. Waar de schepen onder Duitse vlag na

Wereldoorlog Een al gauw een prominente plaats zullen veroveren zal dit vanzelfsprekend in

aanloop naar de Tweede Wereldoorlog fors teruglopen.  Opmerkelijk is niettemin dat  deze

schepen in 1938 toch nog steeds de vierde plaats op de ranglijst bekleedden na de Engelse,

de Nederlandse en de Noorse en op de voet gevolgd worden door de Zweedse en Franse

vlaggen.

                                                  
97 Bijlage 32 : bedrijven / werkgevers Gents haven 1938 met voorbeelden van werkgevers : reclame Compagnie
Belge de Manutention (CBM) s.a. en L. & J. Lalemant en
Bijlage 33: goederenbeweging 1938. Aard der goederen.

98 Bijlage 34: binnengevaren schepen volgens tonnenmaat, 1900 – 1938

99 Bijlage 35: binnengevaren schepen volgens vlag 1938.
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3.4. Den dokwerker

In de 19de eeuw sprak men in documenten van havenwerkers en niet van

dokwerkers. De dokwerker (docker, dokker), hoewel oorspronkelijk eerder pejoratief van

bijklank, is in de loop der tijden echter een algemeen aanvaarde benaming geworden voor

alle arbeiders die goederen behandelen aan de haven zoals laden, lossen, wegen, meten,

vervoeren en opstapelen.100 We hanteren in deze scriptie dan ook vooral de benaming

dokwerker om de beroepsgroep aan te duiden die uiteindelijk onderwerp is van ons

onderzoek. Onder havenarbeiders begrijpen we dan weer alle werklieden die actief zijn aan

de haven. Dit zijn zowel de dokwerkers als scheepsherstellers, wakers, markeerders,

voerlieden en chauffeurs.101

Een haven is dan ook een zeer goed geoliede machine die pas optimaal functioneert

als al die verschillende beroepscategorieën maximaal op elkaar inspelen. We doen zeker

geen afbreuk aan de andere professionals en beroepsgroepen in de haven maar het lijkt niet

overdreven om te stellen dat de dokwerker daarbij de centrale spil is in het ganse gebeuren.

We zullen in het verdere verloop van deze scriptie nog meermaals kunnen vaststellen dat de

baan van dokwerker een technische vaardigheid vereist die niet door om het even wie kan

overgenomen worden.102 De haven mag dan bestaan uit schepen, dokken, kranen die

allemaal noodzakelijk zijn om een vlotte afhandeling van goederen te garanderen. De

voornaamste factor die het verschil maakt in een competitieve context is niettemin de

snelheid en kwaliteit van de arbeid. Stouwen is een stiel apart en het is dan ook niet

verwonderlijk dat de dokwerkers de kwaliteit van het uitgevoerde werk wilden garanderen

door zich te verenigen en enkel nieuwe dokwerkers toe te laten die door de vakbond naar

voren geschoven waren of door het vak aan te leren en door te geven van vader op zoon. Dit

zogenaamde gesloten systeem was natuurlijk niet onfeilbaar en had ook een serieus

corporatistisch en protectionistisch trekje maar garandeerde doorgaans wel de kwaliteit van

                                                  
100 VAN ISACKER, Karel. De Antwerpse Dokwerker 1830 – 1940. pp 7 – 8.

101 Markeerders zijn een aparte beroepscategorie aan de haven. Hun taak bestaat erin de uiterlijke staat der
goederen te controleren evenals de merken, het aantal, het gewicht en/of de afmetingen van de behandelde
goederen te noteren. Vandaag zijn de markeerders onderverdeeld in drie subcategorieën: De beroepscategorie
markeerders is onderverdeeld in 3 groepen: stukgoedmarkeerders (SMA), containermarkeerders (CMA) en
polyvalente markeerders (PMA). Bron: www.cepa.be

102 Om aan te tonen dat deze thematiek van alle tijden is wil ik ook even verwijzen naar de Europese
Havenrichtlijn of Port Package 2 richtlijn van EU-commissaris voor vervoer Loyola de Palacio die in het kader  van
de liberalisering van goederen en diensten een voorstel neerlegde voor zelfafhandeling van goederen door reders
en scheepsbemanning. Gespecialiseerde dokwerkers en stouwers worden door deze richtlijn opzij gezet. In het
massale protest dat hierop volgde hebben de dokwerkers twee grote argumenten naar voren geschoven: het
potentiële verlies aan jobs omwille van de richtlijn en de zeer grote veiligheidsrisico’s die dit met zich zou
meebrengen. De Europese Havenrichtlijn 2 die een lichtjes aangepaste versie was van de eerste werd in 2006
door het Europees Parlement naar de prullenmand verwezen. Bron: www.standaard.be
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de gepresteerde arbeid. De corporatistische ingesteldheid van de dokwerkers is overigens

niet nieuw. Reeds in de middeleeuwen verenigden de wijnschroeders, verantwoordelijk voor

afhandelen van de wijn, en de pijnders of zakkendragers zich in gilden. De wijnschroeders

gebruikten daartoe en kraan die hen later de naam van ‘kraenkinders’ opleverde en kregen

van de Stad Gent het monopolie op het gebruik ervan. Ook de stukwerkers verwijst naar een

gilde van havenarbeiders die zich verenigden in de late middeleeuwen. De Franse revolutie

zal niet enkel nefast zijn voor de Gentse havenontwikkeling maar zal uiteindelijk ook de

gilden decimeren door het octrooi waarop ze hun bestaansrecht en privileges baseerden af

te schaffen. Het zal wachten zijn op de opkomst van de syndicaten alvorens de dokwerkers

opnieuw een instrument van belangenverdediging zullen krijgen.103

Naarmate de industriële revolutie zou voortschrijden en Gent in toenemende mate de

stad van het fabrieksproletariaat zou worden kwamen ook de levensomstandigheden en

arbeidscondities van de dokwerkers sterk onder druk te staan. Het patronaat liet geen kans

onbenut om de lonen en werkomstandigheden in negatieve zin aan te passen en van enige

bescherming van het beroep van dokwerkers was geen sprake. Bijgevolg stonden de

poorten van de haven wijd open voor al wie werkzoekende was.104 Een behoorlijk

comfortabele situatie voor een werkgever op een moment dat de groep werkzoekenden die

in de stad neerstreek steeds groter werd zonder dat de hoeveelheid werk noemenswaardig

aangroeide.

Zoals we in een volgend hoofdstuk uitgebreid zullen zien was er nog geen enkele

sprake van een officiële aanwervingprocedure en maakte het systeem van aanwerving in de

herberg of winkel van de foreman of ploegbaas (voorman) alleen maar opgang. Wie niet

dronk had simpelweg geen werk.105 Dit systeem had een dubbel terugverdieneffect op de

kap van de werknemer want de dokwerker die op zoek was naar werk hing volledig af van de

willekeur van de foreman en leefde dikwijls ook op krediet zodat de afhankelijkheid alleen

maar groter werd. De foreman op zijn beurt kon zijn rol spelen bij gratie van de patroon die

hem in dienst had en de opdracht tot selecteren van de nodige arbeiders aan hem overliet in

ruil voor de inkomsten uit het drankverbruik. In die mate dat de herberg of winkel die de

foreman of zijn vrouw uitbaatten al geen eigendom was van de patroon die dus uiteindelijk

volledig de touwtjes en de centen in handen hield. Het perverse gevolg van deze manier van

                                                  
103 Historiek gebaseerd op DECAVELE, Johan en DEHERDT, René. Gent op de wateren en naar de zee. 368 p.

104 Op het eind van de 19de eeuw bestonden de werkdagen van de dokwerkers uit 10 à 12 uren en dit aan een
loon van 3,5 à 4 frank per uur. Bron: DE VREESE, Alfons. De haven van Gent. p. 191

105 Zie ook hoofdstuk 4.2. Die niet zuipt of koopt: aanwerving, uitbetaling en alcoholisme
aan de haven en de nood aan sociale omkadering.
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aanwerven op het thuisfront van de dokwerkers die vaak met lege handen terugkeerden en

op de veiligheid aan de haven laat zich voorspellen.106

De roep naar organisatie en belangenverdediging zal echter steeds sterker worden

en in 1886 zullen de socialisten in Gent opnieuw een vereniging oprichten voor dokwerkers

namelijk “de Socialistische Dokwerkersbond”. Later zal de naam wijzigen in de

“Transportarbeidersbond” die integraal onderdeel zal uitmaken van de overkoepelende

“Belgische Transportarbeidersbond” of BTB en die met voorsprong de grootste

dokwerkersvakbond zal blijven in het rode bastion dat Gent was. In 1922 zal daar ook de

christelijke gemengde vakvereniging ‘het Volk’ bij komen waaruit later de vakbond van de

“Christene Dok- en Rivierarbeiders” zal ontstaan. Deze bond zal er toch al gauw in slagen

om één vierde van de dokwerkers aan zich te binden

Tot aan de Eerste Wereldoorlog is er allesbehalve sprake van enige sociale vrede en

zal de haven regelmatig geteisterd worden door wilde stakingen die eindigden in botsingen

met de politie of met stakingbrekers (zogenaamde ratten) die door de patroons aangevoerd

werden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag de havenbedrijvigheid dan weer zo goed als stil

en was het gros van de dokwerkers werkloos. Zoals we eerder zagen in het globale overzicht

met betrekking tot de syndicaten was dit tegelijk een uitgelezen kans voor de vakbonden om

aan ledenwerving te doen en de dokwerkersbond propageerde dan ook volop de aansluiting

bij het socialistische werklozenfonds. Deze geschiedenis op een drafje brengt ons uiteindelijk

in de periode die de contouren van deze scriptie afbakent.

Tijdens de eerste helft van interbellum zal de sociale rust aan de Gentse haven

grotendeels gehandhaafd worden en zal de arbeidersstrijd veel van zijn scherpte verliezen.

Vanaf 1913 tot 1932 zullen er ook geen noemenswaardige conflicten of stakingen meer

voorvallen wat niet kan gezegd worden van de Antwerpse haven of buitenlandse havens

zoals Dunkerque. Op de keper beschouwd een merkwaardig gegeven daar Antwerpen sinds

1919 een officieel erkend Paritair Comité voor de haven heeft dat instaat voor de regeling

van loon- en arbeidvoorwaarden en verzoeningsprocedures in geval van arbeidsconflict.107

                                                  
106 We lezen bij Van Isacker met betrekking tot de Antwerpse haven volgende getuigenis van gemeenteraadslid
Henri Van Eycken op 5 januari 1922 :  “de zes tot zevenduizend werkongevallen per jaar schrijven de vakbonden
toe aan het drankmisbruik aan de ontoereikende arbeidsinspectie en aan het feit dat de haven een toevluchtsoord
voor werklozen is, die met het werk niet vertrouwd zijn en door hun onhandigheid ongelukken veroorzaken”. Bron:
VAN ISACKER, Karel. De Antwerpse dokwerker, 1830 – 1940. p. 187.

107 Zo zal de Antwerpse haven bijvoorbeeld nog in 1926 geteisterd worden door een  solidariteitsstaking met de
Engelse mijnwerkers en zullen de dokwerkers weigeren om kolen te lossen. De patroons bieden 5 frank bovenop
het basisloon van 36 frank aan de kolenlossers. Waarop de andere havenarbeiders eenzelfde loonsverhoging
eisen en de golf van stakingen niet meer kan gestopt worden door de syndicaten die aldus genoodzaakt zijn om
de staking te erkennen. Veelzeggend voor de greep van de bonden op de Antwerpse havenarbeiders en de
relatie tussen werkgevers en werknemers. Volledigheidshalve moet ook wel gezegd worden dat de dokwerkers in
Antwerpen met 15.000 en daarmee een flink pak minder controleerbaar dat de 3000 Gentse dokwerkers. Bron:
VAN ISACKER, Karel. De Antwerpse dokwerker, 1830 – 1940. p. 190.
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In Gent zal op elke aanpassing van de levensduurte doorgaans een nieuwe

loonsverhoging volgen die zonder al teveel heisa kan afgedwongen worden en voorvloeit uit

een prille vorm van paritair overleg. Nieuwe loonsafspraken zullen ook systematisch door de

Gentse gemeenteraad bekrachtigd worden en daardoor het nodige bestaansrecht krijgen.108

De solidariteit tussen alle betrokken partijen naar aanleiding van de wederopbouw van de

haven en de snel veranderende maatschappij waar de verhoudingen tussen patronaat en

werknemers flink door elkaar geschud werden, doet ook het Gentse stadsbestuur op 8 juni

1920 beslissen om een raadplegingscommissie met adviserend karakter bijeen te brengen

aangaande alle onderwerpen die betrekking hebben op de haven. Deze zogenaamde

Gemeenteraadscommissie voor de haven zal een bijzonder grote rol spelen in de aanloop

naar het Arbeidsstatuut en in het organiseren van het overleg tussen de sociale partners.109

Ze zal in oorsprong samengesteld zijn uit de Burgemeester als voorzitter, de

Handelsbestuurder van de haven, de Havenkapitein, een aantal gemeenteraadsleden,

afgevaardigden van de koophandelskamer of dus de werkgevers en twee leden van de

Gentse dokwerkersbond. Vanaf 1923 komt daar ook een afgevaardigde van de christelijke

vakbond bij. Doorgaans worden disputen in de schoot van deze commissie geregeld, al dan

niet tijdelijk aangevuld met specifieke onderzoekscommissies of specialisten, en indien er

geen uitkomst is aan de onderhandelingstafel treedt het schepencollege op als decision

maker.

We gaan hier voorlopig niet al te diep in op de ontwikkelingen en thema’s die aan bod

kwamen binnen deze Gemeenteraadscommissie maar beperken ons verder tot de grote

lijnen van de sociale ontwikkelingen aan Gentse haven. In een volgend hoofdstuk geef ik op

basis van een gedetailleerde en chronologische analyse van een aantal commissieverslagen

een weergave van de werking van deze raadplegingscommissie, van de verhoudingen

tussen de diverse spelers aan de tafel en zal ook dieper ingaan op het Arbeidsstatuut en het

Arbeidscomiteit voor de Gentse haven (met daaraan verbonden het Vast Bureau ) die allebei

zullen voortvloeien uit de werking van deze raadplegingscommissie.

In de ontstaansfase van deze Gemeenteraadscommissie zullen de debatten in twee

grote blokken uiteen vallen. Enerzijds zal er een stevig woordje gewisseld worden over de

materiële omstandigheden waarbinnen de dokwerkers hun opdracht tot een goed einde

moeten brengen en anderzijds zal er ten gevolge van een stijgende levensduurte en

ontwikkelingen in andere havens een permanente druk op de lonen zijn. Zoals we in de

verslagen met de regelmaat van de klok kunnen lezen zijn de kwaliteit en beschikbaarheid

                                                  
108 Dit zal het geval zijn op 26 maart 1923 waarbij de lonen aan de index zullen gekoppeld worden en op 28
september 1925. De kers op de taart is het arbeidsstatuut van 29 februari 1932 waarbij alle voorgaande
overeenkomsten onverminderd overeind bleven. Bron: SA – reeks HA 259: Arbeidsstatuut 29 februari 1932.

109 SA – Reeks HA 59 - Zitting van 1 september 1920 – instellingszitting. Note sur l’institution d’une commission
au port.
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van het materiaal, de voorziening van EHBO, de karige verlichting en de sanitaire omgeving

of dus met andere woorden hygiëne en veiligheid thema’s die in toenemende mate de

agenda zullen bepalen.110

Betreffende de lonen dan. Deze zullen in elk geval tot aan de grote crisis van de jaren

dertig systematisch in stijgende lijn gaan en vanaf 1923 ook gekoppeld worden aan de index

van de kleinhandelsprijzen. Op 28 september 1925 worden de lonen bepaald op 24 tot 33

frank per volle dagtaak wat beduidend hoger is dan de lonen die op dat moment betaald

worden in fabriekscontext. Wezenlijk verschil is echter het gebrek aan werkzekerheid van de

dokwerker, die in gunstige tijden 3 à 4 dagen per week kan werken, versus de vaste

betrekking van de fabrieksarbeider.

In 1930 zal de crisis ook de haven van Gent niet onberoerd laten en zal er naast de

werkloosheid die eigen is aan havenarbeid ook een toename aan werklozen zijn ten gevolge

van de neerwaartse conjunctuur.111 Het Nationaal Krisisfonds dat in 1920 werd opgericht om

de werkloosheid financieel te helpen bufferen in samenspel met de private kassen voor

werkloosheidsverzekering zal de toevloed aan verzekerde werklozen niet kunnen opvangen.

Dit zal zich in tijden van crisis ook zal vertalen in een afkalven van de steunmaatregelen

waarvan de Gentse dokwerker kan genieten. Zo zal een dokwerker die geen werk te pakken

krijgt binnen de 50 dagen onherroepelijk de steun van het Krisisfonds kwijtspelen en zullen

de dokwerkers telkens opnieuw moeten bewijzen voor de werklozenkas dat ze gewerkt

hebben teneinde niet geschorst te worden. Dit laatste lag bijzonder moeilijk gezien het feit

dat zij niet voor een vaste patroon werkten en er eigenlijk ook nog geen deugdelijk systeem

van arbeidsregistratie en aanwerving was. In principe stonden de havenpoorten ook nog

steeds open voor elke werkzoekende. Hierdoor verloren de dokwerkers de facto aan

uitkering tegenover de fabrieksarbeiders in vast dienstverband.

Niettegenstaande er nog heel wat mank liep zullen de werkgevers- en

werknemersorganisaties er in samenspel met een bereidwillig stadsbestuur gedurende de

ganse crisisperiode in slagen om de explosieve situatie onder controle te houden en de

sociale vrede te handhaven. Ze doen dit door nadrukkelijk en in toenemende mate in te

zetten op een overlegmodel in plaats van een conflictmodel en door te werken aan sluitende

                                                  
110 Het belang van deze thema’s wordt ook in de verf gezet door Van Isacker: “Het onveilig karakter van de
havenarbeid, het ontbreken van schuilplaatsen en aanwervingslokalen, en vooral het feit dat de havenarbeid
zonder beperking openstond voor al wie er zijn geluk wilde beproeven, dat alles veel meer nog dan het lage loon
was de diepe reden van grote en kleine conflicten die sinds jaren de haven in beroering brachten. De werkgevers
zagen in dat het nationaal comité niet leefbaar meer zou zijn, indien aan deze misbruiken niet spoedig een einde
werd gemaakt.” Bron: VAN ISACKER, Karel. De Antwerpse dokwerker, 1830 – 1940. p. 194.

111 We lezen bij Alfons de Vreese die zijn boek over de haven van Gent publiceerde in 1933 dat een gewone
werkloosheid rond de 200 op 3000 (2000 vaste) dokwerkers telde terwijl dit tegen eind november 1930 reeds
oploopt tot 624 en eind december zelfs 1479 eenheden betreft.  Een cijfer dat in maart en mei 1932 geëvenaard
zal worden met respectievelijk 1574 en 1449 werklozen (cijfers op basis van gegevens door het
Tusschengemeentelijk Werkloozenfonds der Gentsche omgeving). Bron: DE VREESE, ALfons. De haven van
Gent. P. 196.
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overeenkomsten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en aan

overleginstrumenten voor arbeidsbemiddeling. Overeenkomsten die systematisch door de

stedelijke overheid bekrachtigd worden waarmee deze zowel een officieel karakter als een

extra moreel gewicht krijgen. Het verdient ook opgemerkt te worden dat het hanteren van

een overlegmodel enkel kans van slagen heeft als de onderhandelingspartners het nodige

gewicht in de schaal kunnen leggen en een grote mate van compromisbereidheid zonder de

eigen zaak uit te verkopen. Sterke figuren van goede wil en met oog voor het algemene

belang zullen ook hier het verschil maken.

De status van de dokwerker en de modaliteiten om op een aanvaardbare manier te

kunnen werken in de haven zullen te gronde wijzigen op het moment dat het Arbeidsstatuut

en het paritaire comité er komen. Dit bewuste Arbeidsstatuut of Werkstatuut zal na

intensieve onderhandelingen in de schoot van de Gemeenteraadscommissie aangenomen

worden tussen werkgevers en werknemers en bekrachtigd worden door de gemeenteraad op

29 februari 1932.112 Het belang van dit document, een CAO avant la lettre, dat loon- en

arbeidsvoorwaarden regelt aan de Gentse haven kan nauwelijks onderschat worden voor het

handhaven van de rust aan de haven tijdens de resterende jaren voor de Tweede

Wereldoorlog. Vanaf nu zullen de arbeiders en de organisaties die hen vertegenwoordigen

zich erkend weten als gelijkwaardige partner door de werkgevers en de stedelijke overheid in

een Arbeidskomitee dat weliswaar tot 5 mei 1936, en in tegenstelling tot het Nationaal

Comité in Antwerpen, niet erkend zal worden door de overheid.113 Bijgevolg ook geen

financiële steun zal ontvangen. Het Handvest van de havenarbeid van de Antwerpse haven

uit 1928 en de herbevestiging van een nationaal paritair samengesteld comité dat de

arbeidsvoorwaarden bepaalde op basis van het handvest van 27 december 1928 en via een

bestendig bureel instond voor naleven hiervan, zal op zijn minst vormelijk als voorbeeld

dienen voor het tot stand komen van het Gentse Arbeidsstatuut en het ‘Arbeidscomiteit aan

de haven van Gent’.114

Het Arbeidscomiteit werd nu officieel verantwoordelijk voor het vaststellen van lonen

en arbeidsvoorwaarden. De samenstelling was paritair en bestond uit negen

vertegenwoordigers van de werknemers en negen van de werkgevers. De voorzitter was de

Schepen van de Haven en de leden werden benoemd door de gemeenteraad. Geschillen

tussen werkgevers en werknemers betreffende de toepassing van het Arbeidsstatuut werden

                                                  
112 Bijlage 36: Arbeidsstatuut Haven van Gent – overeenkomst.

113 Bijlage 37: Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg. KB 5 mei 1936 m.b.t. Instelling van het Gewestelijk
Comité van de haven van Gent en
Bijlage 38: verslag Gemeenteraad juli 1936 betreffende het Arbeidscomiteit. Overname door het Ministerie van
Arbeid en Sociale Voorzorg.

114 Bron: VAN ISACKER, Karel. De Antwerpse dokwerker, 1830 – 1940. p. 200 - 202.
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opgelost, waar mogelijk, in de schoot van een Vast of Bestendig Bureau dat minimaal

bestond uit een secretaris, een afgevaardigde van de werkgevers en een afgevaardigde van

de werknemers.

De grote verdienste van het Arbeidsstatuut en het Arbeidscomiteit zal erin bestaan

dat het steunde op een institutionalisering van een systeem van wederzijdse toegevingen

tussen patroons en syndicaten wat de rust en stabiliteit alleen maar ten goede kwam maar

ook dat een aantal precaire punten nu ook systematisch uitgediscussieerd werden en in een

officieel kader gegoten. Belangrijkste verwezenlijkingen waren alleszins het regelen van de

lonen, de procedure van aanwerving en daaraan gekoppelde registratie van werkloosheid,

de werkuren en de uitbouw van een statuut voor de dokwerker. Met de invoering van het

loonboekje en het opdelen van de dokwerkers in twee categorieën zal er eindelijk een

bescherming komen van het beroep van dokwerker en zal het contingent beperkt worden

naargelang de noden en behoeften van de haven.

In het volgende hoofdstuk ga ik dieper in op de thema’s die tussen 1920 en 1938 het

sociale overleg hebben gedomineerd en de arbeidsverhoudingen geboetseerd. Op een

chronologische manier volgen we de werkzaamheden van de Gemeenteraadscommissie,

het Arbeidscomiteit en het Bestendig Bureel waarvan ik, zij het onvolledig, de verslagen kon

traceren in het Stadsarchief van Gent en deze systematisch uitvlooide.115 In een afzonderlijk

hoofdstuk gaan we dieper in op het schrijnende probleem van het alcoholisme aan de haven

en vooral de onmiskenbare koppeling die bestond tussen dit alcoholprobleem en de

aanwervingspolitiek. We lichten dit subthema eruit omwille van het zeer dankbare

bronnenmateriaal dat ter beschikking is maar ook omdat ik één specifieke casus, die tegelijk

zeer direct zowel de werk- als de leefomgeving van de dokwerker trof, wou uitvergroten. Ook

de grote stakingen die het land troffen in 1932 en 1936 en de gevolgen voor de Gentse

haven behandel ik uiteindelijk in een afzonderlijk hoofdstuk. Dit omwille van het feit dat een

stakingsdynamiek compleet haaks staat op de overlegcultuur die zo kenmerkend zal worden

voor de Gentse haven maar, zoals dan vooral in Antwerpen blijkt, ook kan helpen als extra

drukkinginstrument om een aantal sociale verzuchtingen in een stroomversnelling te brengen

en sneller ingevuld te zien. Staken is het tegenovergestelde van plaatsnemen aan de

onderhandelingstafel maar op sommige momenten en mits accuraat en met mondjesmaat

aangewend minstens even doeltreffendend zijn als permanente negotioatie. Ondermeer

vanuit die optiek leek het mij dan ook wenselijk om dit apart toe te lichten.116

                                                  
115 Bijlage 39: Stadsarchief Gent, reeks HAVEN. Aantal geconsulteerde verslagen Gemeenteraadscommissie van
de haven / Arbeidscomiteit (Gewestelijk Comité) / Bestendig Bureel (Vast Bureau).

116 Zie hoofdstuk 5: stakingen aan de Gentse haven en de kanaalzone.
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Hoofdstuk 4 - Het sociaal overleg aan de Gentse haven

De prille jaren ’20 staan ongetwijfeld in het teken van een toegenomen zelfbewustzijn

van de arbeiders, wat zich ondermeer toont in de stijgende impact die de syndicaten krijgen

op de organisatie van het economische leven, alsook in een werkgeverszijde die grote

moeite heeft met een herpositionering nu hun almacht en autoritaire insteek met de

regelmaat van de klok een serieuze knauw krijgen. Anders gezegd, het patronaat dient zijn

traditioneel paternalisme te laten varen. Naarmate het decennium vordert zien we een trage

maar onmiskenbare en onomkeerbare verschuiving naar een overlegmodel in plaats van een

conflictmodel. Werkgevers en werknemers komen tot het besef dat een aantal

wantoestanden de efficiëntie, noodzakelijk om overeind te blijven in een competitief

landschap, van de haven in de weg staan. Wilde loonstakingen en arbeidsconflicten die nog

vaak uitgevochten worden tussen individuele patroons en werknemers op niveau van het

bedrijf zullen in toenemende mate beslecht worden aan de onderhandelingstafel. In dit

hoofdstuk wil ik dieper ingaan op een aantal strijdpunten die uiteindelijk hun beslag zullen

kennen in het Arbeidsstatuut dat de verhoudingen tussen werkgever en werknemer aan de

Gentse Haven voor de eerste maal in een officieel document samenvat en in het ontstaan

van het Arbeidscomiteit of het Paritair Comité.
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4.1. Arbeidsstatuut, Arbeidscomiteit en Vast Bureau

In 1932 zal er een uitermate belangrijke stap gezet worden inzake reglementering

van de havenarbeid aan de Gentse Haven. Met de erkenning van het Arbeidsstatuut of

Werkstatuut zullen werkgevers, werknemers en stedelijke overheid eindelijk het

onomwonden signaal geven dat een heldere arbeidsomkadering ten goede komt van de

sociale vrede en bijgevolg ook van een gunstig arbeidsklimaat. Geen overbodige luxe in een

omgeving die gekenmerkt werd door keiharde en vaak mensonterende

arbeidsomstandigheden en dit in een sector die toenemende mate onderhevig zal zijn aan

concurrentiedruk.

Vanaf het ontstaansmoment van deze cao avant la lettre ligt het ongeorganiseerde

aanwerven van dokwerkers grotendeels aan banden, hoewel dit met een serieuze korrel zout

te nemen is en we verder zullen zien dat de afspraak in de praktijk op systematische basis

door individuele werkgevers en hun foremannen onder druk werd gezet. Niettemin zal het

statuut een uitgepuurd kader aanreiken betreffende momenten van aanwerving, plaatsen

van aanwerving, samenstelling en arbeidsuren van de ploegen, rusttijden, lonen en

compensaties voor afwijkende arbeidsomstandigheden zoals overuren, nachtwerk,

uitbranden en uitzonderlijke weersomstandigheden.117 Een uitermate belangrijke

verwezenlijking van het Arbeidsstatuut is de opdeling van dokwerkers in twee categorieën (A

of vaste arbeiders en B of gelegenheids- en seizoensarbeiders). De vaste dokwerkers die

aangeworven werden voor een vast aantal dagen per week en per maand en de losse

dokwerkers of gelegenheidsarbeiders die pas aan de slag konden als er niet voldoende

vaste arbeidskrachten ter beschikking waren. Een onderscheid tussen beide categorieën zal

gemaakt worden op basis van de loonboek die vanaf dan zal uitgegeven worden door het

Arbeidscomiteit of dus het Paritair Comité. Waar het Arbeidsstatuut algemeen dient als

waarborg tegen misbruik, goede afspraken maken goede vrienden, zal specifieke fraude

zonder medeweten van de patroon vanaf nu uitgesloten zijn door het verplicht maken van

het loonboekje en de aantekening van loonontvangst voor een halve of volledige dag. Dit

impliceert dat er meteen ook een relatief waterdicht instrument ontstond om systematische

controle te hebben op het aantal werkloze dokwerkers. We herhalen echter tot in den treure

dat noch het Arbeidsstatuut noch het loonboekje alle vormen van misbruik door forelieden en

havenpatronaat, vaak kleinere werkgevers zoals blijkt uit de klachten die voor het Bestendig

Bureel komen, uitsluit. De categorisering van de dokwerkers bleek overigens ook een

probate manier om onruststokers uit de haven te weren die zich veelal onder de

                                                  
117 Uitbranden: wanneer een werkgever teveel volk aanwerft om een bepaalde opdracht uit te voeren (vaak omdat
men de omvang van de taak niet helemaal kan inschatten) en vervolgens een aantal arbeiders moet weigeren
dan is de werkgever verplicht om daar een zekere vergoeding voor te betalen.
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gelegenheidsarbeiders bevonden (al dan niet geïnfiltreerd door communisten die geen kans

onbenut lieten om sociale vuurtjes te stoken).

In het hierna volgende hoofdstuk zal een chronologische en diepgaande doorlichting

gemaakt worden van de aanloop naar het Arbeidsstatuut, de concretisering en erkenning

van dit statuut en de naweeën na operationalisering. Deze analyse zal gemaakt worden op

basis van de verslagen van de Gemeenteraadscommissie of Raadplegingscommissie van de

haven en daaraan verbonden sub- of studiecommissies. Deze adviescommissie aan de

Gemeenteraad zag het licht op 1 september 1920 en de werking en discussiethema’s

kunnen minutieus gevolgd worden tot in 1939. Omwille van het ontbreken van de stukken

van april 1935 tot en met mei 1938 moeten we verslag over het scharnierjaar 1936 uit de

eerste hand missen. We trachten dit laatste zo goed mogelijk op te vangen met andere

bronnen.

1932 is ook het jaar waarin het “Arbeidscomiteit aan de Haven van Gent” of officieel

erkende paritaire comité het levenslicht ziet. Hiermee is het geïnstitutionaliseerde overleg

tussen de sociale partners op niveau van de haven een feit. Het Arbeidscomiteit (later

Gewestelijk Comité en nog later Paritair Comité genoemd) werd op 26 november 1931

vooraf gegaan door een comité met afgevaardigden van werkgevers en werknemers dat

toezicht moest houden op lonen en arbeidsvoorwaarden. Het zal echter nog tot 1936 duren

tot het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg het Paritaire Overleg aan de Gentse Haven

officieel wil erkennen en dus ook financieel ondersteunen. Het Arbeidscomité zal bestaan uit

negen werkgeversafgevaardigden (drie stouwers, drie scheepsmakelaars en drie invoerders)

en negen werknemersafgevaardigden (zes afgevaardigden van de BTB, twee van de

Vakbond van Christene Dokwerkers en één van de Vakbond der Liberale Dokwerkers).

In de schoot van het Arbeidscomiteit zal ook een Vast of Bestendig Bureel ontstaan

dat op regelmatige basis bijeenkomt en vooral een operationele taak heeft, namelijk het

behandelen van klachten en ontlasten van de agenda van het Arbeidscomiteit en het

opvolgen van de uitreiking van de loonboekjes. In een afzonderlijk hoofdstuk zullen we

dieper inzoomen op de werking van dit Bestendig Bureel, de aard van de zaken die daar op

tafel kwamen te liggen en de wijze waarop ze werden afgehandeld.
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4.1.1. De Gemeenteraadscommissie voor de haven en het ontstaan

van het Arbeidsstatuut

Op 14 juni 1920 zal de Gentse gemeenteraad officieel een Commission Consultative

de la Regie du Port / Raadplegingscommissie voor de haven erkennen. Deze zal

samengesteld worden uit de Schepen van Handel (tevens voorzitter), zes

gemeenteraadsleden, zes leden van de Kamer van Koophandel als vertegenwoordigers van

de Nijverheid, zeevaarthandel en geldwezen, afgevaardigden van de stouwers,

afgevaardigde van de samenwerkende maatschappij “De Stukwerkers” en twee

afgevaardigden van den Gentschen Dokwerkersbond. Deze commissie is een consultatief

orgaan dat rapporteert aan het schepencollege en de gemeenteraad en zich zal buigen over

alle vraagstukken die betrekking hebben tot de haven. Meer bepaald: ‘le dévelopment du

traffic, l’établissement d’un plan-programme pour le développement des installations

maritimes et questions économiques: tariffs, main d’oeuvre, exploitation etc.’.118

Deze commissie zal een eerste maal samenkomen onder voorzitterschap van

Burgemeester Braun en handelen over de noodzakelijke aanpassingswerken en

herstellingswerken aan de dokken en het kanaal ten gevolge van de oorlogsschade.119

Verschraegen, afgevaardigde van de BTB, laat er geen gras over groeien en merkt op dat er

een verslag is overgemaakt aan de schepenen Lampens (Schepen der Werkbeurs) en De

Bruyne (Haven) en het voltallige College met de wensen van de dokwerkers ter verbetering

van de haveninfrastructuur.120 De BTB stipt meteen twee cruciale thema’s aan die nog

regelmatig op de agenda van de commissie zullen terugkeren. Ten eerste om de drie

beschikbare schuilplaatsen-werkbeurzen voor dokwerkers terug te brengen naar twee

aangezien de derde aan Port-Arthur niet benut wordt door ‘de onverschilligheid der

dokwerkers eenerzijds en door de halsstarrigheid der dokbazen anderzijds’ en ten tweede

het uitgeven van een toelatingskaart voor dokwerkers om de dok te betreden aan een

bediende van de werkbeurzen die ze dan kan doorgeven aan de dokwerkers in de

standplaatsen in plaats van ze af te leveren aan de dokbazen die ze toch niet doorgeven aan

de dokwerkers.121 Gevolg van deze maatregel zou zijn dat de dokwerkers zich dan wel

                                                  
118 SA – HA Reeks 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie voor de haven van 1 september 1920 –
instellingszitting

119 Zullen present zijn op deze openingsvergadering: M. Braun, Burgemeester - M. De Bruyne, Schepen van
Handel - Jean de Hemptinne, Reyniers, Van der Haeghen: afgevaardigden Kamer van Koophandel - L. Desmet:
afgevaardigde Stevedores - A. De Reu, afgevaardigde stukwerkers - - Verschraeghen en Bracke, afgevaardigden
BTB – Gentse afdeling. Zie verslag zitting 1 september 1920.

120 SA – HA Reeks 59. Kopie van schrijven BTB gericht aan Gents Stadsbestuur van 22 juni 1920 en verslag
zitting 7 oktober 1920.

121 Bijlage 40: Haven van Gent. Voorbeeld van een toelatingskaart.
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verplicht moeten aanbieden op een standplaats en dat de dokbazen volk moeten volk

aannemen aan de standplaats in plaats van thuis, zijnde de herberg, aan te werven wat toch

maar aanleiding geeft tot drinken.122 Daarnaast stelt de BTB ook een lijst voor van

noodzakelijke aanpassingswerken ter verbetering van de arbeidsomstandigheden aan de

haven: drinkwater op alle noodzakelijke plaatsen, volledige verlichting voor de ganse haven,

aanwezigheid van voldoende reddingsboeien, verbandhuizen voor geval van arbeidsongeval

en toiletten op vaste plaatsen.

De commissie is nog maar amper gestart of er valt een eerste klacht bij monde van

de vertegenwoordiger van de Vereniging van Gentse Stouwers (Federation des Arrimeurs

Gantois) rond de voorkeursbehandeling die het stadsbestuur klaarblijkelijk verleent aan de

firma Force, Eclairage et Docks (FED) met betrekking tot het dokken en stouwen aan hun

kade met eigen materiaal van schepen die niet noodzakelijk voor hen bestemd zijn. Deze

opmerking krijgt de nodige bijval van Verschraegen (BTB) die met aandrang vraagt dat

schepen die niet voor die specifieke maatschappij bestemd zijn daar ook niet aanleggen.123

In reactie op de opmerking van de BTB wordt beslist door het college om de aanwerving van

dokwerkers en de verdeling van arbeidskaarten vanaf nu enkel nog aan de lokalen op de

Avenue de l’Aéroplane (Vliegtuiglaan) en Place du Dock te laten gebeuren en de uitbetaling

van de wekelijkse lonen verder door de stevedores (stouwers) te laten afhandelen maar dan

wel vanaf nu onder toezicht van stadspersoneel. De werkgevers hebben wel oor naar de

verzuchtingen van de BTB maar zien ook nadelen in systeem van officiële aanwerving: dit

veroorzaakt een toename van werkweigeraars, zij willen namelijk met gekende équipes

werken en niet met telkens opnieuw samengestelde ploegen en zien voor wat betreft de

uitbetaling van de lonen ook een te groot risico in het continu versassen van geld. Bovendien

staan zij niet te springen voor de inmenging van de overheid in privé zaken in het geval er

een officieel uitbetalingssysteem zou komen. De BTB betreurt het standpunt van de

werkgevers en voegt eraan toe dat de vakbond in wezen niet tegen het aanwerven van

‘vaste mannen’ gekant is en dat verscherpen van toezicht op arbeid en een aangescherpte

bewaking van de kaaien veel zou vereenvoudigen. Meerdere leden van de vergadering

onderschrijven dat een strenge controle weliswaar wenselijk is maar stellen voor het punt te

verdagen tot het havengebied daadwerkelijk volledig afgesloten is.

                                                                                                                                                              

122 Zie ook hoofdstuk 4.2. Die niet zuipt of koopt: aanwerving, uitbetaling en alcoholisme aan de haven en de
nood aan sociale omkadering.

123 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven 9 december 1920.
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Uiteindelijk zal de voorzitter een bijzonder commissie aanstellen die de zaak verder

onderzoekt.124 In de marge van de bijeenkomst ontspint zich trouwens een interessante

gedachtewisseling rond de ongelijke behandeling van de havens van Antwerpen en Gent

voor wat betreft de wederopbouw. De nood aan een parlementaire interpellatie dringt zich

hier klaarblijkelijk op. Graaf Jean de Hemptinne, afgevaardigde van de Kamer van

Koophandel belooft een afspraak te regelen met Minister Henri Jaspar.

In zitting van 3 februari 1921 deelt Schepen Heynderyckx mee dat de daartoe in het

leven geroepen onderzoekscommissie een akkoord bereikt heeft over het principe van

inschrijving en aanwerving en vraagt dat de consultatieve commissie initiatief zou nemen

richting Gentse senatoren en afgevaardigden teneinde een wetgevend initiatief te nemen die

deze kwestie te gronde regelt omdat er teveel mogelijkheden tot interpretatie in de huidige

wetgeving zijn die de gedragenheid van de wet en de intentie van de wetgever teniet doen.

Er zal initiatief genomen worden richting Oost-Vlaamse senatoren en gedeputeerden.

Burgemeester Braun geeft ook verslag van het onderhoud met Jaspar die garandeert om de

Belgische havens op strikte voet van gelijkheid te behandelen. “Si les surtaxes sont

supprimées pour Anvers, elles le seront aussi pour Gand“ dixit Jaspar. Reyniers,

afgevaardigde van de Association des Intérêts Maritime of de makelaars, merkt daarbij

fijntjes op dat Antwerpen wel een voorkeurtaxatie krijgt voor spoorwegtransporten en vraagt

met aandrang om de Minister van Spoorwegen hierop attent maken en te vragen om de

tarificatie gelijk te maken op basis van het aantal kilometers spoorweg in de haven. De

voorzitter laat ook weten aan de aanwezigen dat de onderhandelingen tussen patronaat en

arbeiders met betrekking tot loonverschillen tussen verschillende werkgevers afgesloten zijn

met een akkoord tussen beide partijen.125

Ondertussen neemt de nervositeit rond de tafel serieus toe omdat er na drie maanden nog

steeds geen beslissing genomen is in de zaak rond de FED. Deze kwestie heeft blijkbaar

zeer verregaande gevolgen voor de uitbating van de haven door privé concessiehouder

versus de uitbating in regie. Aangezien het principe van exploitatie van de haven hier ter

discussie staat en de verkiezingen voor de deur, acht iedereen het wenselijk om dit thema

door het eerstvolgende college verder te laten behandelen in plaats van nu nog een

overhaaste beslissing op te dringen aan het schepencollege.126 De zaak neemt echter steeds

                                                  
124 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven 6 januari 1920. Leden van de
bijzondere commissie zijn: voor de dokwerkers: Bracke en Verschraegen (BTB), voor de werkgevers: De Smet en
De Reu (stouwers), de commissarissen van politie 8ste en 12de sectie: Morael en Mory, havenkapitein Fouquet,
directeur van de werkbeurs Hendrickx en de commerciële havendirecteur Lucien Vandeputte.

125 SA – Reeks HA 59. Burgemeester Braun “De part et de d’autre, il à été donné preuve de condescendance“.
Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 7 april 1921.

126 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 12 mei 1921.
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grotere proporties aan en het stadsbestuur denkt eraan deze door te verwijzen naar justitie

aangezien er geen oplossing kan gevonden worden met de onderneming in kwestie.

Reyniers wijst erop dat de zaak hierdoor nog langer zal blijven aanslepen en vraagt met

aandrang dat de Stad opdracht zou geven aan de Havenkapitein om elk schip dat niet

daadwerkelijk bedoeld is voor FED de toegang te wijzigen tot de Noorddarse. Dit zal volgens

hem de zaken in een noodzakelijke stroomversnelling brengen en aan de onderneming in

kwestie duidelijk maken dat ze zich oneigenlijke privileges aanmeten.

Tijdens de zitting van 27 oktober 1921 wordt er ook voor de eerste keer melding

gemaakt van een conflict tussen werkgevers en werknemers voor wat betreft de uitbetaalde

lonen, meer bepaald voor afhandeling van ammoniacsulfaten en kolen. De werknemers- en

werkgeversorganisaties hebben beroep gedaan op bemiddeling van de havenschepen

Alfons Siffer en meerdere overleggen een akkoord bereikt waarin toegevingen zijn gedaan

‘van de één aan de andere’.127 Het is niet op te maken uit de verslagen wat het bereikte

compromis precies inhoudt.

