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20 ‘Al rabauwen ende schuijmers’

In 1837 vervaardigde Gerrit Jan Michaëlis deze tekening met als titel ‘Lofzang van een aannemer’. 
De man drinkt een glas en rookt een pijpje op een kennelijk succesvol voltooid kanaalwerk dat 
door het raam en op de kaart aan de muur is uitgebeeld. In de kamer hangen twee portretten. 
Volgens het onderschrift is het linkse dat van civiel ingenieur Willem Christiaan Brade. Hij voerde 
allerlei maritieme werken uit, bijvoorbeeld in de haven van Den Helder, maar richtte in 1837 ook 
de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij op. Een van zijn compagnons was Louis Serrurier, 
de naam die onder het rechtse portret lijkt te staan.
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21Natte aannemerij tot het midden van de negentiende eeuw

1 ‘Al rabauwen ende schuijmers’

Natte aannemerij tot het midden van de negentiende eeuw

slechte reputatie

Toen de Leidse student Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van 
Hogendorp in de middag van 6 juni 1823 in Bolsward arriveerden, 
wisten ze bij aankomst in de herberg direct wat voor vlees ze in de 
kuip hadden: ‘[…] hier dronken wij thee met vier menschen, wie  
wij aan hun profaan, gemeen en ploertachtig gesprek dadelijk voor 
aannemers erkenden.’1 De avond bracht aangenamer gezelschap voor  
de welgestelde jongelui. Een in dezelfde herberg verblijvende ‘land-
meter en ingenieur’ verveelde zich dusdanig, dat hij ‘blijde was ons te 
zien en met ons onder een paar flesschen wijn zijne verveeling een 
wijl te bannen.’ Dat ging gepaard met ‘een zeer aangenaam en ver-
makelijk gesprek’.

Deze omschrijving wekt weinig verwachtingen over de manier 
waarop aannemers hun vak uitoefenden. Opmerkingen van op-
drachtgevers onderstrepen dat beeld. Een hoogheemraadschap in 
Friesland omschreef anno 1809 aannemers als ‘op eigen voordeel be-
dacht’ en ‘doorgaans in ploegen of complotten verenigd’.2 Dat was 
geen nieuwe zienswijze. Al in de tweede helft van de zestiende eeuw 
veroordeelde de waterbouwkundige Andries Vierlingh het gedrag 
dat aannemers van dijkversterkingen vertoonden als ze een aan - 
besteding hadden gewonnen. Zij ‘verteerden zoo veule met droncken 
drincken, hoereren, tuijsschen, dobbelen ende spelen dat schier het 
vierendeel van den gelde, dat heur bestedinge beloopen zoude, eer sij 
int werck quaemen onnuttelijck deurgebrocht was’.3

Vroeger was dat anders geweest, meende Vierlingh. Toen – waar-
schijnlijk in de eerste helft van de zestiende eeuw – stelden de aan-
nemers er een eer in kwalitatief goed werk te leveren tegen de over-

Van Oord-Grondleggers-bw-druk(01).indd   21 15-10-18   21:36



22 ‘Al rabauwen ende schuijmers’

eengekomen prijs, maar ‘nu zijnt al rabauwen ende schuijmers die 
meer comen om de biercan, de bierton ende joncker Meuselaer te be-
stormen dan om den dijck te maecken’.4 Het gevolg was dat een werk 
soms verscheidene keren achtereen moest worden aanbesteed, omdat 
een aannemer zijn verplichtingen niet nakwam: ‘Die twerck  
aennemen zijn luijden van allerhande soorte ende van diversche 
quartieren, deen volcompt zijn voorwaerden heel, dander halff,  
den derden loopt wech, ende moet men mitsdien huerluijder  
aengenomen wercken andere weder besteden, die somtijts zoe licht 
zijn als andere, zoedat men een werck twee- oft drijemael besteden 
moet […].’5

