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Inleiding g 

Dee ideologische benadering voorbij 

Dee economisch zwakken hebben in het geschiedkundig bedrijf relatief weinig aandacht 
gekregen.. De meeste historici vonden de verrichtingen van the rich and the famous een 
interessanterr werkterrein, al was het alleen maar omdat dezen meer dan de armen de 
gewoontee hadden schriftelijke bronnen na te laten. Toch is er misschien één uit-
zondering:: de groeiende arbeidersmassa van eind negentiende, begin twintigste eeuw. 
Diee heeft zich postuum in de belangstelling van veel historici mogen verheugen, vooral 
omstreekss de jaren zestig, zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Maar ook hier 
hadd men meer belangstelling voor de grote namen dan voor de onderste lagen van de 
maatschappij.. De meeste publicaties gingen over politieke partijen, vakbonden en hun 
voorlieden.. Er waren natuurlijk uitzonderingen. Onder invloed van vooral de Franse 
^4nna/e5-schooll  ontstond in de jaren vijfti g meer aandacht voor het alledaagse leven. 
Diee trend het ook sporen na in de geschiedenis van de arbeidersbeweging. Met E.P. 
Thompsonss The making of the Engish working class uit 1963 werd deze onderstroom in 
gangg gezet.1 

Mett die aandacht voor de arbeidersbeweging was iets bijzonders aan de hand. Meer 
dann bij de meeste van hun collega's was er bij de historici van de arbeidersbeweging 
namelijkk sprake van een persoonlijk engagement. Deze betrokkenheid had een politieke 
achtergrondd van linkse signatuur. Dat was een teken des tij ds. Allerlei varianten van 
dee socialistische wereldbeschouwing wonnen in de jaren zestig enorm aan populariteit, 
voorall  onder het zichzelf als intellectueel beschouwende volksdeel. Daartoe behoorden 
ookk veel historici. De boeken van de vele linkse theoretici en filosofen vielen niet 
aann te slepen. Men dronk, at en ademde ideologie. Marxist was bijna iedereen, maar 
daarenbovenn waren er nog de nodige leninisten, trotskisten, maoïsten, anarchisten 
enn aanhangers van andere ideologische varianten. De geschriften van de aartsvaders 
vann het socialisme kregen in deze atmosfeer een soort canonieke waarde. Volgens hun 
lijnenn zou de maatschappij zich moeten ontwikkelen. 

1.. E.P. Thompson, The making of the English working class (New York 1963). Ook in Nederland hielden 
enkelee historici zich met het dagelijkse arbeidersleven bezig. Bekend is het werk van Jacques Giele, 
ArbeiderslevenArbeidersleven in Nederland 1850-1914 (Nijmegen 1979). Meer recent: Bert Altena, 'Een broeinest der 
Anarchie.'Anarchie.' Arbeiders, arbeidersbewegingen maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875- 1929 (Amsterdam 
1989).. Arbeidersenquêtes werden onder meer gepubliceerd door Anneke Wekker, Heren en arbeiders 
inin de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914 (Amsterdam 1978). 
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Watt lag er als politiek-linksgeëngageerd geschiedkundige meer voor de hand dan 
zichh te buigen over de historische bronnen van het eigen engagement? Weinig, en 
datt leverde een massa literatuur op, die onze kennis van de arbeidersbeweging zeer 
heeftt verrijkt. Maar aan dit onderzoek kleefde ook een nadeel: het perspectief van 
waaruitt de arbeiders en hun organisaties beschouwd werden, was bijna altijd dat van 
dee ideologie. En dat heeft in wetenschappelijke literatuur over de arbeidersbeweging 
tamelijkk diepe sporen achtergelaten. 

Hett minste probleem was nog de partijdigheid, want die behoefde bij serieuze 
historicii  niet noodzakelijkerwijs tot slecht werk te leiden. Dat sommige geschied-
kundigenn uitgesproken ideologische voorkeuren hadden, verhinderde niet dat zij 
gedegenn en verantwoorde boeken schreven. Een zekere bevlogenheid is vaak zelfs 
niett onaardig: het komt de levendigheid ten goede. Anders wordt het natuurlijk indien 
dee schrijver ofbezorger bepaalde, hem onwelgevallige feiten weglaat of verdraait, maar 
err zijn in Nederland weinig historici die we daarvan zouden willen beschuldigen. 

Dee ideologische fixatie had verder tot gevolg dat de arbeider zélf er in de historio-
grafiee vrij bekaaid afkomt. Als hij al tot leven wordt gewekt, is het in de beschrijving 
vann de jeugd van een leider, of in de rol van een uit een arbeidersenquête opgediepte 
zielenpoot,, die diende als illustratie bij de 'bittere armoede' of de 'schrijnende 
omstandigheden'.. Maar zelfs deze beschrijvingen zijn tamelijk zeldzaam. Arbeiders 
vormdenn dan ook vooral getallen. Ledentallen, aantallen stemmen, aantallen stakers, 
aantallenn aanwezigen: de werklieden deden zich historiografisch vooral gelden als een 
amorfee massa. De organisatie vormde bijna altijd het hoofdthema. Op problemen als 
armoede,, werkloosheid en ondergeschiktheid was maar één natuurlijke reactie mogelijk: 
zichh organiseren in vakbonden, arbeiderspartijen of andere belangenorganisaties. 