De zaak rond de FED de Gand blijft verder escaleren en op 1 december 1921 vraagt

Verschraegen, gemeenteraadslid en afgevaardigde van de BTB, nogmaals aan

Burgemeester Vander Stegen en Schepen Siffer om meteen handelend op te treden. Hij legt

daarbij een schrijven op tafel namens het partijsecretariaat van de BWP aan het college van

burgemeester en schepenen de dato 15 november 1921 waarin melding van de fysieke

vaststelling dat er geen activiteit was aan kaaien Port-Arthur en dat de kranen stil lagen

terwijl er aan de kaaien van FED in de Noorder-darse volop bedrijvigheid was. En verder dat

de firma in kwestie blijkbaar een akkoord heeft gesloten met de Société La grande Carue de

Rouen (eigendom van Office des Houillères Sinistrées du Nord et du Pas-de-Calais te Parijs)

om het lossen van al hun kolen via hun kaaien te laten verlopen en dus blijkbaar een

monopoliepositie uitbouwt met materiaal van de stad en zonder enig voordeel voor de stad.
128 Het feit dat actie zich opdringt en zo lang uitblijft doet vermoeden dat er andere en wellicht

persoonlijke belangen spelen in deze kwestie die echter niet op te maken zijn uit de

verslagen.

Ook het spoorwegmateriaal komt opnieuw op de agenda. Aan de tafel is er namelijk

grote nadruk op en unanimiteit rond het gebrek aan spoorwegmateriaal. De commissie

beslist een schrijven van de Burgemeester te richten aan de Minister van Spoorwegen om de

ernst van de situatie aan te geven voor de haven van Gent en als dat niets uithaalt om de

pers op de hoogte brengen van de hachelijke toestand. De vraag dringt zich in toenemende

                                                  
127 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 27 oktober 1921.

128 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 1 december 1921 en schrijven
partijsecretariaat BWP aan het College van Burgemeester en Schepenen dd 15 november 1921 mbt zaak Force,
Eclairage et Docks de Gand.
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mate op of de spoorwegen verantwoordelijk zouden kunnen gesteld worden voor schade aan

de haven en de inkomensverliezen die werkgevers en werknemers daardoor moeten slikken.

Schepen Siffer benadrukt daarbij dat ‘de oude theorie, als zouden Openbare Besturen

onverantwoordelijk zijn, niet meer wordt aangenomen’. Rond de punten die aangebracht zijn

door de BTB met betrekking tot verbetering van de havenomgeving (verlichting, toiletten,

EHBO etc.) is nog geen vooruitgang te merken.129

Begin 1922 blijkt het competitief voordeel van Antwerpen ten gevolge van financiële

injecties door de overheid enkel groter te worden. Burgemeester Vander Stegen bevestigt

het gerucht dat de werken aan het Grootdok zouden stilgelegd worden wegens geldgebrek

wat direct aanleiding geeft tot een protestmotie van de gemeenteraad richting regering met

de vraag waarom er wel 250 miljoen ter beschikking kan gesteld worden voor

werkzaamheden aan de haven van Antwerpen maar geen 12 miljoen voor werken te Gent?

Nochtans zijn er voldoende interpellaties geweest bij de Minister van Openbare Werken en

ondertussen blijkbaar ook heel wat niet nagekomen engagementen genomen door de

overheid.130

Op hetzelfde moment duikt ook een nieuw punt op de agenda op namelijk dat van de

loodsdienst die klaarblijkelijk onderbemand is en ook hier voorrang geeft aan schepen die

naar Antwerpen moeten. De lange wachttijden voor de schepen bedoeld voor de Gentse

haven kosten tijd en leveren geldverlies op. Ook hier zal een schrijven aan de Minister van

Zeewezen volgen met de vraag om het aantal kanaalloodsen te verdubbelen.131 Naast het

aantal beschikbare loodsen wordt ook gewezen op de overdreven looneisen van de loodsen

die ten gevolge van hun unieke positie kunnen afdwingen wat ze willen. De noodzaak aan

een statuut voor de loodsen dringt zich dan ook op. Betreffende de onbuigzame houding van

de regering rond financiële hulp aan de haven van Gent geeft graaf De Hemptinne lucht aan

zijn gevoel dat de regering stelselmatig Gent dwarsboomt ten voordele van de haven van

Antwerpen.132 De zaak rond de FED blijft aanslepen en ondertussen hebben blijkbaar

verschillende andere firma’s een aanvraag ingediend om aan dezelfde voordelige

voorwaarden te mogen werken als deze die aan FED werd toegestaan. De

scheepsmakelaars weten ten gevolge van deze kwestie niet meer aan welke voorwaarden

ze zich moeten houden. Ook het tarief der gezworen meters en wegers zal voor de eerste

                                                  
129 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 1 december 1921.

130 SA – Reeks HA 59. Zie ook diverse brieven van Vandeputte, directeur de l’Office Commercial du Port aan de
Minister van Openbare Werken. 8 februari 1922 - Canal de Terneuzen. Eclairage et dragage. 8 februari 1922.
Nouvelle cale sèche (droogdok) à Langerbrugge. Samenvattend schrijven dd 8 februari 1922 waarin gewezen op
eerder genomen engagementen naar de haven van Gent door de overheid.

131 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 5 januari 1922.

132 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 16 april 1922.
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keer op de agenda komen en overigens ook met de regelmaat van de klok terugkeren. We

focussen hier echter op de thema’s die rechtstreeks betrekking hebben op de dokwerkers en

zullen de debatten rond de lonen van deze wegers-meters niet opnemen in dit verslag.133

Ook het punt drank in de haven komt opnieuw naar voor. De vraag stelt zich namelijk

of de vergunning voor drankverkoop binnen de haven kan uitgebreid worden of dat de

erkende drankverkoop beter volledig afgeschaft wordt. Bracke, afgevaardigde van de BTB

afdeling Gent, is namens het syndicaat voorstander van afschaffen maar voldoende

drinkwater voorzien wat dan weer het probleem oplevert dat de drinkwaterkranen blijkbaar

even snel gestolen worden als geplaatst. Conclusie en een mooi voorbeeld van een

compromis: meer drinkwaterpunten voorzien, bestaande vergunningen bewaren en geen

nieuwe vergunningen uitreiken.134 Tussen augustus 1922 en november 1923 zullen er verder

geen noemenswaardige nieuwe onderwerpen op de agenda komen. In een behoorlijk vinnig

schrijven aan de Gentse afdeeling van de BTB door de Entreprises Générales de

Manutention (de makelaars) zal worden gewezen op een nieuw gevaar dat ontstaat voor de

Gentsche haven ten gevolge van de laatste looneisen. Gevolg zou kunnen zijn dat de Duitse

reparatiekolen (kolen die als schadevergoeding ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog

door Duitsland aan de landen van de entente moesten geleverd worden) naar andere

havens gaan om gelost te worden. Deze poging om het loondebat onder druk te zetten loopt

echter voorlopig af met een sisser.

Ook de staat blijft onwillig en in gebreke om opnieuw verlichting langs het kanaal

Gent - Terneuzen te voorzien en het kanaal opnieuw op zijn normale diepte te brengen, het

probleem van een inefficiëntie spooruitbating zal opnieuw worden aangekaart ten gevolge

van het feit dat weinig wagons in één dok voor teveel kolenboten permanent voor

werkonderbrekingen zorgen en de zaak tussen FED en Stad Gent mag dan wel door de stad

in eerste aanleg gewonnen zijn maar de firma gaat in hoger beroep dus alles is opnieuw op

de lange baan geschoven volgens de stouwers. De werkgevers en werknemers beklagen

zich ook solidair over het feit dat meerdere punten die besproken worden op de commissie

zonder gevolg blijven en vragen zich dus openlijk af wat het nut van de commissie is als

deze niet handelend kan optreden en niet gevolgd wordt door het schepencollege.

Op dat moment heeft Cnudde, Schepen van Sociale Zaken, er blijkbaar genoeg van en haalt

scherp uit naar de stouwers met de boodschap dat het niet de taak van de commissie is om

de ambtenarij op het matje te roepen en verantwoordelijk te stellen voor alles wat fout loop

en pikt het ook niet dat de stad beschuldigd zou worden van het geven van een

concurrentievoordeel aan de FED voor wat betreft bedienen en uitbaten van de kranen. De
                                                  
133 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 6 juni 1922.

134 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 1 augustus 1922.
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schepen vraagt zich onomwonden af “waarom de stouwers zich altijd willen bedienen van de

Stad om hunnen zaken uit te vechten. Waarom zijn zij onder elkaar niet solidair zoals het

werkvolk.” Voor de eerste keer is er een duidelijke kloof merkbaar tussen twee partijen aan

de onderhandelingstafel. De werknemersafgevaardigden weten wanneer ze er het zwijgen

moeten toe doen en laten stouwers en Stad Gent rustig onder elkaar bakkeleien.135

Op 24 juli 1923 zal er een verslag gegeven worden door de bijzondere

studiecommissie ter herziening van de haventarieven die klaarblijkelijk eerder in het leven

werd geroepen maar waarvan geen spoor terug te vinden was in de verslagen. Deze

bijzondere commissie geeft aanbevelingen rond het dokrecht, loodsgeld, aanlegrecht,

ligrecht en verblijftermijnen van hout, vlotgeld, liggeld in stadsmagazijnen, kelders en zolder,

recht voor het gebruik der droge dokken en der heftuigen, officieel tarief voor het wegen en

meten in de haven en recht van stalling in de gezondheidslokalen.

Terwijl de klachten omtrent de nadelige behandeling van de haven van Gent door

hogere overheden en spoorwegen blijven aanhouden (er komt zelfs gewoonweg geen

reactie meer van de spoorwegen en de staat) en het ter beschikking stellen van drinkwater

voor de dokwerkers ook nog niet geconcretiseerd (de vakbond dringt aan op kosteloos ter

beschikking stellen en spoedige afhandeling) zal het Syndicaat der Gentsche Stouwers

(Syndicat des Arimeurs Gantois) een gepeperd schrijven sturen aan Handelsbestuurder van

de haven (Directeur Commercial du Port de Gand) Vandeputte waarin ze hem wijzen op het

gebrek aan capaciteit in de haven, alsook aan investeringen en daadkracht met als gevolg

een gebrek aan inkomsten voor stouwers en stad en uiteindelijk wellicht de teloorgang van

de haven. Als voorbeeld wijzen ze op de wijze van verdeling van kranen (de zaak FED) wat

zou moeten gebeuren a rato van de te lossen schepen en niet a rato van de verschillende

stouwers en zeker niet op basis van degene die luidst roept. ‘La vérité n’est pas toujours

agréable à entendre, mais ne vaut-elle pas infiniment mieux que la flaterie?’ 136

Betreffende infrastructurele werken en ondersteuning daarvan door de overheid blijft het

klaarblijkelijk nog steeds roepen in de woestijn. Tijdens de zitting van 28 februari 1924 wijst

Schepen Siffer erop dat er in de nationale begroting een aantal kredieten ten voordele van

de Gentse haven geschrapt zijn (waaronder een nieuw droogdok te Langerbrugge) en roept

de werkgevers op om samen met de stad krachtig protest aan te tekenen. We zien hier niet

enkel de waarde van een permanente overlegcommissie die ervoor zorgt dat de gelederen

                                                  
135 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie s van de haven dd 31 oktober 1922, 27 februari
1923 en 24 juli 1923.

136 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 20 november 1923 en
schrijven van het  Syndicaat der Gentse stouwers / Syndicat des Arimeurs Gantois aan le Directeur Commercial
du Port de Gand dd 9 november 1923.
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gesloten worden rond bepaalde thema’s als de noodzaak er is maar ook dat het thema van

havenuitbreiding prominent op de agenda blijft komen.137

De kwestie van de drinkwaterpunten is ook nog niet van de baan en de vakbonden,

bij monde van BTB-man Bracke, beginnen zenuwachtig te worden en counteren in

toenemende mate de agenda door ook andere kwesties ter verbetering van het

arbeidscomfort op tafel te gooien (aankondigen begin- en einduur, nood aan meer toiletten

etc.). En passant pikken we ook nog een klein arbeidsconflictje op waarbij een kraanman, in

dienst van Stad Gent, blijkbaar door een stouwer geslagen is. Hoewel dit rechtstreeks tussen

stevedore en kraanman door een financiële vergoeding geregeld werd merkt de BTB op dat

de stad hierin haar verantwoordelijkheden ontvlucht en zelf maatregelen zou moeten nemen.

We citeren Bracke die de stad bijna openlijk beschuldigd van werken met twee maten en

twee gewichten: “voor een nietigheid ontzegt men volgens het reglement de toegang aan de

haven aan een docker, waarom niet aan de bazen?”.138

We zijn ondertussen augustus 1925 voor er een vermeerdering van gebruikstarief

voorgesteld zal worden op gebruik van de kranen wat niet in goede aarde valt bij de

stouwers en het vuur onder de zaak FED opnieuw oprakelt. Deze blijkt dus nog steeds niet

afgehandeld te zijn. Een studiecommissie zal zich over de kwestie van de kranen buigen

omdat dit verstrekkende gevolgen kan hebben voor de samenwerking tussen stouwers en

havenregie. BTB-man Verschraegen wijst tevens op het feit dat er een nieuwe regering is en

dat er dus opnieuw kan aangedrongen worden voor aanleg van het beloofde droogdok.139 In

1925 worden trouwens de werken aan het middendok afgerond en is de aanleg van het

zuiddok volop aan de gang dus we kunnen hier uit afleiden dat de overheid uiteindelijk toch

met de nodige middelen over de brug gekomen is om in Gent ook de nodige

infrastructuurwerken uitvoeren die de haven toelaten om te expanderen. Nog in 1925 zal er

als prille voorloper van het Arbeidsstatuut een akkoord gesloten worden tussen werkgevers

en werknemers waarin alle tarieven vastgelegd worden voor daghuurwerk, entreprise,

ploegenarbeid enzovoort. Deze loonovereenkomst zal in grote lijnen van kracht blijven tot in

1932.140

We maken in de resterende verslagen meteen een sprongetje naar juni 1926. Alle

partijen verklaren zich uiteindelijk akkoord met een tariefverhoging voor gebruik van de

heftuigen en droge dokken en een vermeerdering van de dokrechten. De vakbonden

verklaren zich ook tevreden dat er na jaren eindelijk een oplossing gevonden is voor het
                                                  
137 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie s van de haven dd 28 februari 1924.

138 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 19 augustus 1924.

139 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 6 augustus 1925.

140 Bijlage 41: algemeene tarief voor de Gentsche haven aangenomen den 28 september 1925 tusschen
Patroons en Werklieden.
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drinkwaterprobleem aan de haven en schuiven meteen een nieuw thema naar voor namelijk

het gemis aan voldoende verbandhuizen aan de haven (minimaal 6). De voorzitter verklaart

dit verzoek ontvankelijk en zal het laten onderzoeken samen met de Schepen van

Volksgezondheid maar geeft wel meteen mee dat één centraal verbandhuis volgens hem

zou moeten volstaan mits er sprake is van efficiënt transport van gekwetsten.141 Kort daarna

komt de Gemeenteraadscommissie opnieuw samen om zich te buigen over een voorstel van

verhoging van havenrechten. De werkgevers zijn hier allesbehalve tevreden mee en merken

op dat verhogingen zouden bevroren worden tot 31/12/1926 alsook dat ze op basis van deze

overeenkomst contracten gesloten hebben op langere termijn. De stad riposteert echter dat

uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van valutasprongen ook uitzonderlijke en

tussentijdse ingrepen noodzaken maken en zullen hierin bijgetreden worden door de

syndicaten. Deze tweede substantiële verhoging van 75% op korte termijn zou de

competitiviteit tegenover de haven van Antwerpen niet in het gedrang mogen brengen. Een

bijkomende inkomst naast de hogere havenrechten kan trouwens ook door de stad

gevonden worden in een taks die zal geheven worden op materiaal dat de stouwers ten

onrechte op de kades stockeren in plaats van in hun depot.142

De zittingen van 1927 beginnen pas echt belangwekkend te worden. Niet omwille van

het eeuwfeest voor het Kanaal Gent-Terneuzen dat in volle voorbereiding is maar omdat de

BTB de kwestie rond de aanwerfplaatsen door middel van een schrijven zeer prominent op

de agenda zet. De werkgevers reageren meteen dat dit volgens hen geen zaak is om op het

stadhuis te bespreken maar een bilateraal overleg tussen bazen en werklieden vraagt en

volgens hen zijn de dokwerkers zelf bovendien ook geen vragende partij. De Reu

(stukwerkers) stelt dat de bazen vanzelf op vaste standplaatsen zouden aanwerven mochten

de dokwerkers zich op geen andere plaatsen aanbieden. Voorzitter Siffer, Schepen van de

Haven, meent dat beide partijen er wel zouden kunnen bij varen (arbeiders verzekerd van

werk, patroons verzekerd van volk) en roept de patroons op om tot een akkoord te komen

met de werknemers. Een solide regeling der standplaatsen is volgens hem ook een zaak van

menselijkheid. De vakbonden herinneren de patroons aan de dagorde van vier jaar terug

waarbij deze zich niet stelselmatig verzetten tegen centralisatie en stellen dat de bazen beter

een bereidwillige houding zouden aannemen in deze in plaats van de kat uit de boom te

kijken en de zaak te blokkeren. Vaste standplaatsen laten ook controle op werkweigering toe

en dat kan enkel in het voordeel van de patroons zijn.143  Vervolgens komt op de

                                                  
141 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissies van de haven dd 8 juni 1926 en document
betreffende ‘majoration des droits de port’ du 14/8/1926.

142 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissies van de haven dd 6 augustus 1925.

143 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting Gemeenteraadscommissies van de haven dd 29 maart 1927.
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eerstvolgende commissie een onderzoek op tafel  waaruit blijkt dat aan de nieuwe

schuilplaatsen voor dokwerkers (Port Arthur, Dokplaats, Voorhaven) een prijskaartje van

30.000 frank zou hangen. Wie zal dat betalen is uiteraard de hamvraag. Tegelijk zal de

Association des Intérêts du Port zich in een schrijven van de hand van Reyniers, voorzitter

van de vereniging der makelaars, beklagen over de te grote intervallen in samenkomst van

de commissie wat een vlotte samenwerking en vooruitgang verhinderd. We kunnen hier

duidelijk een verzuchting van de makelaars uit opmaken om een gestructureerd

overlegplatform te hebben waar alle betrokken partijen elkaar regelmatig ontmoeten en

problemen aanpakken wat tegelijk haaks staat op het filibusteren van de werkgevers waar

het de inrichting van vaste standplaatsen betreft.144

Op 18 februari 1928 zal uiteindelijk het gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 1926

betreffende de wijziging van havenrechten opnieuw ter conclusie op de tafel komen te liggen.

De makelaars sluiten zich aan bij de nieuw voorgestelde tariefverhoging en de stouwers zijn

tegen. Commercieel directeur Vandeputte is van mening dat hun reactie tendentieus en

overdreven is en dat het hier louter een reglementherziening betreft die de

verantwoordelijkheid en kostprijs voor gebruik van heftuigen scherp stelt. Wat in het belang

van iedereen is gezien het dispuut met FED. Ook de Groupement des Courtiers Manipulant

des Produits Metallurgiques au Port de Gand richt een schrijven aan Handelsbestuurder

Vandeputte betreffende de verhoging van havenrechten en kosten voor gebruik van kranen

zoals eenzijdig beslist door Stad Gent. Ze dreigen daarbij dat de Gentse haven het

competitief voordeel in producten uit metallurgie die haar onderscheiden ten opzichte van

Antwerpen wel eens zou kunnen verliezen en dat de makelaars gespecialiseerd in

staalproducten wel eens zouden kunnen beslissen om Gent links te laten liggen in de

toekomst. Verder zal de loonkwestie zich na een lange periode van rust in aanloop naar de

jaren dertig opnieuw tonen of zoals de makelaars het zien: ”nous sommes plus cher … parce

que les salaires des ouvriers gantois sont supérieurs aux salaires des Anversois, malgré

l’index qui est de 38 points  inférieur à celui d’Anvers‘. 145 Ook de samenwerking met de

spoorwegen loopt nog niet gesmeerd zoals mag blijken uit een schrijven van de

Handelsbestuurder der Haven aan Schepen Siffer omtrent het feit dat de openingsuren van

de Ringspoorwegbrug die de scheiding vormt tussen het Handelsdok en de Voorhaven

eenzijdig door de statieoverste van de Zeehaven (Lombart) gewijzigd is. Gevolg: schepen
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kunnen pas later binnenkomen, aanmeren en gelost worden wat gelijk staat aan het betalen

van wachtgeld (aanvang ploegen vanaf 8 uur en vanaf 14 uur) aan de arbeiders die pas later

aan de slag kunnen. Het College richt een aan de Minister van Spoorwegen, Maurice

Lippens, met een schrijven omtrent de eenzijdige beslissing rond de openingsuren van de

spoorwegbrug en het offensief van de Compagnie de Chemins de Fer du Nord om mijnhout,

vlas en ijzer zoveel mogelijk langs Franse havens te laten verlopen (Calais, Dunkerque) wat

een ernstig competitief nadeel oplevert voor Gent.146 Eind 1928 zal Verschraegen, die zowel

afgevaardigde is voor de BTB als gemeenteraadslid, de commissie aanvuren om effectief

werk te maken van de loonsverhoging die op 14 januari in voege moet treden en die in

Antwerpen alvast ingaat op 1 januari 1929 en stelt een reeks gerichte vragen bij de

vertraging in uitvoering van de werken aan schuilplaatsen, verlichting, riolering,

verbandhuizen en werken aan de Zuiddarse.147

We verlaten even de onderhandelingstafel van de Gemeenteraadscommissie en

volgen nu de beperkte commissie die zich moet buigen over een nieuw arbeidsstatuut. Deze

uitermate belangrijke subcommissie zal op 3 januari 1929 voor de eerste maal samenkomen

met als voornaamste agendapunt: een nieuw werkstatuut voor de haven en vermeerdering

van loon. De basis voor onderhandeling zal gevormd worden door de conventie die aan de

Antwerpse haven werd gesloten. De BTB opent de dans door te stellen dat de toestand in

Gent en Antwerpen verschilt en dat de conventie dus niet zomaar over te nemen is. Tegelijk

menen de vakbonden dat het dringendste thema de loonsvermeerdering van 4 frank is zoals

overeen gekomen met Reyniers, voorzitter van de Association des Intérêts Martitimes en

Kimpe, secretaris van het Syndikaat der Stouwers en waarover eerder een akkoord bestond

om deze in voege te laten gaan op 14 januari.

De werkgevers op hun beurt laten bij monde van Reyniers weten dat zij te weinig tijd

gehad hebben om de conventie te gronde te bespreken, dat het slaafs volgen van

loonsverhogingen in Antwerpen gelijk zou staan aan overwaardering van de lonen in Gent

(gemiddeld 2 frank hoger dan de lonen in Antwerpen) en dat zij in principe niet tegen

loonsverhoging zijn maar een gelijkschakeling met Antwerpen vragen. Uiteindelijk zal er

beslist worden om de loonovereenkomst van 1923 als basis te gebruiken en nu 4 frank

opslag toe te staan voor 6 maanden waarna evaluatie volgt. De grote vrees van de

werkgevers berust op het feit dat er niet meer op de beslissing teruggekeerd zou kunnen

komen als ze vandaag akkoord geven en mocht er na studie blijken dat er toch zou moeten
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gewijzigd worden. Verschraegen maken duidelijk dat vertrouwen de basis van dit overleg en

van de besluitvorming in de commissies is. Op hun beurt koppelen de werkgevers het debat

rond loonsverhoging aan een eventuele invoering van het ploegenstelsel in Gent.148

Uiteindelijk zal er beslist worden om vanaf 14 januari 1929 een algemene

loonsopslag van 4 frank toe te staan en dit voor een periode van zes maanden en een

studiecommissie te benoemen die haar verslag klaar moet hebben binnen drie maanden.

Deze zal bestaan uit zeven werkgevers, vier afgevaardigden van de Gentsche

Transportarbeidersbond, één afgevaardigde van de Christene Dokwerkersbond en vijf

afgevaardigden van het gemeentebestuur. Vandeputte vraagt de te bespreken onderwerpen

in deze volgorde aan te pakken: shiftenstelsel, loonregeling, categorieën havenwerkers,

instelling en statuut gelijktallig komiteit (het Arbeidscomiteit), werkcontracten en het opstellen

van een reglement van inwendige orde.149 Het tempo van overlegmomenten is nu aanzienlijk

verhoogd. Op 21 januari 1929 volgt een cruciale bespreking over het ploegenstelsel en de

daaraan verbonden loonregeling waarbij de BTB zich akkoord verklaart met een regeling

rond werken in shifts zoals in Antwerpen, overwerk inbegrepen, mits het verschil in loon van

2 frank blijft bestaan en geeft hiermee blijk van grote toegevendheid namens de syndicaten.

De BTB merkt ook op dat de toestand van de regelmatige lijnen afzonderlijk onderzocht moet

worden aangezien de dokwerkers op regelmatige boten wellicht nadeel zullen ondervinden

van de invoering van het ploegenstelsel. Algemeen is men akkoord om eerst de definitieve

besluiten rond ploegenwerk in Antwerpen op de voet te volgen en af te wachten tot daar

alles rond is maar in principe kan de BTB akkoord gaan met invoeren van het

ploegensysteem mits: betalen per halve en per hele shift voor alle shiften, met 50% voor de

nachtploeg en 75% voor zondag- en feestdagploeg en mits er werkkaarten en loonboeken

ingevoerd worden, er onder geen beding minder dan een halve of hele shift uitbetaald wordt,

er in geval van uitbranden minimaal 2 uren zal betaald worden en werken in entreprise gelijk

staat aan 100%.

Ook de opdeling van dokwerkers in twee categorieën en de werkverzekering komt nu

voor de eerste keer expliciet naar voor in het verslag. Op de vraag van werkgever Vyane

antwoord de BTB dat alle dokwerkers moeten ingeschreven worden, elke ingeschrevene een

loonboek moet hebben en dat het werkelijk verdiende loon daarop moet ingeschreven

worden naar analogie met Antwerpen.150 De werkgevers gaan principieel akkoord met het

voorstel van de BTB maar zien wel zelf een probleem in werken met shiften wegens

plaatsgebrek aan de haven.
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Burgemeester Vander Stegen legt onomwonden de vraag naar oprichting van een

Nationale Komiteit op tafel. Verschraegen antwoord dat de oprichting daarvan zeker in de lijn

van de bedoeling ligt. Rijst meteen de vraag wie allemaal zal betrokken worden bij de

oprichting van het paritaire comité. De BTB stelt de representatie van andere syndicaten in

vraag omdat zij gemengde centrales zijn en niet louter de belangen van de dokwerkers

vertegenwoordigen. Liberaal burgemeester Vander Stegen staat erop dat iedereen

betrokken wordt bij dit overlegorgaan en zowel de Christene Gemengde Vakvereniging “Het

Volk” als de Centrale der Liberale Vakverenigingen op te nemen. Uiteindelijk zal beslist

worden dat er effectief een autonome Komiteit zal opgericht worden te Gent die de naam

“Komiteit der Haven van Gent” draagt en samengesteld zal zijn uit negen

vertegenwoordigers van de werknemers (3 makelaars, 3 stouwers, 3 invoerders) en negen

van de syndicaten (6 BTB, 2 Vakbond der Christene Dokwerkers, 1 Vakbond der Liberale

Dokwerkers). Deze commissie zal naast de raadplegingscommissie werken en alle zaken

regelen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden aan de haven. In de schoot van de Komiteit

der haven van Gent zal ook een bestendig secretariaat opgericht worden dat de lopende

zaken en arbeidsconflicten regelt. Van bij het begin wordt duidelijk dat de Komiteit in Gent

niet slaafs zal volgen wat in Antwerpen bestaat en ten volle voor een autonoom comité gaat

waarin dan, naar analogie met Antwerpen, een afgevaardigde van de regering zou kunnen

zetelen.151

Nu er aan de onderhandelingstafel plaats moet genomen worden om afspraken te maken

die ook serieuze impact zullen hebben en door alle partijen onderschreven en gevolgd

moeten worden, merken we een gespierder debat in de verslagen. Er volgt een discussie

over rekbaarheid van de ploegen waarbij Kimpe blijft aandringen op een

uitzonderingsmaatregel met betrekking tot invulling van de uren voor de namiddagshift

wegens het belang van deze activiteit voor de haven. Verschraegen raakt geïrriteerd en

merkt op dat er aangenomen is dat er maar één ploeg rekbaar is nml. de dagploeg.

Handhaven van het shiftenstelsel is voor hem de basis van het akkoord en een principiële

kwestie voor de BTB. Geen nieuwe toegiften! Kimpe plooit terug maar zet nu de vaste

standplaatsen onder druk waarna er opnieuw een discussie losbarst tussen hem en

Verschraegen. Volgens deze laatste hebben de werkgevers alleen maar voordeel bij vaste

standplaatsen omdat de werkgever op die manier zeker is van volk en de werknemer zeker

van werk. De dokwerkersbond dreigt alles terug te schroeven naar het oude als er niet

vastgehouden wordt aan de vaste standplaatsen. De Reu zal namens de stukwerkers

sussen en stellen zij geen hinder ondervinden van vaste standplaatsen maar dat er ook een

verantwoordelijkheid ligt bij de werknemers. Als zij zich op geen andere dan de vaste
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plaatsen aanbieden moeten de werkgevers wel volgen. Uiteindelijk komen alle partijen

overeen om standplaatsen vast te leggen op volgende locaties: Dok stapelhuis, Port-Arthur

havenbureel, Port-Arthur Meeuwstraat, Voorhaven eerste hangar en Darsen Force,

Eclairage & Docks.152 In volgende zittingen blijft Kimpe moeilijk doen over de vaste

standplaatsen, volgens hem veel te weinig, en geeft Verschraegen een beetje toe door te

stellen dat een standplaats extra wel bespreekbaar is. Om niet te ver uit te wijden vatten we

hierna ook even de voornaamste secundaire discussiethema’s samen die de volgende

zittingen van de commissie zullen animeren en die stuk voor stuk uitgepuurd moeten worden

door de onderhandelende partijen teneinde tot een zo waterdicht mogelijk arbeidsstatuut te

komen.

- toeslag voor ongezonde producten (cement, nitraat etc.).

- de wens tot scholing van dokwerkers met daaraan gekoppeld een vraag aan het

stadsbestuur tot oprichting vakschool voor dokwerkers.

- discussie over duur en tijdstip van de etenspauze verschillende ploegen.

- discussie over basisloon van de nachtploeg waarbij Verschraegen waarschuwt dat

hierover moeilijk zal gedaan worden door de dokwerkers. Uiteindelijk gaan alle

partijen akkoord met een basisloon van 100 frank plus een half uur eten.

- het basisloon voor zon- en feestdagen zal worden vastgelegd voor de ochtendploeg

op 116 frank en de namiddag op 125 frank.

- discussie over tewerkstelling van vrouwen aan de haven. De BTB benadrukt dat het

loon van vrouwen evenzeer gewaarborgd moet zijn als dat van de man en stelt voor

het vast te leggen op 2/3 van het loon van een modale dokwerker. Afgevaardigde

Bracke van de BTB merkt op zijn beurt op dat er zeer nauwkeurig moet vastgelegd

worden wat te begrijpen is onder werk door vrouwen anders zullen mannen

vervangen worden door goedkopere vrouwen. De werkgevers op hun beurt vragen

waarom het loon van vrouwen nu opeens 2/3 moet zijn terwijl het tot op heden

slechts de helft bedroe. De standpunten van de werkgevers en werknemers blijken

overigens op dit punt niet eensluidend te zijn want zowel Reyniers die een stouwer is

als Bracke die een afgevaardigde is van de BTB zijn uiteindelijk van mening dat er

aan den dok gewoonweg geen plaats is voor vrouwen. Punt.

- Vakbonden vragen om het loon van de forelieden vast te leggen op standaard 21

frank bovenop dat van dokwerkers. Iedereen akkoord.

- discussie en regeling van vergoeding in geval van uitbrand of avarij.

- welke lonen te betalen bij werkonderbreking ten gevolge van slecht weer.
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- vastleggen van tarieven en regeling uitbetaling lonen voor entreprisewerk.

- etc.153

Op dit punt ontspint er zich opnieuw een gesprek rond het verlenen van een officieel

karakter aan de Arbeidscomiteit en de afwezigheid van neutrale waarnemers die door de

overheid worden aangewezen. Burgemeester Verstegen merkt op dat men voor deze zaak

gebonden is aan het feit of er effectief een Nationaal Comiteit tot stand zal komen die door

de regering erkend is en dat deze in geval van erkenning ongetwijfeld over controleurs zal

moeten beschikken. Er zijn klaarblijkelijk ook stappen gezet bij de regering om een Nationale

Komiteit te stichten en de minister zou het ontwerp genegen zijn. De vergadering is alvast

unaniem akkoord om met het ontwerpstatuut en een voorstel tot opstarten van een

Arbeidscomiteit zoals nu in grote lijnen vastligt naar de regering te trekken.154

Hierop volgen opnieuw een aantal bijeenkomsten die zich toespitsen op het uitpuren van

zeer specifieke kwesties en subthema’s zoals daar zijn:

- het probleem bij het lossen van hout om ploegen der aanvaarders in

overeenstemming te brengen met die der uitgevers. De aanvaarders vinden het

blijkbaar moeilijk om in te schatten hoeveel volk er effectief moet ingezet worden.

Werkgever Bauwens spreekt van onwil bij de kleinere aanvaarders en pogingen om

stokken in de wielen van het overleg te steken.

- Een bijzondere bespreking tussen patroons en werklieden met betrekking tot

basislonen enterprisewerk: invoeren van shiften en verdwijnen van duurtoeslag is

namelijk ook gelijk aan aanpassen van tarieven voor enterprisewerk.

- een bijzondere oproep namens de christelijke dokwerkersbond om aan de wakers

van de haven een menselijk loon te betalen. Verschraege vult namens de BTB aan

dat de wakers net als andere dokwerkers zullen moeten ingeschreven worden en

door de paritaire commissie aangenomen (overigens de eerste keer dat de term

paritaire commissie effectief valt).

- wijziging van de lonen voor lossen fijne macadam, bonkerwerk kolen, kainiet.

- bepalen tarief rivierwerk en werken aan regelmatige lijnen.155
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Verschraege opent vervolgens de bijeenkomst van 4 april 1929 met de melding van een

incident aan de haven. Een niet nader genoemde stouwer heeft reeds aan zijn werklieden

voorgesteld om het nieuwe tarief te betalen voor lossen van fosfaat terwijl de afspraak was

om dit collegiaal op 1 juli in voege te laten gaan. De stouwer in kwestie verdient een serieuze

uitbrander want de besprekingen binnen de commissie zijn confidentieel tenzij anders beslist

en voorzichtigheid is dubbel geboden waar het tarieven betreft want sommige zijn wellicht

nog aan herziening toe. Daarnaast zal het werken in ploegen aan de regelmatige lijnen voor

heel wat hoofdpijn zorgen wegens een te kort aan volk om de shiften op te vullen, de zeer

diverse aard van die goederen die zullen moeten gelost worden en de onregelmatigheid van

de aanvoer. Bovendien zijn de dokwerkers aan de regelmatige lijnen gewoon om regelmatig

’s nachts te werken en met een groot loon naar huis te gaan dus het valt te betwijfelen of zij

bereid zijn om daar verandering in te brengen. Voorlopig blijft een deugdelijke oplossing uit

beeld en blijven de voornaamste knelpunten overeind namelijk hoe het shiftstelsel invoeren

voor regelmatige lijnen, hoe de lonen die nu betaald worden op peil houden en hoe de

concurrentiële positie ten opzichte van Antwerpen dat in vergelijking nu veel duurder is dan

Gent handhaven.156

De sfeer aan de onderhandelingstafel zal nu afkoelen want Verschraegen houdt een

pleidooi voor discretie rond de besprekingen en wijst erop dat sommige werkgevers uit de

biecht klappen en aan stemmingmakerij doen. Hij waarschuwt dan ook ten zeerste voor een

opbod op het gebied van lonen en stelt krachtig dat sommige commissieleden zich door de

houding en aanpak van ‘sommige’ werkgevers in hun hemd gezet voelen. Verder klaagt de

BTB over het feit dat hun inspanningen om sociale vrede te bewaren aan de haven hierdoor

teniet gedaan worden en vragen om het algemeen belang van de haven boven het

individuele belang te plaatsen. Men doelt hier o.a. op een makelaar die reeds het nieuwe

tarief betaald heeft aan dokwerkers om een boot met fosfaat te lossen waarop de andere

dokwerkers uiteraard ook reeds looneisen stellen. De enige manier om nog de meubelen te

redden volgens de BTB is het opstellen van een speciaal tarief voor nitraat, sulfaat en

fosfaat. Ook de burgemeester stelt dat het gebrek aan solidariteit onder werkgevers zeer te

betreuren is. Hij wijst vervolgens ook op het grote gevaar van contracten die afhangen van

grillen van één enkele rederij en meent dat het op dat moment volledig nutteloos wordt om

zich nog bezig te houden met overkoepelende werkstatuten. Kimpe en Reyniers drukken ten

zeerste hun spijt uit en benadrukken dat noch het Syndikaat der Stouwers, noch de

Vereeniging der Makelaars gekend is geworden in deze kwestie. Scheepvaartagent Minne

merkt op dat de makelaars vertegenwoordigers zijn van de reders die zich niet veel gelegen

laten aan de werkzaamheden rond het Arbeidsstatuut in Gent en dat de boot kost wat kost
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moet gelost worden. Uiteindelijk stelt Reyniers dat het statuut overeind moet blijven en dat

de toegift moet beperkt worden tot deze ene boot terwijl Verschraegen voorstelt om het

nieuwe tarief te scheiden van de rest van het Werkstatuut en zo gauw mogelijk in te voeren.

In elk geval zitten alle onderhandelaars hiermee in hun maag. Als de BTB hierop toegeeft

voor het statuut volledig rond is kan het patronaat het ganse statuut opnieuw ter discussie

stellen en het patronaat is niet gediend bij een onderhandeling met de vakbonden die onder

druk komt te staan want dan komt de sociale vrede aan de haven in het algemeen in gevaar.

Na overleg met stouwers en BTB worden nieuwe tarieven naar voren geschoven. De

makelaars (Association des Intérêts Maritimes) nemen de nieuwe prijzen echter niet aan en

vinden dat er onder geen beding aan de tarieven kan gemorreld worden zolang het nieuwe

Werkstatuut niet in voege treed. De BTB wil echter komaf maken met dit ongelukkige voorval

en verder onderhandelen. Voor de vakbond is het geen kwestie meer van hoeveel maar

wanneer toe te passen. Verschraege zal dan ook zijn leden bijeen roepen en volgende

punten verdedigen: fosfaat te betalen aan het nieuwe tarief, algemeen akkoord op het

nieuwe herziene tarief en toepassing ervan op 1 juni.157 Opnieuw zullen de onderhandelaars

ingehaald worden door de realiteit. Deze keer zullen de tarieven en werkomstandigheden

aan de braiboten (pekkolen) onderwerp van discussie zijn waarbij de werkgevers willen dat

er meteen met nachtshiften gestart wordt om het volume aan te kunnen en de vakbonden

pas van start willen gaan als het akkoord effectief in voege gaat. Blijkbaar zijn er daarbij toch

werkgevers die nog steeds individuele akkoorden sluiten met hun dokwerkers. Een zelfde

dispuut speelt zich af voor wat betreft de boten met mijnhout die dreigen naar andere havens

uit te wijken als er niet dag en nacht kan gelost worden. Verschraegen stelt dat de

principebeslissing om in ploegen te werken effectief genomen is door de syndicaten maar

slechts van toepassing is als het volledige werkstatuut aanvaard wordt.158 Ook de druk op de

werkgevers om te kunnen concurreren met andere havens neemt blijkbaar toe.

Uiteindelijk zal ook de subcommissie die zich over het loon voor werken in entreprise

moet buigen tot een besluit komen maar niet zonder dat de werkgevers de

loononderhandeling fors onder druk hebben gezet. Waar de vakbond een pleidooi zal

houden voor de verdere koppeling van de lonen aan een indexmechanisme (de beweeglijke
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snede) zullen de werkgevers meer tijd vragen om over de loonkwestie te discussiëren en

benadrukken dat de lagere index in Gent ten opzichte van Antwerpen een serieuze

loonhandicap is en dus een concurrentienadeel betekent. Verschraege en Bracke van de

BTB geven de duidelijke boodschap dat het verschil van 2 frank tussen Antwerpen en Gent

oude koek is en dat er niet verder moet aangedrongen worden. Waar de vakbonden nu sterk

aandringen op een volledige erkenning van het statuut blijven de werkgevers aarzelen en

twijfelen aan de draagwijdte van hun mandaat.159

De kogel is ondertussen definitief door de kerk voor wat betreft het havenwerk in

entreprise en daghuurwerk en de nieuwe tarieven zullen ingaan vanaf 15 juli. Algemeen

komt er een toeslag van 2 frank per dag en zal het basisloon stijgen van 62 naar 64 frank. Dit

tarief zal van kracht blijven zolang het indexcijfer (maandelijks voor Gent vastgesteld door

Ministerie van Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg) tussen 840 en 890 punten blijft en is te

vermeerderen of verminderen met 2 frank per snede van 25 punten ten opzichte van de

boven- en ondergrens van de vastgestelde index.160 Nu deze enorme klif in de

onderhandelingen genomen is worden een aantal vergaderingen besteed aan de regeling en

betaling der havenrechten en een tariefverhoging voor de gezworen wegers / meters.161

Op gebied van sociale onderhandelingen zal de agenda nu voornamelijk bepaald worden

door de regeling van feestdagen en werkuren, meer bepaald door de werkuren van de

kraanmannen die in opdracht van Stad Gent zijn en dus een ander werkregime kennen

(27/11 en 2/1 zijn bijvoorbeeld geen officiële feestdagen voor dokwerkers maar moeten wel

dubbel betaald worden aan de kraanmannen) en de winterwerktijden. Een bijkomend

probleem is overigens dat de wijziging in de officiële werkuren aan de haven en deinvoering

der shiften ook de inbreng en goede wil vraagt van ‘den ijzeren weg’. De BTB neemt

vooralsnog geen standpunt in voor wat betreft de winterwerktijden en wacht op het standpunt

van de spoorwegen. Het overleg rond invoering van de shiften loopt overigens ook vast

omdat een bezoek aan de haven van Antwerpen en een overleg met het Nationaal Comiteit

van de Haven van Antwerpen er maar niet van komt. De uitvoering van het Werkstatuut lijkt

daar bovendien ook niet van een leien dakje te lopen (in Antwerpen teveel en in Gent te

weinig werkvolk) en de BTB kant zich dan ook niet principieel tegen het definitief uitwerken

van een afzonderlijk statuut voor Gent om de zaken niet verder te blokkeren in plaats van

naar de ontwikkelingen in Antwerpen te blijven kijken en te willen kopiëren. Verschraegen

herhaalt met nadruk dat de transportarbeiders ten zeerste bereid zijn om zich aan te sluiten

                                                  
159 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 4 juli 1929.

160 SA – Reeks HA 59. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 4 juli 1929. Alsook doc: Tarief van het
Havenwerk in entreprise gewijzigd in zitting der havencommissie van 4 juli 1929.