Toegegeven, Van Lennep en Vierlingh zijn geen onverdachte 
bron nen. Laatstgenoemde was een notoire mopperaar; in zijn Trac
taet van Dyckagie kregen behalve aannemers ook dijkgraven er onge-
nadig van langs. En de student Van Lennep keek graag vanaf gepaste 
hoogte neer op alle volkse typen die hij tijdens zijn reizen ontmoette, 
tenzij hij werd verblind door hun vrouwelijk schoon. Ongetwijfeld 
zat er kaf tussen het aannemerskoren, maar het is de vraag of dat zo 
algemeen voorkwam als hun uitspraken doen vermoeden. Wie waren 
die aannemers eigenlijk?    

Vroegste afbeelding van een baggerbeugel in 
Roemer Visscher, Sinnepoppen (Amsterdam 
1614). Dit werktuig was een lange stok 
waarmee een zak, emmer of net over de 
waterbodem werd getrokken. De Latijnse 
spreuk boven de prent betekent: ‘Ook aldus 
worden schatten verworven.’ Als toelichting 
op de prent schreef de auteur dat men onder 
armoedige omstandigheden beter kan 
baggeren dan op zijn lauweren rusten: ‘Alsoo 
dat men in dese landen met het Bagghernet 
Turf treckende, oock een middelbaer heen 
komen [bescheiden inkomen] verwerven 
kan. Dus blijfter niemandt langhe door 
armoede bedroeft, dan de ledighe Luyaert, 
die niet doen noch ter handen trecken [niets 
doen of ondernemen] en wil.’
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23Natte aannemerij tot het midden van de negentiende eeuw

natte en droge aannemers

Een aannemer was in vroeger eeuwen een particulier die een werk 
van een opdrachtgever aannam, variërend van het bouwen van een 
huis tot het aanleggen van een weg, het versterken van een dijk of het 
graven van een kanaal. Tot ver in de negentiende eeuw voerden aan-
nemers ‘in den natte’ ook werken ‘in den droge’ uit. Voor beide typen 
werkzaamheden waren immers dezelfde hulpmiddelen nodig: een 
kruiwagen, een schop en mankracht. Baggeraannemers vormden dus 
lange tijd geen afzonderlijke beroepsgroep.

Baggeren was begin negentiende eeuw een arbeidsintensief be-
drijf, gedomineerd door kleine zelfstandigen die naast de natte aan-
nemerij min of meer verwante aanvullende werkzaamheden uitvoer-
den.6 Zo was baggeraannemer Arie van Hattum uit Sliedrecht in de 
jaren 1850 ook betrokken bij de bouw van een gasfabriek in Schiedam 
en een strafgevangenis in Goes. Zijn latere compagnon Cornelis 
Blankevoort uit Monnickendam combineerde de aannemerij met 
timmerwerk en met een visrokerij annex kuiperij. De Sliedrechtse 
baggeraar Adriaan Volker vond in de jaren 1860 een nevenverdienste 
in het ophalen van as en vuil in Dordrecht. Dat werk zal hij overigens 
niet in eigen persoon hebben uitgevoerd, hij pachtte alleen het recht 
om dit te mogen doen. Kennelijk was het in deze jaren nog niet mo-
gelijk uitsluitend van de natte aannemerij te bestaan, al was het maar 
omdat bagger- en dijkwerken meestal in de zomermaanden werden 
uitgevoerd.

De dorpen Sliedrecht en Werkendam waren centra van natte aan-
nemerij. Veel van de daar gevestigde aannemers zouden grondvesters 
worden van baggerbedrijven die in de loop der tijd een internationale 
reputatie verwierven. Zo stond Sliedrechter Arie van Hattum aan de 
wieg van de latere firma Van Hattum en Blankevoort. Hij was in 1831 
nog dicht bij huis actief als aannemer: hij had een vijfjarig contract 
voor het onderhoud van ‘kribben, rijzenhoofden en ondervoeten’ in 
de rivieren Merwede en Lek.7 Al in 1837 trok Van Hattum naar het 
buitenland voor de aanleg van de sluis te Lillo bij Antwerpen, en  
tussen 1844 en 1851 was hij betrokken bij de drooglegging van de 
Haarlemmermeer. Zijn twintig jaar jongere plaatsgenoot Adriaan 
Volker – grondvester van het gelijknamige bedrijf – bekwaamde zich 
vanaf de jaren 1850 in het baggeren. Eerst voornamelijk in zijn direc-
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24 ‘Al rabauwen ende schuijmers’

te omgeving en in de jaren 1860 bij grote werken als het Kanaal door 
Voorne en het Kanaal door Zuid-Beveland.