Datt brengt ons op een historiografisch probleem van fundamenteler aard. 
Ideologieënn houden meestal een voorspelling in hoe de maatschappij zich zal 
ontwikkelen.. Als de ontwikkeling echter niet volgens de uitgezette lijnen verloopt, 
dann hebben de aanhangers van de ideologie wat te verklaren. En dat deden ze dan 
ook,, de historici voorop. Dat leidde tot een merkwaardige omkering van vraag-
stellingen:: in plaats van eenvoudigweg te onderzoeken welke ontwikkelingen en ideeën 
tott de tegenwoordige situatie hadden geleid, problematiseerde men het uitbhjven van 
dee verwachte uitkomst.2 Zo kon het komen dat men zich afvroeg waarom er geen 
revolutionairr klassenbewustzijn was ontstaan, hoe de daling van de stakingsbeweging 
inn de tweede helft van de twintigste eeuw te verklaren is, of waarom arbeiders lid 
werdenn van een christelijke vakbeweging, terwijl dat toch duidelijk tegen hun 
'klassenbelang'' inging.3 

2.. Margaret Ramsay Somers, 'Workers of the World, Compare!', Contemporary Sociology, 18 (1989) 
325-329.. Geciteerd in: Marcel van der Linden, 'Transnationalizing American Labor History', The 
JournalJournal of American History 86 (1999), 1078-1092, aldaar 1079. 

3.. Zie voor het meest recente voorbeeld van deze manier van probleemstellen: Sjaak van der Velde, 
StakingenStakingen in Nederland. Arbeidersstrijd 1830-1995 (Amsterdam 2000) 20. 'Niemand in linkse kringen 
hadd een verklaring voor deze gigantische daling van de stakingsbeweging in de laatste halve eeuw', 
zegtt Van der Velde.'[...] Als er werkelijk zo'n teruggang in de stakingsactiviteit had plaatsgevonden, 
dann leek de conclusie op zijn plaats dat een revolutie niet echt op handen kon zijn.' 
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Tenn slotte ging de ideologie ook het wetenschappelijke denkkader vormen bij veel 
onderzoekk naar de arbeidersbeweging. De meeste publicaties zijn bijna als 
vanzelfsprekendd gegoten in de marxistische kaders van 'klassen', 'klassenstrijd' en 
'klassenbewustzijn'.. Soms maakt dit voor het onderzoeksresultaat weinig uit. De 
veelgesteldee vraag naar de mate van 'klassenbewustzijn' bij bepaalde groepen arbeiders 
iss in de praktijk meestal geen andere dan die hoeveel arbeiders zich aansloten bij een 
vakbewegingg oflinkse politieke partij, of hoeveel zij staakten. Maar geschiedschrijving 
houdtt onvermijdelijk het vellen van oordelen in, en als we dan de meedat van het 
marxismee hanteren, doen we niet aan alle arbeiders evenveel recht. Het gebruik van 
dee term 'bewustzijn' houdt bijvoorbeeld vooral een kwalificatie in. Men kan zich ergens 
inn meer of mindere mate van bewust zijn, en méér is altijd beter. Onbewust — niet 
wetend,, gedachteloos - is per definitie slecht. En als een arbeider in een historisch 
onderzoekk 'klassenbewust*  wordt genoemd, betekent dit weinig anders dan dat hij 
dee ideeën van Karl Marx over zijn rol in de maatschappij aanvaardt. Hij staat op een 
hogerr plan dan zijn collega, die een andere visie op de maatschappij heeft. 'Klassen-
bewustzijn'' is dus in feite een norm* 

Hett is echter niet alleen dat we in dat geval de 'onbewuste*  arbeider geen recht 
doen.. Het voornaamste probleem is dat zijn 'onbewustheid' bij veel marxistische 
historicii  tevens de verklaring vormde voor zijn gedrag. Iemand werd in deze visie 
simpelwegg geen lid van de vakbeweging omdat hij een bepaald niveau nog niet had 
bereikt.55 Aan de mogelijke motieven van ongeorganiseerde of'verkeerd' georganiseerde 
arbeiderss werden meestal dan ook weinig woorden vuil gemaakt. Zij pasten eenvoudig-
wegg niet in de geschiedenis. 

Wiee in die motieven wél geïnteresseerd is of geen genoegen wil nemen met dit 
soortt verklaringen, doet er goed aan zich buiten de ideologische denkkaders te begeven. 
Datt biedt namelijk ruimte voor een interessante perspectiefwisseling: niet de ideeën 
vann de ideologen centraal, maar die van de arbeider zelf. Als we, met andere woorden, 
evenn vergeten hoe de arbeidersbeweging zich volgens Marx en anderen had moeten 
ontwikkelen,, en daarvoor in de plaats de organisatie proberen te bezien vanuit het 
oogpuntt van de toen levende werklieden, dan zou dat een ander, mogelijk verhelderend 
beeldd kunnen bieden. Dat is wat we in dit boek willen proberen te doen. 