161 SA – Reeks HA 60a. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 18 juli 1929, 3 oktober 1929 en 14
november 1929.
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bij het nieuwe werkstatuut mits het in zijn volledigheid wordt toegepast dus inclusief invoeren

van loonboekjes en andere sociale maatregelen.162 Verschraegen zal trouwens in de

commissie door Philemon De Witte, secretaris van de transportarbeidersbond afdeling Gent,

vervangen worden. Bij een bespreking rond het invoeren en afleveren van de loonboekjes,

waarvan het probleem van invoeren overigens meer praktisch dan principieel is want

loonboekjes zijn sinds begin 1930 wettelijk verplicht, neemt De Witte meteen de andere

syndicaten onder vuur en twijfelt of de verenigingen van gemengde vakken dit even correct

zullen doen als transportarbeidersbond die enkel dokwerkers groepeert. Dit botst op heftig

protest van De Groote en Huyghe die duidelijk stellen dat de verenigingen van gemengde

vakken perfect in orde zijn met de regelgeving en het recht hebben om dokwerkers in een

bijzondere afdeling te groeperen. In elk geval is het nu duidelijk dat ook in Gent het invoeren

van en werken met loonboeken een feit is.163 Volgende punten zullen in de volgende

vergaderingen aan bod komen:

- moderniseren van de losmethode voor kolen op de regelmatige lijnen (grijpers in

plaats van manden). De BTB kant zich niet tegen modernisering maar vraagt garantie

om het lossen met grijpers door dezelfde werklieden van de regelmatige lijnen te

laten gebeuren en niet door andere stouwers en benadrukt dat werken met grijpers

(grapins) niet mag leiden tot loonverlies voor de dokwerkers (wat dan als een

precedent zou kunnen aangegrepen worden door andere werkgevers). Een akkoord

is te vinden onder voorbehoud van geschikt tarief wat nog niet zo evident zal zijn

want de werkgevers willen van de gelegenheid gebruik maken om het tarief op de

regelmatige lijnen gelijk te schakelen met het lagere tarief in Antwerpen.

- het haventarief komt opnieuw op de agenda.

- De verlichting aan de dokken blijft een probleem vormen (en sleept aan sinds 1921).

- De vakbonden vragen naar een bestendige dienst der geneesheren aan de haven en

beter transport van de gewonden. De vergadering concludeert echter dat dit een te

grote kost met zich mee zou brengen en dat hier in de praktijk geen gebruik van

gemaakt zal worden (naar analogie met bestaande verbandhuizen) omdat de meeste

patroons ondertussen aangesloten zijn bij een verzekeringskas die instaat voor

vervoeren en opnemen van gekwetsten.164

                                                  
162 SA – Reeks HA 60a. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 5 december 1929, 21 januari 1930 en
6 februari 1930. Zoe ook aanvullende documenten: schrijven Ghent-Bristol Channel Line dd 18 januari 1930 mbt
voordeel invoeren 2 shiften laden en lossen en een gedrukt uittreksel van het gemeenteraadsbesluit van 8 april
1929 betreffende het haventarief.

163 SA – Reeks HA 60a. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 14 augustus 1930.

164 SA – Reeks HA 60a. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 14 augustus 1930 en 18 september
1930.
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Op 30 september zal dan uiteindelijk het lang verwachte bezoek aan de collega’s van het

het Nationaal Comiteit van de Haven van Antwerpen doorgaan teneinde het Werkstatuut te

bespreken.165 Zonder op alle details van dit bezoek in te gaan kunnen we stellen dat hierdoor

een aantal discussies opnieuw aangevuurd worden namelijk: het feit dat Antwerpen

scherpere prijzen geeft voor mijnhout en ijzer wat voortvloeit uit een gezamenlijke strategie

en houding van werkgevers en bonden (wat zoveel is als de BTB in Gent beschuldigen van

contraproductiviteit bij het tot stand komen van akkoorden), de situatie van de shiften die in

Antwerpen in het statuut opgenomen zijn en de souplesse in arbeidsregeling tussen

werkgevers en werknemers in Antwerpen (Kimpe geeft een voorbeeld: als een boot gelost

wordt van 8 – 12 uur en 13 – 17 uur, dan zal er in Antwerpen gewoon daghuur betaald

worden wegens 8 uur gewerkt terwijl de bonden in Gent de  betaling van een overuur zullen

vragen voor de gewerkte tijd tussen 13 en 14 uur). Huyghe en Bracke reageren namens de

vakbonden dat er een officiële regeling is die dient gevolgd te worden. Ondertussen is er ook

goed nieuws voor wat betreft de werkuren in de haven. De toldienst en de spoorwegen zijn

namelijk akkoord met de nieuwe winterregeling. En zullen de nodige maatregelen nemen.

Vanaf 1 november worden de officiële werkuren dan ook van 7.30 – 11.30 uur en van 13 –

17 uur uur.166

De syndicaten bevragen ook de werkgevers rond het invoeren van de

gezinsvergoedingen die nog niet in voege zijn en waaraan wettelijk moet voldaan zijn door

de patroons tegen 1 juli. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de werkgevers

nogmaals te wijzen op hun verantwoordelijkheid inzake gebruik van de loonboeken wat

blijkbaar nog steeds aansleept. De BTB koppelt hier de verdediging van het shiftensysteem

bij de achterban aan en stelt dat het shiftenstelsel bespreekbaar is mits beide shiften gelijk

betaald worden (81 frank tegenover 79 frank in Antwerpen), de Inschrijving van de dokkers in

voege is tegen de start van het shiftensysteem, de loonboeken enkel aan gesyndicaliseerde

dokwerkers afgeleverd worden en er een bestendige commissie opgestart wordt voor het

oplossen van loon- en arbeidsgeschillen. Pas op dat moment is er een akkoord. De

suggestie van Kimpe om het voorstel van de BTB principieel te aanvaarden botst op

weigering bij stouwers en makelaars die het zeer moeilijk discussiëren vinden wegens

alweer nieuwe tariefvoorstellen van de BTB en willen terugkoppelen naar hun achterban.

                                                                                                                                                              

165 SA – Reeks HA 60a. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 30 september 1930 en verslag van
bezoek aan de het Nationaal Comiteit van de Haven van Antwerpen.

166 SA – Reeks HA 60a. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 16 oktober 1930.
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Bovendien blijven zij struikelen over het feit dat de index te Gent 50 punten lager ligt dan te

Antwerpen maar het loon 2 frank hoger.167

Ondertussen duiken opnieuw conflicten op rond loonverschillen en firma’s die vaste

mannen inzetten in plaats van dokwerkers maar het eigen personeel niet betalen aan

dokwerkerstarief alsook rond het oneigenlijk gebruik van materiaal (respectievelijk de firma’s

Van Heyghen en Machtelynck). De stouwers blijven op het terrein de loononderhandelingen

duidelijk onder druk zetten. Vooralsnog worden deze kwesties geregeld in vergadering op

het kabinet. Bedoeling is uiteraard dat deze binnenkort zullen geregeld worden in de

bestendige commissie.168

Ook de loonovereenkomst blijft voor complicaties zorgen zoals mag blijken uit het verslag

van de beperkte commissie en een schrijven van de BTB aan handelsbestuurder Lucien

Vandeputte. Volgens berekeningen van BTB- secretaris De Witte zal het loonverlies namelijk

veel sneller optreden dan de loonstijging als het voorgestelde indexmechanisme gevolgd

wordt. De werkgevers betwisten dit (en wijzen nogmaals op de lagere index in Gent en toch

hogere lonen ten opzichte van Antwerpen) maar gaan uiteindelijk toch akkoord met het

voorstel van De Witte om een barema op te stellen op basis van volgende parameters: het

loon van 64 frank blijft van kracht bij een index tussen punt 840 en 890, Wanneer de index

839 punten aanwijst worden de lonen met 2 frank verminderd en verder met 2 frank per

snede van 36 punten. Vanaf punt 841 zullen de lonen stijgen en dalen met 2 frank per snede

van 25 punten. Een voorstel van Kimpe om de lonen vanaf index +890 te doen stijgen en

dalen met 2 frank per snede van 36 punten zal niet worden weerhouden.169 Voorlopig valt er

verder niet veel noemenswaardig te vermelden behalve dat de debatten rond verlichting in

de haven, verbandhuizen en de vraag naar beter toezicht op leurders en venters rustig

verder kabbelen en dit zowel in de Gemeenteraadscommissie als in de speciale

subcommissie werkstatuut.170

Dit blijkt echter stilte voor de storm te zijn want op 28 april zal de BTB opnieuw het

voorstel tot bekrachtiging van de loonovereenkomst voorleggen aan Reyniers als voorzitter

van de Association des Intérêts Maritimes en zal er tevens een voorstel neergelegd worden

bij de commissie betreffende het shiftenstelsel gebaseerd op volgende krachtlijnen:

nachtshift en zondagshift vervallen, overwerk morgen- of namiddagshift door dezelfde ploeg
                                                  
167 SA – Reeks HA 60a. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 4 december 1930 en schrijven
schrijven van secretaris De Witte van de BTB dd 19/11/1930 aan Vandeputte, Handelsbestuurder der Haven van
Gent met betrekking tot de uitbetaling van de gezinsvergoeding door werkgevers.

168 SA – Reeks HA 60a. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 27 december 1930 en 6 januari 1931.

169 SA – Reeks HA 60a. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 15 januari 1931.

170 SA – Reeks HA 60a. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 12 maart 1931, 24 maart 1931 en 16
april 1931.



87

is gelijk aan maximum 1,5 uur en een vergoeding voor 4 gewerkte uren, nieuwe mannen

inzetten na de namiddagshift en tussen 22 en 6 uur is gelijk aan betalen per uur aan tarief

dagploeg plus 100% met minimum van 4 uren indien minder dan 4 uren gewerkt en 8 uren

indien meer dan 4 uren gewerkt.171 De BTB gaat nu ook een stuk zwaarder op de gaspedaal

staan en dreigt onverholen met stevige actie als de werkgevers systematisch hun woord

blijven breken. Huyghe sluit zich namens het christelijke syndicaat volledig aan bij alle eisen

van De Witte en de BTB. We kunnen dus gerust spreken van een gemeenschappelijk

vakbondsfront. Concreet, er komt heftige actie indien er niet snel voldoening komt op

onderstaande punten:

- inschrijving der dokwerkers.

- instellen van een bestendige commissie ter vereffening van geschillen.

- uitdelen loonboeken door een onpartijdig mechanisme (controle door bestuur der

haven).

- maximaal 5 standplaatsen voor aanwerving dokwerkers (in de praktijk waren er zeker

15).

- pensioenszegels regelmatig uitreiken en in de pensioenboekjes laten kleven om

misbruiken te voorkomen.

- probleem van drinken in café’s foremen om aan werk te geraken nog even acuut

(soms tot _ van het loon) en krachtig aan te pakken.

- nog steeds betere verzorging en EHBO nodig.

- herziening sommige tarieven (laden van ijzer op wagons, laden lossen kasseien …).

- eis tot 1frank supplement voor steigerwerk.

- eerbiediging van de werkwijze door patroons in geval van werken met grapins.

- benoemde foremen ook betalen als foremen (21 frank per dag meer dan werk dat

uitgevoerd wordt dokwerkers).

- bij aflopen van de ploeg dokwerker meteen in bezit stellen van hun loonboek zodat zij

zich ’s namiddags eventueel opnieuw kunnen aanmelden.

- het aantal kandidaten stukwerkers (aspiranten) decimeren want worden minder

betaald en doen oneerlijke concurrentie aan de dokwerkers aan.

- een einde stellen aan drinkgeld voor kraanmannen om sneller te werken want staat

gelijk aan onnodig opjagen van de dokwerkers.

De actie van de syndicaten mist haar effect niet want zowel de handelsbestuurder als

werkgeversorganisaties kruipen driftig in de pen om te reageren op de nota van de BTB met

                                                  
171 SA – Reeks HA 60a. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 28 april 1931 en voorstel nieuwe
loonovereenkomst (zoals besproken op 16/1/1931) van BTB aan Association des Intérêts Maritimes.
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de vraag om nieuwe punten te agenderen. Vooral een schrijven van het Syndikaat der

Gentsche Stouwers (Syndicat des Arrimeurs Gantois) aan Vandeputte is interessant. De

stouwers vragen namelijk met klem aan Vandeputte om gevolg te geven aan het schrijven

van werkgevers én werknemers de dato 27 december 1930 teneinde volgende punten die

nog geen definitief besluit hebben gekregen zeer dringend op de dagorde van de commissie

te zetten. Meer bepaald het reglement van inwendige orde dat nog niet bekrachtigd werd, de

kwestie loonboeken, het zoeken naar een praktische oplossing in geval van stilleggen der

kranen bij discussie, toestand van de rijwegen en verlichting en niet in het minst het

Werkstatuut dat onafgewerkt blijft. In de marge van dit verslag valt trouwens te lezen dat het

reglement van Inwendige Orde van de firma Léon De Smet aangenomen en goedgekeurd is

door het havenkomiteit van Gent maar van dat reglement is geen spoor te vinden in de

beschikbare documenten.172 Na deze scherpe interventie van de BTB zullen uiteindelijk een

aantal aanslepende debatten tot een besluit gebracht worden en zullen alle partijen klare

wijn schenken over volgende punten:

- inschrijving der dokkers: principieel akkoord.

- oprichten van een bestendig Bureel ter beslissing van de geschillen: akkoord en

opgenomen in het werkstatuut.

- loonboeken: afleveren door onpartijdig orgaan om misbruiken te voorkomen. Akkoord

en praktisch uitvoering door speciale commissie te onderzoeken.

- teruggifte loonboeken: meteen teruggeven na afloop werk. Aangenomen.

- vaste standplaatsen voor aanwerving: aangenomen.

- strikt verbod op aanwerving in drankhuizen.

- supplement 5 frank in plaats van 1 frank voor steigerwerk: later te bespreken.

- ijzer laden op wagons: met 3 man in plaats van 2. Aangenomen.

- werk in kalseiden: ploegen aangepast.

- bepalen van vergoedingen voorbereidend en aanvullend werk.

- werk aan nitraat, sulfaat, scories met kraan of winch. Verder te bespreken.

                                                  
172 SA – Reeks HA 60a. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 6 augustus 1931 en verder volgende
briefwisseling:

- nota ingezonden door De Witte BTB voor zitting van 6 augustus 1931 met 20 eisen
- schrijven Association des Intérêts Maritimes dd 3 juni 1930 aan Directeur Commercial du Port mbt

organisatie gebruik kranen
- schrijven Association des Intérêts Maritimes dd 28 april 1931 aan Directeur Commercial du Port mbt

organisatie gebruik kranen / rappel
- schrijven Association des Intérêts Maritimes dd 28 december 1930 aan Directeur Commercial du Port

met vraag om diverse punten op dagorde commissie te plaatsen
- Reglement van Inwendige Orde van de firma Léon De Smet aangenomen en goedgekeurd door het

havenkomiteit van en te Gent
- Schrijven Syndikaat der Gentsche Stouwers aan Van De Putte handelsbestuurde Haven met

nadrukkelijke vraag om gevolg te geven aan schrijven van werkgevers en werknemers dd 27 december
1930

- Schrijven Syndikaat der Gentsche Stouwers aan Van De Putte handelsbestuurde Haven dd 27
december 1930 om bovenstaande punten aan de dagorde van de commissievergadering toe te voegen
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- boten met gezaagd hout: meer mannen in het schip. Zal ter plaatse onderzocht

worden.

- werkongevallen: betaling van het slachtoffer. Halve dag dat de getroffene aan het

werk was zal worden betaald mits erkenning van de arbeidsgeneesheer.

- in geval van grapinwerk 2 man in het ruim: aangenomen.

- verplichting voor patroons om loon- en werkvoorwaarden stipt toe te passen: men

onderzoekt of Havenbestuur eventueel sancties kan nemen.

- lonen en werkvoorwaarden: moeten onderwerp uitmaken van akkoord tussen

patroons en vakbond. Geen individuele akkoorden: aangenomen.

- stipte toepassing van loon der forelieden: aangenomen.

- toezicht op het gebruikte materiaal aan de haven: onmogelijk voor het Havenbestuur

om dit met bestaande personeelcontingent grondig te kunnen opvolgen. BTB dringt

aan bij de bevoegde minister om meer volk.

- kandidaten stukwerkers: zelfde werkvoorwaarden als andere havenarbeiders. Op te

lossen tussen stukwerkers en transportarbeidersbond.

- verbod om drinkgeld te geven aan kraanmannen: De Witte supprimeert dit punt

omdat de BTB geen twee categorieën werkmannen tegenover elkaar wil plaatsen.

Iedereen is het erover eens dat de getroffen besluiten de verdere afhandeling van het

Werkstatuut moeten bevorderen en dat dit nu binnen de kortste keren kan afgewerkt worden.

De Witte kan zonder probleem terug naar zijn achterban. Meteen wordt ook besloten dat er

een  subcommissie zal benoemd worden die het Werkstatuut definitief moet opmaken en

voorleggen aan de commissie.173

Blijkbaar is er toch nog geen eensgezindheid bij de werkgevers voor wat betreft het

Werkstatuut want op de zitting van 20 oktober zijn De Reu en Kimpe als afgevaardigden van

de werkgevers ostentatief afwezig. Breekpunt blijft het afleveren van loonboeken wat

ondertussen een wettelijke verplichting is waar de patroons niet onderuit kunnen maar waar

het stouwerssyndicaat het verzet blijft organiseren. Havenkapitein Blonde merkt op dat dit

syndicaat niet representatief is voor alle werkgevers, zeker niet voor de belangrijke en grote

werkgevers Lalemant en FED noch voor de meeste houtinvoerders. Volgens hem mag het

algemeen belang niet opgeofferd worden aan de onwil van enkelingen. Naast de

administratieve beslommering die dit met zich meebrengt is het breekpunt ongetwijfeld ook

de kwestie van de bekostiging van de loonboeken wat een wettelijke plicht is voor de

                                                  
173 Deze subcommissie zal gevormd worden door De Witte en Bracke (allebei BTB) voor de werknemers,  Kimpe
en De Reu voor de werkgevers (allebei stouwers) en Blonde (Havenkapitein) en Vandeputte (Handelsbestuurder
van de haven) als betrokken ambtenaren voor het stadsbestuur. Zie ook SA – Reeks HA 60a. Verslag zitting
studiecommissie arbeidsstatuut dd 6 augustus 1931.
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patroons. (Laten zal trouwens via een KB geregeld worden dat afleveren van loonboeken

kan gebeuren door bemiddeling van het officiële Arbeidscomiteit der Gentse Haven.) De

werknemersafgevaardigden nemen een niet mis te verstaan standpunt in: geen

bevredigende oplossing betreffende invoering der loonboeken is gelijk aan geen

ploegenstelsel. In een eerstvolgende zitting verontschuldigen De Reu en Kimpe zich voor

afwezigheid vorige zitting wat dus blijkbaar toch geen statement was en benadrukken dat het

stouwerssyndicaat niets tegen inschrijving en loonboeken heeft maar wel vrij moeten kunnen

blijven aanwerven en niet gebonden zijn aan verplichte aanwerving vaste mannen. De BTB

merkt op dat de vrees ongegrond is en dat die vrijheid bestaat: niets belet werkgevers om

tijdelijk mannen voor langere tijd in dienst nemen, het contingent vaste mannen zal groot

genoeg zijn om uit te putten (Vandeputte vult aan: in 1928 werd een telling gedaan aan de

haven (incl. voermannen), gemiddeld 1700 mannen geteld dus een contingent van 2000

ingeschrevenen moet ruimschoots volstaan) en bovendien zal het invoeren van de

loonboeken niets veranderen aan het feit dat de werkgevers in ieder geval al grotendeels

met vaste mannen werken. De Reu stelt het nog eens scherp “Ik heb niets tegen de

inschrijving. Doch de werkgevers zijn tegen het nominale loonboek en tegen de beperking

der vrijheid in het aanwerven.” Volgt een lezing van het Arbeidsstatuut aan de Haven van

Antwerpen waarbij punt per punt bepaald wordt of de beperkte commissie zich ermee

akkoord kan verklaren of niet en waaruit blijkt dat de vrees van de werkgevers met

betrekking tot aanwerving ongegrond is. Artikel 10 van dat Werkstatuut bepaalt namelijk het

volgende: ‘De werkgever zal zoveel mogelijk de voorkeur geven aan de houders van

loonboeken der categorie A. Bij gebrek aan arbeidskrachten in een der twee categorieën, zal

de werkgever gebruik kunnen maken van niet ingeschreven werklieden. Deze worden

beschouw als gelegenheidsarbeiders, en worden als dusdanig ingeschreven en ontvangen

een overeenkomstig loonboek.’ Niettemin zal er nog steeds geen consensus bereikt worden

op dit punt en zal de kwestie doorverwezen worden naar de havencommissie.174

In de volgende zittingen worden de breekpunten rond het uitreiken van loonboeken

systematisch weggewerkt. We geven deze kort maar krachtig weer:

- waarom bestaande loonboeken niet verder gebruiken? Om misbruiken te voorkomen

(dubbele werkboeken).

- wie mag werkboeken afleveren? Blonde vraagt akkoord van iedereen opdat arbeiders

worden ingeschreven door het Arbeidscomiteit en loonboeken worden uitgereikt door

datzelfde Arbeidscomiteit. De werkgevers, voornamelijk de stouwers, blijven echter

                                                  
174 SA – Reeks HA 259. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 22 oktober 1931.
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dwars liggen en stellen dat ze zich aan de wet en niets anders dan de wet zullen

houden.

- blijft de vraag van de bekostiging. Vandeputte stelt voor om _ voor rekening van de

Stad Gent te nemen en _ door (stouwers, makelaars en bedrijven langs het Kanaal

Gent - Terneuzen) de werkgevers te laten betalen. Voorstel is om twee bedienden

aan te nemen waarvan één te betalen door Stad Gent en één door de werkgevers

met volgend opdrachtenkader: bestendige controle uitvoeren en organiseren,

bijhouden fiches loonsveranderingen, uitschrijvingen, veroordelingen etc. Na enige

discussie over een bijdrage pro rata van het aantal uitgereikte loonboeken per bedrijf

komt men min of meer tot een akkoord over een forfaitaire bijdrage aan te rekenen

aan alle havengebruikers (verenigd of niet) teneinde het systeem werkbaar te

houden.

- alle arbeiders moeten zich daartoe regelmatig aanbieden op de aangeduide plaatsen.

De werkgevers blijven dit moeilijk te slikken vinden en Vandeputte begint zich op te

winden. Hij onderstreept nogmaals dat het systeem van vaste plaatsen van

aanwerving levert alleen maar voordelen oplevert en in principe twee jaar geleden

aangenomen werd dus niet opnieuw ter discussie gesteld kan worden. Uiteindelijk

stemt iedereen in.

- verder zijn er nog een aantal secundaire punten die besloten en aangenomen

worden:

o  arbeiders moeten steeds voorzien zijn van loonboek door het Arbeidscomiteit

uitgegeven.

o  niet aangenomen arbeiders moeten zich aanmelden op daartoe voorziene

plaatsen en uren.

o  betreffende dienstweigeraars mag er geen eigen initiatief genomen worden

want is door een KB. Sancties zijn desgewenst te bepalen door Commissie

van het Werklozenfonds.

o  arbeiders moeten de uurregeling van het Arbeidscomiteit en Werkstatuut

volgen en in dienst blijven van de werkgever voor de uren dat zij

aangeworven zijn.

o roken, drinken, diefstal etc. kan leiden tot intrekking loonboek.

o het statuut is ook van toepassing voor markeerders en wakers.

o onvoorziene gevallen en twisten zullen behandeld worden door het Bestendig

Bureel. Indien daar geen beslissing dan volgt er doorverwijzing naar het

Arbeidscomiteit. Er kunnen in geval van geschil dus in geen geval nog

individuele overeenkomsten gesloten worden tussen patroon en arbeider.
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Een niet onbelangrijke punt met betrekking tot het afleveren van werkboeken komt

naar boven als er gesteld wordt dat de instantie van uitreiking (de werkgevers) ook moeten

erkend worden door het Ministerie van Nijverheid en Arbeid en dat dit moet aangevraagd

worden door de stad. De afgevaardigden van de Stad Gent Stad kunnen dus niet reageren

alvorens het Werkstatuut een feit is. Eenmaal er consensus is over het model zullen de

schepenen volksvertegenwoordigers dit voorleggen aan de Minister van Arbeid. Laatst maar

niet in het minst laten de syndicaten ook weten dat de kwestie van het ploegenstelsel in het

algemeen gunstig onthaald werd. Deze is wel nog te bespreken op de Algemene

Vergadering van de BTB maar de secretarissen voorzien geen grote tegenkanting meer.175

De onderhandelingen lopen nu duidelijk op hun einde en de meeste punten zijn

uitgeklaard en uitgepuurd. Nog op 3 november 1931 zal er in de beperkte commissie verslag

gebracht worden van een bijzondere bijeenkomst van de leden van het stouwerssyndicaat

op het stadhuis om hun opmerkingen kenbaar te maken op het ontwerp van werkstatuut. De

stouwers blijken geen principiële bezwaren meer te hebben tegen de invoering van het

Werkstatuut maar blijven de opdeling van de dokwerkers in twee categorieën wantrouwen en

vrezen hun vrijheid van aanwerving te verliezen. Op 5 november zal dan uiteindelijk al het

voorbereidende werk voorgelegd worden in de Gemeenteraadscommissie en zal de

praktische regeling voor het uitreiken van de loonboeken definitief uitgeklaard worden.176

Een merkwaardige ontwikkeling doet zich voor als afgevaardigde Huyghe van het

christelijke syndicaat een poging doet om op het allerlaatste moment nog veranderingen te

laten aanbrengen in het ontwerpstatuut met betrekking tot de lonen waarop De Witte

(afgevaardigde BTB) Huyghe verwijt om de looneisen van de communisten over te nemen

en er een discussie ontstaat tussen de beide syndicaten voor wat betreft getalsterkte en

representativiteit. De stouwers op hun beurt raken het maar niet moe om het opdelen van de

dokwerkers in twee categorieën te contesteren maar verzoenen zich ten langen leste met het

feit dat er in het Werkstatuut “zoveel mogelijk” te lezen staat en er dus duidelijk geen

dwangmaatregel bestaat om alleen vaste arbeiders aan te nemen. Uiteindelijk volgt een

stemming en zal het ontwerp van werkstatuut met eenparigheid van stemmen aangenomen

worden!177

Op 10 december 1931 zal de beperkte commissie arbeidsstatuut voor een laatste

keer samenkomen rond aanvullende bepalingen voor het loontarief en het in voege stellen

der shiften. Na grondig onderzoek zullen volgende bepalingen die ondertussen
                                                  
175 SA – Reeks HA 259. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 29 oktober 1931.

176 176 SA – Reeks HA 259. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 3 november 1931 en verslag
Gemeenteraadscommissie dd 5 november 1931.

177 SA – Reeks HA 60b. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 26 november 1931
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uitgediscussieerd zijn aan het oorspronkelijke ontwerp van arbeidsstatuut worden

toegevoegd of een wijziging ondergaan: uren van de dagploeg, ploegenstelsel, doorwerken

na vaste ploegen, raapijzer en aardappelen op wagon laden, werk met de grapin, pitchkolen,

uitbranden shiften, verlichting aan de dokken en werken in het nitraat. Ook alle betrokken

partijen krijgen de mogelijkheid om nog een laatste keer hun zeg te doen alvorens het

ontwerp van werkstatuut definitief naar de Gemeenteraadscommissie en vervolgens naar het

schepencollege gaat. Op een aantal details na gaat iedereen definitief akkoord met het

ontwerp. Voorbehoud blijft gemaakt worden bij de dubbele werkboeken, de stouwers willen

de zetelverdeling aan werkgeverszijde binnen het Arbeidscomiteit gewijzigd zien (3

makelaars, 3 stouwers, 3 stukwerkers, 2 invoerders) en blijven van mening dat de

inschrijving van de dokwerkers kosteloos moet zijn voor de werkgevers. De Liberale vakbond

Vrijheidsliefde merkt in hoofdzaak op dat de indeling van arbeiders in twee categorieën niet

realiseerbaar is in tijden van crisis maar gaat verder akkoord, de Gentsche Centrale der Zee-

en Binnenvaart Werkgevers (CEPG) verklaart zich ook akkoord met het statuut met een

voorbehoud bij de dubbele werkboeken (nutteloos en gecompliceerd), de Vereniging der

Zeevaartbelangen van Gent (Association des Intérêts Maritimes) gaat volledig akkoord met

het Werkstatuut zoals het voorligt en uiteindelijk zal ook de christene dokwerkersbond

akkoord gaan na het ventileren van volgende punten: de vergoeding voor werken in shiften

blijft te laag, het loon van scheppers en dragers van aardappelen moet gelijkgeschakeld

worden, er is absoluut nood aan bepalingen betreffende het sanctioneren van werkgevers

die zich niet aan het statuut houden en het intrekken van het loonboek na veroordeling is

voor hen ok maar enkel voor feiten die gebeuren na het in voege treden van het Werkstatuut.

Belangrijk is wel dat ook het christelijke dokwerkerssyndicaat een kanttekening plaatst bij de

categorisering van arbeiders en net als de liberale vakbond vindt dat het onmogelijk is om in

tijden van crisis 30 dagen in drie maanden aan den dok te werken. We merken hier duidelijk

een kloof tussen de socialisten enerzijds die de categorisering absoluut doorgedrukt willen

zien en de overige vakbonden die hier serieuze vraagtekens bij hebben maar absoluut niet

genoeg gewicht hebben om hun visie door te drukken. Het ontwerp van werkstatuut is nu

klaar om wereldkundig gemaakt te worden.178 Het statuut en de oprichting van het

                                                  
178 SA – Reeks HA 60b. Verslag zitting studiecommissie arbeidsstatuut dd 10 december 1931 en volgende
briefwisseling:

- schrijven Centrale der Liverale Vakbonden Vrijheidsliefde dd 24/11/1931 (secretaris K. Degroote) aan
Lucien Vandeputte, handelsbestuurder Haven van Gent.

-  schrijven Gentsche Centrale der Zee en Binnenvaart Werkgevers / Centrale Gantoise ders Emloyeurs
Maritimes et Fluviayx (CEPG) dd 24 november 1931

- schrijven Syndikaat der Gentsche Stouwers / Syndicat des Arrimeurs Gantois dd 18 november 1931 aan
Van De Putte

- schrijven Association des Intérêts Maritimes / Vereniging der Zeevaartbelangen van Gent dd 24
november 1931 aan college Burgemeester en Schepenen

- schrijven aan De Heer Verdickt, Bestuurder van het Stedelijk Werklozenfonds door handelsbestuurder
der haven met vraag naar doorgeven getalsterkte der verschillende dokwerkerssyndikaten dd 1
december 1931
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Arbeidscomiteit zal nu verhuizen naar de Gemeenteraadscommissie maar daarmee is de rol

van de studiecommissie nog niet uitgespeeld. Nog in 1931 vonden we de vermelding terug

van minstens 7 bijkomende bijeenkomsten van de studiecommissie betreffende organisatie

en bekostiging van uitreiken loonboeken, lonen en organiseren van het ploegenstelsel maar

helaas geen verslagen.179

Op 5 januari 1932 zal een gemengde commissie (leden van de

Gemeenteraadscommissie voor de haven en de studiecommissie arbeidsstatuut) zich

positief uitspreken over de grote lijnen van het Werkstatuut en een aanvang maken met het

instellen van een “Arbeidscomiteit der Haven dat loonen en arbeidsvoorwaarden vaststelt en

ze doet handhaven”. Dit paritair comité zal bestaan uit negen vertegenwoordigers van de

werkgevers (3 makelaars, 3 stouwers, 3 invoerders) en negen vertegenwoordigers van de

werknemers (6 BTB, 2 Christene Dokwerkers, 1 Liberale Dokwerkers) en de leden zullen

benoemd worden door de gemeenteraad. Tegelijk zal een Bestendig Bureel belast worden

met de onmiddellijke behandeling van dagelijkse geschillen tussen werkgevers en

werknemers en bestaan uit 1 secretaris en 2 bijzitters (1 werkgeversafgevaardigde en 1 van

de werknemers). Een Arbeidscomiteit van de haven zal zich statutair buigen over

arbeidsvoorwaarden en loonregeling, over de opdeling van dokwerkers in categorieën, de

inschrijving en uitreiking van loonboeken en het opstellen van een huishoudelijk reglement.

Dat over de loonboeken het laatste woord nog niet gezegd is mag blijken uit het verslag

waarin melding gemaakt wordt van verdere obstructie door leden van het stouwerssyndikaat

betreffende uitlevering loonboeken (te laat gedrukt, te klein in aantal, onvolledige lijsten

doorgegeven, geen werkboeken voorzien voor werklozen etc.) alsook van het feit dat de

werkgevers de loonboeken niet willen bekostigen. Dit doet Reyniers (stouwerssyndicaat) in

een kramp schieten en opmerken dat het altijd de kleine werkgevers zijn die problemen

veroorzaken. Wat meteen ook aantoont er weinig eensgezindheid bestaat tussen de

werkgevers (Siffer: De patroons moeten toch onder elkaar overeen komen. Stassart: Dat

gaat nooit !). Uiteindelijk gaat de vergadering akkoord met het uitwerken en uitvaardigen van

een gemeentelijk reglement voor opleggen van een taks tot betaling der loonboeken en

inschrijvingskosten.180 Dat deze taks er komt blijkt uit het verslag van de daaropvolgende

Gemeenteraadscommissie waaruit blijkt dat er 3015 loonboeken werden uitgereikt in januari

1932 waarvan 892 aan werklozen en 2123 aan actieve arbeiders en dat de onkosten ten

belope van 30.891,9 frank ten laste van de werkgever komen (wat te verdelen over 93

werkgevers ongeveer neerkomt op een forfaitaire taks van 325 à 350 frank per werkgever).

                                                                                                                                                              

179 SA – Reeks HA 60b. Melding van zittingen op 18, 21, 27 en 28 augustus 1931 en op 20, 22 en 29 oktober
1931.
180 SA – Reeks HA 60b. Verslag zitting gemengde commissie van het arbeidsstatuut dd 5 januari 1932.
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Vandeputte merkt overigens nogmaals op dat dit effectief een opdracht is voor de

werkgevers alleen en dat het gemeentebestuur, zonder dat hieromtrent een speciaal KB

wordt uitgevaardigd, wettelijk eigenlijk niet in de mogelijkheid om loonboeken af te leveren in

plaats van de werkgevers.181

Nu de grootste kliffen betreffende organiseren van het sociaal overleg met het tot

stand komen van het Arbeidsstatuut en de inrichting van de Arbeidscomiteit genomen zijn zal

de Gemeenteraadscommissie terugkeren naar een normaal ritme en agenda. De dagelijkse

beslommeringen en problemen aan de haven die gerelateerd zijn aan de uitbating door de

Stad Gent en de havenregie zullen opnieuw prominenter op het voorplan komen. In 1932 zal

de consultatieve commissie zich buigen over de regelgeving met betrekking tot gebruik van

hefwerktuigen (eigendom van de stad), de lig- en dokrechten en de begroting.182 Niettemin

laten de vakbonden zich ook niet onbetuigd en blijven druk uitoefenen op het havenbestuur

om de nodige verbeteringen aan te brengen aan het arbeidskader (accommodatie voor

arbeiders, verzorging slachtoffers, inrichten van een veiligheidskomiteit, verlichting en beter

wegdek, centrale gaarkeuken etc.).183 Het thema arbeidsongevallen en verzekering zal

daarbij steeds prominenter naar voor geschoven worden.184

Eén jaar na het officieel erkennen van het Arbeidsstatuut (bekrachtigd door de

gemeenteraad op 20 februari 1932) dringen zich een aantal aanpassingen en herzieningen

op. De werkgevers zullen langzaam maar zeker de loon- en arbeidsvoorwaarden opnieuw

onder druk zetten maar zullen uit een gans ander vaatje beginnen tappen inzake

argumentatie: de invalshoek zal vanaf nu onverminderd de concurrentiekracht en

competitiviteit zijn die ten gevolge van de crisis onder zware druk komt te staan. Niet enkel

vormt het behoud van trafiek aan de regelmatige lijnen een item maar ook het eventuele

verplaatsen van activiteit en trafiek naar andere havens of naar het Hollands gedeelte van

het kanaal wordt gezien als een bedreiging. Op sociaal vlak zal het communistische

gemeenteraadslid Verkest heel erg op het voorplan komen en de manier waarop de

werkgevers met het Arbeidsstatuut in de feiten omgaan serieus op de korrel nemen

(aanwervingen aan houtdok, Rigakaai en andere plaatsen maar alles behalve aangeduide

standplaatsen, nog steeds arbeiders zonder loonboek, werken met onvolledige ploegen, niet

                                                  
181 SA – Reeks HA 60b. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 26 februari 1932.

182 SA – Reeks HA 60b. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 15 juli 1932, 15 september
1932 en 7 oktober 1932.

183 SA – Reeks HA 60b. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 29 december 1932, 15
februari 1933, 16 maart 1933, 22 juni 1933 en verslag van de beperkte studiecommissie dd 8 juni 1933  ‘Voor het
onderzoek der wenschen uitgedrukt omtrent de uitvoering van sommige werken’.

184 SA – Reeks HA 60b. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 16 maart 1933, 23 maart
1933 en 13 april 1933.



96

naleven van werkuren, wachten met uitbetaling van loon etc.). Siffer reageert dat dit allemaal

zaken zijn die het Bestendig Bureel van het Arbeidscomiteit betreffen die daar dan ook te

melden zijn. Verkest kan echter ook hier geen vrede mee nemen en poneert dat het

Bestendig Bureel de zaken meestal afhandelt als de boot reeds vertrokken is. Havenkapitein

Blonde pareert de opmerking door te stellen dat het Bestendig Bureel zo snel reageert als

binnen de mogelijkheid ligt en dat er niet bij elke werkgever een mannetje kan geplaatst

worden.185 ‘Den Bolsjewist Verkest’, van oorsprong zelf dokwerker, zal niet nalaten om vanaf

nu de gemeenteraad en raadplegingscommissie onder druk te zetten als er zich

ongeregeldheden voordoen aan de haven.186

Ook de verhouding tussen stad en staat op het gebied van steunmaatregelen aan de

haven komt weer aan bod op het moment dat de staat een nieuwe ontwerpovereenkomst op

tafel legt. Stad Gent wijst deze overeenkomst af omdat de staat in het verleden ook

systematisch geen woord heeft gehouden terwijl er in 1921 nochtans een duidelijke

conventie opgemaakt is volgens welke er steun zou gegeven worden bij aanleggen van een

droogdok, verbreding en verdieping van het kanaal, een nieuwe zeesluis te Terneuzen,

verbreding van de doortocht in Zelzate etc. Andere onderwerpen die de agenda zullen

bepalen is het toelaten door de havenregie om eigen schepen te laten bunkeren met eigen

materiaal en uit eigen voorraad. We zien hier een interessant spanningsveld optreden tussen

de haven als actieve deelnemer aan het uitvoeren van het Arbeidsstatuut en de stad als

werkgever. De Rycke (BTB) vraagt zich daarbij of de politiek van trafiekverbetering ten koste

van loonsvermindering de officiële politiek van Stad Gent zal worden, immers bunkeren uit

eigen voorraad staat gelijk aan sneller afhandelen maar ook de werklieden beschouwen als

werfpersoneel en niet als dokwerkers wat dus goedkoper is. Siffer ontkent dit ten stelligste

maar De Rijcke oogst bijval bij Verkest en De Roo (gemeenteraadsleden) die hierin ook een

sluipende loonpolitiek van het patronaat zien. Zij vinden het onbehoorlijk dat er opnieuw

extra inspanningen gevraagd worden van diegenen die al niets hebben.187

Het concurrentieverhaal zal zich niet langer enkel toespitsen op de haven van

Antwerpen maar ook de haven van Terneuzen komt in toenemende mate in beeld. Omwille

van het feit dat de tonnenmaat en de diepgang van de schepen steeds groter wordt

waardoor bepaalde types steeds moeilijker de haven van Gent bereiken en hun ladingen

overslaan in lichters te Terneuzen maar vooral wegens de veel lagere kosten die in de haven

                                                  
185 SA – Reeks HA 60b. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 23 februari 1933.

186 SA – Reeks HA 60b. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 23 maart 1933 en 19 april
1933.

187 SA – Reeks HA 60b. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 22 juni 1933 en documenten
- note introductive / convention entre le Port de Gand et l’etat
- convention à conclure entre l’Etat et la Ville de Gand
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van Terneuzen moeten betaald worden (geen dok, aanleg, loods- en sleeprechten). Om dit

concurrentieel voordeel enigszins te counteren zal er vanaf nu ook in Gent een vrijstelling

van havenrechten gegeven worden aan schepen die enkel komen bunkeren. Daar tegenover

staat dat schepen die slechts met een gedeeltelijke lading de haven van Gent aandoen dan

weer het volledige dokrecht zullen moeten betalen en dat elke metrische ton goederen die in

Terneuzen overgeladen wordt uit een zeeschip in lichters vervolgens in Gent aangerekend

zal worden als een Moorsomton aan het tarief der dokrechten van zeeschepen.188

Ondertussen zijn we aanbeland in 1934 en krijgen we nog een overzicht van de

toestand der verbeteringswerken aan de haven zoals geëvalueerd door de “bijzondere

studiecommissie voor het onderzoek van zekere aangevraagde verbeteringswerken”.

