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Werfpolitie ziet streng toe op naleving ‘huisregels’

Dagdieverij bestraft met inhouding van loon6
DVeel ‘sterke’ verhalen van wervianen over Willemsoord hebben betrekking op de werf-

politie. Of men was de werfpolitie te slim af, óf men voelde zich gepakt door de werf-

politie. De rijkswerf hanteerde een aantal strakke regels. De werfpolitie was belast met 

de naleving daarvan. Zij bewaakte het terrein en de gebouwen, controleerde in- en uitgaande 

personen en kwam in actie bij diefstal, vernieling, mishandeling, enz. Leden van de werfpolitie 

werden veelal geworven onder het eigen personeel van de werf. Goede collegiale verhoudingen 

van vroeger kwamen daardoor wel eens onder grote druk te staan. 

Wie de reglementen van de rijkswerf overtrad en door de werfpolitie werd betrapt, liep het risico 

te worden bestraft. De overtredingen en de straf werden bijgehouden in een strafregister. In 

de periode 1898-1914 maakte de werfpolitie proces verbaal op tegen 372 werknemers. In een 

op de drie gevallen ging het om een leerling. De straffen varieerden van een berisping en een 

schorsing tot betaling van boetes en inhouding van loon. Hieronder een aantal voorbeelden uit 

het strafregister van die periode. Achter naam en functie volgen de aard van de overtreding en 

de straf.

H. Bakker en J.C. Bruinzeel, 

takelaar en zeesjouwer: ‘Onder 

werftijd bezig met sneeuwbal-

len gooien. Berisping van den 

Officier van Politie.’

D. Timmerman, portier: ‘De 

wacht aan de Westpoort heb-

bende, in het wachtlokaal zit-

ten rooken, hetgeen verboden 

is. Ernstige vermaning van den 

Officier van Politie.’

A. Mols, takelaar en C. Scholttz, 

zeesjouwer: ‘Vóór den tijd 

van afluiden van hun werk 

afgeloopen in de richting van 

de Westerpoort. Inhouding van 

één uur loon.’

J. Kooger, leerling-ketelmaker: 

‘Getracht zich te verzetten 

tegen het onderzoeken door 

den portier van de wacht aan 

de poort van een pakje, dat hij 

onder den arm had en daarna 

dien portier toegevoegd: 

‘Je kan de moord stikken.’  

Schorsing voor twee dagen.’

J. Brizee, leerling-ernstvuur-

werker: ‘Dagdieverij. (Onder 

werktijd uit het natte dok een 

botje trachten te vangen.) Ver-

mindering van het dagloon met 

twee negenden voor één dag.’

J.A. Koningstein en P. Stuiven-

berg, scheepsmakersleerlingen: 

‘Opzettelijk te laat binnen de 

poort komen bij het middag-

schaft op den 10e September 

1900. Schorsing voor den tijd 

van één werkdag.’

J.C. Egers, bankwerker: ‘Is in 

kennelijke staat van dronken

schap te werk gekomen en 

wegens het plegen van onge-

regeldheden van ’s Rijkswerf 

verwijderd moeten worden. 

Schorsing gedurende vier 

werkdagen.’

P. de Wit, werktuigmaker:

‘Op den 3en April gedurende 

werktijd zittend slapende 

bevonden in de artilleriewerk-

plaats. Schorsing voor den tijd 

van één dag.’
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P. Willems, voorslager: 

‘Den Portier van Dijk een klap 

gegeven met een schop, welke 

geen lichamelijk letsel tenge-

volge had. Onder verzachtende 

omstandigheden, zie missive 

van den Officier van Politie 

No. 177 dato 30 Maart 1901. 

Schorsing voor den tijd van drie 

werkdagen. Beschikking van 

den Directeur en Comman-

dant: Wordt voorgedragen tot 

ontslag wegens zielsgebreken 

(zie ….beschikking 9 April 1901 

No. 24).’

J. Brizee, leerling-ernstvuur-

werk: ‘Wegens het mishande-

len van een zijner kameraden 

waardoor diens been gebroken 

is. Bij herhaling misbruik maken 

van zijn meerdere kracht. 

Schorsing voor den tijd van 

veertien dagen.’

J. Brands, leerling-ernstvuur-

werk: ‘In vereeniging met 

bovengenoemde leerling een 

zijner kameraden mishandeld, 

waardoor diens been gebroken 

is. Schorsing voor den tijd van 

acht dagen.’

B. van Es en J.C. Hoogerwerf, 

leerling-ketelmakers: ‘Wegens 

het vanaf de werf naroepen 

van een politieagent, die langs 

de Weststraat liep, met de 

woorden: ‘smeres, daar ligt een 

smeres in het water, verzuip 

hem maar.’ Schorsing gedu-

rende drie dagen.’

J. van Os, ketelmaker: ‘Heeft 

zich den 19 April 1904 schuldig 

gemaakt aan dagdieverij door 

met de handen in den zak 

op en neer langs het nieuwe 

dok te loopen. Hierover door 

den surveilleerenden portier 

aangehouden, heeft hij dezen 

ongepaste en liederlijke uitdruk-

kingen toegevoegd, en eerst na 

herhaald vragen van den portier 

zijn penningsnummer opgege-

ven. Schorsing gedurende een 

werkdag.’

L. de Kok, vuurwerker: ‘Den 5 

Sept. 1903 n.m. ten ongeveer 

4 uur door den Opz. v. Pol. bij 

de slijperij achter de stoom-

werkplaats aangetroffen, bezig 

zijnde met het slijpen van 

een paar schaatsijzers, door 

hem, buiten weten van zijn 

Commandeur, gedurende den 

werktijd van ’s Rijksmateriaal 

vervaardigd. Schorsing van 

arbeid gedurende 8 (acht) 

werkdagen, benevens één dag 

schorsing en inhouding van 

loon ter vergoeding van aan 

het Rijk onttrokken arbeid.’ 

L.F. van Loo, zeilmaker: 

‘Wegens het hoogst ongepast 

bejegenen van zijnen meerdere, 

de baas der zeilmakers, toen 

deze hem berispte voor te 

hard zingen gedurende de 

werkzaamheden. 

Twee dagen schorsing.’

P. Wulffele, ketelmakersleerling: 

‘Bij een tijdelijk niet kunnen 

vorderen met zijn werkzaam-

heden een courant genomen 

en daarin gaan zitten lezen. 

Hiermede bezig gevonden door 

den Off. v. Pol. Vermindering in 

dagloon tot op de helft gedu-

rende één dag.’

S. van Dok, werfsjouwer: 

‘Onder zijn werk met een 

brandende tabakspijp 

aangetroffen. Schorsing 

gedurende een werkdag.’ 

J. Seegers, bankwerkersleer-

ling, 5 juni 1913: ‘een papier 

gespeld aan de jas van een 

anderen leerling. Een dag 

vermindering van loon tot de 

helft.’

S. Koopman, burger torpedo-

maker: ‘Getracht een weinig 

petroleum en soda van de 

werf mede te nemen, voorge-

vende een kleedingstuk thuis 

te moeten wasschen waarop 

menievlekken gekomen waren. 

Inhouding van één dag loon.’ 

Een werviaan schreef ooit op 

de muur van de wc:

‘slaap je niet, dan rust je toch.

en komt de baas?

Dan poep je nog!’

(Bron: Marinemuseum)    
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(Noot: Louis van Loo (1879-1954) kreeg later grote bekendheid als voorvechter voor de belangen 

van het personeel van de rijkswerf. Hij werd voorzitter van ‘Onderling Belang’.)     