Dee organisatie bekeken vanuit het perspectief van de arbeider 

Hett idee om het concept van het 'klassenbewustzijn' aan de kant te zetten is niet geheel 
nieuw.. Zo pleitte de Britse onderzoeker James Cronin er in 1993 voor te kijken 

4.. Zie: Altena, 'Een broeinest der Anarchie', 18. 'Het is de hoogste vorm van bewustzijn van arbeiders', 
zegtt Altena. 

5.. Zie bijvoorbeeld: Ernest Hueting, Frits deJongEdz., Rob Neij, Naar groter eenheid. De geschiedenis 
vanvan het het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1Q06-1981 (Amsterdam 1983) 13. Vakbondslidmaatschap 
hoefdee overigens niet in te houden dat men 'volledig klassenbewust' was. Er vielen tussenstadia 
tee onderscheiden, zoals 'vakbondsbewustzijn', of'groepsbewustzijn'. 
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[...]howw social and economic structures affect the capacity of working people to organize 
andd act collectively, rather than asking, as has so often been done in the past, how social 
andd economic structure produces or altered conciousness. [...] A history of labor [...] does 
nott mean ignoring the history of the unorganized.6 

Inn Nederland hield Jan Lucassen tijdens zijn oratie in 1991 een soortgelijk pleidooi.7 

Inn het algemeen wordt de laatste tijd meer aandacht gevraagd voor het individu en 
zijnn beslissingen. In 1996 pleitte Anton Schuurman in het Tijdschrift voor Sociale 
GeschiedenisGeschiedenis ervoorin de sociale geschiedschrijving de handelende mens, in relatie met 
hett lange termijn perspectief, centraal te stellen.8 Mensen geven betekenis en oefenen 
machtt uit, bijvoorbeeld door zich te organiseren. Hun handelingen kunnen wel degelijk 
verschill  uitmaken, al worden ze beperkt door structuren als de markt of de Staat. 
Schuurmann ondersteunde zijn betoog met de historisch-sociologische inzichten van 
Anthonyy Giddens, Michael Mann en Charles Tilly . Zij allen staan een benadering 
vann onderaf voor, al hanteren zij verschillende invalshoeken. Giddens stelt dat mensen 
intentioneell  handelen, maar dat dit nog niet betekent dat ze altijd hun motivaties 
kennenn of dat ze het geheel van voorwaarden waarbinnen hun handelingen zich 
afspelen,, overzien. Mann gaat ervan uit dat mensen moeten samenwerken om 
belangrijkee behoeften te kunnen bevredigen en op die manier tot de vorming van 
ideologische,, economische, militaire en politieke machtsbronnen komen. Till y 
definieertt de sociale geschiedenis als de bestudering van de relatie tussen grote, 
structurelee veranderingen en wijzigingen in het alledaagse leven. Gemeenschappelijk 
hebbenn zij, zoals gezegd, dat de handelende mens, in relatie tot het lange-
termijnperspectieff  centraal staat. 

Maarr ook eerder was er al aandacht voor het individu. Economen zijn bijvoorbeeld 
altijdd al uitgegaan van keuzes en kosten-batenanalyses die op individueel niveau gemaakt 
worden.. Op basis hiervan kwamen sociale wetenschappers in de jaren vijfti g tot de 
zogenaamdee rationele-keuzetheorie.9 Deze werd toegepast op de geschiedenis van 
dee arbeidersbeweging met Mancur Olsons The logic of Collective Action uit 1965.10 Ook 
dee rationele-keuzetheorie gaat uit van het handelende individu, dat kosten en baten 
tegenn elkaar afweegt. De mens wordt geacht rationeel te handelen, door te streven 
naarr maximalisatie van nut. Men neemt als het ware al calculerend beslissingen. Ui t 
dezee maximaliserende handelingen is collectief gedrag te verklaren. Zo zal men zich 
bijvoorbeeldd bij een vakbond aansluiten, als men denkt dat deze iets kan bereiken, 
watt men als individu niet tot stand kan brengen. Maar een berekenend individu zal 

6.. James E. Cronin, 'Nei ther Exceptional nor Peculiar: Towards the Comparative Study of Labor 

inn Advanced Society', International Review of Social History 38 (1993) 59-75, aldaar 72-74. 

7.. Jan Lucassen, Jan, Jan Salie en diens kinderen. Vergelijkend onderzoek naar continuïteit en discontinuïteit 

inin de ontwikkeling van arbeidsverhoudingen (Amsterdam 1991). 

8.. Anton Schuurman, 'Mensen maken verschil. Sociale theorie, historische sociologie en geschiedenis', 

TijdschriftTijdschrift voor Sociale Geschiedenis 2 (1996) 168-205. 