De meeste aannemersfamilies uit Werkendam en Sliedrecht wa-
ren van oudsher actief als ‘griendwerkers’ in de Biesbosch. Griend- of 
rijshout was namelijk voor waterbouwkundige werken onmisbaar. 
Sommige griendwerkers maakten carrière tot ‘griendbaas’ – hoofd 
van een ploeg griendwerkers –, ‘griendeigenaar’ en ‘griendhandelaar’. 
De stap van het verkopen van rijshout aan aannemers naar het zelf-
standig aannemerschap was niet zo groot. De mannen uit de Bies-
bosch kenden het water en de griendproducten door en door. Ook 
Volker en Van Hattum waren begonnen in de grienden, evenals de 
familie Van Oord uit Werkendam. Zo werd in 1834 door de burge-
meester van Werkendam ‘de herstelling van den afslag aan het  
buitenbeloop van de Sasdijk te Werkendam […] aan den aannemer  
J. van Oord […] ter hand gesteld’.8 Het betrof Jan van Oord, of wel-
licht zelfs diens vader Jacobus, die griendwerk combineerde met een 
incidentele aannemersklus.

Detail van een kaart van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, waarop de dorpen Sliedrecht en 
Werkendam staan afgebeeld met – ten zuiden van de Merwede – de uitgestrekte Biesbosch. 
(Kaart door landmeter Abel de Vries, graveur Jacobus Keyser, 1738.)
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25Natte aannemerij tot het midden van de negentiende eeuw

In Werkendam was omstreeks 1750 een kleine bovenlaag ontstaan 
van rijke families die door huwelijken aan elkaar waren verbonden.9 
Zij combineerden de exploitatie van biezen-, griend- en rietland, 
hoepelmakerij en aannemerij en namen vaak ook de export en han-
del in hoepels en rijshout voor hun rekening. De invloedrijkste van 
hen – met name een groep van notabelen rondom de familie Van 
Tienhoven – werden ‘griendheren’ of ‘griendbaronnen’ genoemd. 
Tot begin twintigste eeuw hadden zij veel invloed in dorp, kerk en 
waterschap. De Van Oorden behoorden overigens niet tot deze 
groep. Hoewel het minder goed is beschreven en de kloof met de rest 
van de plaatselijke bevolking minder diep lijkt te zijn geweest, be-
stond ook in Sliedrecht een dergelijke elite van griendhandelaren en 
aannemers. Zowel zakelijk als familiair waren er veel dwarsverban-
den met de Werkendammers.

sociëteiten en compagnieschappen

Vanaf de achttiende eeuw werd het gebruikelijk dat baggeraan-
nemers voor grotere projecten deelgenoot werden van een ‘sociëteit’ 
of ‘compagnieschap’. Zo’n groep opereerde meestal onder de naam 
van de belangrijkste vennoot, ook wel boekhouder genoemd. Daar-
mee was deze vennoot de gemachtigde van de onderneming en  
verantwoordelijk voor de administratie. Iedere deelnemer was hoof-
delijk aansprakelijk. Feitelijk was dit de structuur van de zeventien-
de-eeuwse partenrederij, dat wil zeggen dat op contractuele basis 
meerdere aandeelhouders gedeeltelijk eigenaar werden van een 
werk – bij de partenrederij betrof dit uiteraard een schip –, waardoor 
de risico’s werden gespreid. Een van de aandeelhouders fungeerde als 
boekhouder. Kenmerkend voor dergelijke samenwerkingsverbanden 
was hun flexibiliteit. Jonge en ambitieuze aannemers konden te allen 
tijde uittreden, voor zichzelf beginnen of andere combinaties aan-
gaan. De uittreders werden aanvankelijk met geld uitgekocht, later 
ook met materieel.