Thema’s op de agenda zijn: arbeidsinspectie en veiligheid algemeen, werkongevallen,

reddingsboeien, ambulantiewagen, gaarkeukens, schuilplaatsen, vervoergelegenheid aan de

verschillende havengedeelten, drinkwater op al de kaaien, wasgelegenheid en stortbaden

etc. en uitgevoerde werken zoals gevraagd door BTB (geëffende gronden aan Zuiddarse,

Middendarse en kanaaldok, 2 nieuwe gemakken –toiletten- aan het kanaaldok, Schuilplaats

voor dokwerkers aan voorhaven, refter en dispensarium geschilderd en opgeknapt,

verlichting in orde gebracht). Ook met betrekking tot de materiële arbeidsomstandigheden

lijkt er nu wel degelijk systematisch vooruitgang geboekt te worden.189 Tot eind november zal

de Gemeenteraadscommissie zich vervolgens hoofdzakelijk buigen over de balans en de

winst- en verliesrekeningen van de haven.190 Eind december komt het thema van de

contingenteringsmaatregelen ten gevolge van de crisis op de agenda en meer bepaald een

vraag van de raadplegingscommissie der haven van Gent aan de regering om af te zien van

contingenteringsmaatregelen met betrekking tot kolen omdat dit de economische positie van

de haven bijzonder zou schaden (een belangrijk aandeel van de trafiek naar de Gentse

haven werd gevormd door kolentransport). De gemeenteraad vraagt de regering om

                                                  
188 SA – Reeks HA 60b. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 1 december 1933 en
volgende briefwisseling:

- Reglement-tarief aanvullende bepaling. Vrijstelling der havenrechten voor bunkerende schepen
- Schrijven bestuurder der haven aan dhr. Siffer dd 26 mei 1933 betreffende betalen havengeld voor

schepen die enkel komen bonkeren
- Schrijven Maison Cyrille Dehouck, H. Vander Linden Succ. dd 18/11/1933 aan de Havenkapitein

betreffende tarief ‘pour un navire qui viendrait à Gand exclusivement pour prendre des soutes’.
- Schrijven Charbonnages de Beringen dd 16/6/1933 aan de havenkapitein : zelfde thema
- Schrijven Algemeen Vrachtkantoor s.a. Agents Maritimes, Affréteurs, Expéditeurs dd 16/5/1933: zelfde

thema
- Schrijven Transport & Trading Company Ltd; dd 12/10/1932 aan de havenkapitein betreffende tarief

bunkeren in de haven en reactie havenkapitein dd 14/10/1932

189 SA – Reeks HA 60b. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 5 juli 1934.

190 SA – Reeks HA 60b. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 12 juli 1934, 12 oktober 1934
en 18 oktober 1934. Zie ook als bijlage bij het verslag van 12 juli 1934 de balans en winst- en verliesrekeningen
van 1930, 1931, 1932, 1933.
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passende maatregelen te nemen en doet een oproep aan het Verweer-Comité der Belgische

havens om zich met kwestie in te laten alsook naar de stadsbesturen en koophandelskamers

van andere havensteden om een proteststem te laten horen.191 De kwestie van de

contingentering kunnen we echter niet verder uitdiepen op basis van de verslagen van de

Gemeenteraadscommissie want, hoewel er melding van gemaakt wordt in het overzichtsblad

dat bij de archiefreeks hoort, elk spoor ontbreekt van de verslagen tussen mei 1935 en juni

1938. Dit is des te betreurenswaardig omdat hiermee ook elk spoor verloren gaat op niveau

van de commissie met betrekking tot het tumultueuze jaar 1936 en in het bijzonder de juni-

staking. Twee zeldzame documenten die we met betrekking tot deze periode ter aanvulling

konden traceren zijn in bijlage opgenomen. Daaruit mag alvast blijken dat er ook in 1935 –

1936 stevige loononderhandelingen gevoerd zijn aan de Gentse haven, dat de werkgevers

nog altijd niet overstroomden van goede wil om het Arbeidsstatuut en eventeel daaraan

gekoppelde loonsverhogingen correct te honoreren en dat werknemers ten gevolge van de

staking een substantiële loonsverhoging hebben kunnen afdwingen. Verder blijven de

archieven eerder doofstom rond deze periode.192

Uit het laatste verslag van 1934 kunnen we nog afleiden dat de

raadplegingscommissie op dat moment bestond uit het stadsbestuur, de koophandelskamer,

de Association des Intérêts Maritimes, de Gentsche Centrale van Zee- en

Binnenvaartwerkgevers, het Syndikaat der Gentsche Stouwers, de Syndikale Kamer der

Bevrachters, de Stukwerkers, de Vereeniging tot verdediging der Scheepvaart in

Vlaanderen, de Gentsche beroepsvereniging der bevrachters, de Gentschen

transportarbeidersbond en de Christene dokwerkersvereeniging. Hieruit kunnen we meteen

ook afleiden dat dit een zeer representatief orgaan was en naast de Arbeidscomiteit de

bijeenkomst bij uitstek waar het nodige lobbywerk gebeurde met betrekking tot de haven en

waar alle belanghebbenden op een structurele manier met het stadbestuur in overleg konden

gaan.193

Pas 28 juni 1938 zal de verslaggeving opnieuw kunnen gevolgd worden maar gezien de

chronologische kloof die nu ontstaan is lijkt het niet erg nuttig om te trachten de draad van de

overleghistoriek hier opnieuw op te pikken. Voor de volledigheid geef ik hierbij enkel nog een

                                                  
191 SA – Reeks HA 60b. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 5 juli 1934.

192 Bijlage 42: Centrale Gantoise des Employeurs Maritimes et Fluviaux (C.E.P.G.), Assemblée générale du 5
juillet 1935, Rapport Annuel. Concernant les négociations et changements au Statut du Travail.  –
Bijlage 43 : pamflet BTB, afdeeling Gent dd 15/1/1936 m.b.t. oproep om werkgevers het bestaande
Arbeidsstatuut te laten eerbiedigen
Bijlage 44: mededeling Association des Intérêts Maritimes de Gand aan de leden m.b.t. salarisverhoging
dokwerkers, 23 juni 1936.

193 SA – Reeks HA 60b. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 8 november 1934.
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opsomming van de voornaamste thema’s die in deze laatste bijeenkomsten aan de

vooravond van de Tweede Wereldoorlog ter sprake gekomen zijn:

- de gezworen wegers-meters vragen om hun tarief te mogen aanpassen aan de 40

urenweek.

- de balans- en resultatenrekening van 1937 en 1938 en de begroting van 1939 en

1940 wordt uitvoerig besproken.

- de onderhandelingen met de staat betreffende herziening der conventies nemen een

gunstige wending (geen verdere tekst en uitleg) en er worden definitieve schikkingen

getroffen met betrekking tot eerder aangegane conventies (1880 aangaande de

voorhaven, 1894 aangaande zekere verbeteringswerken aan het kanaal van

Terneuzen, 1921 aangaande de aanbouw van een nieuw droogdok te

Langerbrugge). De Staat wil nu uiteindelijk betalen maar wel 346.886 frank minder

dan de oorspronkelijk gevraagde som. Het algemeen aanvoelen van de

commissieleden is dat het voorstel ondanks gegronde tegenargumenten moet

aanvaard worden aangezien het resterende bedrag nog steeds over ettelijke

miljoenen gaat en er wellicht geen tweede aanbod zal komen (zeker niet met de

oorlogsdreiging die in de lucht hangt).

- afscheidnemend Schepen Siffer spreekt een afscheidsrede uit bij afloop van zijn

mandaat en verneemt dat één der havendokken naar hem zal genoemd worden.

- de contingentering wordt verder onder vuur genomen.

- de concurrentiepositie van de haven komt zeer regelmatig aan bod. In die optiek

vraagt Huyghe in het verslag van 10 juli 1939 welke acties er reeds ondernomen zijn

om de trafiek te verzekeren en of er reeds onderzocht is waarom de haven van Gent

een terugval kent en andere havens niet? Er klinkt alvast scherpe kritiek op het

verplicht wegen door gezworen wegers – meters wat blijkbaar duur is en enkel nog in

Gent en Duinkerke gebeurt.

- het haventarief ondergaat een aantal wijzigingen en aanvullingen (tarief gebruik der

kranen en andere heftuigen).

- de nadelige gevolgen van de economische maatregelen voortvloeiend uit de

Belgische neutraliteitspolitiek voor de Gentse haven (trafiek teruggevallen op 1/3)

krijgen ruim aandacht. 194

                                                  
194 SA- REEKS HA 61. Verslag zitting Gemeenteraadscommissie van de haven dd 28 juni, 20 oktober, 17
november, 20 en 29 december 1938 en 31 januari, 14 februari, 10 juli, 21 november en 5 december 1939.
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4.1.2. Ontstaan en werking van het Arbeidscomiteit (Gewestelijk Comité)

van de haven van Gent

In een vorig hoofdstuk volgden we op de voet de werkzaamheden en ontwikkelingen

binnen de Gemeenteraadscommissie van de haven. De twee voornaamste

verwezenlijkingen van die adviserende commissie waren ongetwijfeld het opstellen,

onderhandelen en initiëren van het Arbeidsstatuut dat op 20 juni 1932 bekrachtigd wordt

door de Gentse gemeenteraad. Met het accepteren van dit document dat loon- en

arbeidsvoorwaarden aan de haven regelde verklaarden de werkgevers, werknemers en

overheid zich meteen ook bereid en akkoord om een paritair comité in het leven te roepen

dat permanent zou toezien op het naleven van die loon- en arbeidsvoorwaarden zoals ze

bepaald werden in het Werkstatuut. Deze Arbeidscomiteit zal een orgaan van sociaal overleg

worden dat in eerste instantie en in tegenstelling door de haven van Antwerpen, niet door de

overheid erkend werd en er zicht dus ook niet kon op beroepen dat het een nationale

komiteit was. Dit impliceerde dat de overheid geen waarnemende en waar nodig

bemiddelende functie op zich nam en al evenmin met de nodige middelen over de brug

kwam om dit lokaal paritair comité de nodige armslag en ontwikkeling te geven. Het

Arbeidscomiteit werd wel officieel erkend door het stadsbestuur wat het meteen de nodige

slagkracht gaf om handelend op te treden en loon- en arbeidsconflicten, ook als de stad

betrokken partij was.

Waar de Gemeenteraadscommissie en de daarbij horende subcommissies een

consultatieve rol te spelen hadden naar het Gentse stadsbestuur, zal het Arbeidscomiteit een

stuk meer op het operationele terrein komen en twee primaire doelstellingen hebben: ten

eerste zich uitspreken over eventuele conflictueuze bepalingen in het Arbeidsstatuut en deze

op een efficiënte manier wegwerken met oog voor alle betrokken partijen en ten tweede

optreden in geval van concrete arbeidsconflicten die niet konden uitgeklaard worden in de

schoot van het Vast Bureau, later Bestendig Bureel. Aan de basis van die ganse opdracht

lag uiteraard de missie van het Arbeidscomiteit die bestond uit twee onderdelen: de sociale

vrede te allen tijde handhaven en het algemeen belang laten primeren bovenop het

individuele belang teneinde de Gentse haven maximaal te laten renderen en functioneren.

Op de rol van het Bestendig Bureel komen we in een volgend hoofdstuk nog zeer kort terug

maar het is van belang om hier mee te geven dat conflicten in eerste instantie daar

behandeld werden door een beperkte vertegenwoordiging van het Arbeidscomiteit, dit om

redenen van snelheid en efficiëntie en om de agenda van het Arbeidscomiteit niet te

belasten met vaak zeer kleinschalige conflicten. Het was pas als het Bestendig Bureel het

licht in de duisternis niet zag dat een conflict doorverwezen werd naar het Arbeidscomiteit

zelf.
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We zullen net als bij de Gemeenteraadscommissie hierna in vogelvlucht door de

voornaamste thema’s gaan die het Arbeidscomiteit behandeld heeft tussen 1932 en 1939.

Het dient daarbij echter opgemerkt dat we een grondige analyse kunnen maken vanaf juli

1936 tot en met september 1938 maar slechts over fragmentarisch materiaal beschikken

voor de jaren 1932, 1935 en 1939 (slechts één verslag) of helemaal geen verslagen konden

terugvinden in de archieven voor de jaren 1933 en 1934. Hoe onvolledig het register van

verslagen ook mag zijn, ik ben de mening toegedaan dat we over voldoende stof beschikken

om een degelijk zicht te bieden op de werking en agenda van het Arbeidscomiteit.

Ik zal het overzicht dat volgt in twee grote blokken uiteen laten vallen: enerzijds in een

overzicht van structurele punten rond loon- en arbeidsvoorwaarden die besproken werden en

anderzijds in een summiere opsomming van concrete conflicten die aangepakt werden. Het

spreekt voor zich dat deze indeling soms arbitrair is en dat concrete conflicten soms

structurele problemen verborgen, terwijl onvolmaaktheden in het Arbeidsstatuut al even vaak

voor moeilijkheden zorgden tussen werkgevers en werknemers.

4.1.2.1. Weergave van de discussies met betrekking tot loon- en

arbeidsvoorwaarden

In 1932 zal het Arbeidsstatuut nog volop in de juiste plooi moeten vallen en zal het

Arbeidscomiteit ook moeten zoeken naar een soepele manier om enerzijds de agenda niet te

laten kapen door derden en anderzijds genoeg credibiliteit te verwerven. Volgende thema’s

komen tijden dit aanvangsjaar aan bod:

- het aantal beschikbare loonboeken teveel versus de verzuchting naar keuzevrijheid

door de werkgevers. De Gentsche Centrale der Werkgevers en het Syndikaat der

Stouwers gaan overigens akkoord met een forfaitaire taks (zie ook verslagen

Gemeenteraadscommissie) mits de bestelling en bekostiging van loonboeken in 1933

nog volledig ten laste van het Arbeidscomiteit valt.

- Wat met het aanvullend loon dat de werkgever verschuldigd is als hij onvoltallige

ploegen inzet? Storten in de kas van het Arbeidscomiteit of verdelen over de

arbeiders die het werk gepresteerd hebben? Het Arbeidscomiteit heeft geen eigen

financiële middelen en dus ook geen officiële kas, het Arbeidsstatuut moet zonder

mankeren gevolgd worden dus niet werken met onvolledige ploegen.

- werkgevers die na veroordeling door het Vast Bureau weigeren om het verschuldigde

loon uit te keren worden uiteindelijk doorverwezen naar de werkrechtersraad

(arbeidsrechtbank). De vraag stelt zich wat het nut is van het Vast Bureau als de

conflicten uiteindelijk toch voor de werkrechtersraad komen. Vandeputte vind dat er
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niet mag overgereageerd worden. Beslissingen van het Bureau worden doorgaans

netjes nageleefd. Hij dringt erop aan dat de werkgeversorganisaties hun leden

aanporren om het algemeen belang na te streven in plaats van het individuele

belang.

- overslag aardappelen uit lichter in lichter: is zeldzaam en geen tarief voorzien in het

statuut. De afgevaardigden van de aardappeluitvoerders willen niet voor het

Arbeidscomiteit verschijnen. Het Arbeidscomiteit voorziet in een afzonderlijk tarief en

maakt van de gelegenheid gebruik om bijkomende tarieven op te nemen in het

statuut die vergeten of zeldzaam zijn (tarief trimmers, boten waar in entreprise

gewerkt wordt, alle havenwerk aan haventarieven en niet aan loon van

fabrieksarbeider zoals bij sommige nijverheidsinstellingen!). Iedereen gaat akkoord

met de wijzigingen.

- permanente vraag naar maatregelen tegen foremannen die blijven aanwerven in

herberg of winkel in plaats van vaste aanwervingsplaatsen.

- kwestie van bunkeren met grijpers: tot 300 ton manueel en daarboven met grijpers.

De christelijke bonden gaan niet akkoord om wijzigingen aan te brengen aan het

statuut gezien de crisisomstandigheden. Het BTB gaat echter wel akkoord

(groeperen 80% van de dokwerkers, gros van de bonkermannen, en 90% daarvan is

akkoord) maar enkel met grijpers in geval er meer dan 300 ton moet gelost worden.

De Witte van de BTB dreigt ermee meteen het werk te blokkeren als er

onregelmatigheden worden vastgesteld waarop de aanwezige werkgevers zich

verongelijkt voelen wegens het gebrek aan vertrouwen.

- shiftenstelsel: toepassing aanvullende bepalingen zoals voorgesteld door BTB.

Worden integraal en unaniem goedgekeurd.

o werklieden verwittigen bij aanwerving of het een halve of volle shift betreft.

o  dagploeg die aan eenzelfde boot als een ploeg werkt niet gebruiken om

overuren te presteren. Voorbehouden voor shiften.

o onder shiftwerk begrepen: minstens 2 shiften. Beginnen om 6 uur en eindigen

om 14 uur en beëindigen werk is niet gelijk aan werken in shift, zijn gewoon

overuren.

o uitgeven van boten en schepen niet met zeelieden of schippers doen.

- shiften en bunkeren: tekst bunkeren met grijpers goedgekeurd met één wijziging op

vraag van de firma Lalemant: “Als er met grijpers gebunkerd wordt zullen er van het

begin 8 man gebruikt worden per kraan tegen een minimum basisloon van 90 frank

(index 840/890). Verder triemers volgens behoefte.” Tekst voor de rest nog te

bespreken door werkgevers. De Witte gaat namens BTB akkoord met uitstel maar

mag niet te lang meer aanslepen.
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- tarief lossen van stro: vraag van de BTB om aanvullende bepaling op het gebied van

loon voor lossen van stro. Niets veranderen aan statuut: gewoon correct toepassen.

- verandering uren wintertijdvak: samen laten sporen met overgang zomeruur naar

winteruur, aandringen bij tolbeheer om deuren van het stapelhuis aan te passen aan

uren van de haven. Uurverandering wijzigt niets aan shiften.

In 1935 hebben we slechts twee verslagen ter beschikking waarvan één op 1

augustus en één op 5 september. De werknemers zullen daarbij de werkgevers onder druk

zetten met de boodschap dat ze er niet in slagen hun achterban op te lijnen (meer bepaald

de regelmatige lijnen waarbij de reders die op Hull, Goole en Leith varen willen zich niet

onderwerpen aan het Arbeidsstatuut) en dat er snel een einde moet komen aan die

besluitloosheid en dit in belang van de haven. Ook hier duikt communistisch

gemeenteraadslid Verkest op. De werkgevers zijn namelijk de onterechte aantijgingen in de

gemeenteraad beu en zullen niet meer verschijnen op een forum waar Verkest ook present

is. Schepen Siffer merkt op dat de gemeenteraad het Arbeidscomiteit niet kan dwingen om

Verkest te horen wat duidelijk opluchting veroorzaakt bij de werkgevers. In de marge maar

niet onbelangrijk krijgen we ook nog te lezen dat het Arbeidscomiteit in de haven van Brussel

wettelijk bekrachtigd is door een Ministerieel besluit waarna unaniem besloten wordt om een

Gentse afvaardiging naar de Minister van Arbeid te zenden.

Daarnaast komen er een aantal werkgeversvoorstellen op tafel te liggen waarmee de

werknemersafgevaardigden niet akkoord kunnen gaan. Het betreft:

- een voorstel van dagshift.

- een voorstel van 2 uur overwerk in plaats van 1 uur.

- bezoldigen van chantierwerk aan 80% van dokwerk.

- wijzigen van het ploegenstelsel voor mijnhout, vlasboten en katoen.

- verminderen van aantal dokwerkers in geval van grijperwerk.

De vakbonden gaan dan wel weer akkoord met volgende voorstellen:

- de onveranderlijke toeslag van 10 frank in geval van ploegenwerk brengen naar een

veranderlijke toeslag van 15% van het basisloon waaraan gewerkt is.

- grijperwerk: enkel voor dokwerkers die rechtstreeks in aanraking komen met grijper.

- ploegenstelsel: wijziging zakgoed: 6 man tot 12 zakken en 8 man boven de 12

zakken met een maximum van 16 zakken.

- pekkolen: akkoord om het wintertijdvak te verlengen tot einde mei.

- uitbranden: akkoord met een % dat twee uur loon bedraagt.
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Het allerbelangrijkste voor de syndicaten is echter de garantie dat er sancties zullen

getroffen worden tegen werkgevers die het Arbeidsstatuut met de voeten treden. Kimpe kan

hier namens de werkgevers die veel geïnvesteerd hebben in het tot stand komen van het

statuut helemaal mee eens zijn. Vraag die zich stelt is wie moet en kan sanctioneren? Er

komt een voorstel op tafel om de toegangskaart tot de haven te ontnemen van patroons die

zich niet aan het Arbeidsstatuut houden en tegelijk het Arbeidscomiteit en Arbeidsstatuut te

laten valideren door een KB teneinde rechtsgeldig te zijn.195

Ten gevolge van een hiaat in de bewaarde verslagen zien we ons genoodzaakt om

meteen een sprong te maken van augustus 1935 naar juli 1936 of de maand waarin de golf

van stakingen en andere sociale conflicten die België trof gaan liggen is. Net zoals bij de

verslagen van de Gemeenteraadscommissie vinden we dus ook geen deugdelijk

bronnenmateriaal uit de eerste hand terug bij het Arbeidscomiteit voor deze toch wel

tumultueuze periode. We kunnen bijgevolg ook niet inschatten in welke mate het

Arbeidscomiteit stand houdt. De beschikbare verslagen van 1936 doen evenwel vermoeden

dat het sociaal overleg aan de Gentse haven behoorlijk overeind bleef en dat de sociale

partners gekozen hebben voor verder zetten van de constructieve samenwerking eerder dan

het conflict.

Niettemin zullen de werkgevers in de loop van juli 1936 de loonkoppeling aan de

index opnieuw onder druk zetten en willen geen 14 frank loonsverhoging betalen ten gevolge

van het Gentse indexcijfer (zoals overeen gekomen tijdens de crisismaanden) terwijl dat in

Antwerpen slechts 12 frank is. Een netelige kwestie want als de werkgevers de twee frank

loonsverhoging gekoppeld aan de index niet willen toekennen verbreken zij het

Arbeidsstatuut.196

Het regelen van de uitgifte der loonboeken voor 1937 brengt een spanningsveld aan

het licht tussen enerzijds het GC en anderzijds de Nationale Dienst voor Arbeid en

Werkloosheid (NDAW) waarbij de NDAW het aantal loonboeken wil terugbrengen op 2300

exemplaren (hoe minder loonboeken hoe minder potentiële werklozen) terwijl

Handelsbestuurder Vandeputte vindt dat er al voldoende uitgezuiverd werd. In het eerste jaar

van uitgifte waren er nog 4100 loonboeken en nu nog slechts 2865. Daarbij wordt opgemerkt

dat het Bestendig Bureel beslist over het aantal uit te geven loonboeken en niet het

NDAW.197

                                                  
195 SA – Reeks HA 259: verslag Arbeidscomiteit 1 augustus 1935 en 5 september 1935.

196 SA – Reeks HA 259: verslag Gewestelijk Comité 9 juli 1936.

197 SA – Reeks HA 259: verslag Gewestelijk Comité 3 september 1936.
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Ondertussen worden in een beperkte herzieningscommissie van het Arbeidsstatuut

ook de besprekingen hervat betreffende werkvoorwaarden voor bunkeren. Op een vraag van

de werkgevers om te mogen bunkeren met grijper vanaf 100 ton volgt de tegenvraag van de

werknemers of handenarbeid dan beter zal vergoed worden. Uiteindelijk zal worden beslist

dat werknemers en werkgevers terugkeren naar hun achterban met de voorstellen terzake te

bespreken.198

In 1936 zullen de bonden ook voorstellen op tafel leggen betreffende betaald verlof

voor dokwerkers waarvan niet alle categorieën voorzien zijn in de wet. Vanuit de redenering

dat elke arbeider recht heeft op eenzelfde verlof of vergoeding stellen zij een eenvormige

taxatie voor over alle bedrijven heen. Reyniers, voorzitter van de Association Maritime, stelt

namens de werkgevers voor om de wet te gronde te onderzoeken (deze zegt nml. niets over

losse arbeiders en slaat enkel op arbeiders die minstens één jaar in vaste dienst zijn, een

standpunt dat de vakbonden overigens ten zeerste afstrijden) en een beperkte commissie op

te richten, waarmee iedereen dan wel akkoord kan gaan. Afhankelijk van het resultaat kan

de toepassing dan in voege treden vanaf 1 januari 1937. De commissie zal bestaan uit

Reyniers, De Reu, Kimpe, Vander Stegen voor de werkgevers en De Meyer (BTB), Bracke

(BTB), Huyghe (christelijke vakbond) en De Groote (Liberale vakbond) namens de

werknemers waarmee meteen ook de voornaamste protagonisten binnen het Arbeidscomiteit

nog eens op een rijtje gezet zijn.199 De discussie rond het betaald verlof zet zich ondertussen

onverminderd door. Reyniers stelt namens de werkgevers dat de Wet van 8 juli 1936

betreffende betaald verlof niet van toepassing is op losse havenarbeiders. De Meyer wijst

namens de syndicaten dan weer op een schrijven van het Ministerie van Arbeid en Sociale

Voorzorg waaruit blijkt dat de wet ook van toepassing is voor dokwerkers en dat een arbeider

niet in bestendige dienst van een werkgever moet zijn om recht te hebben op betaald verlof.

Het discussiepunt gaat dus eigenlijk over de definitie wie een ‘losse arbeider’ is en wie niet.

Volgens de bonden is de haven de eigenlijke werkgever en volgens de patroons is dat de

individuele werkgever. Om druk op de ketel te zetten leggen de vakbonden het standpunt

van de bonden in Antwerpen op tafel en dreigen dit over te nemen: in geval van niet

toekennen van betaald verlof voor 1936 zal de onmiddellijke toepassing van de 7-urendag

gevraagd worden. Uiteindelijk zullen de vakbonden hun standpunt om voor berekening terug

te keren tot 1935 laten varen en zullen de patroons akkoord gaan voor toestaan van verlof

voor gewerkte dagen tussen 1/1 en 31/12/1936. Uiteindelijk zullen de werkgevers ook

volgend voorstel op tafel leggen waarin de werknemersafgevaardigden zich kunnen vinden:

                                                  
198 SA – Reeks HA 259: verslag Beperkte Commissie herziening Arbeidsstatuut 20 oktober 1936.

199 SA – Reeks HA 259: verslag Gewestelijk Comité 18 december 1936.
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- iedere havenarbeider met loonboek heeft recht op betaald verlof200

o 25 – 74 dagen gewerkt = 1 dag verlof

o 75 – 124 = 2 dagen

o 125 – 174 = 3 dagen

o 175 – 224 = 4 dagen

o 225 – 274 = 5 dagen

o 275 en meer = 6 dagen

- het aantal dagen wordt gerekend per kalenderjaar.

- de vergoeding voor 1937 zal worden vastgesteld op 66 frank per verlofdag (volgende

jaren vast te leggen in schoot GC van de haven).

- betalen van de verlofdagen zal gebeuren door een compensatiekas.

- de verlofperiode zal geregeld worden door het GC tussen 1 april en eind oktober.

- enkel betaald verlof en geen vergoeding zonder verlof. 201

Op 28 december 1936 komt er uiteindelijk een definitief akkoord tussen wekgevers en

werknemers betreffende het betaald verlof en kan iedereen zich vinden in het toestaan van

een vergoeding aan de secretaris van het GC voor uitvoering van de dienst ingericht tot

regeling van het betaald verlof der havenarbeiders. Volgende bepalingen zullen nog

toegevoegd worden bij het akkoord rond betaald verlof: gedurende het verlof mag de

havenarbeider noch werken noch werklozensteun genieten, zijn loonboek zal ingehouden en

afgestempeld worden en mannen in vaste dienst (foreman, bijforeman, markeerder …) vallen

onder de regeling betaald verlof. De compromisbereidheid van bede partijen heeft er

alleszins voor gezorgd dat er snel een akkoord kwam rond deze gevoelige materie.

Op datzelfde moment zal Huyghe namens de Christene Dok- en Rivierarbeiders

interpelleren met de vraag of plaatsvervangers de zittingen van het Vast Bureau mogen

bijwonen maar trekt daarbij aan het kortste eind. Het enige dat hij bereikt heeft is de wrevel

van de BTB en werkgevers die zich gewantrouwd voelen en een vertrouwensstemming

waarbij zijn voorstel verworpen is wat dan weer geen goed gedaan heeft aan zijn positie

binnen het GC. 202

Met 13 verslagen van het GC en 4 verslagen van beperkte commissies is het jaar

1937 zeer volledig en representatief voor de werking van dit overleginstrument. In de

                                                  
200 Bijlage: voorstellen waarover akkoord werd bereikt tussen werkgevers en werknemers in zitting van
21/12/1936 de beperkte commissie van het Gewestelijk Comité, ingesteld tot het onderzoek inzake het betaald
verlof voor havenarbeiders.

202 SA – Reeks HA 259: verslag Gewestelijk Comité 21  en 28 december 1936 alsook schrijven BTB mbt Betaald
verlof der Havenarbeiders.
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onderstaande analyse zal ik de voornaamste onderwerpen weergeven die het gesprek

domineerden.

Begin 1937 zal ook de invoering van de 40-uren week ingang vinden in het sociaal

overleg aan de Gentse haven.203 De werknemersafgevaardigden poneren dat ook de haven

onder de gevaarlijke beroepen valt en dus in aanmerking komt voor een 40-uren werkweek.

De werkgevers verklaren zich akkoord in afwachting van het resultaat van de definitieve

bespreking in de  regeringscommissie maar benadrukken dat dit niet te beschouwen valt als

een formeel akkoord met betrekking tot  de 40-urenweek aan de haven van Gent. De

werknemers lijken tevreden met de houding van de patroons die gebonden zullen zijn aan de

uitspraak van de regeringscommissie. Enig voorbehoud van de werknemersafgevaardigden:

mochten er beslissingen genomen worden die indruisen tegen de gewoonten van de Gentse

haven dan zullen verder besprekingen gevoerd worden om het getroffen besluit aan te

passen aan het specifieke karakter van de Gentse haven. Naast het thema van de 40-

urenweek dat alles overschaduwt komt het subthema van de onduidelijkheid inzake lossen

van ijzer op de agenda. Het Arbeidsstatuut blijkt namelijk niet waterdicht in de omschrijving

daarvan. Een beperkte commissie zal zich hier verder over buigen. Voor de werkgevers

zetelen Machtelynck, De Reu en Kimpe hierin, voor de werknemers De Meyer, Bracke en

Verleye.204

Achtereenvolgens zal nu het voorstel tot inlassing in het Arbeidsstatuut besproken

worden van de bepaling welke aanstipt dat werken in shiften slechts zal toegestaan worden

indien drie shiften verzekerd worden. Het ultieme doel van het shiftenstelsel moet volgens de

vakbonden nog steeds betere werkverdeling en uitschakelen van overwerk zijn. De

definitieve bespreking zal worden uitgesteld tot de werkgevers hebben kunnen

terugkoppelen. De vakbonden gaan hiermee akkoord maar benadrukken dat de conclusie in

de beperkte commissie die hierop volgt ook meteen bindend is voor het GC.

Verder zullen de wijziging van het ploegstelsel voor lossen van kalseiden (1 man

meer per bak) en de inlassing voor het nieuwe tarief betreffende lossen van plaatijzer uit

gesloten wagon besproken worden. De meeste agendapunten worden echter verdaagd en

De Meyer (BTB) protesteert heftig tegen het feit dat alle agendapunten verdaagd worden. Hij

trekt het nut van de bijeenkomst van het Arbeidscomiteit in twijfel als alle beslissingen

systematisch uitgesteld worden. Dit geeft volgens hem een zeer slechte indruk aan de

buitenwereld.205 Uiteindelijk gaan de patroons akkoord, tijdens een bespreking gevoerd in

                                                  
203 Bijlage 45: annex bij jaarverslag Syndicaat der Gentse Stouwers, 1936 – 1937 m.b.t. het 40-uren stelsel.

204 SA – Reeks HA 259: verslag Gewestelijk Comité 14 januari 1937.

205 SA – Reeks HA 259: verslag Gewestelijk Comité 18 februari 1937.
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een beperkte commissie, met het voorstel tot inlassing in het Arbeidsstatuut van een

bijkomende bepaling voor werk in shiften dat slechts zal toegestaan worden indien drie

shiften systematisch verzekerd zijn. Voorwaarde voor een akkoord rond toepassing van 2

shiften is wel dat voor de halve shift dezelfde mannen mogen aangeworven worden alsook

dat er maximum 1,5 uur mag overgewerkt worden mocht in de loop van de opdracht blijken

dat er niet voldoende werk is voor een halve shift. Deze overuren weliswaar betaald aan het

tarief van een halve shift. De werknemersafgevaardigden verklaren zich akkoord mits de

halve shift enkel dient om een schip af te werken, niet om een nieuw schip te beginnen, de

1,5 uur overwerk geen voorwendsel is om systematisch langer te werken en het voorstel

definitief in voege gaat vanaf 1 maart 1937 en dit voor een periode van 6 maanden.206 Een

volgende beperkte commissie zal zich buigen over het ploegenstelsel voor lossen van

kalseiden. Uiteindelijk zal ook hier vlot een compromis gevonden worden waarbij de

werknemers zich kunnen vinden in het voorstel van de werkgevers (kleine kalseiden 6 man

per bak tot 1,5 kubiek en 7 man per daar boven, grote kalseiden: 5 man per bak tot 1,25

kubiek en 6 man per bak voor alles wat daar boven gaat mits het in voege zijnde ploegstelsel

voor kalseiden behouden blijft en er 4 frank loonsverhoging per man en per dag bovenop

komt. De nieuwe regeling gaat in voege vanaf 1 maart 1937.207 In de zitting van 25 februari

1937 zal er tevens een definitief akkoord bereikt worden rond de uurregeling voor het

zomertijdvak (zomerperiode = 16/2 – 15/10, daghuurwerk loopt van 8.00 – 11.45 uur en

13.30 – 17.15 uur, shiften van 6.00 – 13.30 uur en 13.30 – 21.00 uur), zal het besluit van de

beperkte commissie bekrachtigd worden met betrekking tot het ploegstelsel kalseiden, en zal

de discussie rond tarificatie voor lossen van plaatijzer blijven aanslepen. Ook de gevraagde

loonsverhoging van 7% bovenop het loon voor de gewerkte tonnage voor entreprisewerk

door de werknemers ligt gevoelig bij de werkgevers. Volgens Creten (firma De

Baerdemaecker), die spreekt namens de werkgevers, zal dit moeilijkheden geven met de

rederijen en zal het verder optrekken van het bestaande hoge loon in entreprise gelijk staan

aan een verdere vermindering van trafiek. De problematiek zal verder onderzocht worden.208

Uiteindelijk zal het tarief voor plaatijzer zoals voorzien door de beperkte commissie

aangenomen worden en zal er een supplement betaald worden aan de wagonmannen. Ook

het ploegenstelsel voor lossen van kalseiden zal definitief worden aangenomen. Verder stelt

zich de vraag waarvoor het geld van de patroons die het Arbeidsstatuut niet naleven, en dat

gestort wordt in de speciale kas van het GC, zal gebruikt worden (afgevaardigde Bracke van

                                                  
206 SA – Reeks HA 259: verslag Beperkte commissie Arbeidscomiteit 22  februari 1937.

207 SA – Reeks HA 259: verslag Beperkte commissie Gewestelijk Comité 22  februari 1937.

208 SA – Reeks HA 259: verslag Beperkte commissie Gewestelijk Comité 22  februari en 2 maart 1937.
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de BTB stelt voor om dit ter beschikking te stellen als steun aan invalide dokwerkers) en

merkt Machtelynck namens het patronaat op dat er snel een aanvang moet gemaakt worden

met herziening van het Arbeidsstatuut waarop De Meyer namens de vakbonden reageert dat

er reeds lang zou gestart zijn met de herziening mochten de werkgevers zich houden aan de

reglementen zoals omschreven in het Arbeidsstatuut.209

Op het gebied van de herziening van het Arbeidsstatuut zal een beperkte commissie

worden aangesteld bestaande uit Reyniers, De Reu, Kimpe, Machtelynck (plaatsvervangers:

Creten en Versijp) namens de werkgevers en De Meyer, Huyghe, De Groote, Bracke

(plaatsvervangers: Verleye en Gilles) namens de werknemers. Er zal ook een besluit

getroffen worden voor het laden van pitchkolen tijdens de zomerperiode (nachtwerk in twee

shiften ingedeeld: 17.30 – 24.30 uur en 1.00 – 8.00 uur wat gelijk staat aan 6 _ uur effectieve

arbeid, 30 minuten etenstijd voorzien, en maximum 2 uur overwerk toegestaan voor het

afwerken van een boot. Aanwerving ploegen voorzien op vaste uren.)210 Het hoofdthema op

de agenda zal nu bepaald worden door de bouw van nieuwe aanwervings- en

stempellokalen voor havenarbeiders en dit in aanwezigheid van Mr. Lecleir. Adjunct

Directeur NDAW – Gent. De NDAW vraagt naar het opmaken van een tekst met sancties

zodat iedereen maximaal gebruik maakt van deze lokalen (toevoegen aan politiereglement

van de haven en voor iedereen van toepassing). Iedereen gaat akkoord met het principe van

aanwerving dat in voege treedt vanaf 7 juni 1937. Voor sancties wordt teruggevallen op

artikel 30 van het politiereglement. In het begin zal niet te streng opgetreden worden zodat er

een gewenningsperiode bestaat. Lalemant merkt ook op dat er in de Darsen nood is aan een

aanwervingslokaal. Deze zaak zal verder onderzocht worden en positief geëvalueerd in een

volgende zitting.211

In augustus 1937 zal het overleg opnieuw bittere ernst worden en zullen de

toepassingsmodaliteiten betreffende het invoeren van de 40-urenweek verder besproken

worden. De werknemers willen de 40-urenweek als volgt toegepast zien: 40 uren te

presteren tijdens de eerste 5 dagen van de week,  zaterdag maximum 5 uren te beschouwen

als overwerk. De werkgevers willen de wet van 9 juli 1936 volgen om over te gaan tot

wijziging van het arbeidsregime en benadrukken dat de paritaire commissie enkel kan

overgaan tot beraadslagen met betrekking tot de 40 urenweek als de bevoegde minister de

commissie zou geraadpleegd hebben conform artikel 2 van de voornoemde wet. De

besprekingen lopen vast omdat de werkgevers het KB terzake willen afwachten terwijl de

                                                  
209 SA – Reeks HA 259: verslag Beperkte commissie Gewestelijk Comité 25 maart 1937.

210 SA – Reeks HA 259: verslag Beperkte commissie Gewestelijk Comité 13 mei 1937.

211 SA – Reeks HA 259: verslag Beperkte commissie Gewestelijk Comité 3 en 15  juni 1937.



110

afgevaardigden van de werknemers ervoor pleiten om vooruit te gaan omdat het anders

moeilijk wordt om de rust te waarborgen in de haven als dit punt blijft aanslepen. De

werkgevers blijven zich echter kanten tegen de invoering van de 40-urenweek in de haven

van Gent omdat dit noodlottig zou zijn voor de concurrentiepositie van de haven. Onder

dwang van de omstandigheden, omdat deze wet toch ingevoerd is door de regering, stellen

de werkgevers de volgende regelgeving terzake voor:

- 7 uur per dag voor vijf eerste dagen, 5 uur op zaterdag zonder pauze.

- alle overwerk als neutraal aanzien.

- shiften: geen verandering maar stellen een derde facultatieve shift voor.

- basisloon van 70 frank voor 7,5 uur behouden voor 7 uren, voor 5-urige taak op

zaterdag is het loon 50 frank, loon derde shift betaald met een verhoging van 50%

bovenop het loon der twee shiften.

De werknemers van hun kant gaan akkoord met de werkgevers dat het een

spijtige zaak vinden dat de haven van Gent niet vertegenwoordigd was door een

afvaardiging van werknemers en werkgevers bij de studiecommissie voor de haven van

Antwerpen die betrekking had op dit thema en gaan absoluut niet akkoord met de

tegenkanting van de werkgevers tegen de invoering van de 40-urenweek. In reactie op

de voorstellen van de werkgevers stellen zij het volgende:

- punt 1: akkoord.

- punt 2: akkoord maar invoering derde shift nog te bespreken.

- punt 3: loonkwestie, niet akkoord.

o  daghuurloon eerste 5 dagen: huidig minimumloon (70 frank) bewaren en

wachten op het definitieve besluit in Antwerpen.

o zaterdagwerk: vermindering van arbeidsduur mag geen vermindering van loon

met zich meebrengen (70 frank minimumloon staat gelijk aan 10,5 frank per

uur en is dus gelijk aan 52,5 frank voor 5 uren).

o werkuren: zowel winter als zomer: 8 uur tot 11.30 uur en 13.30 uur tot 17 uur.

Uiteindelijk vragen de patroons om het minimumloon van 70 en 50 frank te bewaren

tot de loonkwestie in Antwerpen opgelost is. De syndicaten gaan akkoord maar willen niet

discussiëren over de datum van in voege treden en toepassing van het KB (dit impliceert dat

er vanaf zaterdag 2/10 slechts 5 uren moet gewerkt worden indien het KB in voege treedt op

1/10). Volgt een discussie over de tekst die door de paritaire commissie moet voorgelegd

worden aan het ministerie. De werknemersafgevaardigden volgen de zienswijze van de

werkgevers niet voor de invoering van de 40-urenweek aan de haven. Uiteindelijk zullen

volgende punten in het voorstel opgenomen worden:
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- 7 uur per dag voor vijf eerste dagen, 5 uur op zaterdag zonder etensvergoeding voor

die taak van 5 uur. Alle overwerk alsook werk van zaterdagnamiddag en van zon- en

feestdagen te beschouwen als neutraal .

- shiften: geen verandering maar voorstelling voor invoeren van een derde facultatieve

shift.

- basisloon van 70 frank voor 7,5 uur behouden voor 7 uren, voor 5 uur durende taak

op zaterdag is het loon 50 frank.

- deze drie punten zijn een ondeelbaar geheel.212

Het Arbeidscomiteit zal nu bij hoogdringendheid worden samengeroepen en het

sociaal overleg zal op een zeer smal en kwetsbaar pad terecht komen. Waar de

werknemersafgevaardigden vasthouden aan het principieel akkoord van 28 september om

meteen samen te komen van zodra er een akkoord is in Antwerpen en vragen dat de arbeid

op maandag 4/10 aan nieuwe loonsvoorwaarden zou aangevat worden, zullen de

werkgevers (bij monde van de CEPG) de overeenkomst van 28 september laatstleden als

nietig beschouwen en zich volledig aansluiten bij het wetsontwerp en KB dat op 30

september verschenen is in het staatsblad en vragen aan de werknemersafvaardiging om

hetzelfde te doen. De werkgevers beschouwen havenarbeid niet als een gevaarlijk beroep

waardoor de 40-uren werkweek dus niet van toepassing is voor de dokwerkers maar de

voornaamste reden van koerswijziging voor de werkgevers is de herberekening van de lonen

van Antwerpen versus de lonen in Gent (loon van 70 naar 72 frank in Gent wat op weekbasis

gelijk staat aan 432 frank in Antwerpen (6 dagen / 7 uren) versus 450,15 frank in Gent). De

werkgevers kunnen daar niet mee leven en vragen de toepassing van hetzelfde KB als

Antwerpen. De werknemers reageren scherp en laken de aanpak van de werkgevers:

afspraken in  Antwerpen kunnen niet zomaar gekopieerd worden naar Gent, de werknemers

weigeren formeel het akkoord van 28 september te herzien en bestrijden de

berekeningswijze van de patroons. Volgens hen staat 40 uren in Antwerpen gelijk aan de

uitbetaling van een weekloon aan 412 frank tegenover 411 frank in Gent. Huyghe vraagt

namens de bonden onomwonden wat de verborgen agenda van de werkgevers is om dit

redelijke en eenparige voorstel zomaar overboord te gooien? Uiteindelijk zullen de

werkgevers zich opnieuw beraden en besluiten om zich aan het eerder gegeven woord te

houden: indien er sprake is van een loonsverhoging te Antwerpen dan ook in Gent (vanaf

maandag 4/10 zal het minimumloon 72 frank per dag bedragen en voor een zaterdag 51,5

frank).213 Het jaareinde van 1937 zal op niveau van het sociaal overleg overschaduwd

                                                  
212 SA – Reeks HA 259: verslag Beperkte commissie Gewestelijk Comité 5 augustus en 28 september 1937.

213 SA – Reeks HA 259: verslag Gewestelijk Comité dd 2 en 9 oktober 1937.
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worden door een dispuut tussen het GC en de Nationale Dienst voor Arbeid en

Werkloosheid.214

De NDAW wil namelijk een tweede stempelcontrole op zaterdag terwijl het GC stelt

dat het systeem van aanwerving valt onder de bevoegdheid van het Arbeidscomiteit en niet

kan samenvallen met het tijdstip van tweede stempelcontrole die het NDAW voorstelt. Er

volgt een nadrukkelijke vraag aan de NDAW om terug te gaan naar één stempelcontrole te

gaan (desgewenst twee stempels te plaatsen). Lecleir, Gewestelijk Controleur voor de

NDAW,  kan hiermee leven maar kan niet ingaan tegen directieve van hogerhand. We

hebben hier duidelijk et maken met een dispuut over beslissingsbevoegdheid: enerzijds de

bevoegdheid van het Gewestelijk Comité van de haven dat over alle dokwerkers gaat terwijl

de bevoegdheid van het NDAW enkel op verzekerden slaat. De Meyer, afgevaardigde voor

de BTB, stelt dat bij het vaststellen van overtredingen in aanwezigheid van de controleur van

het NDAW eerst de secretaris van het GC moet gewaarschuwd worden waarna de zaak zal

onderzocht worden alvorens te beslissen of er moet opgetreden worden of niet. Volgende

thema’s zullen verder de agenda bepalen:

- werk in shift op zaterdagnamiddag sinds in voege treden van de 40-urenweek.