9.. Een goed overzicht van wat de rationele keuze-theorie heeft te bieden is te vinden in: Marcel van 

derr Linden, 'Het nut van de "rational choice" theorie voor de geschiedschrijving van de 

arbeidersbeweging',, Bulletin van de Nederlandse arbeidersbeweging 38 (1995) 32-47. 

10.. Mancur Olson, The logic of Collective Action. Public goods and the theory of groups (Cambridge, Mass. 

1965). . 
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ditt juist niet doen, als hij inschat dat de vakvereniging ook zonder zijn lidmaatschap 
haarr doelen bereikt, en hij dus gratis kan 'meeliften'. Zo worden de kosten van 
solidariteitt steeds afgewogen tegen de opbrengst. Bij stakingen geldt een soortgelijke 
afweging.""  Men kan daarbij het eventuele hogere loon bij winst van de staking in 
beschouwingg nemen, maar bijvoorbeeld ook de mogelijke afstraffing die volgt bij 
verlies,, het gederfde loon tijdens de staking en het gewonnen prestige bij collega's. 

Dezee hoeveelheid variabelen brengt een zwak punt van de rationele keuze-theorie 
aann het licht: de analyse van de kosten en de baten wordt vaak zo ingewikkeld dat 
hett onbegonnen werk is de juiste keuze te maken. Daar komt bij dat de hoeveelheid 
enn de aard van de variabelen per individu kunnen verschillen en dus een twijfelachtige 
basiss bieden om collectief gedrag te verklaren. Bovendien kan men het uitgangspunt 
vann de theorie ter discussie stellen: streeft ieder individu wel naar nutsmaximalisatie? 
Denkenn mensen eigenlijk wel op een dergelijke rechtlijnige wijze? Deze twijfels leidden 
ertoee dat de rationele-keuzetheorie voornamelijk het domein van de theoretici is 
gebleven.. Toch zijn de uitgangspunten niet onzinnig. Hoe rationeel men handelt, 
verschiltt per individu. Niemand zal voor de volle honderd procent een puur calculerend 
bestaann geleid hebben. Maar aan de andere kant zal aan veel individuele en collectieve 
beslissingenn een streven naar nutsmaximalisatie ten grondslag hebben gelegen. 

Bijj  ons onderzoek naar de arbeiders en hun verhouding tot de arbeidersorganisaties 
houdenn we Tilly' s opdracht aan de sociale geschiedenis in het oog: de bestudering 
vann de verhouding tussen grote structurele veranderingen en wijzigingen in de 
alledaagsee manier van leven.12 Daarbij gaan we uit van het idee dat de mens rationele 
keuzess maakt, of in elk geval, zoals Giddens stelt, intentioneel handelt, maar daarbij 
niett altijd zijn motivatie kent, of het geheel van invloeden, waaraan hij blootstaat, kan 
overzien.. Deze ideeën bieden ons een adequaat denkkader. Om het onderzoek goed 
tee kunnen structureren hebben we echter nog wat meer houvast nodig. 

Bestaansstrategieën n 

Marcell  van der Linden en Jan Lucassen hebben er in 1999 op gewezen dat de labour 
historyhistory sinds de jaren zeventig in toenemende mate heeft geprofiteerd van de inzichten, 
methodenn en theorieën uit de sociale wetenschappen. Dat ging echter vooral op voor 
dee geschiedenis van de arbeidersklasse in het algemeen en voor de analyse van stakingen 
enn andere conflicten, zo stelden zij. De organisatiegeschiedenis daarentegen had het 
tott dan toe vooral bij empirisch onderzoek gehouden.13 De ontwikkeling van de 
organisatiee werd dus meestal beschreven zonder gebruik van een analytisch kader. 

11.. Een interessante opsomming van factoren treft men aan in Debra Friedman,' Why Workers Strike: 
Individuall  Decisions and Structural Constraints' , in Michael Hechter ed., The Microfoundations of 
MacrosociologyMacrosociology (Philadelphia 1983) 250-283. 

12.. Charles Tilly , As sociology meets history (New York 1981) 212. 

13.. Marcel van der Linden en Jan Lucassen, Prolegomena for a Global Labour History (Amsterdam 1999) 

19--
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Maarr hoe zou zo'n kader er dan uitzien? Van der Linden en Lucassen halen bij wijze 
vann antwoord een artikel van John Dunlop uit 1948 aan, waarin vier kernvragen worden 
gesteld: : 

1.. Hoe moet de opkomst van arbeidersorganisaties verklaard worden? 
2.. Hoe moet de groei en ontwikkeling van de arbeidersorganisaties verklaard worden? 
3.. Wat voor ideeën leven er in de organisaties en wat voor een mentaliteit heerst er? 
4.. Waarom treden arbeiders tot de organisaties toe? 