De werking van een dergelijk aannemersverband is te herleiden uit 
de administratie van een in Werkendam gevestigde compagnieschap, 
die sinds 1827 bestond en het tot het begin van de twintigste eeuw zou 
uithouden.10 Deze sociëteit raakte in de volksmond bekend onder  
de naam ‘Gouden Ploeg’, vanwege de grote financiële successen. De 
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Het herstellen van dijken na doorbraken was een bezigheid waarin Nederlanders al eeuwenlang 
waren gespecialiseerd. Dit schilderij van Matthias Withoos uit 1676 is de enige bekende 
afbeelding uit de zeventiende eeuw waarop werkzaamheden aan een dijk staan afgebeeld. Het 
toont de Zuiderzeedijk bij Schardam. Deze dijk was doorgebroken bij de Allerheiligenvloed van 
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1675, waarbij grote delen van West-Friesland onder water waren komen te staan. Rondom de 
doorbraak liggen schepen die rijshout, heipalen, zinkstukken en specie aanvoeren. Op enkele 
schepen staan hei-installaties en honderden arbeiders zijn aan het werk. Goed is ook te zien hoe 
sterk de stroming in het gat was, dat na een eerste poging tot dichting opnieuw doorbrak.
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28 ‘Al rabauwen ende schuijmers’

compagnons waren nagenoeg allemaal vooraanstaande griendbaron-
nen, met namen als Van Haaften, Van Tienhoven, Bos, Sigmond, 
Heuff, De Jongh, Seret, Bremken, Van Wijngaarden en Vermaes. Ze 
kwamen grotendeels uit Sliedrecht, Werkendam en omstreken en 
schreven onder eigen naam in op de kleinere werken. Daarin waren ze 
dus elkaars concurrenten. Voor grotere projecten werkten ze samen 
met een of meer wisselende partners, die niet per se lid van de Gouden 
Ploeg hoefden te zijn. Zo was de combinatie Volker en Bos in het laat-
ste kwart van de negentiende eeuw zeer succesvol. Adriaan Volker 
echter was geen compagnon van de Gouden Ploeg – hij werkte wel 
enkele keren als onderaannemer voor hen –, terwijl Pieter Adrianus 
(Janus) Bos van meet af aan bij de sociëteit was betrokken. Die droeg 
zelfs lange tijd zijn naam. Het uitgebreide samenwerkingsverband 
groeide uit tot een complexe organisatie met een ingewikkelde boek-
houding, een grote voorraad gezamenlijk materieel en een professio-
nele aanpak.

Al spraken de mannen in de herberg van Bolsward dan onbe-
schaafd en zouden Werkendammers voor Jacob van Lennep waar-
schijnlijk volledig onverstaanbaar zijn geweest, toch geeft het voor-
gaande aan dat er meer over aannemers te zeggen valt dan dat ze  
van twijfelachtig allooi waren. Zo doet de betrokkenheid van bagger-
aannemers bij grote binnenlandse en zelfs buitenlandse werken een 
aanzienlijke vakkennis vermoeden. Hun organisatiekracht binnen 
compagnieschappen zou bovendien in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw de basis vormen voor de overgang van een arbeidsinten-
sieve naar een kapitaalintensieve bedrijfstak.