- aantal minimumuren voor nieuwe ploeg in geval van gewoon overwerk op zaterdag.

- vergoeding voor betaald verlof zaterdagploeg (zaterdag is gelijk aan een volledige

dag werk en dus bijdrage te betalen voor een ganse dag. De werkgevers gaan

akkoord).

- bespreking van het besluit genomen door het Vast Bureau betreffende ploegenstelsel

voor laden en lossen van kleine partijen kalseiden. Een beperkte commissie zal

worden opgericht om dit te onderzoeken.

- etensvergoeding bij overwerk na de gewone dagtaak (geen beslissing genomen door

het Vast Bureau). Standpunt van de vakbonden:

o het Arbeidsstatuut is gebaseerd op 8 uren werk per dag verdeeld in 2 maal een

halve dag van 4 uren, eten inbegrepen.

o  arbeidsduur nu verminderd van 8 naar 7 uren dus alles met betrekking tot het

uurstelsel wijzigt logischerwijs ook.

o  de patroons moeten volgens de syndicaten doorbetalen zoals voordien. De

syndicaten zullen intussen een schriftelijk vraag indienen waarbij bepaald wordt

dat de etensvergoeding moet toegestaan en vergoed worden na 3,5 uur

overwerk.215

                                                                                                                                                              

214 Bijlage 46: pamflet BTB, Afdeeling Gent dd 25/11/1937 n.a.v. bemoeiingen N.D.A.W. op het gebied van
werklozencontrole en steunvermindering.
215 SA – Reeks HA 259: verslag Gewestelijk Comité dd 21 december 1937.
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Uiteindelijk zal de discussie over laden en lossen van kalseiden nog voor een

interessante discussie zorgen tussen werknemers en werkgevers. Deze laatsten vragen

namelijk het akkoord om een verminderde ploeg op te stellen voor laden van kleinere partijen

kalseiden van kaai op wagon (dus niet ex steamer). De werknemers op hun beurt vragen

voor een kleine partij tot en met 50 ton de aanwezigheid van 6 man en een volle ploeg voor

een partij die groter is dan 50 ton maar eisen vooral dat er na het laden van een kleine partij

niet overgaan wordt tot ander werk. Dit laatste is onaanvaardbaar voor de werkgevers en

verder te bespreken binnen de CEPG. Machtelynck, stouwer en afgevaardigde van de

CEPG, maant namens de werkgevers de syndicaten tot voorzichtigheid aan: “U moogt niet

overdrijven”.  Gillis, BTB, reageert furieus en legt de vinger op de wonde: “Naar mijn mening

zou zelfs niet de minste uitzondering mogen gemaakt worden, dit wil zeggen geen

vermindering van ploeg noch voor kleine partijen van kaai op wagon, noch uit de boot want

het zijn heel dikwijls de misbruiken die uit de toegevingen spruiten, die aanleiding geven tot

vele moeilijkheden.” Uiteindelijk zal er een akkoord bereikt worden en zullen de syndicaten

toegeven op het recht van de patroon om arbeiders na lossen van een kleine partij kalseiden

ook te gebruiken voor ander werk (kleine partij is tot en met 75 ton, samenstelling ploeg en

werkwijze: 6 man en 1 kapper). Ook rond het onderwerp etensvergoeding bij overwerk na

gewone dagtaak zal er geconcludeerd worden. De werkgevers stellen het volgende voor:

vanaf 2 januari 1938 een half uur schafttijd zodra de gewone dagtaak overschreden wordt;

maar daarna een half uur etensvergoeding per schijf van 4 uren effectief. De werknemers

gaan akkoord met dit voorstel maar niet met de aanvangsdatum.216

Begin januari zal een bijzonder bevoegdheidsconflict op de agenda van het GC

komen namelijk tussen de Stad Gent als werkgever in de haven en het Arbeidscomiteit als

regelgevende structuur inzake sociale bepalingen. De stad wil namelijk het recht

voorbehouden zien om schepen (enkel lichters, geen zeeschepen) die aanmeren bij

stadsbedrijven zoals de gas- of de electriciteitsregie te lossen met eigen personeel en niet

met dokwerkers. We gaan hier niet dieper in op deze kwestie omdat deze uitvoerig

besproken werd in een vorig hoofdstuk met betrekking tot de inrichting van de haven.217 Op

diezelfde zitting zal ook het betaald verlof voor 1938 vastgelegd worden (havenwerkers 70

frank en wakers 40 frank) en zal het Vast Bureau zijn beslissing de dato 18 januari 1938 om

voorlopig geen nieuwe loonboeken uit te geven ook bekrachtigd zien. Huyghe, christelijke

vakbond, zal daarop nog een emotioneel pleidooi houden voor uitreiken van een loonboek

aan één specifieke aanvrager (oud dokwerker in moeilijkheden) maar botst op een njet. Er

                                                  
216 SA – Reeks HA 259: verslag Gewestelijk Comité dd 30 december 1937

217 SA – Reeks HA 257: verslag Gewestelijk Comité dd 8 februari 1938, Reeks HA 259: verslag Gewestelijk
Comité dd 3 maart 1938 en verslag zitting op het stadhuis van 19 februari 2008. Zie ook hoofdstuk 3.1. De
inrichting van de haven.
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zijn namelijk nog 272 gevallen te onderzoeken die ongetwijfeld even acceptabel zijn als

bovenstaand geval. Dus ofwel worden loonboeken uitgegeven ofwel niet.218

Het GC zal zich de rest van het jaar 1938 over één groot blijvend discussiepunt buigen

namelijk de organisatie van het shiftenstelsel. Alvorens hiertoe over te gaan worden er

echter nog een aantal hangende zaken weggewerkt:

- de NDAW vraagt naar het standpunt van het GC rond een dokwerker die weigert

werk te aanvaarden (zaak FED). Deze werkweigering is eigenlijk geen werkweigering

maar niet aanvaarden van werk door dokwerkers die liever bij een andere patroon

werken (en omgekeerd) en weten dat ze voor de namiddagshift door die patroon

zullen aangeworven worden. Algemeen echter wordt het standpunt gehandhaafd dat

een dokwerker geen werk mag weigeren. Er zal in die zin ook antwoord gegeven

worden aan de NDAW.

- regeling shiftenstelsel op zaterdag: vergoeding op 50% zoals gewoon werk of

afschaffing van shiften op zaterdag? De werkgevers stellen dat zij het stelsel van de

40-urenweek aangenomen hebben op voorwaarde dat het shiftenstelsel onveranderd

zou blijven. Teneinde deze knoop definitief te ontwarren zal een beperkte commissie

opgericht worden. Deze commissie zal zich ook buigen over de vraag rond

vermindering van shiften van 2,5 naar 1,5 zoals gevraagd door de werkgevers en de

invoering van een nachtshift.

- regeling van overwerk van de dagploeg op zaterdagnamiddag. De werkgevers zijn

akkoord om in de mate van het mogelijke een nieuwe ploeg aan te werven tegen een

vergoeding van minimum 2 uren aan 50%.

- regeling met betrekking tot uitregenen. Iedereen gaat akkoord met volgende

bepalingen: dokwerkers aangeworven en op het voorziene aanvangsuur niet

begonnen door slecht weer krijgen geen vergoeding, in het geval ze binnen één uur

uitgeregend zijn hebben ze recht op één uur vergoeding en hebben de werkgevers

het recht om hen minimum één uur in dienst te houden, aangeworven en uitregenen

na meer dan één uur gewerkt te hebben staat gelijk aan betalen door de werkgever

van de gewerkte uren plus elk half uur dat begonnen werd.

- aanpassingen van entreprisewerk aan de 7-urendag met behoud van basisloon.

Creten (firma De Baerdemaecker) ziet niet in waarom dit een punt zou moeten zijn.

Entreprise is nu eenmaal typisch werk dat aangaan is tegen een bepaalde som per

ton, hoe groter het gewerkt tonnage hoe groter het loon. Zal niettemin verder

onderzocht worden.219

                                                  
218 SA – Reeks HA 259: verslag Gewestelijk Comité dd 8 februari 1938
219 SA – Reeks HA 259: verslag Gewestelijk Comité dd 3 maart 1938.
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Op 7 en 21 maart zal een beperkte commissie samenkomen die zich tot in detail zal

buigen over de shiftenkwestie meer bepaald de instelling van een nachtshift en de eventuele

vermindering van shiften. De werkgevers lichten hun standpunt toe: shiftenstelsel in zijn

geheel behandelen, mogelijkheid creëren om in 1,5 shift te mogen werken in plaats van

minimum 2,5 shift omdat de ladingen vaak te klein zijn, behouden van de shift op

zaterdagnamiddag (hebben de 40 urenweek aanvaard vanuit de wetenschap dat de shift op

zaterdagnamiddag overeind zou blijven), instelling van een nachtshift wat de

concurrentiepositie ten opzichte van Antwerpen en Rotterdam serieus zou vergroten en de

mogelijkheid bezitten zowel met een halve shift te kunnen beginnen als te eindigen. De

syndicaten op hun beurt stellen dat de kwestie van de zaterdagnamiddagshift moet

losgekoppeld worden van de rest, vinden de nachtshift bespreekbaar maar is een

loonkwestie, shiften van 2,5 naar 1,5 brengen staat voor hen de facto gelijk aan opdoeken

van het shiftenstelsel en is niet steekhoudend. De mogelijkheid voor de werkgevers om met

een halve shift te werken is een nieuw item en te bespreken. Van De Putte en Blonde lichten

nogmaals het doel van werken in shiften toe namelijk het vergroten van de slagkracht

tegenover Antwerpen en Rotterdam en een betere werkverdeling op poten zetten. Werken in

shiften in Gent blijkt echter in de praktijk onmogelijk als 2,5 shiften moeten verzekerd blijven

ten opzichte van de vrachten die moeten geladen en gelost worden wegens te kleine cargo.

Volgens hen hebben de syndicaten echter ook een punt. In het geval van werken in 1,5

shiften kan er evengoed in daghuur gewerkt worden. Als tussenoplossing stellen de

handelsbestuurder en havenkapitein voor om over te schakelen op een systeem van twee

shiften en eventueel overwerk. Dit lijkt bespreekbaar voor de syndicaten. Een nachtshift

invoeren staat dan weer gelijk aan wegvallen van overwerk. Dit blijkt noodzakelijk om de

trafiek van de compensatiekolen te kunnen vrijwaren, anders ontstaat er een te groot

concurrentienadeel ten opzichte van Rotterdam en zal Gent de kolen opnieuw verliezen. De

werkgevers willen 50% supplement betalen voor werken op zaterdagnamiddag en voor

nachtwerk. Voor de werknemers kan dit onderzocht worden maar niet gepaard gaan met

loonverlies. De Meyer (BTB) vindt het supplement van 50% niet verdedigbaar en zal het ook

niet doen. De werkgevers op hun beurt stellen dat de voorgelegde punten één en ondeelbaar

zijn en dat ze het voorstel voor vergoeding op zaterdagnamiddag ook terugtrekken als het

betalen van de nachtshift aan 50% extra niet bespreekbaar is. Uiteindelijk zal de BTB het

volgende aan de achterban voorleggen: shiften terug te brengen van 2,5 naar 2 shiften, de

mogelijkheid creëren om met een halve shift te beginnen en te eindigen en om te beginnen

met een nachtshift. 50% supplement voor de nachtshift is niet aanvaardbaar.

In een daaropvolgende zitting betreurt De Meyer ten zeerste de stemmingmakerij

onder dokwerkers door zekere patroons en laakt de verdeeldheid onder de werkgevers. Ook

Huyghe drukt zich in die zin uit en wil niet verder deelnemen aan de besprekingen als er in
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een dergelijke sfeer moet gewerkt worden. Hij verwijst daarbij ook naar een uitspraak van

stouwer Van Brantegem bij een vorige bijeenkomst namelijk “Aangezien wij tot geen

overeenkomst kunnen komen, trekken wij gansch ons voorstel terug.” De werkgevers

herhalen nogmaals hun aangescherpte voorstellen:

- minimumshiften terugbrengen op 2.

- facultatieve nachtshift.

- mogelijkheid tot beginnen en eindigen met een halve shift.

- lonen der shiften

 voor de 2 dagshiften: basisloon + 10 fr

 nachtshift: supplement 50%  op loon dagshiften

 nachtshift onverdeelbaar

- mits akkoord rond bovenstaande punten bereidheid om een supplement van 50% te

betalen voor werk op zaterdagnamiddag.

De werknemers op hun beurt:

- blijven 1 uur etenstijd eisen.

- wijzen op de grote toegeving die ze doen door de nachtshift bespreekbaar te maken.

- begrijpen niet waarom de werkgevers alles over een extra half uur eten laten

struikelen als ze de nachtshift zo belangrijk vinden.

Het debat loopt nu vast op het feit dat de werkgevers niet bereid zijn om een extra half uur

etensvergoeding te betalen en het ganse debat koppelen aan de betaling van het werken op

zaterdagnamiddag waarna zowel werkgevers als werknemers à volonté loonberekeningen

naar elkaar gooien die hun respectievelijk punt moeten onderstrepen en allemaal even

steekhoudend lijken. De conclusie is echter dat de beperkte commissie er niet aan uit komt

en dat de zaak terugkeert naar het GC.220 Uiteindelijk blijft iedereen in de loopgraven en zal

het debat muurvast raken. Mommens benadrukt als voorzitter nog eens dat er in de beperkte

commissie op alle punten eigenlijk een akkoord was met uitzondering van de etenstijd tijdens

de nachtshift zoals ingebracht door de werknemersafgevaardigden en de koppeling van de

betaling op zaterdagnamiddag aan de bredere discussie shiftenstelsel door de werkgevers.

Uiteindelijk zal Mommens serieuze druk op de ketel zetten en de toekomst van het GC in

vraag stellen. Hij krijgt de werkgevers zover om met een finaal voorstel te komen die daarbij

de koppeling aan de zaterdagnamiddagvergoeding loslaten wat de onderhandelingen

opnieuw vlot trekt:
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- minimum der shiften op twee shiften: 7,5 uur aanwezigheid waarvan 7 uur effectieve

arbeid en 0,5 uur eten.

- mogelijkheid tot beginnen en eindigen met halve shift

o loon der twee dagshiften is gelijk aan basisloon plus 10 frank.

o zaterdagnamiddagshift: 50% op basisloon gans de shift.

o kwestie nachtshift: verdere te bespreken in een beperkte commissie.

De werknemers gaan akkoord met de voorstellen van de werkgevers mits:

- minimum 2 shiften verzekerd zijn aan dezelfde boot.

- er in geval van werken met halve shifts gelet wordt op de uurregeling en dezelfde

mannen gebruikt worden voor halve shifts.

- nachtshift: akkoord om te bespreken in een beperkte commissie.

Ook voor wat betreft de regeling overwerk van de dagploeg op zaterdagnamiddag

gaan de syndicaten akkoord met het voorstel van de werkgevers namelijk aanwerving van

nieuwe ploeg in de mate van het mogelijke tegen een vergoeding van minimum 2 uren aan

50%.221

In de marge maar interessant is de vaststelling bij nazicht der loonboeken voor betaald verlof

dat nog veel dokwerkers hun loonboek laten invullen door patroons die niets met de haven te

maken hebben. Dit is niet regelmatig en levert moeilijkheden op bij de berekening van het

verlof. De belanghebbenden menen recht te hebben op verlof uitgekeerd door kas der haven

wat niet zo is. Er volgt een nadrukkelijke vraag aan het adres van de syndicaten om leden op

het hart te drukken enkel de loonboeken te gebruiken om op de haven te werken bij een

erkende patroon die lid is van de kas en die het loon betaalt zoals vastgesteld door het GC

der haven.222

Uiteindelijk vonden we, met onderbreking van één jaar, nog één verslag terug dat

dateert van 28 september 1939 en handelt over een voorstel tot wijziging van de gemiddelde

index zoals vastgelegd in 1914 en dit op basis van de gemiddelde kleinhandelsprijzen van

1936 tot 1938. Dit zou resulteren in een neerwaartse aanpassing van de lonen. De

syndicaten begrijpen het standpunt van de werkgevers die berekenen op basis van de

regeringsformule maar stellen voor om voorlopig alles bij het oude te laten omdat het oude

indexcijfer nog voldoende speling toelaat. In geval van stijging Antwerpen zal Gent volgen

met ingang vanaf 1940 en in geval van daling in Antwerpen zal er ook gevolgd worden. Er
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wordt geconcludeerd dat tot nieuwjaar geen wijziging komt aan de loonovereenkomst en dat

er gelijke tred zal gehouden worden met Antwerpen inzake loonschommelingen.

Verder zullen de werkgevers ook voorstellen om, naar analogie met Antwerpen, een

loonboekencommissie in te stellen bestaande uit 3 werkgevers en 3 werknemers teneinde

tweemaal per jaar de loonboeken toe te kennen. De werkgevers blijven erop hameren dat ze

ten minste een deel van de dokwerkers zelf willen aanduiden. De syndicaten zijn radicaal

tegen en vinden de voorstelling van de feiten door de werkgevers onjuist. Volgens hen vormt

de verdeling van de loonboeken tot op heden geen probleem. Zij gaan wel akkoord met het

oprichten van een commissie maar het bestaande systeem moet in voege blijven. Er komt

een voorlopig akkoord rond het instellen van een loonboekencommissie zonder een

percentage aan uit te reiken loonboeken te bepalen. In geval van onenigheid over toekennen

van loonboeken zal er doorverwezen worden naar het GC. De loonboekencommissie zal

bestaan uit  Machtelynck, Terryn G. en Van Brantegem voor de werkgevers en De Meyer,

Huyghe en De Groote voor de werknemers.223
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4.1.2.2. Behandelde arbeidsconflicten door het Arbeidscomiteit / Gewestelijk

Comité (doorverwezen door het Vast Bureau)

- 10 mei 1932: klacht vanwege de BTB tegen de firma La Floridienne die lichters laten

lossen door eigen werklieden en dit aan het tarief van fabriekarbeiders. Het

Arbeidscomiteit besluit dat dit niet niet in conflict is met het Arbeidsstatuut zolang de

eigen werklieden aan het tarief van havenarbeiders betaald worden. Er komt een

aanvullende bepaling in het Werkstatuut.224

- 22 september 1932: La Floridienne blijft hardnekkig weigeren eigen fabrieksarbeiders

te betalen als havenarbeiders voor opdrachten aan de haven. Oplossingen langs

wettelijke weg zijn uitgeput door het Bestendig Bureel, Havenbestuur en BTB en deze

zullen overgaan tot dwangmaatregelen. De syndicaten beginnen hun geduld te

verliezen. Dreigen ermee het werk aan de zeeboten stil te leggen zolang het

probleem aan de lichters niet is opgelost en wijzen erop dat concurrenten van La

Floridienne zoals Papeterie de Belgique, Shell, Pierard en Standaert allemaal het

statuut rigoureus toepassen. Vandeputte stelt voor om in geval van dergelijke

klachten een regulariseringsperiode van 6 maanden in te voeren. De syndicaten gaan

hiermee akoord behalve voor het geval van la Floridienne waarmee men reeds

maanden aan het onderhandelen is.225

- 29 september 1932: La Floridienne bekent eindelijk kleur met de volgende

argumenten: waren niet betrokken bij de opmaak van het Arbeidsstatuut, hebben

steeds de tarief nageleefd voor werken aan zeeschepen, werk aan lichters is geen

dokwerk aangezien ze de lichters gebruiken als magazijnen (scories uit schip gelicht

naargelang behoefte van fabricatie), reeds 10 jaar zo gewerkt zonder klachten. De

BTB is van mening dat de positie van La Floridienne om redenen van

concurrentiekracht eventueel kan herbekeken worden maar lichten van meer dan 600

ton is wel degelijk dokwerk. Kimpe, algemeen secretaris van de stouwers, vindt het

argument niet betrokken zijn bij de opmaak van het Arbeidsstatuut flauwekul. Alle

bedrijven zijn steeds betrokken geweest bij de raadplegingscommissie haven en het

Arbeidsstatuut. Nijveraars zoals La Floridienne hebben zelf steeds geweigerd om

                                                  
224 SA – Reeks HA 257: verslag Arbeidscomiteit 10 mei 1932.

225 SA – Reeks HA 257: verslag Arbeidscomiteit 22 september 1932.



120

zich aan te sluiten bij centrale der werkgevers net omdat ze het statuut niet willen

toepassen.226

- 29 september 1932: gewerkt met onvolledige ploegen. Namelijk 6 man per kraan in

plaats van 8. Argument Lesage van firma Leroux: ruim te klein voor volledige ploeg.

Het Arbeidscomiteit gaat niet akkoord. Volgens De Witte (BTB) is er sinds de

wapenstilstand nooit een probleem geweest met dit systeem en is dit louter een

kwestie van veiligheid. Ongevallen komen vaak voor waar men werkt met onvolledige

ploegen. Het Arbeidscomiteit wil niet ingaan op afwijkingen want zal een eindeloze

stroom vragen om afwijkingen op de standaard genereren. Na stemming eenparig

beslist om geen wijzigingen aan te brengen aan het statuut.227

- 29 september 1932: geschil inzake tarieftoepassing bij FED de Gand. Berust op een

foutieve interpretatie  van de FED (Mr. Bovy) inzake ziften van kolen (gestemd in het

Arbeidscomiteit van 12 mei 1932 om dit aan 73 frank basisloon te doen): zal loon

betrokken werklieden aanvullen. Na uiteenzetting De Witte (BTB) gaat Bovy (FED)

ook akkoord om het dagloon voor lossen van kolen op kaai uit wagon aan te passen

naar 63 frank + 10 frrank (per shift) in plaats van de eerder betaalde 54 frank.228

- 3 september 1936: klacht tegen de firma’s Visser en Wijckaert. Werklieden hebben

recht op _ dag loon en niet enkel op uitbrand zoals betaald werd. Het GC beslist dat

artikel 15 van het Arbeidsstatuut van toepassing is en dat er bijgevolg door de twee

patroons een halve dag loon moet betaald worden. Ook in geval van de firma Creve

is artikel 15 van toepassing. De vraag die zich hier stelt is of er in geval van

uitregenen een half uur of een uur betaald moet worden. Het statuut is niet duidelijk

op dit punt en het GC geeft toe aan de werkgever in kwestie maar zal artikel 15

wijzigen om elke onduidelijkheid uit te sluiten.229

- 18 december 1936: in zitting van 6 oktober 1936 heeft het Vast Bureau de firma

Visser veroordeeld tot betalen van 7 maal een halve dag loon voor werken met

onvolledige ploegen. De firma Visser geeft hier geen gevolg aan. Dit stelt meteen de
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vraag naar een wettelijke vorm om de beslissingen van de Paritaire Commissie te

doen eerbiedigen. Burgemeester Vander stegen vraagt daarbij aansluitend ook naar

de wettelijke draagkracht van uitspraken en veroordelingen door het Vast Bureau en

verwijst daarbij naar een uitspraak van 6 oktober 1936 tegen de firma’s Velghe en De

Wandel met betrekking tot stilleggen van kranen als er in de toekomst met

onvolledige ploegen zou worden gewerkt. Kan dit wel? Moet een overeenkomst

tussen werkgever en werknemers niet bekrachtigd worden door een wetgevend

initiatief? Een extra moeilijkheid wordt hier ongetwijfeld opgeworpen door het dubbele

petje waarmee Vander Stegen aan tafel zit, de kranen zijn immers uiteindelijk

eigendom van de stad Gent.230

- 28 december 1936: nog geen reactie van de firma Visser.231

- 14 januari 1937: de firma Visser heeft de verschuldigde som betaald.232

- 25 februari 1937: er loopt een klacht tegen Vlaye-Natie aangaande zakgoed waarin

door het Vast Bureau geen afdoende beslissing kon getroffen worden. De

werkgevers vragen een herziening van het Arbeidsstatuut want de regelgeving voor

zakgoed is blijkbaar niet meer aangepast aan de realiteit. Het Arbeidsstatuut zal

herbekeken worden.233

- 25 maart 1937: klacht tegen firma De Laender vanwege de BTB waarover geen

uitsluitsel door Vast Bureau: uitbrandvergoeding betalen of vergoeding voor

uitregenen? Men is blijkbaar gestopt met werken omdat er geen wagons meer waren

maar de foreman heeft wel lichtzinnig gehandeld bij het aanwerven. De zaak zal

worden uitgesteld wegens onduidelijke info.234

- Op 13 mei 1937 volgt de uitslag voor wat betreft het onderzoek naar de zaak De

Laender en na definitieve beslissing van het GC. De CEPG vraagt om de  zaak te

klasseren wegens onvoldoende in te brengen tegenover De Laender. De werknemers
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gaan niet akkoord en verwijten de patroons incorrectheid en stellen dat CEPG hier

niets in te zeggen heeft. De beslissing ligt bij het GC. Volgens de bonden hebben

werklieden wel degelijk recht op uitbrandvergoeding. Het dispuut resulteert uiteindelijk

in het aanstellen van een onpartijdige scheidsrechter zijnde Mommens,

hoofdinspecteur-bestuurder van het Arbeidsopzicht en voorzitter van het GC, die

besluit dat de werklieden recht hebben op een uitbrandvergoeding. Hiermee is de

zaak afgesloten en volgt een mededeling aan de firma  De Laender om tot betaling

over te gaan.235

- 15 juni 1937: klacht tegen firma Visser die zouden gewerkt hebben met onvoltallige

ploeg opgesteld in de lichters. Verleye (afgevaardigde christene dokwerkers) vraagt

om het loon van de 8 ontbrekende mannen te storten in de kas van het GC. De

Meyer (BTB) doet een compromisvoorstel, namelijk betalen van 2 man en kan op

bijval rekenen van het christelijke syndicaat mits er vanaf nu strikt zal worden

toegezien op het Arbeidsstatuut. Uiteindelijke conclusie na een verhit debat: Visser

moet binnen de 8 dagen het onweerlegbaar bewijs tonen dat hij werkelijk met 12

mannen gewerkt heeft tussen 6 en 8 uur ’s morgens. Indien niet mogelijk volgen de

werkgevers het voorstel van De Meyer. Nog op 15 juni 1937: De Laender heeft de

geldboete betaald waartoe hij veroordeeld was in het GC van 13 mei 1937.236

- 5 augustus 1937: firma Visser heeft de geldboete betaald waartoe ze zijn veroordeeld

ten gevolge van werken met onvolledige ploegen.237

- 7 oktober 1937: het GC neemt een besluit inzake de firma Summer waarbij een

werkman zogezegd zijn werk verlaten heeft omdat er met onvolledige ploeg werd

gewerkt en waarbij de vraag zich stelt of dit contractbreuk is of niet. Summer zal

veroordeeld worden tot betalen van het loon van vier ontbrekende arbeiders. Aan  de

dokwerker die ten gevolge daarvan zijn post verlaten heeft zal een halve dag loon

niet uitbetaald worden.238
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- 30 december 1937: klacht tegen de firma’s W. De Smet en Visser wegens te weinig

betaald en geen schafttijd toegestaan aan dokwerkers. Andere patroons zijn blijkbaar

de mening toegedaan dat het redelijk was na 4 uren arbeid een half uur schoftijd toe

te staan want hebben gewoon betaald. Voorzitter Mommens stelt voor aan de

syndicaten om de twee zaken te laten rusten en in te stemmen met het voorstel van

de werkgevers (niet duideli jk wat dit voorstel precies inhoudt).

Werknemersverenigingen gaan akkoord en dringen niet verder aan.239

- 3 maart 1938: klacht van de Christene Centrale tegen FED. FED gaat niet akkoord

met de beslissing en betwijfelt of er  in het Arbeidsstatuut sprake is van twee mannen

in het ruim plus één uitkijker. Dit blijkt naast de kwestie want er stond niemand in het

ruim en de beslissing van het Vast Bureau blijft gehandhaafd. Principe zal op een

volgend GC uitgeklaard worden.240

- 28 maart 1938: de firma Floren heeft nog geen betaling uitgevoerd met betrekking

voor het verschil in loon voor gebezigde werklieden dat deze firma verschuldigd was.

Er volgt een tweede aanmaning.241

- 9 juni 1938: zaak G. Pierard: drie klachten betreffende uitvoeren van taken door

arbeiders die niet in bezit zijn van een loonboek. Er is sprake van een apart contract

opgemaakt door het Vast Bureau met de firma Pierard (zelfde contract met de firma

Stassart). CEPG is niet op de hoogte en willen in kennis gesteld worden. Vandeputte

benadrukt dat het louter de samenvatting van werkvoorwaarden betreft zoals

vastgelegd  in een besluit van het bestendig bureel dd 17/9/1935. Huyghe antwoordt

dat de voorzitter en werkgevers zich vergissen. Het is ten stelligste verboden voor de

werkgevers om rechtstreeks met dokwerkers te onderhandelen. Wel toegestaan voor

het syndicaat om met één of meerdere patroons te onderhandelen inzake

arbeidsvoorwaarden in zoverre dit niet in strijd is met het Arbeidsstatuut. De Meyer

onderstreept dat de regeling op papier gezet werd om verder misverstand met

Piérard te vermijden en dat er niets in strijd is met het Arbeidsstatuut “Omdat de firma

R. Piérard niet eerlijk is en het nooit geweest is.” Uiteindelijk akkoord op twee van de

drie klachten en onthouding voor één klacht. Storting van het loon gevraagd (terloops
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opgemerkt door Vandeputte dat er ten spoedigste een beslissing zou moeten

genomen worden omtrent de gestorte gelden in de bijzondere kas van het GC). De

werkgevers zullen zelf een bezoek brengen aan Piérard om hem te overtuigen van de

ernst van de zaak en de potentiële schade voor de haven als deze zaak uit de hand

loopt.242

- 9 juni 1938: geval Summer: betalen van uitbrand aan 13 dokwerkers die op 2/5/1938

het werk niet zijn kunnen beginnen waarvoor ze werden aangeworven. Summer heeft

hieraan nog geen gevolg gegeven. Er volgt een schrijven aan Summer om hem aan

te manen zijn verplichting na te komen en anders zal de werknemers aanbevolen

worden om klacht neer te leggen bij Werkrechterraad.243

- 9 juni 1938: opmerking van Huyghe betreffende de beslissing van het Vast Bureau

om triëren van hout bij firma A. Stassart toe te staan met eigen werklieden. Dit staat

gelijk met een oneigenlijke aanpassing aan het Arbeidsstatuut en gaat het boekje van

het Vast Bureau te buiten. De Meyer neemt de verdediging op zich van het besluit

door het Vast Bureau: 4 van de 6 arbeiders waren in het bezit van een loonboek en

Stassart zal de andere twee het verschil betalen tussen loon van een gewone

werkman en het dokwerkersloon. Probleem is dat er niet voldoende gekwalificeerde

dokwerkers te vinden zijn tijdens het houtseizoen. De Meyer benadrukt ook dat de

leden van het Vast Bureau niet zomaar willekeurige contracten afsluiten en dat er

niets in strijd is met Arbeidsstatuut. Uiteindelijk zal het besluit bijgetreden worden

door het GC maar zal er tevens een discussie ontstaan omtrent de

beslissingsbevoegdheid van het Vast Bureau.244

- 28 juli 1938: zaak Bouderloo met betrekking tot betaling van het overwerk op

zaterdag. Teveel betaald loon (5 uren ipv 2 uur à 50%) zal niet teruggestort worden

aan de werkgever. 2 man van de ploeg heeft namelijk nog na 20 uur gewerkt en

volgens het Arbeidsstatuut moet de volledige ploeg aan de slag blijven tot het

moment van afwerking. Indien het teveel betaalde loon zal teruggevraagd worden
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door de werkgever vragen de syndicaten het te weinig betaalde loon voor de ganse

ploeg. Zaak geklasseerd.245

- 28 juli 1938: zaak Vyncke: kan de werkgever alleen het werk verrichten (laden/lossen

schepen, wagons etc.) als hij zelf meewerkt en geen vreemd personeel aanwerft of is

dit in strijd met het Arbeidsstatuut? Volgens de syndicaten is het absoluut het recht

van de werkgever om mee te werken maar moet deze verder de reglementen van het

Arbeidsstatuut in acht nemen en volledige ploegen inzetten anders heeft het statuut

geen reden van bestaan meer. Burgemeester Vander Stegen reageert als advocaat:

het collectief contract (en dus ploegenstelsel) is maar van toepassing op het ogenblik

dat de patroon loontrekkenden aanneemt. Indien hij dat niet doet is er geen

werkcontract en kan het ploegstelsel zoals omschreven in het Arbeidsstatuut niet van

toepassing zijn. Het geval Vyncke zal worden geklasseerd en andere werkgevers

verbinden zich ertoe het statuut te eerbiedigen doch zonder zich het principeel recht

te laten ontnemen om met eigen volk te werken.246

- 28 juli 1938: Zaak Reyniers: duidelijke kwestie van uitbrand. Uitbrandvergoeding te

betalen.247

- 28 juli 1938: Klacht tegen de firma Pierard: terugbetaling uitbrandvergoeding door

dokwerkers. Welke bestemming moet gegeven worden aan de centen? De

terugbetaling blijft in de kas van het GC. Vervolgens ook een klacht tegen de firma

Pierard en een veroordeling tot betaling van boete wegens werken met niet

dokwerkers binnen de haven. Tot op heden zonder gevolg. Dhr. Paquet van de firma

Pierard komt op een volgende zitting zijn zienswijze toelichten.248

- 28 juli 1938: Geval van werkweigering bij de firma CBM. De NDAW  vraagt om

advies. De betreffende dokwerker zou werk geweigerd hebben dat hem aangeboden

werd door de firma CBM omdat hij als vaste man ingeschreven staat op de lijst van

FED waar hij ’s avonds moest beginnen. Uit onderzoek blijkt echter dat er ’s avonds

geen werk was bij FED maar wel vanaf 6 uur ’s ochtends. Standpunt syndicaten: de

                                                  
245 SA – Reeks HA 257: verslag Gewestelijk Comité 28 juli 1938.

246 SA – Reeks HA 257: verslag Gewestelijk Comité 28 juli 1938.

247 SA – Reeks HA 257: verslag Gewestelijk Comité 28 juli 1938.

248 SA – Reeks HA 257: verslag Gewestelijk Comité 28 juli 1938.
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dokwerker kan niet het slachtoffer worden van concurrentie tussen twee firma’s (CBM

probeert klaarblijkelijk vast volk weg te kapen bij FED). Conclusie: de dokwerker is

niet in fout en beide firma’s moeten elkaars vaste mannen gerust laten. Voorlopig

besluit.249 De NDAW legt zich echter niet neer bij deze conclusie en vraagt toelichting.

Lecleir, Gewestelijk Directeur van de NDAW merkt op dat de overeenkomst met

betrokken firma’s om elkaars vaste mannen gerust te laten niet wegneemt dat de

betrokken dokwerker wel degelijk werk geweigerd heeft. Hij vraagt naar een

principieel besluit (wat is werkweigering en wat niet) maar gaat wel akkoord met de

conclusie voor dit specifiek geval. Lecleir krijgt overigens een veeg uit de pan van De

Meyer die stelt dat voornoemde bij alle besprekingen betrokken was en dus perfect

kon vermijden dat deze zaak uitdeinde zoals nu het geval is. Voor de syndicaten is

een werkman die vermeld staat op een vaste lijst overigens geen werkweigeraar

indien hij niet wil ingaan op een aanbod van een andere firma. Uiteindelijk besluit het

GC dat een dokwerker niet mag weigeren wanneer hem werk aangeboden wordt en

dat dit geval niet kan aanzien worden als werkweigering aangezien de arbeider

verzekerd is van werk bij een andere firma binnen de 24 uren volgend op aanwerving.

Iedereen gaat hiermee akkoord inclusief de NDAW.250

- 22 september 1938: klacht vanwege de BTB tegen Stukwerkers wegens werken met

onvolledige ploegen. De Reu (Stukwerkers) erkent dat er een fout gemaakt werd door

de foreman inzake inschatting duurtijd werk maar dat het niet ongebruikelijk is om

verminderde ploegen in te zetten bij lossen van kleine partijen. De BTB handhaaft het

eerder ingenomen standpunt: reglement ten allen tijde toepassen. Er is sowieso

reeds veel werkloosheid in de haven en overtredingen niet sanctioneren staat gelijk

aan veel misnoegdheid onder dokwerkers kweken. De Reu erkent de vergissing door

de foreman en geeft de stelligste belofte dat dit niet meer zal voorvallen. Het

syndicaat geeft toe en gaat akkoord met de betaling van loon voor twee ontbrekende

dokwerkers. Terloops wordt ook opgemerkt dat Pierard zijn boete heeft betaald.251

- 29 september 1939: Klacht tegen Visser gebroeders wegens werken met onvolledige

ploeg. Er zijn verzachtende omstandigheden: de boot moest dezelfde dag afgeladen

worden, het werk diende te worden stilgelegd wegens slecht weer en nadien

                                                  
249 SA – Reeks HA 257: verslag Gewestelijk Comité 28 juli 1938.

250 SA – Reeks HA 257: verslag Gewestelijk Comité 22 september 1938.

251 SA – Reeks HA 257: verslag Gewestelijk Comité 22 september 1938.
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onmogelijk om nog voldoende dokwerkers aan te werven. De Meyer eist niettemin

storting van loon van de ontbrekende arbeiders maar zijn voorstel zal worden

verworpen.252

- 29 september 1939: zaak firma Boon en Zoon. Betreffende lossen van hout van

spoorwagens met eigen werklieden die in bezit zijn van een loonboek als dokwerker

maar die enkel en alleen geldig is voor vlotwerk. Volgens Huyghe zijn de loonboeken

ongeldig en moet een dokwerker die in andere nijverheid gaat werken zijn loonboek

terug inleveren. Dit is correct maar niettemin hadden de arbeiders een loonboek en

gaat het slechts om lichten van een paar spoorwagons. De zaak zal worden

doorverwezen naar de loonboekcommissie.253

- 29 september 1939: lossen van hout uit lichter: herziening ploegstelsel op vraag van

firma Verstraete: verschoven naar volgende zitting.254

- 29 september 1939: vraag van de firma Summer om over te gaan tot wijziging besluit

GC met betrekking tot kleine partijen kalseiden. Doorverwezen naar de beperkte

commissie.255

- 29 september 1939: zaak firma De Wandel: onjuiste invulling der loonboeken. De

betrokken dokwerker verdiende in 1938  18.711,35 frank waarvan slechts 12.882,05

frank werd ingeschreven. Hiervan vaststelling door de NDAW en klacht overgemaakt

aan de rechtbank maar nog geen uitspraak. Het GC oordeelt dat dit volledig in strijd is

met het Arbeidsstatuut en nadelig voor de berekening van het betaald verlof. Er zal

een schrijven aan De Wandel gestuurd worden met de nadrukkelijke vraag om de

loonboeken correct in te vullen.256

                                                  
252 SA – Reeks HA 257: verslag Gewestelijk Comité 29 september 1939.

253 SA – Reeks HA 257: verslag Gewestelijk Comité 29 september 1939.

254 SA – Reeks HA 257: verslag Gewestelijk Comité 29 september 1939.

255 SA – Reeks HA 257: verslag Gewestelijk Comité 29 september 1939.

256 SA – Reeks HA 257: verslag Gewestelijk Comité 29 september 1939.
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4.1.3. Het Vast Bureau (Bestendig Bureel)

Kleinere arbeidsgeschillen en loonconflicten werden geregeld door een vast bureau.

Dit vast bureau was een afgeleide van het Arbeidscomiteit en werd samengesteld drie leden

(een voorzitter en twee bijzitters namens de werkgevers en werknemers). De klachten

konden zowel ingediend worden door vakbonden, werkgevers als individuele werknemers en

hadden voornamelijk betrekking op verloning, inzet van mankracht en uurregeling. Wanneer

het Vast Bureau niet tot een conclusie kwam werd de zaak doorverwezen naar het

Gewestelijk Comité hoewel het nu net de bedoeling was om dit zo beperkt mogelijk te

houden teneinde het GC toe te laten om zich maximaal te buigen over arbeidsgerelateerde

materie die een structureel antwoord vroeg. Uit de analyse van de stukken durf ik

concluderen dat het merendeel van de zaken waarin het Vast Bureau niet tot een conclusie

kon komen, te maken hadden met onduidelijke artikelen of bepalingen in het Arbeidsstatuut.

In deze optiek was het Vast Bureau dus een zeer geschikt instrument om het Arbeidsstatuut

systematisch en kritisch op zijn inhoudelijke coherentie te toetsen. Naast het beoordelen van

arbeidsconflicten was het Vast Bureau ook bevoegd voor de loonboekenpolitiek meer

bepaald het vastleggen van het aantal loonboeken en het uitreiken aan de dokwerkers. Het

contingent aan dokwerkers werd dus hier, en na goedkeuring door het Arbeidscomiteit,

beslist. In 1938 zal deze bevoegdheid echter onder druk van het patronaat weggehaald

worden bij het Vast Bureau en zal er vanuit het GC een loonboekencommissie ontstaan

waarbij niet langer in unanimiteit zou beslist worden maar waar zowel werkgevers als

werknemers een percentage van de te verdelen loonboeken kregen toegewezen. Dit vanuit

de verzuchting van de werkgevers om een bepaald percentage dokwerkers zelf te kunnen

kiezen. Dat deze loonboekencommissie wel degelijk gefunctioneerd heeft kunnen we nog

afleiden uit een verslag van 1939 maar hoe deze functioneerde kon voorlopig niet

teruggevonden worden in de beschikbare verslagen.

In de onderstaande tabel bracht ik schematisch de werking van het bureau in kaart.

Dit kon gebeuren op basis van een aantal verslagen die beschikbaar waren tussen oktober

1936 en maart 1939 en betrekking hadden op 45 zittingen.257 Op de keper beschouwd valt

het aantal ingediende en behandelde klachten nog behoorlijk goed mee wanneer we

vaststellen dat er over een tijdsspanne van pakweg 2,5 jaar 73 zaken werden behandeld

waarvan sommigen meermaals voorkwamen wat niettemin doet vermoeden dat er nog heel

wat conflicten bilateraal tussen werkgever en werknemer gergeld werden.

                                                  
257 Bijlage 47: verslag arbeidsconflicten behandeld door het Vast Bureau, 1936 – 1939 en hoofdstuk 4.1.2.2.

Behandelde arbeidsconflicten door het Arbeidscomiteit / Gewestelijk Comité (doorverwezen door het Vast ureau)
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In de beschikbare verslagen van het GC (zie voorgaand hoofdstuk) konden we nog

een 20-tal zaken terugvinden die in 1937 – 1938 doorverwezen werden door het Vast

Comité. Wanneer we nu even stilstaan bij de indieners dan stellen we vast dat het overgrote

deel van de klachten werd aangebracht door de Gentse Transportarbeidersbond, vanop

grote afstand gevolgd door de Christene Rivier- en Dokarbeiders. Dit is uiteraard zeer

consistent met het soortgelijk gewicht dat de BTB had aan de haven. Opmerkelijk is alleszins

dat er toch nog vier zaken te vinden zijn waarin individuele dokwerkers de moed vonden om

een klacht neer te leggen bij het Vast Bureau alsook dat er slecht één werkgever een klacht

neerlegt terwijl toch zou kunnen verondersteld worden dat ook de dokwerkers zelf meer dan

eens een loopje namen met de bepalingen in het Arbeidsstatuut.