Inderdaadd zijn dit de vragen waar het om draait. Maar om deze te kunnen 
beantwoorden,, moeten we ons blikveld verruimen tot ver buiten de organisaties. We 
dienenn de arbeidersorganisaties te beschouwen als een van de mogelijkheden die de 
vroeg-twintigste-eeuwsee arbeider had om zijn doelen te bereiken. Die - vaak onbewust 
aanwezigee - doelen komen bij de meeste mensen neer op dee volgende drie: het leiden 
vann een leven in behoorlijke materiële omstandigheden, het verwerven en bewaren 
vann een aangename hoeveelheid (zelf)respect en het grootbrengen van kinderen. 

Omm dit alles te verwezenlijken stonden de arbeider en zijn gezin een repertoire 
vann individuele en collectieve bestaansstrategieën ter beschikking. '4 Het woord 'strategie' 
lijk tt een concreet doel op de lange termijn in te houden, en een rationele planning 
vann tactische stappen om dit te bereiken. In de sociale geschiedenis dekt deze vlag 
dee lading echter niet geheel. Het doel is niet zo concreet. 'Overleven' is misschien 
dee beste omschrijving, al gaat het daarbij meestal niet om fysiek overleven, maar om 
hett in stand houden of verbeteren van de levensstandaard. Het gezin vormde daarbij 
veelall  de economische en sociale eenheid waarin beslissingen genomen werden. De 
meestee bestaansstrategieën kunnen daarom ook als gezinsstrategieën gezien worden. 
Louisee Till y definieerde family strategies als'[...] principles that he behind predictable, 
interdependentt behaviors in which one outcome is regularly favored over another'.15 

Simpell  gezegd: het gaat erom welk gedrag men in gezinsverband vertoonde om te 
overleven,, of tot betere levensomstandigheden te komen. 

Hett verrichten van arbeid stond daarbij nagenoeg altijd aan de basis. Dat kon 
loonarbeidd zijn, maar er waren ook (aanvullende) alternatieven. Een handeltje drijven 
bijvoorbeeld,, klusjes verrichten, of desnoods overgaan tot 'oneerbare arbeid', zoals 
stelen.. En andere gezinsleden dan de kostwinner konden ook bijdragen aan het 
huishouden.. Werk moest echter wel beschikbaar zijn, en als dat niet het geval was, 
vormdee tijdelijke of permanente migratie vaak een oplossing. Men zocht het werk 
gewoonwegg op. Arbeiders migreerden trouwens ook om minder urgente redenen. 
Somss zag men elders gewoon betere kansen en verwachtte men zich een betere 
economischee en sociale positie te kunnen verwerven. Opwaartse mobiliteit was dan 
inn wezen het doel. 

Maarr aan het verrichten van arbeid waren risico's verbonden. Men kon zonder 
werkk raken, ziek worden of een ongeval krijgen. En als dat uiteindelijk allemaal goed 

14.. 'Living strategies', in het Engels. Men zou ook kunnen zeggen: strategieën in de privé-sfeer en publieke 
strategieën.. Zie: Van der Linden en Lucassen, Prolegomena, 13. Zie ook: Economie and Social History 
inin the Netherlands, Family strategies and changing labour relations {verder ESHN) 6 (Amsterdam 1994). 

15.. Jan Kok, 'Revealing family strategies using life course analysis', in ESHN 6, 110-111. 
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afliep,, brak de oude dag aan, waardoor men vroeg of laat zelf niet meer de kost kon 
verdienen.. Een flink gedeelte van de bestaansstrategieën was erop gericht deze risico's 
tee vermijden, of, als het zover kwam, de gevolgen te verzachten. Men voorzag zich 
vann hulp via netwerken in kringen van familie, vrienden, collega's of buren. Men 
spaardee soms voor slechte tijden, en anders werd er geld geleend. Huisraad en sierraden 
kondenn worden ondergebracht bij de lommerd, en middenstanders waren tot op zekere 
hoogtee bereid op de pof te leveren. Men kon zich ook op een of andere manier 
verzekerenn tegen ongevallen, ziekte of werkloosheid. En als dat allemaal niet hielp, 
wass er altijd nog de kerkelijke of burgerlijke armenzorg als laatste redmiddel. 

Naastt deze individuele bestaansstrategieën waren er de collectieve varianten. Daarvan 
sprekenn we als men zich in organisatorisch verband samenvoegt om collectieve belangen 
tegenoverr derden te behartigen. Het kan dan gaan om een politieke partij of een 
vakbond,, maar ook om een productie- of consumptiecoöperatie, of een eigen 
vercekeringsmaatschappij.166 In de sfeer van het werk ging het vooral om de vakbonden. 
Arbeiderss kwamen vroeg oflaat voor de keus te staan of men daarvan lid moest worden 
off  niet. Een minderheid voelde daar wat voor. Maar welke vakbond of richting diende 
menn dan te kiezen? Christelijk, modern, onafhankelijk? En welk moment was geschikt? 
Veell  arbeiders werden geen vakbondslid voor het leven. Men sloot zich aan wanneer 
menn dat opportuun vond en meldde zich net zo makkelijk weer af als het lidmaatschap 
niett meer nodig was. Niet voor niets probeerden vakverenigingen het ledenverloop 
tegenn te gaan door bijvoorbeeld ziekte- of werkloosheidsverzekeringen aan te bieden. 
Hett 'binden' van de leden was een aanhoudende bron van zorg voor de vakbonds-
bestuurders. . 