rijkswaterstaat reguleert

Misschien werkte de landmeter-ingenieur die Van Lennep en zijn 
studiegenoot ’s avonds in de herberg in Bolsward troffen, wel bij het 
in 1798 opgerichte Bureau voor den Waterstaat. De studenten meen-
den dat hij zijn dagen met niet veel anders vulde dan ‘met lopen en 
zijne passen te tellen’. Bij landmeterswerk kwam echter wel wat meer 
kijken. Van de zeker 2600 personen die in de zeventiende en acht-
tiende eeuw in Nederland officieel als landmeter werkzaam waren, 
ontvingen er ongeveer 300 hun opleiding aan een universiteit. Daar-
naast volgde een vermoedelijk aanzienlijk aantal landmeters in spe 
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29Natte aannemerij tot het midden van de negentiende eeuw

wiskundelessen aan illustere scholen en andere onderwijsinstellin-
gen. Zijn opleiding maakte de landmeter tot een gerespecteerd bur-
ger, hoewel dit niet betekende dat hij te boek stond als een geleerde. 
Vanaf 1842 werd de opleiding voor waterstaatkundige ingenieurs  

Dat de landmeter al in de zeventiende eeuw een bekende verschijning was, toont dit portret van 
landmeter Andries van der Wal met een Hollandse cirkel. Dit instrument werd gebruikt om in  
het open veld nauwkeurig hoeken op te meten of uit te zetten. De op de achtergrond actieve 
assistenten van de landmeter werden ook wel ‘lijntrekkers’ genoemd. Als meetpunt wordt hier 
een hoger gelegen dorp met een toren gebruikt. Op grond van die gegevens konden ze driehoeks-
metingen verrichten en exacte afstanden bepalen. Veel landmeters combineerden hun werk  
met een ander beroep, zoals dat van notaris, schoolmeester of timmerman. (Olieverfschilderij 
anonieme schilder ca. 1650-1674.)
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30 ‘Al rabauwen ende schuijmers’

ondergebracht bij de ‘Koninklijke Akademie ter opleiding van bur-
gerlijke ingenieurs’. Uit dit instituut zou later de Technische Univer-
siteit Delft ontstaan.11

Begin negentiende eeuw was de vraag naar landmeters groot.  
‘Koning-koopman’ Willem i nam namelijk tal van initiatieven om 
het land beter te ontsluiten en als gevolg daarvan de handel te sti-
muleren.12 Het onderhoud, de regulering en de aanleg van water-
wegen vormden een belangrijk onderdeel van zijn plannen. De inge-
nieurs die werkzaam waren op het Bureau voor den Waterstaat  
– vanaf 1848 ’s Rijks Waterstaat genoemd –, zorgden voor de techni-
sche doordenking, en de aannemers waren nodig voor de uitvoering. 
In de jaren 1820 werkten in het kader van de Waterstaatswerken  
duizenden arbeiders aan het graven van grote kanalen: de Willems-
vaart (1819), de Zuid-Willemsvaart (1822-1826), het Groot Noord-
hollandsch Kanaal (1823-1824), de Keulse Vaart (1824-1826), het Ka-
naal van Gent naar Terneuzen (1825-1827), het Kanaal door Voorne 

Kaart gemaakt na de voltooiing van het 80 kilometer lange Groot Noordhollandsch Kanaal tussen 
Amsterdam en Den Helder (1825). De bovenste afbeelding in het midden toont het panorama van 
het kanaal vanaf het begin bij het Tolhuis richting Purmerend. Daaronder een dwarsdoorsnede 
door het kanaal, met de schepen Bellona en Christina Bernardina bij de eerste doorvaart op  
16 december 1824. Trots werd er de aandacht op gevestigd dat twee schepen elkaar konden 
passeren.
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31Natte aannemerij tot het midden van de negentiende eeuw