Slechts in één geval zullen de vakbonden gezamenlijk een klacht indienen. Uit de

syndicalisatiegraad en het aantal dokwerkers leerden we reeds dat het gros van de arbeiders

aangesloten was bij de socialistische vakbond dus opnieuw kan dit geen verbazing wekken.

Wanneer we naar de aard van de zaken kijken dan valt vooral meteen op dat de

werkgevers spaarzaam zijn op het aantal arbeiders dat zij inzetten in een ploeg en

regelmatig probeerden om geen duurdere dokwerkers in te zetten wat blijkt uit het aantal

klachten rond werken zonder loonboek. De arbeid verrichten met een paar man minder of

met goedkopere arbeidskrachten was dan ook een kostenbesparende factor die kon tellen.

Het belangrijkste dat we echter kunnen leren uit deze summiere samenvatting is het

gevolg dat gegeven werd aan een ingediende klacht. Terwijl in bijna 29% van de gevallen

een sanctie uitgesproken wordt, wat meestal resulteerde in een bijkomende betaling van de

kant van de werkgever, zal er toch ook ruim 27% zijn waarin de zaak ofwel geklasseerd

wordt, ofwel doorverwezen naar het GC. Hieruit concluderen dat dit comité niet genoeg

bevoegdheid of spierballen had om de werkgevers die zondigden tegen het statuut effectief

aan te pakken zou misschien wat voorbarig zijn en vraagt verdere analyse maar het valt

doorheen de onderzochte zaken toch op dat er in toenemende mate een gedoogpolitiek

werd gevoerd versus de werkgevers die in de fout gingen. We kunnen bij dit cijfer dan ook

gerust het aantal seponeringen optellen wat er in wezen op neerkwam dat de werkgever een

tik op de vingers kreeg maar verder geen gevolg ondervond van zijn poging om de

arbeidsvoorwaarden uit te hollen. Het is uiteraard begrijpelijk voor een mechanisme dat in

eerste instantie dient om de sociale vrede te bewaren om te zoeken naar een oplossing die

voor alle partijen aanvaardbaar is. Zonder veel concrete grond onder de voeten te hebben

om deze bewering te staven heb ik toch het aanvoelen dat vooral de werkgevers zwaar op

de besluitvorming van het Vast Bureau wogen en regelmatig een collega werkgever uit de

wind zetten.

Als algemeen besluit kunnen we niettemin stellen dat dit operationele orgaan van het

GC een redelijke buffer was tussen conflictzones in de haven en het paritair overlegorgaan
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dat zich daardoor met zaken van meer fundamentele aard kon bezighouden. Dat er daarbij

af en toe een bevoegdheidsconflict en een grijze zone optrad tussen paritair comité en Vast

Bureau is onvermijdelijk aangezien beide organen zich in wezen over dezelfde materie

bogen en omdat de afgevaardigden in het Vast Bureau ook zetelden in het paritair comité en

dus vaak moesten verwisselen van petje. Naar het einde van de jaren dertig stellen we wel

vast dat het Vast Bureau dan wel zijn bevoegdheid over de loonboeken dreigt te verliezen

maar zich ook in toenemende mate manifesteert en zelfstandig overeenkomsten gaat sluiten

met werkgevers zonder veel aandacht voor het globale paritaire overleg en het statuut.
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Vast Bureau: zittingen 6 oktober 1936 tot 28 maart 1939

aantal zittingen  45
1 zitting niet
doorgegaan

aantal behandelde items  73 1,62

   
gemiddeld
aantal items per
zitting

onderwerp van klacht %

Inbreuk op ploegenstelsel
Gewerkt met onvolledige
ploegen

25 51,02

inbreuken op loonboek gewerkt zonder loonboek 12 24,49

inbreuk op verloning foutief tarief toegepast 5 10,20

inbreuk op verloning
niet betaald voor
gepresteerde arbeid

4 8,16

inbreuk op ploegenstelsel Arbeidsduur van ploegen 2 4,08

inbreuk op verloning extra vergoeding gevraagd 1 2,04

 49 100,00

indiener klacht   %

BTB 47 64,38

Christene Dok- en Rivierarbeiders 11 15,07

items andere dan klachten
loonboeken / herziening
arbeidsstatuut

9 12,33

klachten ingediend door dokwerkers 4 5,48

klachten ingediend door werkgevers 1 1,37

Christene Dok- en Rivierarbeiders &
BTB

1 1,37

 73 100,00

besluit Vast Bureau   %

sanctie 21 28,77

verder onderzoek 16 21,92

seponering 10 13,70

doorverwijzing naar Gewestelijk Comité 10 13,70

Arbeidsstatuut / loonboeken 8 10,96

waarschuwingen 7 9,59

seponering en doorverwijzing naar
Gewestelijk Comité

1 1,37

  73 100,00
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4.2. Die niet zuipt of koopt: aanwerving, uitbetaling en alcoholisme

aan de haven en de nood aan sociale omkadering

Tot de meest kwalijke der plagen aan de Gentse Haven kon ongetwijfeld de

aanwerving en uitbetaling van lonen van dokwerkers gerekend worden door foremannen die

café en/of winkel hielden. Niet enkel werd hierdoor een systeem van willekeur

geïnstitutionaliseerd maar lag dit ook aan de basis van heel wat sociale ellende. Een deel

van het karige loon dat door de foreman uitbetaald werd verdween meteen weer in de

zakken van diezelfde foreman, de dokwerker kwam al te vaak met lege handen thuis.

Hoewel er hieromtrent, zoals verder zal blijken, een zeer duidelijke regelgeving ontstaat die

uiteindelijk verankerd zal worden in het Arbeidsstatuut blijven de misbruiken die zich

afspelen binnen dit zogenaamde kroegtruckstelsel gedurende nagenoeg gans het

interbellum de kop opsteken.258

Beweren dat de dokwerkers hierin ook een individuele verantwoordelijkheid hadden is

ongetwijfeld waar maar simplistisch in het licht van een globale arbeidscontext waar

duizenden mannen op dagelijkse basis moesten vechten voor een beperkt aantal plaatsen.

In tijden van economische laagconjunctuur kwamen daar overigens nog een pak

werkzoekenden bij voor nog minder beschikbare jobs. Wie niet passeerde aan de tapkast

vond dus gewoonweg geen werk. Hoewel het probleem van alcoholisme onder het werkvolk

openlijk door de werkgevers erkend en veroordeeld werd, was enige hypocrisie hen niet

vreemd. Immers, dit systeem van aanwerving stond niet enkel garant voor loyale

foremannen die op deze manier een niet geringe frank bijverdienden maar ook voor een

sterke selectieprocedure onder de arbeidskrachten die ervoor zorgde dat de werkgevers

telkens opnieuw gebruik konden maken van die dokwerkers die ze beschouwden als

degelijke krachten.

Het probleem alcohol was overigens niet nieuw en de dokwerkers hadden daar zeker

geen alleenrecht op. Reeds op 16 augustus 1887 kwam de wet op het zogenaamde truck-

systeem tot stand die ondermeer verbood om loon uit te betalen in drankgelegenheden,

magazijnen, winkels en herbergen en verplichtte om een houten loods te bouwen naast de

kroeg om uitbetaling van de lonen te regelen.259 Het moet gezegd worden dat deze wet dode

letter bleef maar het was niettemin een signaal van erkenning van het probleem. Belangrijker

in bovenstaande context was het wetgevende initiatief van 30 augustus 1919 waarbij het, als

                                                  
258 Ook aan de haven van Antwerpen komt dit probleem veelvuldig voor. Met het oprichten van de betaalkantoren
van de CEPA werd ook hier grotendeels een einde gemaakt aan dit misbruik. Bron: VAN ISACKER, Karel. De
Antwerpse dokwerker, 1830 – 1940. p. 204.

259 DHONT, Stefaan. Het havenleven van de Gentse Dokwerker 1930 – 1964. p. 19.
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reactie tegen het zeer snel toenemend alcoholisme, volledig verboden werd om sterke

dranken te verkopen in openbare gelegenheden en waarbij het aankopen van sterke

dranken voor huishoudelijk gebruik serieus aan banden werd gelegd. De zogenaamde Wet

Vandervelde.260 Opnieuw bleek schijn te bedriegen en werd de wetgever bij de neus

genomen want het schenken ging onverminderd door onder de toog. Pas in 1931 zal er aan

de Gentse haven een verbod komen op het aanwerven van volk of het uitbetalen van loon

door foremannen die een zogenaamd drankhuis of een winkel openhielden. Door dit verbod

en vooral de controle op de naleving ervan werd het trucksysteem ongetwijfeld ten dele

uitgeroeid maar ook dan verdween het niet van de aardbol zoals mag blijken uit

onderstaande citaten afkomstig van gepensioneerde dokwerkers die in 1983 geïnterviewd

werden.

“De foremen hadden hun eigen kruidenierswinkel of café en als er een boot in zicht kwam,

kwamen de mensen aan om bij die foreman wat pinten te zitten drinken. En natuurlijk,

degenen die in hun café gingen drinken, hadden ook sneller werk.”261

“Mijn eerste loon dat men mij uitbetaalde, dat gebeurde bijna allemaal in cafés. Ja, er was

daar dan overal zo een venstertje opzij en vandaaruit werd ge betaald, zoals aan de ijzeren

brug aan de spoorweg, daar hadden we ‘Visscher’, …”262

“ (…) die mensen hadden ’t geld niet, want de man had al zoveel verteerd van zijn loon. Die

stonden daar dan allemaal op den boek, (…) we zeiden daar de plakkers tegen (…) en die

zaten daar volledig in die handen van de foremannen.”263

En ook de volgende getuigenis van een dokwerkersvrouw:

“(…) de mensen die op den dok werkten; als ze niet gingen drinken bij de bazen, kregen ze

geen werk. En een dronkaard wilde ik niet, vandaar werkte mijn man niet veel, waar (…) We

konden naar de cinema gaan de zondag voor ’t vijftig centiemen, een half franksken (…)

                                                  
260 Emile Vandervelde (25 januari 1866 –27 december 1938) was een vooraanstaand Belgisch politicus en
onmiskenbare nummer één van de Belgische Werkliedenpartij in de jaren ’30. Zijn wet inzake het gebruik van
alcohol zou pas in 1983 uit het Wetboek verdwijnen. Bron: Encarta Winkler Prins online encyclopedie.

261 Naam van de geïnterviewde onbekend. Interview afgenomen in november 1983 door De Pree, P. en Dhondt,
J. Bron: DHONT, Stefaan. Het havenleven van de Gentse Dokwerker 1930 – 1964. p. 18.

262 Naam van de geïnterviewde onbekend. Interview afgenomen door Daem, J. en De Neef, G., s.d.  Bron:
DHONT, Stefaan. Het havenleven van de Gentse Dokwerker 1930 – 1964. p. 19.

263 Naam van de geïnterviewde onbekend. Interview afgenomen door Baeyens, M. en Bastiaen F. Bron: DHONT,
Stefaan. Het havenleven van de Gentse Dokwerker 1930 – 1964. p. 19.
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Maar wij kregen dat niet van moeder. We konden naar de cinema niet gaan, ze hadden ’t

niet. Mijn vader was een havenarbeider en dronk met d’andere mee. Maar datgene wat hij

verdronk was moeders huishoudgeld en daardoor hadden de kinders tekort (…).264

Laten we nu even inzoomen op de situatie aan de Gentse haven op basis van een

aantal documenten die in eerste instantie betrekking hebben op de aanwerving van

werklieden door foremannen die herberg of winkel hielden.265 We opteren hier voor een

chronologische invalshoek en zullen doorheen de evaluatie van deze in tijd gerangschikte

documenten ook zien dat het specifieke probleem van de aanwerving in drankgelegenheden

nooit helemaal zal verdwijnen maar ook het vuur aan de lont gestoken heeft voor een veel

breder debat met betrekking tot aanwerving, betaling en sociale omstandigheden van de

dokwerker.

Reeds in 1920 vinden we een schrijven terug van de Bestuurder der Werkbeurs

Hendrickx terug aan de Gouverneur Maurice Lippens (Liberaal politicus en Gouverneur van

1919 – 1921) waarin deze tegemoet komt aan de vraag van het Gouvernementsbestuur met

betrekking tot “de kwestie van het aanwerven van havenarbeiders en de uitbetaling hunner

loonen.”266 267 De werkbeurs waarvoor Hendrickx als spreekbuis optreedt is een officieel

orgaan op stedelijk niveau dat een bemiddelingsfunctie heeft tussen werkgevers en

werknemers (zeer kort door de bocht een prille voorloper van de actuele VDAB) o.a. waar

het de begeleiding van werkzoekenden betreft en het is dan ook vanuit deze optiek dat de

Provincie Oost-Vlaanderen hem bevraagt.

Zo blijkt dat er reeds in 1912 een gebouw opgericht ten behoeve van de dokwerkers

met daarin schuilplaats, refter, verbandkamer, stortbad en een aanwerfbureel en dat in 1914

de kantoren van het werfbureel door de Stedelijke Werkbeurs in gebruik werden genomen.

Dit initiatief bleek echter op een flop uit te draaien en het kantoor werd niet gebruikt door

stouwers en werklieden. Oorzaken hiervoor worden gezien in het feit dat Stad Gent dan wel

rechtstreeks de uitbetalingen aan de haven beheerd maar verder niet tussenkomt in de

betrekkingen tussen burelen, stouwers en werklieden en dat het financieel veel interessanter

is voor de dokbazen om thuis (lees: in hun kroeg of winkel) aan te werven. Hendrickx wijst er

                                                  
264 Naam van de geïnterviewde onbekend. Interview afgenomen op 9 november 1983 door Bormans, C. en De
Cang, L.. Bron: DHONT, Stefaan. Het havenleven van de Gentse Dokwerker 1930 – 1964. p. 18.

265 Stukken betreffende aanwerving van dokwerkers door foremannen die winkel of café hielden: zie Stadsarchief
Gent (SA) - Reeks HA 257 - havenarbeiders (aanwervingslokalen, aanwerving door foremannen met herberg,
tewerkstelling nijverheidsinstellingen).

266 SA  - Reeks HA 257 - 4 februari 1920: schrijven van de bestuurder der werkbeurs E. Hendrickx aan de
Gouverneur van Oost-Vlaanderen.

267 Zie bijlage 48: overzicht van de Provinciegouverneurs van Oost-Vlaanderen 1919 - 1939.
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verder op dat de werknemers nog niet in die mate georganiseerd zijn teneinde op

maatregelen te gaan leunen die in hun voordeel zijn.268 Dat er alleszins nood is aan een

centraal orgaan dat instaat voor uitbetaling van de lonen en aanwerving blijkt uit het feit dat

er in Antwerpen klaarblijkelijk verregaande onderhandelingen gaande zijn tussen alle partijen

teneinde dit te structureren, in Duinkerke centraliseert de Chambre de Commerce de

uitbetaling evenals in Hamburg waar dit gebeurt door het Hafenbetriebverein zijnde de

vereniging alle patronale belanghebbenden, in Liverpool sluit de organisatie dan weer het

dichtst aan bij het ideale scenario van Hendrickx: aanwerving en lonen gebeurt daar namelijk

door the Labour Exchange zijnde een officiële werkbeurs. In elk geval is er absoluut nood

aan een organisme dat alle belanghebbenden der havenuitbatingen omvat en dat

vraagstukken betreffende aanwerving en betaling der dokwerkers behandelt, aan

gecentraliseerde aanwerving en uitbetaling op minstens drie plaatsen in plaats van één en

mag er niet uit het oog verloren worden dat de betaling van de lonen der dokwerkers niet

mogelijk is zonder tussenkomst van de ‘burelen’ (scheepvaartagenten). Tussen de regels

klinkt een duidelijke oproep aan de Provinciegouverneur en zijn administratie om deze zaak

mee te ondersteunen en vlot te trekken. Al snel zal er een antwoord volgen van Gouverneur

Lippens aan Burgemeester Emile Braun (Liberaal burgemeester van 1895 tot 1921) en het

schepencollege met de vraag of de Stad Gent dezelfde maatregelen in overweging neemt

als de Haven van Antwerpen om aanwerving en uitbetaling van de dokwerkers vlotter en

correcter te laten verlopen.269 Opgemerkt wordt daarbij dat Antwerpen niet geaarzeld heeft

om financiële steun te vragen aan het provinciegouvernement inzake optrekken van de

noodzakelijke modaliteiten. Het is ongetwijfeld mee aan de druk vanuit het provinciebestuur

te wijten dat de Gentse gemeenteraad opdracht geeft tot vorming van een commissie die

zich moet buigen over alles wat de Gentse Haven aanbelangt, de zogenaamde

Raadplegingscommissie van de Haven.270 Het zal ook in de schoot van deze commissie zijn

dat het Werkstatuut tot stand komt. Speciale aandacht zal daarbij in eerste instantie gegeven

worden aan de  kwestie van de aanwervingslokalen en het systeem van uitbetaling van de

lonen. Dat de Stad en de havenautoriteiten deze kwestie ernstig nemen blijkt dan weer uit de

vraag die Vandeputte, Directeur Commercial du Port, stelt aan ene Veldeman, Chef van het

9de bureau (stedenbouwkunde) waarin ook hij stelt dat het optrekken van vaste aanwervings-

en uitbetalingslokalen algemeen een verbetering zou zijn en op bijval kan rekenen van

                                                  
268 “Waar ten andere de organisatie der werklieden niet samenhangend genoeg was om den voor hen
voordeeligen maatregel, van de bazen af te dwingen.” SA  - Reeks HA 257 - 4 februari 1920: schrijven van de
Bestuurder der Werkbeurs E. Hendrickx aan de Gouverneur van Oost-Vlaanderen
269 SA  - Reeks HA 257 – 9 maart 1920 : Schrijven van Gouverneur Lippens aan Burgemeester en Schepenen
van Gent.

270 SA – Reeks HA 257 – 23 maart 1920 : schrijven van het Gentse schepencollege aan Gouverneur Lippens.
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werkgevers en werknemers.271 Een vraag die trouwens reeds geruime tijd blijkt te leven

langs werkgeverszijde gezien het feit dat meerdere werkgevers in 1914 reeds een pleidooi

gehouden hebben voor drie vaste aanwervingsplaatsen (Dock, L’Avant Port en Nouveaux

Bassins). Vandeputte dringt aan om de bestaande toestand te onderzoeken en eventueel

officieel te bestendigen alsook tot het overnemen van de zeer primaire poging tot

regelgeving terzake door het Bestuur van de Werkbeurs. Veldeman dient opdracht te geven

om na te gaan wat het prijskaartje verbonden aan bouw en onderhoud van de nodige lokalen

zou zijn voor Stad Gent.

Niet enkel de stedelijke en provinciale overheid buigt zich over deze problematiek.

Ook Marcel De Beer, adjunct-secretaris van de Association d’Intérêts Maritimes de Gand, de

belangenvereniging van de scheepsmakelaars (shipbrokers), produceert een nota

betreffende de “Mode d’embauchage et de paiement des ouvriers debardeurs au Port de

Gand.”272 Daaruit mag blijken dat de aanwervingscondities ondermaats zijn : arbeiders die

wachten op aanwerving worden soms urenlang blootgesteld aan weer en wind, uitbetaling

gebeurt in drankgelegenheden die eigendom zijn van de foremannen waardoor dokwerkers

verplicht zijn om te drinken en dus loonverlies lijden. Nochtans is het bij wet verboden om

lonen uit te betalen in drankgelegenheden maar het eerder dubieuze arrest van het Hof van

Cassatie laat blijkbaar wel uitbetaling toe via een raam of opening in de woning die dienst

doet als loket zodat het pand niet moet betreden worden. Geen oplossing dus. Het lokaal dat

door de Stad Gent aan de dokwerkers ter beschikking werd gesteld is ondertussen

ingenomen door de Direction Commerciale du Port (Havenbestuur) en ook hij wijst erop dat

er absoluut noodzaak is aan verschillende lokalen voor aanwerving en betaling (minimaal

vier lokalen nodig idealiter gelegen aan de Rive gauche du Dock, aan de Petit Dock et

Bassin au bois, L’Avant Port en les Nouveaux bassins).273 De Beer definieert tevens zeer

scherp drie obstakels: het mogelijke verzet van de foremannen die café houden en er beter

van worden, de afstand tussen de aanwervingsplaatsen en de plaats van tewerkstelling waar

nu aanwerving vaak in de directe omgeving van kaaien doorgaat maar ook het feit dat

sommige dokwerkers uitbetalingsmodaliteit op café de perfecte alibi vinden om sterke drank

te gebruiken.

Ook de vakbonden laten zich niet onbetuigd zoals mag blijken uit het schrijven van de

BTB aan de heren Lampens en De Bruyne, respectievelijk Schepenen der Werkbeurs en van

                                                  
271 SA – Reeks HA 257 - 19 maart 1920: schrijven Directeur Commercial du Port Vandeputte aan Veldeman Chef
de Bureau f.f. 9ième bureau.

272 SA  - Reeks HA 257 - 14 februari 1920: Nota van Marcel De Beer, Sécrétaire-Adjoint d’Association des
Interêts Maritimes de Gand.

273 Zie bijlage 27: kaarten Haven van Gent.
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de Haven van Gent.274 Bracke en Apers van de BTB verwijzen op hun beurt naar de

schuilplaats / werkbeurs aan Port Arthur die haar doel niet bereikte wegens weigering van de

dokwerkers en dokbazen om deze te benutten. De BTB juicht dan ook de oprichting van de

raadplegingscommissie toe als instrument voor gestructureerd overleg tussen patronaat en

werknemers. Volgens de socialistische vakbond is een wederzijds akkoord op een officieel

forum met representatie van alle belanghebbenden de enige manier om instellingen zoals

het aanwervingslokaal een kans op slagen te geven. Volgens hen moeten dokwerkers dan

ook in bezit zijn van toelatingskaart uitgegeven door Havenbestuur om dokken te mogen

betreden waarvan de uitreiking gebeurt door de bediende der werkbeurs in de

standplaatsen. De dokbazen overhandigen deze namelijk niet steeds aan dokwerkers. Deze

maatregelen zouden een resoluut  einde moeten maken aan de aanwerving ten huize van de

dokbazen en een probate remedie zijn voor het alcoholprobleem wat ten zeerste bekampt

wordt door ‘den dokwerkersbond’.

Akkoord met de zienswijze van de BTB zegt Havenkapitein Fouquet in zijn schrijven

aan de Schepen van Handel en ziet in het systeem van vaste aanwervingsplaatsen zelfs een

bijkomend voordeel op langere termijn namelijk een mogelijkheid tot georganiseerde controle

van de werkloosheid en daaraan gekoppeld een werklozenfonds, alsook de mogelijkheid tot

uitbetaling van de dokwerkers door de Werkbeurs.275 Dat dit doel nog niet bereikt werd heeft

volgens hem alles te maken met hardnekkige oude gewoonten en vier jaren oorlog die voor

een serieus oponthoud gezorgd hebben. Fouquet heeft echter vanuit zijn praktijkervaring ook

een aantal kritische bedenkingen. Ten eerste moet er rekening gehouden worden met het

feit dat er naast de bestendige standplaatsen nu ook heel wat tijdelijke of

gelegenheidsstandplaatsen bestaan die vaak gekoppeld zijn aan specifieke bedrijven. Deze

liquideren kan tot heel wat tumult leiden maar Fouquet verwacht dat de commotie snel zal

verdwijnen als de aanwerving praktischer verloopt. Met betrekking tot het voorstel van de

BTB om toelatingskaarten te laten uitreiken door bedienden van de Werkbeurs in plaats van

de dokbazen stelt hij onomwonden dat de vakbonden de werklast serieus onderschatten, dat

het een inefficiënt systeem is gezien de massa dokwerkers die soms op zeer korte tijd

moeten aangeworven worden en dat het onmogelijk is om de kaarten consequent in te

zamelen. Kaarten die overigenst nu vooral als politioneel instrument gebruikt worden en

enkel opgevraagd worden bij indringers of verdachte personen.

Hoewel iedereen het principieel eens blijkt te zijn is dit het moment waarop de

praktische bezwaren op tafel komen. Waar de BTB onomwonden kiest voor vaste
                                                  
274 SA – Reeks HA 257 – 22 juni 1920: schrijven van BTB (Bracke en Apers) aan de heren Lampens en De
Bruyne: Schepenen der Werkbeurs en van de Haven van Gent.

275 SA  - Reeks HA 257 - 14 februari 1920 : schrijven Havenkapitein Fouquet aan de Schepen van Handel
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standplaatsen en aanwervingsprocedure zet de Association Maritime toch een serieuze

‘maar’ in de kantlijn en krijgt daarbij, weliswaar vanuit een andere invalshoek, steun van de

Handelsbestuurder der Haven Lucien Vandeputte wanneer deze een batterij kritische vragen

loslaat op het schepencollege.276 Kan en mag de Stad Gent het cassatiebesluit met

betrekking tot  uitbetaling in herbergen zomaar eenzijdig afschaffen en een andere regeling

naar voren schuiven? Moet betaling niet onvermijdelijk complementair zijn met aanwerven

om het vooropgestelde doel te bereiken? Zal de Stad Gent de financiële lasten willen dragen

voor het bouwen en in orde brengen van de lokalen, voor het voorzien van voldoende

personeel bij de wervings- en betalingsdienst, voor het vermeerderen van toezichthouders

op de kaaien?  Kan die dienst overigens efficiënt en snel functioneren zonder teveel

personeel te moeten aanwerven? Allemaal niet onoverkomelijk maar zeer ingrijpend en

dringend te agenderen op de Raadplegingscommissie voor het Havenbedrijf volgens hem

waaruit mag blijken dat dit overleginstrument wel degelijk bestaansredenen heeft.

Bureeloverste Veldeman sluit zich aan bij Handelsbestuurder Vandeputte en stelt voor dat

het schepencollege naast het agenderen op de Raadplegingscommissie alvast een aantal

principiële besluiten zou nemen.277 Aanwerving en uitreiken en afnemen van

toegangskaarten zou kunnen gebeuren in een lokaal aan de toenmalige Aeropalaan en in

een lokaal in te richten aan de dokplaats voor dokwerkers die werken aan de regelmatige

lijnen, de aanwervingsdienst zou kunnen verricht worden door vier surveillant-kaaiwachters,

toezicht en controle op de kaaien dient te gebeuren door personeel dat ressorteert onder de

Havenkapitein en vooral: afnemen toegangskaarten dient te gebeuren in de lokalen der

standplaatsen waar de dagelijkse uitkering der lonen gebeurt door makelaars en stouwers en

dit onder toezicht van stadspersoneel.

Nu alle belanghebbenden hun standpunten hebben duidelijk gemaakt gaat het

college effectief over tot voorleggen van deze zeer complexe kwestie aan de

Raadplegingscommissie die op haar beurt een bijzondere studiecommissie aanstelt om deze

zaak ten gronde door te spitten en aanbevelingen tot besluitvorming te doen.278 Het vraagt

niettemin enige zachte dwang van Handelsbestuurder Vandeputte aan het adres van

Schepen van Handel Heynderyckx alvorens de commissie effectief wordt samengeroepen.279

                                                  
276 SA  - Reeks HA 257 - 7 juli 1920: schrijven Handelsbestuurder der Haven Lucien Vandeputte aan het
schepencollege.

277 SA – Reeks HA 257 - 9 juli 1920: schrijven bureeloverste Veldeman aan de Schepen van Handel en
Nijverheid.

278 SA – Reeks HA 257 - 10 juli 1920: schrijven van het College aan bestuur BTB mbt aanwerving en uitbetaling
dokwerkers.

279 SA – Reeks HA 257 - 18 januari 1921: schrijven Van de Putte aan Heynderyckx handelsschepen te Gent
betreffende de ‘embauchage des ouvriers au port’.
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Op 28 januari 1921 zal deze studiecommissie uiteindelijk verslag uitbrengen op basis

van twee elementaire vragen waarover ze zich heeft gebogen namelijk: is een ambtelijke

aanwerving van de dokkers nodig en welke maatregelen moeten er getroffen worden om

deze dienst in te vullen.280 De werknemersafgevaardigden zetten nogmaals de voordelen

uiteen welke het gevolg zijn van officiële aanwerving: doelmatig bestrijden van het

drankmisbruik en een grotere werkzekerheid voor dokwerkers. De patroons op hun beurt

verzetten zich niet tegen inschrijving of officiële aanwerving maar willen gewaarborgd zien

dat wie aan de dokken wil werken dat ook kan of met andere woorden, ze moeten vrijelijk

kunnen aanwerven wie ze willen. Uiteindelijk neemt de commissie unaniem drie besluiten die

terug zullen voorgelegd worden aan de raadplegingscommissie: inschrijving van de

dokwerkers via een inschrijvingsbureel is noodzakelijk, ambtelijke aanwerving is nuttig voor

het ganse havenbedrijf en twee standplaatsen om te starten is voldoende. De genomen

besluiten worden in de bronnen nog eens geaccentueerd op basis van een interessant maar

niet gedateerd en handgeschreven intern document van Stad Gent betreffende de

werknemerskwestie aan de haven.281 Het is  niet duidelijk aan wie dit gericht is maar het vat

wel helder de conclusies van de raadplegingscommissie samen: alle betrokken partijen zijn

akkoord over inschrijving van alle dokwerkers en over een geregulariseerde uitbetaling van

de arbeiders, patroons, vertegenwoordigers van werknemers en directie van de werkbeurs

zullen respectievelijk voorstellen indienen om de dienst te organiseren en, niet onbelangrijk,

de raadplegingscommissie drukt de wens uit dat de consultatieve commissie van de haven

stappen zet richting arrondissementsdéputatie om de wet op uitbetaling van de lonen te laten

herzien (toestemming aan de foremannen om uitbetalingen te doen via een cafévenster dat

als guichet dienst kan doen).

Dat de werkgevers in de feiten toch niet helemaal enthousiast zijn over de wijzigingen

in de arbeidsorganisatie die op til zijn blijkt dan weer uit een nota betreffende inrichting van

een Ambtelijke Dienst van Aanwerving van Bestuurder Hendrickx (Werkbeurs Stad Gent)

gericht aan het College van burgemeester en schepenen.282 Volgens hem staan de stouwers

inschikkelijker tegenover deze verandering dan in 1914 en is alle hoop op dit moment

gevestigd op een vrijwillig akkoord tussen patroons en werklieden. Als dit echter in de feiten

                                                  
280 SA – Reeks HA 257 - 28 januari 1921: verslag studiecommissie voor het aanwerven der dokwerkers in de
Haven ingesteld volgens besluit der Raadplegingscommissie der Haven van 6 januari 1921.  Aanwezigen:
Heynderyckx (Schepen voorzitter), De Smet, De Reu (voor de stouwers), Verschraegen, Bracke (voor de
dokwerkers), Moraal (politiecommissaris 8ste wijk), Mory (politiecommissaris 12de wijk), Fouquet (Havenkapitein),
Hendrickx (Bestuurder der Werkbeurs), Vandeputte (Handelsbestuurder van de Haven).

281 SA – Reeks HA 257: niet gedateerd schrijven Stad Gent – Haven betreffende bijeenkomst
Raadplegingscommissie van 28 januari 1921

282 SA – Reeks HA 257 - 29 januari 1921: schrijven Stad Gent / Ambtelijke Dienst van Aanwerving / Hendrickx
van Havenarbeiders (Ambtelijke Werkbeurs) aan College van Burgemeester en Schepenen betreffende voorstel
aangenomen in de vergadering van 28 januari 1921
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niet mogelijk blijkt pleit Hendrickx ervoor om pressie uit te oefenen op het patronaat en hen

desnoods onder dwang en via wettelijke bepaling de organisatie van de aanwerving en

uitbetaling te laten aanvaarden. Of zoals Henderickx letterlijk schrijft: “Patroons moeten

medewerking betonen in inrichting en vervolgens gebruikmaking van de nieuwe dienst.”

Hoewel het wellicht moeilijk zal worden om alle belanghebbenden een rechtstreekse stem te

geven in de organisatie van de nieuw op te richten dienst voor aanwerving is de beste

manier voor de inrichting daarvan volgens hem het opstellen van een Gelijktallige Comiteit

naar analogie met de inrichting van heel wat staatswerkbeurzen (bijkomend voordeel van het

kiezen voor deze organisatievorm zou kunnen zijn dat de staat over de brug wil komen met

financiële middelen). Die samengestelde Comiteit, minimaal vier en ideaal zes leden, staat in

voor de verdere inrichting en verzorging van de nieuwe dienst en zou op termijn naast

beheer van de werkbeurzen ook de rol van verzoenings- en scheidsraad in

beroepsgeschillen kunnen opnemen. Als eerste punten op de agenda zou de Comiteit de

aantallen en plaatsen van de werfburelen kunnen bepalen, een reglement van inwendige

orde kunnen opstellen, de bedienden kunnen aanduiden en de modaliteiten kunnen

vastleggen aangaande de inschrijving als dokwerker,  de wijze van aanvaarding, de

diensturen etc. Wat we hier te lezen krijgen zijn eigenlijk de eerste bouwstenen van wat later

effectief zal uitmonden in een Arbeidscomiteit of Paritair Comité, een Bestendig Bureel en

een uitgepuurd Werkstatuut. Hendrickx onderstreept overigens nogmaals dat de

afgevaardigden die erin zetelen daadwerkelijk de zaak moeten genegen zijn en niet

tegenwerken.

Dat het project rond de aanwervingsprocedure en reguleren van de uitbetaling van de

lonen in eerste instantie door de syndicaten getrokken wordt mag blijken uit het feit dat de

BTB als eerste een ontwerpreglement betreffende regeling van werk aan de haven op tafel

legt bij het College van burgemeester en schepenen.283 Een werkregeling die volgens de

BTB overigens de relatie tussen werkgevers en werknemers, thans ook tamelijk goed zo

staat te lezen, nog zal verbeteren, die arbeidsconflicten zal verhinderen en verminderen, een

grotere controle bij diefstal zal mogelijk maken alsook een betere controle op de

werkloosheid. Het ontwerpreglement waarin alle partijen (werkgevers, werknemers en

stedelijke overheid) zich moeten kunnen terugvinden zou samengevat volgens de

Transportarbeidersbond minimaal volgende punten moeten bevatten:

 artikel 1 - Toegang tot de haven is enkel voor diegenen die

ingeschreven zijn bij de Stedelijke Werkbeurs.

 artikel 2 – Een bewijs van inschrijving moet kunnen voorgelegd worden

bij verrichten arbeid in de haven.

                                                  
283 SA – Reeks HA 257 - 11 november 1921: schrijven BTB (Apers) aan College Burgemeester en Schepenen.
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 artikel 3 – De Werkbeurs is aanzien als aanwervingsbureel.

 artikel 4 - Dokwerkers zijn verplicht zich ’s ochtends en ’s middags aan

te bieden. Patroons zijn verplicht om werkvolk op de Werkbeurs aan te

werven.

 artikel 5 – Bevat bepalingen m.b.t. toegankelijkheid en openingsuren

van het aanwervingslokaal.

 artikel 6 - Dokwerkers die hinder veroorzaken kunnen toegang tot

lokaal geweigerd worden.

 artikel 7 - Bij aanvang van het werk krijgen dokwerkers een

werkerskaart welke zij bij uitbetaling moeten teruggeven.

 artikel 8 - Een goed uitgeruste ziekenboeg zal aan elk

aanwervingslokaal voorzien worden.

 artikel 9 - Wijzigingen aan het reglement gebeuren in overleg tussen

syndicaten van patroons en werklieden.

Het is duidelijk dat de werknemersvertegenwoordiging hier reeds een stap verder wil gaan

dan het stroomlijnen van aanwerving en uitbetaling en ook de arbeidsomkadering van de

dokwerkers als thema naar voor begint te schuiven.

Op zijn minst een deel van de werkgevers kan zich echter niet vinden in het prille

paritaire overleg zoals mag blijken in een agressief schrijven uit 1922 van de Handelskamer

van Gent aan Minister van Arbeid Romain Moyersoen omtrent de lonen en

werkloosheidsverzekering aan de Gentse haven.284 De werkgevers (bevrachters en

invoerders) zien zich namelijk genoodzaakt om de Minister op de hoogte te brengen van de

zeer ernstige terugval in scheepvaartverkeer naar de Gentse haven ten opzichte van 1921

en beklagen zich over het concurrentienadeel dat de werkgevers treft ten gevolge van de

aanhoudende eis om loonsverhoging van de dokwerkers wat een stijging van de lonen

veroorzaakt die niet houdbaar is ten opzichte van andere havens. Ook over de bruuske

methode van de dokwerkers om hun eisen kracht bij te zetten, namelijk de wilde stakingen,

zijn de werkgevers uiteraard niet te spreken. Ofwel boycotten de dokwerkers één bepaald

artikel wat aanleiding geeft tot instabiliteit van de prijzen, ofwel stoppen ze abrupt met het

lossen van een welbepaald schip wat dan vaak overslaat naar andere schepen.

                                                  
284 SA – Reeks HA 257 - 16 oktober 1922: kopie van schrijven van handelskamer van Gent aan de Minister van
Arbeid betreffende lonen en werkloosheidsverzekering.



142

“Leurs exigences portent d’abord sur une marchandise. Dès qu’ils ont obtenu satisfaction, ils

étendent leurs revendications à d’autres articles. Il en résulte pendant plusieurs mois un

manque absolu de stabilité dans les prix.

D’autre part, alors qu’il existe une convention collective de travail prévoyant un certain délai

de préavis, la grève éclate brutalement : les ouvriers quittent brusquement le travail au cours

d’un déchargement et de préférence quand d’autres steamers portant les mêmes

marchandises sont attendus.“

Het venijn van hun schrijven zit echter zoals vaak in de staart! Volgens de werkgevers in

kwestie beantwoord de werkloosheidsbeurs aan geen enkele reële behoefte aangezien de

haven in de eerste zeven maanden van 1922 reeds 706.250 ton ontving waar dat over gans

1913 nauwelijks 1 miljoen ton betrof. Werk genoeg voor iedereen dus volgens hen.

“En fait le secours chômage pour les ouvriers dus port devrait être supprîmé comme ne

répondant plus à aucun besoin réel.“

De directeur van het Nationaal Krisisfonds, ressorterend onder het Ministerie van

Arbeid en Industrie, blijkt echter niet zo snel van zijn stuk te brengen en laat aan de voorzitter

van de Kamer van Koophandel weten dat hij de kwestie heeft doorgegeven aan het

Krisisfonds voor verder onderzoek maar ook dat hij aandringt op verder overleg tussen ‘alle’

betrokken partijen.285 Een verzoek dat niet in dovemansoren valt want al gauw volgt er een

vraag van de Gentse Kamer van Koophandel bij monde van haar voorzitter de Smet de

Nayer aan Lucien Vandeputte, commercieel directeur van de Gentse haven, om een

vergadering te beleggen inzake de eisen van de dokwerkers en dit in aanwezigheid van de

Stedeli jke Overheid, afgevaardigden van de werkgeverssyndicaten en

werknemerssyndicaten.286

Dit overleg komt er en we vinden een weerslag van een  buitengewone zitting van 5

december 1922 gevoegd bij een uitnodiging van V. Verdickt, Bestuurder van het

Tusschengemeentelijk Werklozenfonds der Gentsche Omligging, voor een bijkomende zitting

ten einde bepaalde maatregelen te treffen met het oog op de aanwerving der havenarbeiders

en de controle der werklozen.287 Dat dit overleg over ‘de aanklacht van de patroons met

                                                  
285 SA – Reeks HA 257 - 23 november 1922: kopie schrijven Ministère de l’Industrie et du Travail / Fonds National
de Crise aan Président de la Chambre de Commerce de Gand

286 SA – Reeks HA 257 - 29 november 1922: schrijven van de Chambre de Commerce de Gand (De Smet de
Nayer) aan Van de Putte / Dir. Commercial du Port de Gand.

287 SA – Reeks HA 257 - 6 december 1922: schrijven van bestuurder V. Verdickt van het Tusschengemeentelijk
Werklozenfonds der Gentsche Omligging aan Van De Putte
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betrekking tot misbruiken aangaande de aanwerving’ het nodige gewicht had en dat er wel

degelijk verwacht werd dat er spijkers met koppen zouden geslagen worden blijkt uit de

talrijke opkomst zowel van werkgevers, werknemers als Stedelijke Overheid maar ook uit het

feit dat deze bijeenkomst werd voorgezeten door Dhr. De Voghel, afgevaardigde van het

ministerie.288 De dans wordt zondermeer geleid door de BTB die volgende punten naar voor

schuift waarover volgens hen overeenkomst moet gevonden worden:

- havenarbeiders moeten ingeschreven zijn aan de stedelijke werkbeurs.

- ingeschrevenen ontvangen een genummerde plaat en een jeton met hetzelfde

nummer berust in het bureel der standplaats, daar af te halen half uur voor aanvang

van de werkzaamheden.

- werkgevers moeten aanwerven op erkende standplaats.

- de jeton komt bij aanwerving in het bezit van de patroon die deze na afloop van het

werk teruggeeft aan de erkende ambtenaar.

- van zodra alle noodzakelijke werkkrachten aangenomen zijn begeven de

overgebleven dokwerkers zich naar de stempelcontrole teneinde dop te bekomen

(controle op basis van de overgebleven jetons).

- erkende dokwerkers hebben voorrang bij aanwerving.

- controle aan de standplaats moet gebeuren door een vertrouwensman.

- de genummerde plaat is door de patroons pas terug te geven bij het beëindigen

opdracht en niet vroeger.

- patroons dienen aangeworven personeel het werk volledig te laten afwerken.

- dokwerkers die werk weigeren worden de stempelcontrole ontzegd

Voor zover het verslag een accurate weergave is van de feiten lijkt er een relatief grote

eensgezindheid te bestaan rond de tafel met betrekking tot de bovenstaande voorzet van de

BTB. Over het aantal standplaatsen, wat ook een permanent terugkerend discussiepunt zal

worden, komt men overeen dat de twee oorspronkelijke standplaatsen zouden behouden

blijven met de afspraak dat er een derde bijkomt als de haven verder zou uitbreiden.

Interessant is ook dat er hier voor de eerste maal sprake is in een document van het

bewuste loonboekje. De voorzitter stelt namelijk het systeem van loonboekjes voor als

middel om misbruik te beletten. De kosten voor aanmaak van de loonboekjes zouden dan

kunnen verdeeld worden over het Nationale Krisisfonds, het werklozenfonds en de

verschillende belangenverenigingen. Merkwaardig genoeg is er aan dit voorstel meteen de

                                                  
288 Waren aanwezig op de zitting van 5 december 1922: De Voghel en Grignard (afgevaardigden van het
Ministerie), Vandeputte (Bestuurder van het Havenbureel), Hendricx (Bestuurder van het Werklozenfonds), De
Waele, Schauvliege en Walleyn (leden van het Werklozenfonds), De Smet, De Reu, De Vriendt, Reyniers,
Michiels, Gecquier (afgevaardigden van de patroons), Apers, Bracke, Veeckman (afgevaardigden van de BTB) en
De Groote (afgevaardigde van het liberale syndicaat Vrijheidsliefde).
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forse conclusie gekoppeld dat het systeem in voege zou gaan vanaf 1 januari 1923. We

zullen in een later hoofdstuk zien dat er echter nog heel wat water naar de zee zal vloeien

alvorens het systeem echt op poten staat. Bij afloop van deze cruciale meeting wordt

besloten dat iedereen naar zijn respectievelijke achterban terugkeert en bovenstaand

voorstel ter evaluatie voorlegt.