Eenmaall  aangesloten bij een vakbond kon de werkman verschillend gedrag vertonen. 
Menn kon actief zijn, maar ook de kantjes ervan aflopen. Het verzaken van bijeen-
komstenn en de contributie niet betalen zijn de meest voorkomende voorbeelden van 
datt laatste. En de volgende vraag was wat te doen als er een actie op touw werd gezet. 
Meestaken,, met alle risico's van dien? Men moest hoe dan ook rekening houden met 
verminderdee inkomsten, om maar niet te spreken van het risico ontslagen te worden. 
Maarr doorwerken kon ook vervelende consequenties hebben, zoals het zich op de 
halss halen van de verachting van meer militante collega's. 

Inn het arbeidersbestaan vielen, kortom, net zoveel keuzes te maken als in ieder ander 
leven.. Het concept van de bestaansstrategieën maakt dit duidelijk, en biedt een 
bruikbaarr kader om de keuzemogelijkheden in beeld te krijgen. Of de arbeider nu 
eenn rationele keuze maakte of niet, kiezen deed hij. En aan deze keuzes lagen bepaalde 
overwegingenn en omstandigheden ten grondslag. Die omstandigheden konden zich 
wijzigenn en de keuzes dus ook. De economische conjunctuur üjkt bijvoorbeeld een 
belangrijkee invloed uit te oefenen, zoals is gebleken uit onderzoek naar vakbonds-
lidmaatschapp en stakingsbewegingen. Maar ook technische innovaties, wijzigingen 
inn sociale instituties en politieke besluiten kunnen leiden tot strategische wijzigingen 

16.. Marcel van der Linden categoriseert de organisaties naar drie typen: 'household-centred organizations', 
zoalss coöperaties, 'enterprise-centred organizations' als vakbonden en 'state-centered organizations' 
alss politieke partijen. Marcel van der Linden, 'Households and Labour Movements', in ESHN 6, 
136. . 
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opp het niveau van het individu en het gezin. De introductie van de tractor en de 
melkmachinee in landbouw deden vele boerenknechts en -meiden besluiten naar de 
stadd te trekken. De opkomst van verzekeringsmaatschappijen en sociale wetgeving 
maaktee mensen minder afhankelijk van buren- en familiehulp. En lid worden van 
eenn bond werd makkelijker zodra deze een gerespecteerd en 'ingegroeid' onderdeel 
vann de samenleving was geworden. Net zoals staken gemakkelijker wordt als men 
zichh gedekt weet door een goed gevulde stakingskas en bekwaam leiderschap. 
Bestaansstrategieënn kan men, met andere woorden, niet analyseren zonder het hele 
maatschappelijkee en economische kader daarbij in aanmerking te nemen. 

Opzett van het onderzoek 

Wee begonnen met een aantal vragen over arbeidersorganisaties, kwamen toen terecht 
bijj  de collectieve en individuele bestaansstrategieën en eindigden bij het hele maat-
schappelijkee en economische kader. Zetten we deze zaken in omgekeerde volgorde, 
dann hebben we al een aardige structuur voor ons onderzoek te pakken. Omdat het 
maatschappelijkee en economische kader voor allerlei groepen arbeiders verschillend 
was,, lijk t het echter verstandig de omvang van het onderzoek in tijd en ruimte te 
beperken.. Het onderzoeksobject dient overzichtelijk te zijn. We moeten de desbetref-
fendee arbeiders kunnen leren kennen en de invloeden waaraan zij bloot staan kunnen 
determineren.. Aan de andere kant willen we uitspraken kunnen doen die gelden voor 
tenn minste een substantiële groep en willen we bepaalde fenomenen in perspectief 
kunnenn zetten. Het laatste vraagt om de mogelijkheid subgroepen, bijvoorbeeld van 
verschillendee beroepsbeoefenaren, met elkaar te kunnen vergelijken. 