(1827), de Dedemsvaart (1828-1840) en het Griftkanaal (1829-1865).
Waterstaat gaf de aannemers van deze grote projecten weinig 

speelruimte. Ieder werk werd openbaar aanbesteed – ook wel ‘licita-
tie’ genoemd – op basis van een tot in detail uitgewerkt bestek. Het 
systeem van aannemen tegen een vooraf bepaalde prijs kwam in  
Nederland al vanaf de veertiende eeuw voor. Tot ver in de negentien-
de eeuw bleef een aanbesteding het karakter houden van een open-
bare verkoping waarbij kleine onderdelen van een groot werk bij op-
bod werden geveild. De veelal geringe solvabiliteit van de aannemers 
maakte het voor de opdrachtgever te risicovol om een project in z’n 
geheel aan te besteden. Wie het eerst ‘mijn’ riep, werd als aannemer 
voor een bepaald onderdeel voorgedragen.13 Als de vereiste twee bor-
gen voldoende kapitaalkrachtig bleken te zijn, werd de opdracht in 
principe gegund aan de laagste bieder. Vanaf 1838 koppelde Water-
staat aan het bestek stringente Algemene Voorwaarden, die de aan-
nemers nog meer inperkten. Kennelijk werden zij nog altijd gezien 
als ‘rabauwen ende schuijmers’, die alleen door gedetailleerde regel-
geving in bedwang konden worden gehouden.

Als gevolg van grote concurrentie en contracten die weinig ruimte 
lieten, waren aannemers gedwongen laag in te schrijven. Niet zelden 
zelfs té laag. Bij de drooglegging van de Zuidplaspolder bij Nieuwer-
kerk aan den IJssel in 1829 waren de prijzen zo scherp dat in eerste  
instantie geen enkele aannemer het aandurfde zijn nek uit te steken: 
‘De voor de aannemers zoo nadeelige uitslag der eerste besteding […] 
had echter een zoodanigen schrik verwekt, dat het zeldzame geval 
plaats vond, dat op de bestekken, zoo als zij ontworpen waren, niet 
een enkel der talrijke gegadigden een inschrijvings-biljet voor de  
bergingswerken inleverde, en dus de aanbesteding geen doorgang 
kon hebben.’14 Om bij dergelijke ‘wurgcontracten’ toch nog wat 
winst te kunnen boeken, namen veel aannemers het niet zo nauw 
met de kwaliteit van het werk, de arbeidsomstandigheden en de 
werktijden. Dat kwam uiteraard hun reputatie niet ten goede.

onrust rondom het groot noordhollandsch kanaal

Vanaf het begin van de negentiende eeuw trokken de grote kanaal-
werken van ‘kanalenkoning’ Willem i arbeiders uit alle delen van 
Nederland en daarbuiten. Aangezien stoomkracht nog geen rol 
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32 ‘Al rabauwen ende schuijmers’

speelde, was er veel spierkracht nodig. Aannemers of onderaan-
nemers huurden ‘polderjongens’ in, die onder leiding van een ‘put-
baas’ in ploegen van werk naar werk trokken. Technische hulpmid-
delen als door mens- of dierkracht aangedreven ‘moddermolens’ of 
‘lepelbaggers’ waren er wel, maar zij waren het eigendom van het rijk, 
de provincie of de gemeente.

Vaak hadden deze polderjongens een militaire achtergrond.15 
Heel veel Europese jongemannen waren immers betrokken geweest 
bij de napoleontische oorlogen (1792-1815). Sommigen kwamen op 
eigen gelegenheid naar de werken en organiseerden zich later, ande-
ren kwamen in groepen vanuit dezelfde woonplaats. Werkploegen 
bestonden uit twaalf tot twintig mannen onder leiding van een put-
baas. Deze werkte over het algemeen zelf mee, maar fungeerde ook 
als tussenpersoon tussen arbeiders en aannemer en verdiende daar-
mee wat extra. Hij nam veelal zijn gezin mee naar het werk, waarbij 
de vrouw voor de hele ploeg kookte, waste en het gezamenlijke  
onderkomen schoonhield.