Uiteindelijk traceerden we in de Havenreeks van het Stadsarchief een verslag van de

zitting van 22 december 1922 getiteld ‘ordemaatregelen betreffende aanwerving en kontrool

der havenarbeiders’ waarbij het afsprakenkader zoals hierboven voorgesteld geannoteerd en

uiteindelijk ook op een consensus kan rekenen van alle betrokkenen.289 De aanwezige

stevedores openen de dans door meteen te stellen dat ze tegen een aantal punten manifest

gekant zijn en dat ze vier standplaatsen een minimum vinden omdat ze, niet helemaal

onterecht, een groot gevaar zien in het samentroepen van honderden dokwerkers op één

plaats. Bij het systematisch overlopen van de voorstellen blijkt het water echter minder diep

te zijn dan verwacht en bereiken alle partijen een akkoord. Een mogelijk breekpunt betrof

alleszins het feit dat de  werkgevers op hun strepen staan waar het de vrijheid betreft om

volk aan te nemen. Voorzitter De Voghel ontmijnt dit echter handig door te verduidelijken dat

het enkel de bedoeling is om havenarbeiders te verplichten op de aangenomen

standplaatsen te verzamelen in het geval zij van de werkloosheidsvergoeding wensen te

genieten. Ook het terugbezorgen van de jetons in het stempellokaal ervaren de werkgevers

als een behoorlijk bijkomende nieuwe last en het systeem gaat volgens hen compleet voorbij

aan de essentie van het controlemechanisme. Uiteindelijk worden de jetons afgevoerd en

blijft enkel de erkende werkplaat overeind. Uiteindelijk komt men tot een definitief voorstel.

“Bij eene tweede lezing wordt het neergelegde voorstel als volgt gewijzigd:

1. om als dockwerker te kunnen aanzien worden moet men ter stedelijke Werkbeurs

ingeschreven zijn als havenarbeider.

2. iedere ingeschrevene zal drager moeten zijn eener genummerde plaat welke hij in

volgorde der inschrijving ter Werkbeurs zal bekomen.

3. de Werkgevers zullen het hen nog ontbrekende volk op de herkende standplaats

komen aanwerven.

4. bij de aanwerving zal de werkplaat door den patroon opgeeischt worden die ze bij de

afdanking aan den werkman zal terug bezorgen.

                                                  
289 SA – Reeks HA 257 - 22 december 1922: verslag zitting ‘ordemaatregelen betreffende aanwerving en kontrool
der havenarbeiders’. Ook deze vergadering kan op een ruime opkomst rekenen en is opnieuw voorgezeten door
Dhr. J. De Voghel (afgevaardigde van het Ministerie). Waren verder aanwezig: Grignard (Bestuurder van het
Nationaal Krisisfonds), Vandeputte (Bestuurder van het Havenbureel), Hendricx (Bestuurder van het
Werklozenfonds), Verdickt (Bestuurder van het Werkloozenfonds), De Waele en Walleyn (leden van het
Werklozenfonds), De Smet, De Reu, De Laender, Terryn, Bauwens, Van Holsbeke (stevedores), Apers, Bracke,
Veeckman (afgevaardigden van de BTB) en De Groote (afgevaardigde van het liberale syndicaat Vrijheidsliefde).
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5. de niet aangeworven arbeiders zouden slechts op een vastgesteld uur en op vertoon

hunner werkplaat, hun dop bekomen.

6. zoolang niet alle herkende en bekwame dokwerkers aangeworven zijn zullen geens

andere arbeiders mogen aangenomen worden.

7. havenarbeiders die werk zouden weigeren, worden de stempelkontrool ontzegd.”

Ter afronding komt ook de kwestie van de loonboekjes opnieuw ter sprake. De patroons

protesteren namelijk tegen het vele werk dat dit opnieuw met zich dreigt mee te brengen

maar beloven de  loonboekjes consequent in te vullen. Iedereen is het er over eens dat een

dokwerker zonder loonboekje niet in aanmerking kan komen voor het trekken van een

werkloosheidsvergoeding.

Hiermee lijkt de kwestie van de aanwerving en uitbetaling en dus ook van de

bescherming van de dokwerker tegen de willekeur van de foreman en het daaruit

voortvloeiende alcoholmisbruik tot een conclusie gekomen te zijn en ligt er een eerste

minimalistische versie op tafel van wat later zal uitmonden in het zogenaamde Werkstatuut.

Vanaf eind 1922 ontbreken ook geschreven bronnen die betrekking hebben op deze kwestie.

We kunnen de draad van dit debat weer opnemen begin 1927 en al gauw zal blijken dat het

laatste woord over de aanwervingsprocedure- en modaliteiten niet gezegd is.

 Tussen 1922 en 1927 lijkt het aantal standplaatsen vervolgens spectaculair gegroeid

te zijn wat uiteraard het beheersbaar houden van de aanwervingsprocedure niet ten goede

kwam. Verschraegen van de BTB lanceert dan ook een oproep aan de Gentse

Havenschepen Adolf Siffer om het aantal standplaatsen terug te brengen van 15 naar 6 (aan

de Groote Dok, Port-Arthur bureel van Vandeputte en één aan de Meeuwstraat, de

Voorhaven, aan de firma Force Eclairage et Docks en aan het Houtbassyn).290 Dit enerzijds

om het aanwervingsgebeuren overzichtelijk te houden en anderzijds om een aantal

kwalitatieve schuilplaatsen te hebben die de dokwerkers zouden beschermen bij guur weer.

Een idee dat duidelijk ook in goede aarde valt bij het Handelsbestuur van de Gentse haven

want ook Vandeputte laat in een communiqué weten aan Siffer dat de vermindering van

aanwervingsplaatsen tot één per havenkom ten zeerste aan te bevelen is en verklaart zich

volledig akkoord met de locaties die de BTB voorstelt.291 Het grote voordeel van deze

operatie is volgens Vandeputte meer opportuniteit tot werk wegens gecentraliseerde

aanwerving en meer kans op voldoende en competente werkkrachten wegens centralisatie.

Bovendien zijn ook voor het havenbestuur de schuilplaatsen gewoon een kwestie van

                                                  
290 SA – Reeks HA 257 – 18 maart 1927. Schrijven van de BTB (Verschraegen) aan Schepen der Haven Alfons
Siffer.

291 SA – Reeks HA 257 – 22 maart 1927. schrijven Stad Gent Handelsbestuur Haven (Vandeputte) aan Schepen
der Haven Alfons Siffer.
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menselijkheid en is het onredelijk om dokwerkers twee uur in weer en wind te laten staan

terwijl ze op werk wachten. Vandeputte beveelt aan om door de Technische Dienst van de

Stad Gent te laten onderzoeken welke de kosten voor de inrichting met zich zou

meebrengen en uit te zoeken wat de goedkoopste oplossing zou zijn. Uiteindelijk zal dit

voorstel onderwerp van gesprek uitmaken op de Raadplegingscommissie van de Haven eind

maart 1927.292 Kimpe en Bauwens, afgevaardigden van de stouwers, proberen de zaak te

blokkeren door op te merken dat dit louter een zaak is tussen werkgevers en werknemers en

geen materie om op het stadhuis te bespreken alsook dat de dokwerkers geen vragende

partij zijn. Ze krijgen echter vanuit meerdere hoeken tegenwind. Bracke en Verschraegen

herinneren de stouwers namens de BTB aan de dagorde van 4 jaar terug waarbij de

patroons zich niet stelselmatig verzetten tegen centralisatie en merken op dat ze beter een

bereidwillige houding zouden aannemen in deze in plaats van lijdzaam af te wachten.

Uiteindelijk zal ook Schepen Siffer druk op de ketel zetten en poneren dat beide partijen er

wel zouden kunnen bij varen (arbeiders verzekerd van werk, patroons verzekerd van volk) en

onderschrijft het standpunt dat een solide regeling van de standplaatsen een zaak van

menselijkheid is. Voorzitter Siffer roept de  patroons nadrukkelijk op om tot een akkoord te

komen met de werknemers. Dat dit probleem niet meteen van de baan is kan gevolgd

worden in de analyse van de verslagen van de Raadplegingscommissie van de Haven en

blijkt ook uit een reeks stukken uit 1930 die vanuit een aparte invalshoek een zicht op de

blijvende problematiek van de aanwerving geven.

Op 16 oktober 1930 maakt het bestendig bureel van de Politie namelijk een rapport

op voor de Commissaris op basis van een dienstverzoek van het bureau van de 12de wijk

betreffende een vaststelling van samenscholing dokwerkers in de Pauwstraat waardoor de

straat systematisch versperd raakt wat gevaar voor de verkeerssituatie oplevert.293 Oorzaak

hiervan zouden de foremannen zijn van de firma Lemal die er werklieden aanwerven aan de

ingang van de herberg gehouden door ene Goetheim in plaats van dit te doen in een daartoe

voorziene standplaats. De Commissaris van de 12de wijk laat op zijn beurt aan de

Hoofdcommissaris en aan Lucien Vandeputte, Bestuurder van de Haven, weten dat de

foremannen in kwestie reeds dikwijls verwittigd zijn dat ze hun werklieden elders moeten

aanwerven. De dokwerkers komen echter toegelopen als ze hen zien komen en zo ontstaat

er een wegversperring. Volgens de Commissaris zou het dan ook heel nuttig zijn om officieel

                                                  
292 SA – Reeks HA 59 - 29 maart 1927: uittreksel raadplegingscommissie der haven. Verslag van de zitting.

293 SA – Reeks HA 257 – 16 oktober 1930: rapport bestendig bureel politie. Dienstverzoek 12de wijk aan de
commissaris.
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plaatsen te voorzien waar de werklieden mogen vergaderen tot aanwerving.294 Uiteindelijk

laat Vandeputte weten aan de Hoofdcommissaris van de Politie dat de aanwerving van de

dokwerkers reeds meermaals besproken werd in de Havencommissie en dat er aan de Port

Arthur twee officiële standplaatsen zijn: het plein voor het Handelsbureel en het hekken aan

de Meeuwstraat.295 Verder stelt hij met klem dat wild aanwerven een manifest misbruik is

door de foremannen en dat geen enkel bezwaar is om hen dat via een politioneel optreden te

beletten. Vandeputte maakt zich sterk dat een aanscherpen van het  Werkstatuut er voor zal

zorgen dat dit nog beter gecontroleerd kan worden in de toekomst. In de marge lanceert de

Handelsbestuurder van de Haven trouwens zelf een klacht naar de Hoofdcommissaris van

de Politie over dokwerkers die ’s ochtends of ’s avonds postvatten onder het raam van zijn

bureel om aangeworven te worden (geluidsoverlast, belemmeren personeel, bevuilen van de

plaats etc.) en vraagt met aandrang om de dokwerkers politioneel te laten verwijderen.

Uiteindelijk zal de Hoofdcommissaris aan Vandeputte laten weten dat de zaak overgemaakt

is aan de dienstoversten van de  8ste en 12de wijk met aanbeveling er het nodige gevolg aan

te geven.296

Het aanwerven op andere plaatsen dan de vaste plaatsen die voorzien zijn in het

Werkstatuut blijkt echter hardnekkig stand te houden en nog in 1932 lanceert Wille,

toenmalig secretaris van de BTB, een klacht tegen werkgever De Laender omwille van het

aanwerven van dokwerkers op andere plaatsen, in dit geval de Dampoort, andere dan de

vaste en erkende standplaatsen.297 Op hetzelfde moment lanceert hij ook een schrijven aan

Havenkapitein Blondé waarin hij met naam en toenaam de patroons opsomt die hun

dokwerkers nog steeds door herbergiers laten aanwerven (het betreft de firma’s De Laender,

Lemal, Visser, Wilkin en Triffion) en vraagt opnieuw nadrukkelijk om deze plaag nu voor

eens en altijd volledig uit te roeien.298 De BTB die blijkbaar een nieuw offensief heeft ingezet

tegen deze hardnekkige plaag appeleert in 1932 ook aan Lucien Vandeputte als secretaris

van het kersverse Arbeidscomiteit en verwijst in een schrijven naar het besluit van de

Raadplegingscommissie van 8 augustus 1931 om enkel nog werkmannen die geen winkel of

                                                  
294 SA – Reeks HA 257 - 24 oktober 1930 en 17 oktober 1930: Midden Commissariaat van Politie Stad Gent.
Overgemaakte stukken aan Bestuurder van de Haven Van De Putte en aan de overste der 12 de wijk ter
kennisname + reactie van de commissaris aan de hoofdcommissaris op 18 oktober 1930.

295 SA – Reeks HA 257 - 10 november 1930: schrijven handelsbestuurder der haven aan de Hoofdcommissaris

van Politie.
296 SA – Reeks HA 257- 19 november 1930: schrijven Middenbureel Politie Stad Gent hoofd-politiecommissaris
aan L. Vandeputte.

297 SA – Reeks HA 257 - 15 januari 1932: schrijven secretaris Wille, BTB, aan werkgever De Laender.

298 SA – Reeks HA 257 - 15 januari 1932: schrijven secretaris Wille, BTB, aan Havenkapitein Blondé.
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herberg bezitten te benoemen tot foreman.299 Bewijs van dit besluit vinden we alvast ook

terug in een interview met een dokwerker uit 1983:

“En den délégué kwam bij mij en zei dat ik geen winkel mocht houden. En ‘k heb mij dan

kwaad gemaakt ook, ‘k wilde ik mijn winkel behouden en ben dan maar terug dokwerker

geworden; ‘k ben geen foreman gebleven.”300

Opnieuw vraagt de BTB om hier paal en perk aan te stellen en specifiek om de zaak

De Backer, een stouwer die ondanks de duidelijke regelgeving terzake toch nog een

winkelier tot foreman benoemde, voor te leggen aan het Bestendig Bureel van het

Arbeidscomiteit. Een kwestie die het Arbeidscomiteit overigens meteen ter harte neemt door

De Backer erop te wijzen dat zijn handelen in strijd is met het Arbeidsstatuut en met de

ethiek die van een werkgever verwacht wordt.301 De Backer op zijn beurt stemt meteen in

met de argumenten en laat weten maatregelen te hebben getroffen in samenspraak met het

syndicaat van de Havenarbeiders om het geval te beslechten.302

Algemeen krijgt het Syndicaat der Gentsche Stouwers trouwens een veeg uit de pan

van het Arbeidscomiteit waarbij de stouwers er op gewezen worden dat er nog steeds

klachten binnenkomen van de werkliedenafvaardiging over aanwerving elders dan op de

erkende standplaatsen en hen wijst op de afspraak die wederzijds gemaakt werd bij het tot

stand komen van het Arbeidsstatuut met betrekking tot het niet meer laten aanwerven van

dokwerkers door foremannen die winkel of herberg houden.303 De stouwers wordt met

aandrang gevraagd om hier paal en perk aan te stellen en het statuut niet langer in gevaar te

brengen en met volgende snedige uitspraak op hun verantwoordelijkheid gewezen:

“De drankplaag is van genoegzaam maatschappelijk belang om onzen oproep te wettigen tot

eenieders goeden wil ten einde ze doeltreffend te bestrijden in een midden waar zij steeds

verderfelijk heeft gewoekerd.”

                                                  
299 SA – Reeks HA 257 - 19 april 1932: schrijven secretaris Wille BTB aan Van de Putte, secretaris van het
Arbeidscomiteit

300 Interview afgenomen op 4 november 1983 door Haeghebaert, L. en Wohlmutter, P.  Bron: DHONT, Stefaan
Dhont. Het havenleven van de Gentse Dokwerker 1930 – 1964. p. 20.

301 SA – Reeks HA 257 - 3 mei 1932: schrijven secretaris van het Arbeidscomiteit aan De Backer (stouwer).

302 SA – Reeks HA 257 - 10 mei 1932: schrijven De Backer aan Luc. Van De Putte, secretaris Arbeidscomiteit.

303 SA – Reeks HA 257 - 24 mei 1932: schrijven Secretaris Arbeidscomiteit aan het Syndicaat der Gentsche
Stouwers.
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Dat de problematiek van aanwerving, ondanks alle initiatief dat reeds genomen werd

om dit op een controleerbare en gereguleerde manier te laten verlopen, nog steeds niet

uitgeroeid is en gerelateerd blijft aan de overkoepelende problematiek van het alcoholisme

mag dan weer blijken uit een bijzonder document waarbij een aantal dokwerkers anoniem,

uit schrik voor werkloosheid, hun onvrede uiten aan het adres van de Bestuurders van de

Havencommissie betreffende de situatie.304 In concreto leggen zij een klacht neer tegen de

foreman van de Magasins Généraux die blijft aanwerven in zijn herberg (gelegen Congo,

Nijverheidskaai). Een café annex winkel die hij klaarblijkelijk begon na het verschijnen van

het Werkstatuut hoewel daarin duidelijk gestipuleerd staat dat niemand nog de plaats van

foreman kan bekomen wanneer hij café/winkel uitbaat. Getuige daarvan ook dit citaat uit een

interview met Gust Gillis, oud-voorzitter van de BTB:

“Wij zijn met de stouwers, de werkgevers dus, overeen gekomen een KB te doen bijleggen,

dat er niemand nog kan aangesteld worden als foreman, indien hij café-houder was of een

winkel openhield. Zelfs indien hij inwoonde bij zijn moeder of zuster die een café of winkel

openhield mocht hij geen foreman worden.”305

Dat de dokwerkers die niet aan deze praktijken willen toegeven en die niet gezien willen

worden als rustverstoorders maar als fiere dokwerkers die het beste voorhebben met de

bloei van de haven, bijzonder verbolgen zijn mag blijken uit fragmenten uit hun schrijven als:

“Wie niet drinkt heeft geen werk”, “Standplaatsen hebben geen zin want de zuipers komen er

toch niet” of “Goede of slechte dokwerkers interesseert hen niet, alleen eigen profijt. Die niet

zuipt of koopt, wordt niet gerekend om te werken.” Uiteindelijk hebben deze dokwerkers met

hun eerder uitzonderlijk initiatief maar één doel voor ogen namelijk het voornaamste punt

van het Werkstatuut te doen zegevieren anders heeft de rest voor hen geen zin.

Nog in 1934 zal ook het Nationaal Comiteit tegen Alkoholisme aan de Schepen van

Haven Siffer een schrijven richten waarin de woorden van de hierboven geciteerde

dokwerkers kracht worden bijgezet.306 Het Nationaal Comiteit verzet zich nogmaals heel

duidelijk tegen aanwerven van dokwerkers in herbergen en vraagt de ondubbelzinnige

toepassing van de wet waarbij enkel nog een tussenrol weggelegd is tussen werknemers en

werkgevers door middel van een werkbeurs voor wat betreft arbeid aan de haven. Zoniet

                                                  
304 SA – Reeks HA 257 - 8 maart 1932: schrijven van ‘eenige deftige werklooze dokwerkers aan mijnheren
bestuurders der haven-commissie der Stad Gent’.

305 Interview afgenomen van Gust Gillis op 14 november 1983 door Dhoore, B. en Van De Poel, M. Bron:
DHONT, Stefaan. Het havenleven van de Gentse Dokwerker 1930 – 1964. p. 19.

306 SA – Reeks HA 257 - 2 februari 1934: schrijven Nationaal Comiteit tegen Alkoholisme aan de Schepen van
Haven Siffer.
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worden de dokwerkers dubbel uitgebuit: enerzijds door de werkgever die gebruikt maakt van

de herbergiers om aan te werven en anderzijds door de herbergiers die een procent van het

loon van de dokwerkers inhouden of die mannen die het zo al niet breed hebben verplicht

om te drinken. De Havendirecteur pareert het schrijven door te antwoorden dat de plaag van

de aanwerving in herbergen zo goed als uitgeroeid is aan de Gentse Haven ten gevolge van

een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers, verankerd in het Werkstatuut en het

definiëren van 7 erkende standplaatsen, en geeft de verzekering dat de havenautoriteiten,

het Arbeidscomiteit en alle betrokkenen zich inzetten om deze volledig te liquideren.307

Er kan geen twijfel over bestaan dat de situatie van aanwerving en uitroeiing van het

probleem van alcoholisme onder de dokwerkers sinds het einde van WOI enorm verbeterd

was. Alertheid bleef echter, lang nadat de eerste stappen gezet om dit probleem uit de

wereld te helpen, geboden. Hoewel het Werkstatuut een duidelijke reglementering terzake

inhield en de werknemers en het overgrote deel van de werkgevers elkaar versterkten in het

uitroeien van deze problematiek lanceert Huyghe, Secretaris van de Christene Dok- en

Rivierarbeiders, toch nog een klacht aan de Voorzitter van het Arbeidscomiteit der Haven

van Gent.308 Daarin stelt hij namens het syndicaat dat het kwaad van forelieden die herberg

houden reeds veel verbeterd maar toch nog steeds verder woekert en volstrekt uit te roeien

is. Blijkbaar zijn er dus nog steeds foremannen die eerst dokwerkers aannemen die verteren

in hun etablissement. Huyghe vraagt aan het Arbeidscomiteit om een onderzoek in te stellen

en nog eens ondubbelzinnig duidelijk te maken dat al degene die herberg houden of

waarvan leden van het gezin herberg houden geen dokwerkers mogen aanwerven. In geval

van een vastgestelde overtreding door het Bestendig Bureel of de Arbeidscomiteit moet er in

eerste fase een verwittiging volgen en bij hervallen een absoluut verbod om nog als foreman

dienst te doen binnen de omheining der haven.

Hoewel er geen gedetailleerd bronnenmateriaal meer te vinden is met betrekking tot

bovenstaande problematiek vinden we in een scriptie uit 1984 van de hand van Stefaan

Dhont terug dat er nog in 1936 een interpellatie was in de Gentse Gemeenteraad bij monde

van het communistische gemeenteraadslid Verkest omtrent dit onderwerp.309 Cyrille Verkest,

zelf oud dokwerker en heftig bepleiter van de rechten van de dokwerkers en tegenstander

                                                  
307 SA – Reeks HA 257 - 16 februari 1934: schrijven havendirecteur aan het Nationaal Komiteit tegen Alkoholisme
/ Comité National contre L’Alcoolisme.

308 SA – Reeks HA 257 – 28 augustus 1935: schrijven Hughe, Secretaris Christene Dok- en Rivierarbeiders, aan
de Voorzitter van het Arbeidscomiteit der Haven van Gent.
309 AMSAB – reeks 60/39 – Bio Cyrille Verkest. Handgeschreven biografie van Cyriel Verkest ( °2 maart 1883 St.
Pieters op den Dijk - + Gent 23 oktober 1959). Dokwerker, vrijdenker en spil van de Kommunistische Partij België
aan de Gentse dokken. Reisde als overtuigd Kommunist naar de USSR in 1925 en verbleef in hechtenis
gedurende WO II. Mandaten: Gemeenteraadslid in Gent van 1932 – 1938, kandidaat Provincieraadslid Gent 1925
en 1929, kandidaat Volksvertegenwoordiger Sint Niklaas 1929, kandidaat Provincieraadslid Evergem 1936,
kandidaat Provincieraadslid Gent 1949 en kandidaat Volksvertegenwoordiger arr. Gent in 1949.
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van het patronaat, beschuldigt de werkgevers ervan dat ze het aanwerven op café door

forelieden en in het algemeen buiten de wettelijk voorziene standplaatsen blijven

aanmoedigen, dat ze niet-dokwerkers zonder loonboek te werk stellen en aan loon dat de

helft lager lag dan het werkelijke dokwerkersloon zoals voorzien in het Werkstatuut

(arbeiders die ze overigens recruteren  bij de Openbare Onderstand) en dat erkende

dokwerkers niet durven reageren uit schrik om werk te verliezen wat reeds onderstreept

werd in het eerder geciteerde anonieme dokwerkersschrijven uit 1932.310 311

Uiteraard werden de dokwerkers ook door de syndicale afgevaardigden systematisch

bevraagd om zich aan te sluiten bij hun vakbond en werd het probleem van geregulariseerde

aanwerving ook gebruikt door de syndicaten om hun ledenaantal te vergroten. Zo zal

afgevaardigde Huyghe van de Christene Dok- en Rivierarbeiders, tevens Gemeenteraadslid,

niet nalaten om na de oproep van Verkest appel te doen op het gevoel van de dokwerkers

om zich te laten syndiceren teneinde maximaal hun belangen te laten behartigen. De BTB

zal op zijn  beurt een oproep lanceren aan het adres van iedere gesyndiceerde dokwerker

om een werkkaart te bezitten teneinde misbruik van havenarbeid door niet-dokwerkers te

verijdelen.  Door nadrukkelijk steun te verlenen aan de oproep van Verkest, die bekend

stond als een oproerkraaier, onderstrepen de vakbonden dat dit voor hen ook een wezenlijk

probleem is en niet enkel een kwestie van Communistische agitatie.

In de bovenstaande chronologische doorlichting (1922 tot 1936) van de aanwerving-

en uitbetalingspolitiek aan de haven en in de mate waarin dit door foremannen allerhande,

voor alle duidelijkheid opererend in opdracht van werkgevers, misbruikt werd voor persoonlijk

gewin is in alle geval duidelijk geworden dat een sociale en werkbare regeling niet eensklaps

tot stand kwam maar dat er in de loop der jaren toch serieuze stappen vooruit werden gezet.

Het mag echter ook duidelijk zijn dat een aantal misbruiken aan de haven zeer hardnekkig

overeind bleven, al dan niet onder de oppervlakte, en dat het alcoholmisbruik gekoppeld aan

de mogelijkheid om een boterham te verdienen daar een zeer zichtbaar voorbeeld van was.

Belangrijk keerpunt in de uitroeiing van aanwerving in café’s en de daaruit voortvloeiende

dronkenschap aan de haven, en bij uitbreiding van de algemene sociale omkadering waarin

de dokwerkers dagelijks moesten opereren was dan ook het Werkstatuut of Arbeidsstatuut

van 1932. In een volgend hoofdstuk gaan we dieper in op dit uitermate belangrijke moment

in de sociale geschiedenis van de Gentse Haven.

                                                  
310 DHONT,Stefaan. Het Havenleven van de Gentse Dokwerker. 1930 – 1964. p. 24 – 25.

311 SA – Reeks HA 257 - 8 maart 1932: schrijven van ‘eenige deftige werklooze dokwerkers aan mijnheren
bestuurders der haven-commissie der Stad Gent’.
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Hoofdstuk 5 - Stakingen aan de Gentse haven en de kanaalzone

5.1. Stakingen algemeen

Tot op heden wordt het recht op staken met de regelmaat van de klok onder druk

gezet door de werkgevers. Stakingen zijn altijd gekoppeld geweest aan een recht op staken

en aan een sociaal-economische context. In het interbellum was dat niet anders.

In dit hoofdstuk blijven we heel even stilstaan bij de stakingen in de Gentse Haven tussen

1919 en 1939. We doen dit op basis van de resultaten van vier scripties die de stakingen te

Gent en de Kanaalzone in het interbellum als onderzoeksonderwerp hadden.312 We zullen

kort ingaan op het aantal, de frequentie en aard van de stakingen en deze vervolgens linken

aan de economische conjunctuur en de sociale ontwikkelingen in het algemeen. Het is niet

de bedoeling om het fenomeen staken aan een grondig onderzoek te onderwerpen, noch om

het onderzoek van mijn vier voorgangers over te doen, maar wel om de sociale

ontwikkelingen binnen een welomschreven sector te onderzoeken. Daarbij zal het toch

noodzakelijk zijn, voor de volledigheid van de scriptie, om kort stil te staan bij deze

ingrijpende vorm van verzet tegenover bepaalde sociale mistoestanden. Hoezeer de

stakingsdreiging ook uitgevlakt is ten gevolge van een ver doorgedreven sociaal overleg,

stakingen, de mogelijkheid tot massale mobilisatie met de bedoeling het werk neer te leggen

en de potentialiteit van staking als onderhandelingswapen is tot op vandaag de meest

nadrukkelijke en zichtbare vorm van vakbondsmacht en soms ook onmacht. Stakingen

kunnen, en meer specifiek de stakingen van 1932 en 1936 zoals verder in dit hoofdstuk zal

blijken, ook een teken aan de wand zijn voor wat betreft het controleverlies van een vakbond

over zijn achterban.

Hoewel het coalitieverbod vakbonden verbood, en dus in de feiten ook stakingen

onmogelijk maakte omdat staken een solide organisatie vraagt, reeds in 1866 werd

opgeheven in België zou het nog tot 1921 duren vooraleer werknemers het stakingsrecht

konden uitoefenen om hun sociale eisen kracht bij te zetten. Pas dan werd artikel 310 van

het strafwetboek opgeheven dat, zoals we reeds in een vorig hoofdstuk zagen, de vrijheid

van vereniging aan banden legde en het stakingsrecht onbestaande maakte. Ten gevolge

van dit artikel konden stakende werknemers een gevangenisstraf van een maand tot twee

jaar oplopen en deze straf werd onder druk van het patronaat ook vaak daadwerkelijk

uitgevoerd. Concreet stelde het bewuste artikel stakersposten, samenscholing op bedrijven

en het overhalen van werkwilligen om niet te gaan werken strafbaar. Vanaf 24 mei 1921

                                                  
312 BLANPAIN, Roger. Schets van het Belgisch arbeidsrecht,– JACOBS, Antoine. Sociaal recht in de landen rond
de Noordzee. p. 85 - RIGAUX, Marc. Staking en bezetting naar Belgisch recht. p. 78.
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echter zal de vrijheid van vereniging wettelijk beschermd zijn en zullen stakingen niet langer

strafbaar zijn. Interessant binnen een juridische context is dat staken dan wel niet langer

strafbaar is maar  strikt genomen volgens de wet tot op heden ook niet formeel erkend en

dus enkel de facto erkend wordt. Stricto senso wil dit zeggen dat in een

arbeidsovereenkomst het verrichten van een prestatie door de werknemer vastgelegd wordt.

Indien de werknemer nu in staking gaat komt de werknemer niet langer zijn contractuele

overeenkomst na en kan dus in principe aangeklaagd worden wegens wanprestatie. Er zijn

echter meer dan genoeg rechterlijke uitspraken die ondertussen het recht op staken in de

feiten hebben erkend. Niettemin een blijvend spanningsveld tussen werkgevers en

werknemersorganisaties en geen ideale juridische situatie.

Laten we nog heel even stilstaan bij de verschillende soorten stakingen. We spreken

van een werkstaking als een groep personen opzettelijk gedurende een bepaalde periode

het werk neerleggen om een specifieke eis ingewilligd te zien. Werkstakingen spelen zich

steeds af in de sfeer van de globale arbeidsverhouding terwijl individuele stakingen een

weigering inhouden om een taak te volbrengen die tot een individuele arbeidsovereenkomst

terug te brengen is. We onderscheiden drie soorten werkstakingen: de professionele staking

die erop gericht is om loons- en arbeidsvoorwaarden te behouden of te wijzigen, de

solidariteitsstaking die tot doel heeft om andere stakers te steunen en de politieke staking die

het beleid in zijn algemeenheid wil aanklagen. In het overzicht van stakingen in de Gentse

Haven tijdens het interbellum zullen we kunnen vaststellen dat alle drie deze vormen van

staking voorkomen.313 Naast deze drie vormen van staking kunnen we ook drie

fundamentele verschillen constateren in de manier waarop een staking tot stand kan komen.

We spreken dan van  een regelmatige, spontane of wilde staking. Een regelmatige staking is

steeds het gevolg van het afspringen van onderhandelingen tussen patronaat en syndicaten.

Regelmatige stakingen zijn steeds door de vakbond erkend. Spontane stakingen ontstaan

louter op initiatief van de werknemers en worden soms achteraf door de syndicaten erkend.

Wilde stakingen worden niet erkend. Vogens de Belgische wet worden alleen regelmatige

stakingen erkend omdat de afspraken rond stakingsaanzeggingen zoals opgenomen in de

cao gerespecteerd worden.

Wanneer we nu naar de stakingen in de Gentse Haven kijken dan kunnen we

vaststellen dat het gros van de stakingen betrekking had op arbeidsvoorwaarden en dat de

eisen met betrekking tot arbeidsomstandigheden en loon ook meestal ingewilligd werden.

Solidariteitsstakingen daarentegen mislukten veel frequenter. Reden daartoe zou kunnen zijn

dat, voor de werkgever, stakingen omwille van sociale- of looneisen doorgaans wel pijn doen

in de portefeuille maar niets veranderen aan de initiële verhouding tussen de werkgever en

                                                  
313 Bijlage 47: verslag arbeidsconflicten behandeld door het Vast Bureau, 1936 – 1939.
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de werknemer, daar waar solidariteitsstakingen de positie van het werkgever zijn in twijfel

trekken.

Laten we tot slot nog even stilstaan bij de factoren die aan de basis konden liggen van

een staking tijdens het interbellum:

- het loonniveau was uiteraard een zeer belangrijk objectief van een staking. Vaak

vloeiden looneisen voort uit het feit dat de levensduurte steeg en de lonen niet

navenant meestegen of dat andere sectoren voor een vergelijkbare inspanning

betere lonen ontvingen.

- de arbeidsomstandigheden waren aan de haven zeer zeker ook bron van sociaal

conflict: het aantal mannen die werden ingezet, het feit of er al dan niet in ploegen

moest gewerkt worden, het ontbreken van noodzakelijk of veilig materiaal, de

bepalingen rond stukwerk.

- ook de stakingsbereidheid van de dokwerkers in het algemeen en de mate waarin de

vakbond stakingen wou erkennen en desgewenst via de stakingskas wilden

ondersteunen waren determinerende factoren.

- Laatst maar niet in het minst speelde het algemene economische klimaat ook een

cruciale rol bij het bepalen van de levensvatbaarheid de succesgraad van een

staking.
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5.2. De stakingen van 1932

De gevolgen van de internationale economische crisis en het monetaire wanbeleid

van de opeenvolgende katholiek-liberale regeringen dat gebaseerd was op een deflatoire

politiek zullen in de eerste helft van de jaren dertig garant staan voor een grote

stakingsactiviteit in gans het land. De gevolgen van de budgettaire ingrepen zullen namelijk

grotendeels op de schouders van de werknemers terecht komen. Deze crisis zal pas

enigszins tot stilstand komen op het moment dat de regering Van Zeeland in 1935 de moed

heeft om de Belgische frank te devalueren en België opnieuw in te schrijven in een

voorzichtige economische heropleving.

Ook in Gent neemt de agitatie toe. De eerste maanden van 1930 zullen een paar

kleinere oprispingen kennen in de textielsector die niet gedragen worden door de syndicaten.

Het zal pas in maart 1930 zijn dat de syndicaten de stakingen erkennen wanneer ze

vaststellen dat de stakingen een algemeen karakter beginnen aan te nemen en de

communisten op de loer liggen om de stakingen aan te sturen. Ook aan de haven ontstaan

er op dat moment een aantal wilde stakingen. In het algemeen zijn de syndicaten echter niet

enthousiast over de stakingsgolf die zich manifesteert en willen liefst zoveel mogelijk de

acties beperken of zelfs vermijden teneinde de nationale positionering, die er één was van

integratie en participatie aan het nationale beleid, niet in gevaar te brengen. Krachtmeetings

tussen arbeiders en patroons zijn te vermijden. Het patronaat van hun kant ziet in de

economische wantoestand het perfecte argument om de lonen systematisch onder druk te

zetten.

De crisis verdwijnt echter niet, de economie blijft sputteren en de werknemers zien

zich in toenemende mate geconfronteerd worden met werkloosheid en druk op de lonen

vanwege de werkgevers. Het basisloon van de havenarbeiders zal bijvoorbeeld in 1931

telkens met 2 frank verminderd worden. De syndicaten blijven echter vasthouden aan hun

visie dat stakingen in tijden van economische crisis gedoemd zijn om te mislukken en dat de

werknemers de loonschommelingen gekoppeld aan de index ook moeten accepteren als het

eens wat minder goed gaat. Diezelfde vakbonden zullen dan wel pleiten voor het accepteren

van de conventionele loonsverminderingen die gekoppeld zijn aan de index maar tegelijk hun

inertie bewijzen in het feit dat ze ook heel wat niet-conventionele loonsverminderingen niet

kunnen tegenhouden. Het eerste objectief van de syndicaten is dan ook een consolidatie van

de positieve materiële evolutie tijdens de economische bloeiperiode 1926 – 1929. Van enig

noemenswaardig conflict is er in de Gentse regio dan ook geen sprake. De rust is echter

bedrieglijk want in de tweede helft van 1931 zal de stakingsactiviteit enorm toenemen. De

arbeiders zijn de snel stijgende werkloosheid, de loonsverminderingen en de deflatoire

maatregelen van de regering meer dan beu.
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Na een uitbarsting in de chemische nijverheid (Union Chimique) ten gevolge van de

zoveelste loonsvermindering die de arbeiders daar moeten slikken zal ook aan de haven een

wilde staking uitbreken. Het feit dat de dokwerkers een derde loonsvermindering van 2 frank

moeten slikken in één jaar tijd is onaanvaardbaar en het deksel gaat van de ketel. Het zullen

vooral de communisten zijn die gehoor vinden bij de losse havenarbeiders die de staking

aansturen. De BTB zal de loonsvermindering aanvaarden en hierin gevolgd worden door het

gros van de vaste dokwerkers die al snel het werk opnieuw zullen hernemen. De tactiek van

de communisten om een eenheidsfront te vormen en de vertegenwoordigers van de

syndicaten buiten spel te zetten sorteert wel tot op zeker hoogte effect want sommige

categorieën van dokwerkers kennen geen loonsvermindering. Wanneer de aardappellossers

eind 1930 aan de haven een wilde staking ontketenen en de communistische strategie

nogmaals willen toepassen zullen zij bot vangen en moeten toekijken hoe andere

dokwerkers onder politiebegeleiding hun werk komen uitvoeren. De syndicaten geven geen

krimp.

In 1932 zal de maat echter meer dan vol zijn voor de bevolking: de werkloosheid blijft

stijgen (in Gent is één op drie arbeiders werkloos), de druk op de lonen neemt nog toe en het

blijft belastingsverhogingen regenen ten gevolge van de budgettaire politiek van de regering.

Opmerkelijke vaststelling is dat de stakingsfrequentie dan wel mag dalen maar de stakingen

duren langer en mobiliseren meer volk. Uitzondering hierop in de Gentse regio wordt

gevormd door de sector transport waaronder ook de haven ressorteert. Hoewel de lonen in

januari en maart opnieuw dalen breekt er slechts één staking uit. Dit is ongetwijfeld te wijten

aan het oprichten van de Paritaire Commissie eind 1931.314 Deze commissie ligt niet enkel

aan de basis van het Werkstatuut dat de verhoudingen aan de haven tussen werkgevers en

werknemers tot in detail zal regelen (waarmee niet gezegd dat er niet voldoende stof tot

discussie resteerde) maar dient ook als mechanisme om conflicten aan de haven snel en

efficiënt op te lossen waardoor de kans op staking nihil wordt. Wellicht speelt ook de

invoering van de loonboekjes hierin een rol. Wie als dokwerker aan de haven actief wou zijn

had een officiële erkenning nodig onder de vorm van een loonboekje. Deze loonboekjes

werden uitgegeven door de Syndikale Kommissie wat ervoor zorgde dat veel dokwerkers

eieren voor hun geld kozen en liever hun loonboekje hielden dan zich te verzetten tegen de

syndicale richtlijnen. Het stakingsgevaar zal in 1932, ondanks het feit dat er nog gemorreld

wordt aan de lonen, aan de haven grotendeels verdwenen zijn. Zonder het kanaliseren van

de strijdbaarheid en verzuchtingen van de dokwerkers in een paritaire overlegstructuur had

de situatie aan de licht ontvlambare haven er wellicht helemaal anders uitgezien.

                                                  
314 De Havenarbeider, nr. 12, november 1931, p. 3.
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Hoewel we mogen spreken van relatieve sociale rust aan de Gentse haven is dit niet

het geval in de rest van het land en in andere sectoren. Vanaf de tweede helft van 1931

zullen de arbeiders radicaliseren in hun houding. De voornaamste motieven blijven

economisch van aard en de werknemers zijn meer en meer de mening toegedaan dat men

een citroen niet kan blijven uitknijpen. De permanente druk die uitgaat van mogelijke

werkloosheid en loonsvermindering en het psychologisch effect afhankelijk te zijn van een

uitkering en elk moment uitgesloten te kunnen worden uit de actieve gemeenschap is niet te

onderschatten als motor voor actie. De syndicale leiding, zowel langs socialistische als

christelijke zijde, handhaaft een passieve houding, conformeert zich in toenemende mate

met het bestel en blijft de loonsverminderingen aanvaarden. Dit heeft echter twee

neveneffecten die zich nu ten volle manifesteren: ten eerste zullen de communisten in het

vacuüm duiken dat de klassieke syndicaten achterlaten en ten tweede zullen de arbeiders

zich in toenemende mate tegen de vakbondsleiding keren die dus de greep op de stakingen

en de arbeiders verliest (waar de communisten dan weer garen bij spinnnen). Uiteindelijk zal

de radicalisering van de arbeiders uitmonden in een globale stakingsbeweging die ontsnapt

aan de greep van de syndicaten.

Zowel de overheid als syndicaten kunnen echter niet langer rond de uitbarsting van

onvrede heen en zijn verplicht om maatregelen te nemen. De regering, die uiteindelijk het

leger en de rijkswacht moet inzetten om de algemene staking te beëindigen, zal voorlopig

haar deflatoir beleid op een laag pitje zetten en de syndicaten zullen zich pijnlijk bewust

worden van de kloof die in toenemende mate tussen het beleid en de achterban gaapt.

Langs christelijke zijde zal dit vooral resulteren in het aanscherpen van het eisenprogramma

en langs socialistische zijde vooral in onderlinge verdeeldheid omtrent de te varen koers. Dit

is het moment waarop het Plan van den Arbeid van Hendrik De Man uit de kast zal gehaald

worden.



158

5.3. De algemene staking van 1936

De werkstaking van 1936 was massaal, onverwacht en stond op het eerste zicht in

schril contrast tot de economische situatie. Immers, waar de stakingsgolf in 1932 nog het

gevolg was van een economische crisissfeer kende het land in 1936 een voorzichtige

economische heropleving. Het fundamentele verschil zat verscholen in het feit dat de

werknemers in 1932 protesteerden tegen de daling van de koopkracht ten gevolge van een

voorthollende inflatie en in 1936 staakten om een groter deel van de koek te krijgen. De

positieve conjunctuur zorgde er dan wel voor dat de bedrijfswinsten de hoogte ingingen maar

de arbeiders zagen dit niet vertaald in hun loon.

Ook op politiek vlak was er geen vergelijk mogelijk. Zaten de socialisten in 1932 nog

in de oppositie en hadden ze geen noemenswaardig politiek en economisch alternatief dan

was dat in 1936 helemaal anders. In 1935 zal het Plan van den Arbeid een nieuwe adem

geven aan het socialistische partijprogramma en zullen de socialisten zich op basis hiervan

duidelijk afzetten tegen de deflatoire politiek van de regering Theunis II (katholiek – liberaal),

de zogenaamde bankiersregering. In 1935 zullen de socialisten opnieuw toetreden tot een

driepartijen regering  (Van Zeeland I) en dit zal zo blijven tot aan de vooravond van de

Tweede Wereldoorlog.