Di tt overwegende hebben we gekozen voor het niveau van een bedrijfstak van enige 
omvang,, in een niet te kleine plaats en over een niet te lange periode. De bedrijfstak 
iss de bouw geworden. De bouwvakwereld heeft het nodige te bieden: het bouwvak 
wass een van de omvangrijkste bedrijfsgroepen van Nederland, met een relatief 
strijdvaardigee inslag, als we althans mogen afgaan op het aantal stakingen in het eerste 
kwartt van de eeuw. De bouw bestaat uit een aantal subgroepen, met elk hun eigen 
aardd en achtergrond, die echter toch te maken hebben met dezelfde conjunctuur en 
omstandigheden.. Dat maakt onderlinge vergelijking mogelijk. De bouw kende 
timmerlieden,, metselaars, betonwerkers, loodgieters, schilders, grondwerkers en nog 
velee andere vakken. Timmerlieden vormden - ook naar eigen zeggen - een heel ander 
slagg arbeiders dan bijvoorbeeld grondwerkers. In tegenstelling tot de laatstgenoemden 
warenn de eersten geschoold, beschikten over een zekere beroepstrots en moesten in 
sommigee gevallen netjes kunnen optreden tegenover klanten. Meestal waren zij in 
vastee dienst bij een 'timmerwinkel', geleid door een patroon, met wie zij vaak een 
persoonlijkee relatie hadden. Grondwerkers waren daarentegen meestal ongeschoold, 
zee werden in grote groepen voor een bepaalde klus ingehuurd en ze hadden vaak een 
provincialee achtergrond. Zo zijn er meer verschillen tussen beroepsgroepen, die 
bepaaldee strategieën in een verhelderend perspectief kunnen zetten. 



INLEIDING G 19 9 

Alss plaats kozen we voor Amsterdam. Met een beroepspopulatie van tussen de 15.000 
enn 20.000 bouwvakkers hebben we hier een substantiële groep werklieden, die 
voldoendee houvast biedt voor wijder geldende conclusies. Alle beroepsgroepen zijn 
hierr vertegenwoordigd, en alle vormen van bouwondernemingen. We zien de 
ontwikkelingvann het aannemersbedrijf en de eigenbouw, met als meest extreme vorm 
dee 'revolutiebouw'. We zien timmerwinkels, metselbedrijven en steenhouwerijen. 
Err zijn eenmanszaakjes, grote bedrijven, productieve coöperaties en alles ertussenin. 
Eindd negentiende eeuw beginnen in Amsterdam de grote stadsuitbreidingen, die echter 
schoksgewijss gaan en dus wisselend werkgelegenheid bieden. Aan vakbondskant zijn 
zowell  de moderne als de onafhankelijke variant ruim vertegenwoordigd, de con-
fessionelee bonden in mindere mate. Aan werkgeverskant vindt ook organisatie plaats 
enn er zijn genoeg arbeidsconflicten en stakingen. Het gemeentebestuur zit intussen 
ookk niet stil en neemt beslissingen met grote consequenties voor de arbeidsverhou-
dingenn en dus voor het leven van de werklieden. Kortom: Amsterdam heeft voldoende 
schaal,, maar is nog net overzichtelijk genoeg. 

Dee periode is het eerste kwart van de twintigste eeuw. We zullen overigens niet 
all  te strikt met deze tijdsafbakening omgaan. Als het zo uitkomt, kunnen de grenzen 
aann beide zijden worden overschreden. Het gaat ons er immers niet om de gebeur-
tenissenn in de gekozen periode op een rij  te zetten, maar om het verklaren van bepaalde 
ontwikkelingen.. Daartoe zullen we ook bronnen uit de bestaansstrategieën op 
individueell  niveau gaat, ligt het bronnenmateriaal niet voor het oprapen en kunnen 
wee dus niet te kieskeurig zijn. 

Inn de eerste decennia van de twintigste eeuw voltrekt zich een aantal belangrijke 
ontwikkelingen,, die in grote trekken tijdens de jaren twintig worden voltooid. 

11 Ten eerste is er de ontwikkeling van plaatselijke naar landelijke arbeidsverhoudingen. 
Wee zien in deze periode de 'wapenwedloop' tussen werknemers- en werk-
geversorganisaties,, die beurtelings hun machtsposities versterken door zich op steeds 
groteree schaal aaneen te sluiten. Zo wordt in 1908 de eerste collectieve arbeids-
overeenkomstt in de Amsterdamse bouw afgesloten. Via steeds grotere verbanden 
leidtt dit ten slotte begin jaren twintig tot de eerste landelijke collectieve 
arbeidsovereenkomst. . 

22 De tweede belangrijke ontwikkeling die in deze periode tot stand komt, is de 
opkomstt van het aannemersbedrijf zoals we dat nu kennen. Hoewel het aannemen 
enn het aanbesteden al heel lang bestonden, met name in de weg- en waterbouw, 
werdd het pas in het eerste kwart van de twintigste eeuw op grote schaal toegepast 
inn de woningbouw. De ontwikkeling van het aannemersbedrijf verliep in Amsterdam 
deelss via de revolutiebouw, die in het laatste kwart van de negentiende eeuw de 
dominerendee bouwwijze werd. In beide gevallen werd het financiële risico verlegd 
vann de opdrachtgever naar de uitvoerder, met grote gevolgen op de werkvloer, 
waarr nu snelheid en efficiëntie werden geëist. 