Een van de kanalen die met hulp van mankracht werden ge-
graven, was het Groot Noordhollandsch Kanaal, dat in 1825 werd  
afgerond. In het contract had Waterstaat de arbeidsvoorwaarden ge-
detailleerd beschreven. Zo was de aannemer bijvoorbeeld verplicht 
zijn werkploegen onderdak te verschaffen. Anders zouden immers 
honderden mannen op eigen gelegenheid een onderkomen gaan  
zoeken, en dat kon gemakkelijk tot misstanden leiden. Behalve de 
woonomstandigheden bepaalde Waterstaat ook de hoogte van de 
daglonen. Die liepen uiteen van 1,30 gulden voor gewone werklieden 
tot 1,60 gulden voor goede rijs- en aardewerkers en van 2 gulden voor 
gewone baggeraars tot 3 gulden voor goede baggerlieden met een 
schuit. De putbaas was verantwoordelijk voor de verdeling van de  
lonen binnen zijn ploeg.

Om uitvoering aan de eis van Waterstaat te geven, kregen put-
bazen van de aannemers hout voor het bouwen van een keet. Soms 
ook werden de arbeiders ondergebracht in boerenstallen. Aan de  
inrichting of verwarming van de keten waren geen eisen verbonden 
en ze boden dan ook weinig comfort: ‘Een bank en een tafel, met ’t 
allernoodigste kookgereedschap […], een kist [was] het heiligdom 
van den putbaas. In den voorgrond van de keet zijn door planken 
twee ligplaatsen voor zijn familie afgeschoten. […] De achterste helft 
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der keet is met eene plank afgescheiden en met stroo belegd. Daar 
slaapt de ploeg in twee rijen, die de voeten naar elkander toe keeren, 
en ’t hoofd, met hun zak er onder, tegen de zijwand leunen […]. In ’t 
midden van de keet is een kolk in den aarden vloer de algemeene 
stookplaats.’16 In de winter lag het werk stil. Sommige mannen keer-
den terug naar huis, andere overwinterden onder barre omstandig-
heden in de keet.

Met elkaar vormden de woonketen een soort dorpsgemeenschap. 
Evenals bij legerkampen gebruikelijk was, werd het terrein omringd 
door verkopers – ‘zoetelaars’ –, barbiers en vrouwen die voor de man-
nen kookten of hun andere diensten bewezen. In ‘zoetelketen’ wer-
den levensmiddelen en sterke drank verkocht. Niet zelden ging het 
uitbetaalde weekloon direct naar de zoetelaars, ter aflossing van eer-
dere drankschulden.

Het samenleven van grote groepen mannen in combinatie met 
overmatig drankgebruik leverde uiteraard spanningen op. Als men 

In een dichtwerk van acht strofen – op de 
afbeelding het voorblad – beschreef een 
zekere A.C. Alebers hoe hij als zeventien-
jarige beide benen verloor bij het werk 
aan het Noordhollandsch Kanaal in de 
barre winter van 1823. Niet door een 
ongeluk op het werk, maar door de 
extreme kou in de keet: ‘Mijn beiden 
beenen ras bevrooren, / In een schaamele 
strooije hut.’
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daarbij de slechte arbeidsomstandigheden voegt, is het niet verwon-
derlijk dat al vroeg in de negentiende eeuw sprake was van stakingen 
en oproer onder de poldergasten.17 In 1819 legden bij de aanleg van de 
Finsterwolderpolder maar liefst 1500 arbeiders het werk neer. Infan-
teristen herstelden de rust en arresteerden de aanstokers.

Aan het Groot Noordhollandsch Kanaal ontstond in 1823 een  
opstand specifiek gericht tegen aannemer Gerrit Huijskens. Hij was 
als Gerd Hülscher geboren in het Duitse hertogdom Oldenburg, 
maar had zich als aannemer in Nederland gevestigd. Onder collega’s 
was deze oud-polderjongen niet geliefd omdat hij ver onder de prijs 
een deel van het werk had aangenomen; onder de arbeiders had  
hij vijanden gemaakt door zijn driftige karakter en zijn slechte beta-
ling. Met werkdagen van vier uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds  
verdienden gewone werklieden bij Huijskens 40 cent, in plaats van 
de door Waterstaat voorgeschreven 1,30 gulden. Daarmee was de  
Oldenburger het prototype van een aannemer die winst behaalde uit 
de krap opgestelde begrotingen van Waterstaat door het uitbuiten 
van zijn werkvolk.