Er was echter nog een zeer belangrijke politieke ontwikkeling die zich manifesteerde

in de tweede helft van de jaren 30. Samen met de herintrede van de socialisten in de

regering, die ook op internationaal vlak een tweede adem hadden gevonden in de actie

tegen het opkomende fascisme, verzekerden ook de extreem-rechtse en exrteem-linkse

partijen zich van de nodige zitjes in het parlement. De BWP mocht dan wel als overwinnaar

uit de parlementaire verkiezingen van 24 mei 1936 komen en de traditionele partijen

mochten dan wel een afstraffing van jewelste gekregen hebben, het waren vooral de KPB en

de extreem-rechtse partijen Rex en VNV die als overwinnaar uit de politieke arena kwamen.

Het is deze vreemde en niet gemakkelijk te duiden mix van politieke aardverschuiving en

groeiend zelfbewustzijn bij de arbeiders dat de algemene staking van 1936 zal ontstaan.

Bijzonder interessant, in het licht van deze scriptie, is dat de staking in oorsprong niet

erkend werd door de syndicaten maar op 2 juni 1936 spontaan ontstond aan de Haven van

Antwerpen. Naast de sfeer van agitatie die sowieso reeds in de lucht hing omdat de

dokwerkers zich op meerdere vlakken sociaal en economisch te kort gedaan voelden in

tijden van economische heropleving was de druppel die de emmer deed overlopen en de

directe aanleiding tot actie de moord op Albert Pot en Theofiel Grijp, twee socialistische

propagandisten en bestuursleden van de Antwerpse havenarbeidersbond die door Rexisten

in de nacht van 22 op 23 mei om het leven werden gebracht. Op 26 mei zal een 24-
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urenstaking uitgeroepen worden door socialistische havenarbeidersbond ten teken van rouw.

Ondertussen zullen de kommunisten dankbaar gebruik maken van de geladen sfeer om nog

meer koren op de molen te gooien en uiteindelijk zal de situatie op 2 juni exploderen en

zullen de Antwerpse dokwerkers spontaan in staking gaan. Hun voornaamste eisen zijn een

loonsverhoging van 14 frank, werken met volledige ploegen en afschaffing van overwerk,

systematisch inschrijven van lonen in loonboeken, aanwerving en uitbetaling op vaste uren

en plaatsen en een betere arbeidsinspectie.

De syndicaten weten in eerste instantie niet goed wat hen overkomt en keuren op 3

juni nog officieel de staking af. Onder druk van de stakers die niet van plan zijn om in te

binden en post vatten voor de vakbondslokalen zal de BTB al gauw de staking met tegenzin

erkennen. Ondertussen is de staking overgeslagen naar andere sectoren in het Antwerpse

en al gauw zullen de mijnwerkers uit Henegouwen, de Waalse kolenbekkens en

staalindustrie, de Gentse textielindustrie enz. ook het werk neerleggen. Nieuw in de

stakingsdynamiek zijn de zogenaamde fabrieksbezettingen die uit Frankrijk kwamen

overgewaaid. Op 14 juni is er reeds sprake van een nationale staking en een half miljoen

stakers en ligt het land zo goed als plat. De nationale vakbondskoepels hebben ondertussen

de staking erkend, de zogenaamde staking der 500.000, maar aarzelen om de eis voor een

40-urenweek meteen over te nemen.

Ook de Gentse Haven is onrustig en de afgevaardigden van de BTB hebben de

grootste moeite om de gemoederen onder controle te houden. Ze slagen er in eerste

instantie nog in om de dokwerkers te overtuigen dat Gent wel mee de vruchten zou plukken

van het inwilligen van de looneisen in Antwerpen maar kunnen toch niet verhinderen dat er

een solidariteitsactie op touw gezet wordt en dat er geen enkele boot moet aanmeren die

overkomt uit Antwerpen. Ondertussen maken ook de Gentse dokwerkers hun eisenpakket

dat zich grotendeels aansluit bij het Antwerpse met als centrale elementen een

loonsverhoging van 14 frank per dag, afschaffing van overwerk en een stipte toepassing van

het ploegenstelsel, over aan de patroons. De werkgevers slagen er echter niet in om kort op

de bal te spelen en treuzelen met hun tegenvoorstel inzake de loonsverhoging. Het geduld

van de Gentse dokwerkers is nu ook ten einde en op 15 juni zal ook het werk aan de Gentse

haven neergelegd worden. Deze staking zal niet zonder slag of stoot verlopen en zowel in de

Antwerpse als Gentse haven zullen er incidenten gebeuren. In de Borinage en de regio Luik

waar de vakbondssfeer sowieso altijd wat grimmiger was zal het wel regelmatig tot een

handgemeen komen tussen de stakers en de ordetroepen (te Quaregnon zal ook één dode

vallen te gevolge van een verdwaalde politiekogel).
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Hoewel de sfeer opgeladen maar nooit gewelddadig zal worden doen er zich in Gent

algemeen en aan de haven in het bijzonder ook een aantal incidenten voor.315 Reeds op 5

juni leggen dokwerkers op aansturen van een aantal kommunisten het werk gedeeltelijk neer

bij de Vlaye Natie en stoppen het lossen van hout op één boot. De rijkswacht zal uiteindelijk

de stakers uit elkaar drijven en verdere pogingen om het werk aan de haven stil te leggen

verijdelen. Op 16 juni zullen de dokwerkers vergaderen en na het verwerpen van een verslag

van het havencomité beslissen om de algemene staking uit te roepen. Op 17 juni zijn alle

havenarbeiders effectief in staking. Op 17 juni zal de Oost-Vlaamse provinciegouverneur

Jules Ingenbleek tevens in Gent een samenscholingsverbod uitvaardigen en de haven laten

bewaken door gendarmes die gemachtigd zijn om desgewenst hardhandig op te treden.

Diezelfde dag nog zal de rijkswacht een manifestatie van 200 dokwerkers met de wapenstok

uiteen drijven bij houtzagerij Van Horebeke. Naast de onrust in de haven deden de

ongeregeldheden zich voornamelijk voor in de bouw- en de textielsector waar de

werknemers ofwel zelf het werk neerleggen of verhinderd worden in hun activiteiten door

groepjes rondtrekkende stakers die het verbod om samen te troepen negeren. Onder deze

laatsten bevonden zich regelmatig dokwerkers van de communistische zijde.

Eerste Minister Van Zeeland wil de situatie niet verder laten escaleren en zal op 13

juni, of exact één dag nadat een gemeenschappelijk vakbondsfront bij hem hun eisen op

tafel had gelegd, een nieuwe regering van nationale unie vormen met de drie traditionele

partijen. Het eisenprogramma van de vakbonden is voornamelijk opgebouwd rond het punt

van de invoering van de veertigurenweek wat door beide vakbonden ondertussen als

officiële eis opgenomen is, het betaald verlof, de verlaging van de pensioenleeftijd en de

schoolplicht. Op 17 juni neemt Paul Van Zeeland een historische beslissing voor de

toekomst van het sociaal overleg en roept de allereerste Nationale Arbeidsconferentie (NAC)

uit de Belgische sociale geschiedenis bij elkaar. Dit sociaal overleg op nationaal niveau zal

later permanent verankerd worden in de NAR of Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad

voor het Bedrijfsleven. Deze NAC verschilt van het paritaire overleg omdat er drie partijen

aan tafel zitten namelijk werkgevers, werknemers en overheid (de sociale partners) en de

besluiten betrekking hebben op alle werknemers in de privé sector terwijl de PC’s sectorieel

georganiseerd zijn. Voor de vakbonden is het geen grote opgave om mee aan tafel te

schuiven bij dit sociaal overleg op nationaal niveau. Langs de christelijke zijde ligt deze

samenwerking in het verlengde van de geest van het corporatisme en het streven naar

klassensamenwerking zoals gepropageerd in de encycliek Quadragesimo Anno. Langs

                                                  
315 In Gent zullen in 1936 26.638 stakers genoteerd worden in 322 bedrijven. Bron: VERMOTE, Michel. Stakingen
te Gent en de Kanaalzone, juni 1936 – mei 1940. Onuitgegeven licntiaatsverhandeling RUG, 1979, p. 78.
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socialistische zijde lag dit volledig in de lijn van hun reformistische positionering waarbij niet

langer gekozen werd voor revolutie maar voor integratie door evolutie.

De werkgevers liggen behoorlijk dwars en willen onderhandelen op het niveau van de

lokale PC’s en niet over het principe van de 40-urenweek. Premier Van Zeeland is echter

onwrikbaar en wringt de arm om van het patronaat. Uiteindelijk zal de eerste NAC een

loonsverhoging opleveren, zal de vrijheid van vakvereniging algemeen herbevestigd en

erkend worden door het patronaat, wordt de kinderbijslag verhoogd en krijgen recht op zes

dagen betaald verlof (KB van 27 januari 1937) wat een vakbondseis was die reeds na de

Eerste Wereldoorlog ten berde werd gebracht.  De besluiten die werden getroffen in het NAC

konden de stakers echter pas overtuigen op het moment dat deze effectief werden omgezet

in concrete afspraken op niveau van de PC’s. Op 21 juni 1936 deelt Minister van Arbeid

Delattre mee dat de meeste PC’s tot een positief besluit gekomen zijn waarna het nationaal

comité van de SK beslist dat de eisen in voldoende mate ingewilligd zijn en heft de staking

op.

Uiteindelijk zal ook de wet op de 40-urenweek op 9 juli 1936 door honderdzestig

volksvertegenwoordigers (23 tegen) goedgekeurd worden, voorlopig echter enkel voor

nijverheden met zware, ongezonde en gevaarlijke werkomstandigheden en in die mate dat

de economische heropleving dit ook daadwerkelijk mogelijk zou maken. In de feiten zal de

arbeidsduurverkorting naar 40 uren nog lang na de Tweede Wereldoorlog veelbesproken zijn

maar weinig concrete resultaten opleveren en in 1945 zal de 48-urenweek nog steeds de

norm zijn. Aan de haven van Antwerpen zal het invoeren van deze wet opnieuw voor enige

commotie en beperkte arbeidsonderbreking zorgen want de invoering daarvan impliceert ook

dat er opnieuw gemorreld zal worden aan de uurroosters van de dokwerkers. Volgens de

BTB gaat het hier om een handvol werkweigeraars die er toch nog in slagen om de haven

globaal te ontwrichten. Uiteindelijk zal het Nationale Comité van de Antwerpse haven op

uitdrukkelijk verzoek van Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg Achille Delattre een

nieuwe uurregeling en oplossing voor dit probleem uitwerken en zal er daartoe een

regeringscommissie worden opgericht die het probleem van de 7-urendag aan de haven ten

gronde moet onderzoeken. Wanneer de commissie eind juli haar rapport voorlegt aan de

minister blijkt dat werkgevers en werknemers het niet eens kunnen worden en zullen vooral

de werkgevers zich nadrukkelijk verzetten tegen het invoeren van dit nieuwe urenstelsel.

Belangrijk om op te merken is dat de werkgevers hier voor de eerste maal zeer prominent

het argument ‘concurrentieverlies’ tegenover andere havens naar voren zullen schuiven. De

regering is echter onvermurwbaar en na het verschijnen van een KB terzake is de werkdag

van 7 uren voor alle ploegen aan de haven een feit. Delattre eist een strikte toepassing vanaf

1 oktober 1937 in de haven.  Laten we nog even terugkeren naar het resultaat van de
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staking voor wat betreft de rest van het eisenpakket zoals naar voren werd geschoven bij het

begin van de staking.

In de Antwerpse haven zullen de eisen van de dokwerkers al gauw ingewilligd

worden en komt er naast een loonsverhoging van 12 frank ook een nieuwe regeling van het

ploegenstelsel, een akkoord rond afschaffing van alle overwerk (enkel bij heirkracht),

regelmatig inschrijven van lonen in een  loonboek, regelmatige uitbetaling lonen op vaste

uren met voldoende personeel, aanwervingen op vaste standplaatsen in daartoe voorziene

aanwervingsbureaus en de erkenning dat arbeid binnen de begrenzing van de haven enkel

door officieel ingeschreven havenarbeiders mag gebeuren. De Antwerpse dokwerkers

kunnen vrede nemen met het bereikte resultaat en gaan na vijf dagen opnieuw aan de slag.

Op 23 juni zullen ook de Gentse dokwerkers opnieuw aan de slag gaan nadat een akkoord

werd bereikt omtrent de toekenning van een loonsverhoging van 12 frank en de definitieve

oprichting van vaste aanwervingslokalen waarvoor Stad Gent de bouwkosten draagt en de

Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid instaat voor de infrastructuur en

de verzekering.. De trafiek herstelt zich snel maar het werk in de haven zal nog niet meteen

helemaal kunnen hervat worden omdat de staking bij het sleepbootpersoneel voortduurt.
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Besluit

Het schrijven van een scriptie met betrekking tot sociaal overleg op een moment dat

er opnieuw sprake is van een wereldwijde crisis of toch op zijn minst een stevige

economische recessie is ietwat bevreemdend. Enerzijds is het moeilijk om als sociaal

geëngageerd historicus te ontsnappen aan de lichte vorm van euforie die opborrelt als er

tijdens het interbellum alweer een succes(je) geboekt werd betreffende verbetering van de

loon- en arbeidsomstandigheden en het systeem dat fundamenteel krom was weer iets

rechter werd.

Anderzijds slaat de euforie al even snel om in bezorgdheid wanneer we vandaag op

continue basis heel wat sociale verworvenheden die toen het daglicht zagen onder

toenemende druk zien staan (lonen, indexkoppeling, stakingsrecht, enz.) en moeten

vaststellen hoe broos een systeem van sociaal overleg en evenwicht is.

Bij aanvang van het interbellum kan het maatschappelijke enthousiasme na een alles

verwoestende oorlog niet stuk en zullen de syndicaten een zeer vruchtbare voedingsbodem

vinden om zich in toenemende mate te manifesteren als spreekbuis van de werknemers. Zij

zullen daarbij op een ietwat perverse wijze ook door de overheid en het establishment

aangemoedigd worden om mee het beleid uit te maken in ruil voor een reeks sociale

tegemoetkomingen waarvan we vandaag nog steeds mogen genieten (betaald verlof,

pensioenen, 40-urenweek, werkloosheidsverzekering, etc.). Het dient daarbij opgemerkt te

worden dat dit in eerste instantie een verdienste is van de socialistische vakbond die in

oorsprong een stuk actiegerichter was en een scherper eisenpakket had dan de christelijke

zijde die nog lang zal blijven worstelen met zijn corporatistische ideologische basis en poging

tot klassenverzoening.316

Aan die beleidsparticipatie of norm van wederkerigheid, zoals Jelle Visser en Anton

Hemerijck dat zo mooi noemen in ‘een Nederlands Mirakel’, hing echter ook een prijskaartje.

Meegenomen worden in de besluitvorming betekende namelijk ook zich tot op grote hoogte

conformeren aan het bestaande bestel. Het verging de BWP en in haar kielzog de Syndikale

Kommissie niet anders. Hoe groter de sociale verwezenlijkingen die konden afgedwongen

worden hoe meer de socialisten van hun authentieke ziel moesten prijsgeven en afstand

                                                  
316 Karel Van Isacker vat het perfect samen.: “… uiteindelijk kan niemand ontkennen dat de socialisten prachtig
werk hebben verricht aan de haven. Wanneer men de afgebeulde, door jenever vergiftigde stumperd zonder
rechten van het einde der negentiende eeuw, vergelijkt met de dokwerker die 30 of 40 jaar later met de patroons
paritair het havenbeleid regelt, gaat men begrijpen wat een som geduld, inspanningen en offers er nodig zijn
geweest om dit resultaat te bereiken. De socialisten zijn niet de enigen geweest om ene nieuwe tijd te bouwen, en
alleen hadden zij het niet gekund: de christelijke democraten hebben vanaf de jaren 20 positief en vruchtbaar
meegewerkt; het paritair havenbeleid kon de gevaarlijke crisissen maar overleven dankzij de ruime geest en de
toegeeflijkheid van de patroons.” Uit: VAN ISACKER, Karel. De Antwerpse dokwerker 1830-1940. pp. 224 – 225.
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moesten nemen van het uitbouwen van een echt maatschappelijk alternatief. De

verworpenen der aarde kregen het zelf ook alsmaar moeilijker om uit hun luie zetel te

komen.

Niettemin wil en zal ik de verdienste van de vakbonden in dat bijzondere tijdsgewricht

niet minimaliseren. Het tot op zekere hoogte conformeren aan een bestaande

maatschappelijke ordening lag ook aan de basis van een uniek sociaal model waarbij

overleg in de plaats van conflict kwam en waar de syndicaten in ruil voor het beheersen van

hun achterban definitief erkend werden als sociale partner. Dat dit model van sociaal overleg

vruchtbaar is en op langere termijn garant staat voor welstand en economische vooruitgang

weten we ondertussen met zekerheid. Dat het af en toe eens een stevige trap tegen de

schenen nodig heeft onder de vorm van hardere sociale actie om vooruit te blijven gaan

weten we al evenzeer. Onderhandelen kan er op zich ook hevig aan toe gaan maar

eindeloos onderhandelen is wellicht de meest probate methode om iemand in slaap te

sussen.

Maar bovenal, en dat was aan de Gentse haven niet anders, sociaal overleg is en

blijft een werk van mensen. Het thema kan nog zo belangrijk zijn, als de onderhandelaars

niet gemotiveerd zijn of hun verantwoordelijkheden niet opnemen komt er alleen maar slappe

besluitvorming uit. Eén van de oorzaken van het succes op het gebied van sociale

ontwikkelingen aan de Gentse haven is volgens mij dan ook te vinden in het feit dat

gedurende het ganse interbellum doorgaans dezelfde mensen plaats namen aan de

debattafel, afgevaardigden van werkgever, werknemers en Stad Gent die elkaar ten lange

leste door en door kenden en, tot op zeker hoogte, wellicht ook vertrouwden. Het is alleszins

opmerkelijk dat heel wat figuren die het sociaal overleg aan de Gentse haven vorm gaven

gedurende het grootste deel van het interbellum op post bleven. Na weken door de

verslagen van de Gemeenteraadscommissie, het Arbeidskomiteit en het Vast Bureau te

ploegen lijken namen als Schepen Siffer, Burgemeester Vander Stegen, Handelsbestuurder

Vandeputte, Havenkapitein Blonde, Kimpe en Reyniers voor de werkgevers, Verschraege,

Bracke en De Witte voor de BTB en Huyghe voor het christene syndicaat bijna oude

bekenden waarvan het moeilijk afscheid nemen is.

Het feit dat dit overleg aan de Gentse haven uiteindelijk garant stond voor een stevig

akkoord rond loon- en arbeidsvoorwaarden, dat er zich een structuur ontwikkelde waarin het

belang van een individuele sociale partner werd overstegen en dat er zelfs nog sprake was

van een relatieve sociale vrede als de rest van het land in rep en roer stond is dan ook

ongetwijfeld het resultaat van dit wederzijdse vertrouwen. Niet van zich ingraven in de

loopgraven van het grote gelijk maar van zoeken naar het ideale compromis waarbij de wijn

voor alle partijen nog drinkbaar blijft. Dat dit niet altijd van een leien dakje liep is evident en

dat er soms toegevingen moesten gedaan worden die moeilijk door te slikken waren ook
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maar het gebeurde wel. Onderhandelingen over loon waren daarbij nog niet het grote issue

zolang deze in een kader konden gebeuren waarin de patroon zich ten volle gerespecteerd

wist in zijn patroon zijn. De werkgevers collectief achter de ontwikkeling van vaste

standplaatsen, loonboeken, beperken van vrije aanwerving en wijziging van uurstelsels

krijgen was een ander paar mouwen. Het kon maar omdat er aan de werknemerszijde al

evenzeer mannen met lef zaten die minder populaire maatregelen naar hun achterban

trokken en deze konden doordrukken in functie van een groter belang. Het ploegenstelsel

laten doorslikken of een indexkoppeling die ook negatief kan werken gaan motiveren kan

tellen als voorbeeld terzake.

Gedurende de ganse oefening heb ik mezelf de vraag gesteld wie nu eigenlijk de

meeste onderhandelingscapaciteit had en wie zwaarst op de agenda woog. Ik durf te

concluderen dat het de afgevaardigden van de socialistische vakbond waren. Niet enkel

omdat zij de macht van het getal achter zich hadden maar ook omdat het sluwe

onderhandelaars bleken te zijn die wisten hoe ze de werkgevers tegen elkaar moesten

uitspelen, wanneer ze gas moesten terugnemen of net op de gaspedaal gaan staan en even

de tanden laten zien. Wat ze echter niet deden was hun vaste gesprekspartners aan de

werkgeverszijde bruuskeren of loze dreigementen rondstrooien met betrekking tot eventuele

acties die de haven zouden kunnen verlammen. Daar tegenover staat dan weer dat de

vertegenwoordigers van de werkgevers wellicht een moeilijker opdracht hadden binnen een

kader van sociaal overleg. Waar de socialistische vakbond kon spreken in naam van grofweg

75 à 80 % van de dokwerkers, bestond er niet zoiets als een groot overkoepelend

werkgeverssyndicaat en was er altijd wel ergens te velde een werkgever die er op een

cruciaal moment in de onderhandeling voor opteerde om solo te gaan rijden en daarmee

alles onder druk zette en zijn onderhandelaars in hun hemd. Uiteindelijk speelde niettemin bij

de werkgevers ook de macht van het getal. Als er maar voldoende stouwers of makelaars

achter een voorstel stonden dan moest de rest wel volgen.

Laatst maar niet in het minst kunnen we ook niet voorbij aan de rol die de stedelijke

overheid heeft gespeeld in het ganse wordingsproces. Achteraf bekeken was het een zeer

intelligente zet van het Gentse stadsbestuur om te investeren in een sociale

overlegstructuur. Niet enkel was daarmee de sociale vrede grotendeels gewaarborgd maar

de stedelijke overheid had als uitbater van de haven ook op permanente basis greep op alle

ontwikkelingen en kon de onderhandelingen vanuit een semi-neutrale positie mee in een

bepaalde richting sturen.

Het zou echter fout zijn bij het einde van deze opdracht om de sociale partners enkel

op hun individuele merites te evalueren. De ganse evolutie die de sociale omkadering aan de

Gentse haven doorgemaakt heeft en het ganse geheim van sociale onderhandeling tout

court stond of viel met het respect dat de participanten voor elkaars visie en standpunten
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toonden zonder daarbij de eigen agenda uit het oog te verliezen. Het bleek de perfecte

methode te zijn om het leven en de werkomstandigheden van een paar duizend dokwerkers

op minder dan twintig jaar substantieel te verbeteren en lag mee aan de basis van het feit

dat er vandaag nog steeds een Gentse haven is die op de economische wereldkaart staat.

Het zou dan ook van weinig fatsoen getuigen om de laatste woorden niet te gunnen aan

twee gemotiveerde protagonisten aan de onderhandelingstafel namelijk Dhr. Reyniers,

afgevaardigde van de stouwers, en Dhr. De Meyer, afgevaardigde van de BTB.

Reyniers: “in naam der patroons, dankt de H.H. werknemers om tot zulk een besluit te zijn

gekomen en wijst tevens op de wederzijdsche toegevingen, die leiden moesten tot een

spoedige oplossing in deze kwestie.”

De Meyer: “in naam der werknemers, dankt de H.H. patroons voor hun taktvol optreden; hij

herinnert er aan hoe de besprekingen werden gevoerd in een geest van wederzijdsch

begrijpen.”

Verslag Gewestelijk Comité 1936
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Lijst van afkortingen

ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond

AC Algemene Centrale

ACV Algemeen Christelijk Vakverbond

ACW Algemeen Christelijk Werknemersverbond

AMSAB – ISG Archief en Museum voor de Socialistische Arbeidersbeweging –

Instituut voor de Sociale Geschiedenis

BTB Belgische Transportarbeidersbond

BVV Belgisch Vakverbond

BWP Belgische Werkliedenpartij

CEPA Centrale des Employeurs au Port d’Anvers (Centrale der Werkgevers

aan de Haven van Antwerpen)

CEPG Centrale des Employeurs du Port de Gand (Centrale der werkgevers

aan de haven van Gent)

CBM Compagnie Belge de Manutention

CMB Centrale der Metaalbewerkers

CMB Compagnie Maritime Belge

CPB Communistische Partij België

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

CPB Communistische Partij België (later KPB)

FED Force, Eclairage et Docks de Gand

IAO Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation)

KB Koninklijk Besluit

KP Kommunistische Partij

NAC Nationale Arbeidsconferentie

NKF Nationaal Krisisfonds

NDAW Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid

PC Paritair Comité

POB Parti Ouvrier Belge

SA Stadsarchief

SAF Stakeholders Advies Forum

SERV Sociaal Economische Raad van Vlaanderen

SK Syndicale Kommissie

VNV Vlaams Nationalistisch Verbond
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Verantwoording bronnenapparaat

Deze scriptie kwam tot stand in bescheiden navolging van het doctoraal proefschrift

van Stephan Vanfraechen met betrekking tot de arbeidsverhoudingen in de haven van

Antwerpen tussen 1880 en 1972. Hoewel  het tijdsframe bij dr. Vanfraechem ruimer dan het

mijne is en de Antwerpse haven in alle opzichten veel forser uit de kluiten gewassen is dan

de Gentse, vormde zijn boek (Een sfeer om haring te braden. Arbeidsverhoudingen in de

Antwerpse haven.) de ideale springplank voor het inhoudelijk afbakenen van mijn proefwerk,

hoewel geen kopie, en speurtocht naar adequate bronnen en literatuur. De mechanismen

van arbeidsorganisatie, arbeidsverhouding en overleg die in beide havens actief zijn

vertonen namelijk, logischerwijs in een relatief gelijkaardige context, grote parallellen.

Hoewel we al evenzeer zullen kunnen vaststellen dat timing van sociale ontwikkelingen en

sfeerzetting bij sociale onderhandeling en conflict dan weer helemaal niet gelijk sporen. Hoe

dan ook, het zeer vlot lezende boek en de artikels die Vanfraechem reeds publiceerde

vormen ook de fond van mijn werk. In navolging van hem opteer ik er eveneens voor om

geen gortdroge opsomming te brengen van feiten en mijn eindwerk volstrekt onleesbaar te

maken door duizenden voetnoten te produceren waarin voortdurend verwezen wordt naar

andere auteurs en archiefbronnen. Ik kies wel expliciet voor een eerder literaire stijl en tekst

die niet enkel toegang verleent aan ervaren historische onderzoekers maar voor de rest

hermetisch gesloten blijft voor andere geïnteresseerden. Ik wil tegelijk echter geen onrecht

doen aan eender welke auteur bij wie ik de mosterd haalde en refereer in het

voetnotenapparaat naar andere auteurs als ik expliciet gegevens of stukken tekst van hen

overneem. Verder geef ik bij het begin van een nieuw hoofdstuk, waar nodig en wenselijk,

ook telkens aan op wie ik mij baseerde om het hoofdstuk te schrijven en welke de

voornaamste referentiewerken waren.

Wie op zoek gaat naar algemene achtergrondliteratuur met betrekking tot ‘de

ontwikkeling van het sociaal overleg met betrekking tot de Gentse haven tijdens het

interbellum’ en dit als zoekterm ingeeft in archiefdatabanken en bibliotheekcatalogi komt van

een zeer kale reis thuis. Hoewel er al enig historisch werk verricht is rond de haven van Gent

in zijn algemeenheid is de oogst met betrekking tot het interbellum bijzonder mager.

Gepubliceerde archiefbronnen zijn niet te vinden en inzake literatuur moeten we het stellen

met een aantal algemene werken van o.a. Johan Decavele en René De Herdt of André

Capiteyn. Van zeer grote hulp maar bijwijlen van niet al te hoogstaande literaire kwaliteit

waren de onuitgegeven scripties van Stefaan Dhont betreffende het leven van de Gentse
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dokwerker tussen 1932 en 1964 (met een aantal mooie transcripties van interviews met

dokwerkers) en van Edmond Martin, Alain Van Den Berghe, Florent Van Gheem en Michel

Vermote die respectievelijk het stakingsrepertorium van Gent (1919 –  1927, 1927 – 1929,

1930 – 1936 en 1936 – 1940) tijdens het interbellum onderzochten. Zij hadden daarbij de

nodige aandacht voor het brede socio-economische kader waarbinnen deze stakingen zich

afspeelden alsook voor de haven als afzonderlijke bedrijfstak. Deze onuitgegeven scripties

lagen ook aan de basis van het hoofdstuk dat specifiek de stakingsdynamiek en de juni-

stakingen van 1932 en 1936 tot onderwerp heeft. Ook het werk van Gita Deneckere was een

welkome aanvulling zowel voor wat betreft de staking van 1936, de rol van de communisten

tijdens het interbellum (niet uitgediept in deze thesis maar onmogelijk om volledig links te

laten liggen) en de algemene achtergrond van de syndicale beweging in Gent zoals

geschetst in Rood of geen Brood, onderdeel van het interbellum in Gent onder redactie van

Andé Capiteyn.

 Hoewel dit zich ook in een Antwerpse context afspeelt kan iemand die de haven als

onderwerp heeft niet rondom het werk van Karel Van Isacker. Weliswaar enigszins

gedateerd maar tegelijk nog steeds zeer volledig materiaal voor wat het leven en werk van

de dokwerker betreft en zonder evenknie voor de Gentse haven tenzij dan een weliswaar

compleet verouderd maar nog steeds zeer lezenswaardig boek uit 1933 van Alfons

Devreese. Niet enkel overzichtelijk, inhoudelijk sterk onderbouwd en voorzien van de nodige

bronverwijzingen maar ook bijzonder interessant omdat het tot stand gekomen halverwege

het interbellum en dus midden in het tijdsframe dat mijn onderzoek begrensd.

In de geschiedschrijving staat een gebeurtenis nooit op zichzelf en is het m.i.

absoluut noodzakelijk om een welomschreven onderzoeksthema ook in te bedden in de

bredere, sociale, politieke en economische context die speelde op het moment van de

gebeurtenissen. Deze scriptie handelt over sociale ontwikkelingen en verhoudingen op een

zeer particulier moment waarin komaf werd gemaakt met een arbeidsrelatie oude stijl en

waarbij tegelijk de eerste kiemen gezaaid werden voor een systeem van sociaal overleg dat

pas na de Tweede Wereldoorlog tot volle wasdom zal komen. Het leek mij dan ook

noodzakelijk om deze globalere ontwikkeling als noodzakelijke achtergrond mee te geven.

Originaliteit claimen in het ontwikkelen van visie en literatuur daaromtrent zou pretentieus en

onwaar zijn en het betreffende hoofdstuk kwam dan ook tot stand op basis van materiaal dat

een aantal eminente historici en politicologen eerder bundelden in hun referentiewerken

terzake. Ik ben zonder exhaustief te willen zijn op zijn minst schatplichtig aan Rik Coolsaet,

Helmut Gaus, Dirk Luyten, Theo Luyckx en Marc Platel, Marc Reynebeau, Mark Van Den

Wijngaert alsook Els Witte en Jan Craeybeckx.

Ook voor de belangrijkste protagonisten, de syndicaten, viel ik terug op

standaardwerken. Niet enkel omdat ik uiteindelijk geen onderzoek naar de syndicaten voerde
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maar wel naar de sociale ontwikkelingen in het algemeen en tegelijk omdat het onmogelijk is

om die sociale verwezenlijkingen in kaart te brengen zonder de ontwikkeling van de

vakbondsstructuren en de manier waarop ze zich tegenover elkaar, werkgevers en overheid

positioneerden te belichten. Bijzonder waardevol was het werk van Kurt Vandaele omwille

van de kritische analyse en het opgepoetst ter beschikking stellen van noodzakelijk

cijfermateriaal van de BSP en Syndikale Kommissie betreffende de graad van syndicalisatie,

sectoriële en geografische verdeling, verhoudingen tussen de syndicaten etc. Hetzelfde kan

gezegd worden van het werk van Patrick Pasture en Jozef Mampuys die het noodzakelijke

cijferwerk aanleverden voor de christelijke vakbond. Noodzakelijke cijfers die aangevuld

werden met het referentiewerk van Guy Vanthemsche voor wat betreft de werkloosheid in

België. Vanthemsche levert daarbij niet enkel de kritisch geëvalueerde cijfers maar

analyseert ook de waarde daarvan(welk doel dienen de cijfers), de tekortkomingen en

interpretatierisico’s.

Zoals eerder aangegeven vormen de syndicaten geen onderzoeksonderwerp op zich

maar ze zijn wel de cruciale spil en meest belichte actor doorheen dit werk. Onmogelijk dus

om niet grondig stil te staan bij hun groei, ontwikkeling en strijdpunten. Ook hier deed ik

beroep op een aantal standaardwerken. Algemeen vond ik een stevige basis voor de

socialistische zijde bij de uitgaven van  Jan Dhondt en het AMSAB-ING en Luc Peiren.

Hoewel misschien wat gedateerd leverde Mandy Nauwelaerts in een artikel gepubliceerd in

het BTNG een boeiende kijk op de reformistische ingesteldheid van SK en BWP tijdens het

interbellum. Voor de christelijke zijde baseerde ik mij hoofdzakelijk op ‘de christelijke

arbeidersbeweging in België 1891 – 1990’ het werk terzake onder redactie van Emmanuel

en samengesteld door een schare historici naar aanleiding van 100 jaar Rerum Novarum en

in minder mate op deel 3 van een eerder achterhaald maar toch nog stevig basiswerk uit

1966 van Servatius Herman Schol (overigens met bijdragen van Frans Masereel)

betreffende 150 jaar katholieke arbeidersbeweging in België (1789 – 1939). Zonder dit als

kapstok te willen gebruiken voor mijn scriptie leerde ik bijzonder veel over denken rond

machtsstructuren en organiseren van het samenspel tussen maatschappelijke krachten

(overheid, werkgevers en werknemersorganisaties) van arbeidssocioloog Jelle Visser.

Laatst maar niet in het minst ging ik voor een aantal technische aspecten ten rade bij

specialisten terzake. Patrick Devos voor de evolutie van de arbeidsduur en Peter Scholliers

voor alles wat betrekking heeft op onderzoek over lonen, koopkracht en vooral

indexkoppeling. Alvorens over te stappen naar de archiefbronnen toch ook meegeven dat de

literatuur royaal aangevuld werd met digitale bronnen. Volgende websites bezorgden mij

relevante en bruikbare achtergrondinfo voor alles wat syndicale geschiedenis en

organisatiestructuur betreft van zowel het socialistische huis als de katholieke koepel:

abvv.be, amsab.be, acv-online.be en acw.be. Zowel voor de havenomgeving als de sociale
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ontwikkeling bleken de websites van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

/ havencommissie) als van de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en de FOD

Sociale Zekerheid zeer gebruiksvriendelijk en informatief.

Betreffende het onderzoek naar archiefbronnen baseerde ik mij op de beschikbare

stukken met betrekking tot de haven algemeen en dokwerkers in het bijzonder in zowel het

Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis als het Stadsarchief van Gent. Het dient gezegd

te worden dat het Amsab-ISG niet noemenswaardig veel interessant materiaal opleverde

voor de periode van het interbellum. Zowel archiefreeks 32 – BSP Gent – Eeklo als

archiefreeks 43 – BTB afdeling Gent ging systematisch door de vingers. Een aantal

interessante pamfletten, loonboekjes, verslagen van socialistische interventies in de

gemeenteraad tussen 1895 en 1932 en een intrigerend ego-document van het

communistische gemeenteraadslid en dokwerker Verkest waren tot op zeker hoogte

bruikbaar. In een verdere fase van onderzoek zou het ongetwijfeld de moeite lonen om met

een fijne kam door statuten en verslagen van de BTB, SK en BWP te gaan alsook de

berichtgeving in de syndicale pers door te lichten. Het Amsab-ISG is in het bezit van een

substantieel deel van de archieven terzake.

Een snelle eerste doorlichting van het beschikbare archiefmateriaal met betrekking tot

sociaal overleg in het Gentse Stadsarchief stelde mij al gauw voor een keuze zowel naar

timing toe als invalshoek. Enerzijds kon ik in het Amsab doorgaan op de verslaggeving

vanuit de socialistische structuren, anderzijds vond ik in het Stadsarchief een aantal

ontzettend rijke bronnenreeksen (archiefreeks HAVEN) die rechtstreeks betrekking hadden

op het sociaal overleg aan de Gentse haven. Ik heb ervoor geopteerd om mijn aandacht toe

te spitsen op deze laatste en alle beschikbare verslagen van de Gemeenteraadscommissie

van de haven, het Arbeidscomiteit en het Bestendig Bureel door te nemen alsook alle

documenten zoals briefwisseling, mededelingen van overheden, arbeidstatuten en

overeenkomsten tussen werkgevers en werknemers en havenstatistieken door te nemen en

samen te vatten. Meer dan ooit een te verantwoorden keuze als ik nu met enige afstand

bekijk welke rijkdom aan informatie dat heeft opgeleverd betreffende de wijze waarop het

debat werd gevoerd, hoe de verhoudingen aan de onderhandelingstafel waren en welke

compromissen er werden gesloten. Het dient niettemin opgemerkt dat de reeksen met

bewaarde verslagen voor wat betreft Arbeidscomiteit en Vast Bureau onvolledig waren maar

niet in die mate dat er geen verhaallijn te volgen was en dat er in de bewaarde verslagen van

de Gemeenteraadscommissie voor de haven, die overigens wel zeer volledig bewaard zijn

van 1920 tot 1939, een kloof gaapt tussen maart 1935 en mei 1938. Bijzonder jammer en

wellicht niet toevallig dat de verslaggeving rond het stakingsjaar 1936 volledig ontbreekt. We

hebben dit hiaat proberen opvullen met verslagen van het Arbeidscomiteit en literatuur.
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Zeker ook het vermelden waard zijn een collectie jaarboeken van de haven (reeks HA308 -

jaargangen 1930, 1933 tot 1938) die toelieten om een correct en accuraat zicht te krijgen op

scheepvaart- en goederenbeweging, bedrijven die actief waren aan de haven en financiële

resultaten.

Dat dit onderzoek en het beschikbare bronnenmateriaal niet volledig werd uitgepuurd

is louter te wijten aan een factor tijd die een machtiger vijand bleek dan oorspronkelijk

gedacht. Het loont ongetwijfeld meer dan de moeite om de sociale ontwikkelingen aan de

Gentse Haven binnen een doctoraatsopdracht verder in kaart te brengen en op dat moment

het resterende bronnenmateriaal tot op de bodem uit te spitten.
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Archiefbronnen

Stadsarchief: geconsulteerde reeksen

HA 308 jaarboeken Haven

HA 309
gedenkboek haven van Gent 1921 – 1933 opgedragen aan Schepen Alfons
Siffer – foto’s

HA 307 paritair comité

oktober 36 – december 53 : verslagen van vergaderingen van het bestendig
bureau

1936 – 1948 : verslagen van de zittingen

HA 299 ministeries : briefwisseling

HA 289 allerlei : havenstatistieken en dienstberichten

HA 259 havenarbeiders (advies, steunfonds, Arbeidsstatuut)

Oprichting en werking Arbeidscomité en Paritair Comité !!!

HA 258 havenarbeiders (werkuren, aanwervingslokaal, Werkstatuut)

HA 257
havenarbeiders (aanwervingslokalen, aanwerving door foremannen met
herberg, tewerkstelling nijverheidsinstellingen)

HA 253 CEPG / Gentse Centrale der Zee en binnenvaartwerkgevers 1935

HA 61 Gemeenteraadscommissie haven (1934 - 1945)

HA 60B Gemeenteraadscommissie haven (1932 - 1934)

HA 60A Gemeenteraadscommissie haven (1929 - 1932)

HA 59 gemeenteraadscommissie haven (1920 - 1929)
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Amsab – ISG

Archief 32 BSP Gent-Eeklo

37.3 sociale wetgeving 1929 – 1959

80.2 socialistisch optreden in de Gentse Gemeenteraad (1895 - 1932)

86.1 textiel en andere industrieën, Gent

87.2 pamfletten e.a. van Gentse vakbonden of over syndicale kwesties

87.4 statistisch ledenaantal socialistische vakbonden Gent-Eeklo 1935

Archief 43 BTB Afdeling Gent

11.6 lijst BTB Gent : inschrijving der bijdragen, Gent, 1939

11.8 werkboekjes, loonboekjes, statuten BTB Gent, 1936 – 1962

42.7 werkboekje Julien De Leest, Gent, 1931

Bibliotheek tijdschriften : De Technische Gids jg. 4 (1923) (4) - jg. 5 (1923) (3)

Pers

Belgisch Staatsblad

De Havenarbeider

De Standaard

De Tijd

Periodiek

Stadsarchief – Reeks HA 308

Jaarverslag Haven van Gent 1930. Druk: Vanderpoorten & co, Gent, 70 p.

Jaarverslag Haven van Gent 1933. Druk: Fr. De Vos, Gent, 60 p.

Jaarverslag Haven van Gent 1934. Druk: De Vos, Gent, 71 p.

Jaarverslag Haven van Gent 1935. Druk: De Vreese, Gent, 59 p.

Jaarverslag Haven van Gent 1936. Druk: De Vreese, Gent, 58 p.

Jaarverslag Haven van Gent 1937. Druk: Drukkerij Erasmus, Gent, 72 p.

Jaarverslag Haven van Gent 1938. Druk: Snoeck Ducajou, Gent, 80 p.
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Internetbronnen

www.abvv.be (Socialistische vakbond)

www.aclvb.be (Liberale Vakbond)

www.acv-online.be (Algemeen Christelijk Vakverbond)

www.acw.be (koepel van Christelijke Werknemersorganisaties)

www.amsab.be (Instituut voor Sociale Geschiedenis)

www.alfaportantwerpen.be (Federatie van havengebonden en logistieke ondernemingen

Haven van Antwerpen)

www.belgium.be (Portaal Belgische Overheid)

www.cepa.be (Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen)

www.cewez.be (Centrale der Werkgevers aan de Haven van Zeebrugge)

www.cnt-nar.be (Nationale Arbeidsraad)

www.democratisch-links.be (Vlaams Marxistisch Tijdschrift)

www.econlib.org (Concise Encyclopedia of Economics, Library of Economics and Liberty)

www.gent.be (Stad Gent / stadsarchief)

www.havenvanantwerpen.be (Haven van Antwerpen)

http://hendrikdeman.skynetblogs.be  (Vereniging Hendrik De Man)

www.letterenhuis.be (Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven)

www.liberaalarchief.be (Liberale beweging)

www.lloyd.be (maritieme informatieverstrekker De Lloyd)

www.meta.fgov.be (portaalsite FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg)

www.nationaalarchief.nl (Algemeen Rijksarchief Nederland)

http://nl.encarta.msn.com (Winkler Prins Encyclopedie online)

www.portofghent.be (Havenbedrijf Gent)

hwww.portofgent.be/pages/homepagevegho.html (Vereniging van Gentse Havengebonden

Ondernemingen)

www.portofrotterdam.com (Haven van Rotterdam)

www.serv.be/vhc (Vlaamse Havencommissie)

www.socialsecurity.fgov.be (portaalsite FOD Sociale Zekerheid)

www.standaard.be (De Standaard online)

www.tijd.be (De Tijd online)

www.wikipedia.be (Free Encyclopedia online)

www.zeebruggeport.be (Website Haven van Zeebrugge)
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