In mei 1823 was het geduld van de polderjongens op. Driehonderd 
mannen trokken in dronken toestand naar de keet van Huijskens in 
Akersloot. Die verschanste zich met enkele bondgenoten en wist 
twee belegeraars dood te schieten. De overmacht was echter groot,  
en het conflict liep dusdanig uit de hand dat de gehate aannemer 
werd doodgeslagen voordat het leger kon ingrijpen. De mannen die 
als aanstokers werden berecht, kwamen uit binnen- en buitenland. 
Een van hen was de Werkendamse dijkwerker Jacobus Biesheuvel. 
Hij werd vrijgesproken, maar Tieleman van den Dungen uit  
Gorinchem – ook een dijkwerker – behoorde tot de drie aanvoerders 
die gestraft werden met geseling en brandmerking. De zware straffen 
voorkwamen niet dat in 1823 en 1824 nog enkele oproeren uitbraken 
rondom het kanaal.

De daaropvolgende jaren zou er niet veel aan de situatie van de 
poldergasten veranderen. In 1840 bijvoorbeeld waren er stakingen bij 
de drooglegging van de Haarlemmermeer. Bij Arie van Hattum leg-
den arbeiders aan een spoorlijn in 1843 zeven dagen het werk neer.18

De moord op Huijskens was het nieuws van de dag. Op 28 mei 
1823 schreef Jacob van Lennep bij zijn vertrek uit Amsterdam: ‘On-
der het varen hoorden wij veel melding maken van den moord aan 
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den aannemer huiskes gepleegd, den dag te voren, nabij Alkmaar. 
Deze man had als wij naderhand hoorden, misschien in dit geval ge-
lijk, maar had zich door slinksche wegen verrijkt en gehaat gemaakt, 
bestal het gouvernement en zijne onderhoorigen, aan wie hij veel van 
hun loon afhield, en was zoo zeer overtuigd nooit een natuurlijke 
dood te zullen sterven, dat hij altijd geladene pistolen met zich droeg. 
In Noordholland kwamen wij in geen kroeg noch herberg waar wij 
niet van hem hoorden spreken.’19 In het licht van deze gebeurtenis  
is het niet zo verwonderlijk dat Jacob en Dirk ruim een week later in 
Bolsward weinig sympathie voelden voor de aannemers met wie ze 
een kopje thee dronken.

hoe stond de natte aannemerij er in het midden van de negentiende 
eeuw voor?

— Aannemers hadden een sedert eeuwen opgebouwde reputatie van onbetrouwbaar-
heid.

— Droog en nat aannemerswerk werd door dezelfde kleine zelfstandigen uitgevoerd. 
Daarbij was het waterbouwkundige onderdeel vaak nevenwerkzaamheid, afgewis-
seld met droog aannemingswerk, timmerwerk, griendwerk, houtverkoop et cetera.

— De natte aannemerij was een arbeidsintensief bedrijf, uitgevoerd met kruiwagen, 
schop en mankracht.

— Werkendam en Sliedrecht waren centra van natte aannemerij. Dorps- en familie-
banden hielden de aannemersfamilies hecht bijeen.

— De grienden van de Biesbosch leverden de voor de waterbouw benodigde producten. 
Griendwerk en natte aannemerij waren dan ook nauw verbonden.

— De organisatie in sociëteiten of compagnieschappen zorgde voor een uitstekende  
financiële en organisatorische basis, waardoor een deel van de baggeraannemers  
later snel de overgang van arbeids intensief naar kapitaalintensief konden maken.

— De grote kanaal- en rivierwerken in opdracht van Rijkswaterstaat leverden de natte 
aannemers veel werk en ervaring op. Vanwege de slechte reputatie en geringe solva-
biliteit van de aannemers reguleerde Rijkswaterstaat door stringente bestekken en 
bepalingen.
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