33 De derde ontwikkeling geldt een aantal technische zaken. De opkomst van de 
stoomtimmerfabriek,, de winterharde metselspecie, de betonbouw, de heimachine: 
onmiskenbaarr hadden zij hun invloed op het bouwbedrijf en de dagelijkse gang 
vann zaken. Anderzijds hebben de technische ontwikkelingen in de bouw minder 
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revolutionairee veranderingen veroorzaakt dan in de meeste andere bedrijven. In 
essentiee bleef de manier van bouwen onveranderd. Er kwamen wat beroepen bij, 
zoalss dat van betonarbeider. 

44 Tot slot ging de overheid zich in deze periode intensief met de gang van zaken 
bemoeien.. Deze invloed moet niet onderschat worden. Het was de Woningwet 
vann 1901, die de revolutiebouw de nek omdraaide. Het waren de bestekken van 
dee Gemeente Amsterdam, die de toon zetten voor de CAO's die in deze periode 
werdenn afgesloten. Strijd vond plaats over de vraag of werklieden van buiten 
Amsterdamm mochten worden toegelaten op gemeentelijke bouwwerken. Er kwam 
steedss meer sociale wetgeving. De overheid speelde nadrukkelijk mee en oefende 
invloedd uit. 

Hett onderzoek bestaat uit drie delen. Het eerste bestaat uit een schets van het bouwvak 
inn het eerste kwart van de eeuw. We dienen eerst te onderzoeken met welke 'externe' 
omstandighedenn de bouwvakarbeiders te doen hadden. Drie vragen zijn daarbij van 
belang:: konden zij werk krijgen, onder welke voorwaarden werkten zij en wat waren 
dee mogelijkheden om deze voorwaarden naar hun hand te zetten? Om dit in kaart 
tee brengen verdiepen we ons achtereenvolgens in de bouwconjunctuur, het bouwbedrijf 
enn de rol van de overheid. We onderzoeken hoe de conjunctuur werkt, hoe deze 
verliepp en wat de gevolgen waren voor de werkgelegenheid. We wijden een hoofdstuk 
aann de ondernemingen, de ondernemersrisico's en de ondernemers zelf. De rol van 
dee overheid zal tot slot worden onderzocht aan de hand van wetgeving, maatregelen 
enn andere bemoeienissen met de het bouwvak. 

Hett tweede deel gaat over de bouwvakkers zelf Met het gezin als uitgangspunt 
vragenn we ons af welke inkomsten er zijn en wie daarbij een bijdrage leverden. Wat 
verdiendenn man, vrouw en kinderen? En wat konden zij met deze verdiensten doen? 
Welkee keuzes moesten ze in hun budgetten maken? Vervolgens vragen we ons af welke 
risico'srisico's het arbeidersgezin liep en hoe het hiermee omging. Onze onderzoeksgroep 
kentt dus beperkingen: het gaat vooral over mannelijke loonarbeiders die getrouwd 
zijn,, kinderen hebben en in gezinsverband samenleven. 

Hett laatste hoofdstuk van dit deel gaat over het niet-materiële bestaan. Hoe werd 
hett arbeidersleven ervaren? Waar kwamen de arbeiders vandaan? Hoe waren de 
omstandighedenn op het werk? Hoe bewaarde men zijn zelfrespect en hoe stonden 
dee verschillende groepen arbeiders ten opzichte van elkaar? Wat valt er, ten slotte, 
tee zeggen over arbeiderscultuur, of -culturen? 

Dee eerste twee delen komen bij elkaar in het derde deel. Dit gaat over de door 
dee bouwvakarbeiders gevoerde collectieve strategieën, waarbij we ons toespitsen op 
dee twee meest gebruikte: stakingen en vakbonden. Wat vakbonden betreft analyseren 
wee de ontwikkeling van lokale naar landelijke bonden, en die van beroepsgroep naar 
bedrijfstak.. Verder onderzoeken we het karakter van de twee belangrijkste stromingen: 
dee onafhankelijke en de moderne vakbeweging. Het gaat om één van de vragen die 
Johnn Dunlop in 1948 formuleerde: wat voor ideeën leven er in de organisaties en wat 
voorr een mentaliteit heerst er? Wat stakingen betreft vragen we ons onder meer af 
waaromm sommige arbeiders wel staken en andere niet. En onder welke omstandigheden 
err veel of weinig gestaakt werd. Het laatste hoofdstuk gaat over vakbondslidmaatschap. 
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Hierbijj  komen twee andere vragen van Dunlop aan de orde: hoe moet de groei en 
ontwikkelingg van de arbeidersorganisaties verklaard worden en waarom treden arbeiders 
tott de organisaties toe? En op de koop toe: waarom treden arbeiders niet tot de 
organisatiess toe? 

Tott slot zullen de bovengenoemde zaken in een afsluitend hoofdstuk nog eens de 
revuee passeren. We hopen dan Tilly' s grote structurele veranderingen en wijzigingen 
inn het alledaagse leven met elkaar in verband te kunnen brengen. Het geheel kan, naar 
wee hopen, niet alleen een bijdrage leveren aan onze kennis over de werking van 
arbeidersorganisaties,, maar kan tevens enige verdieping bieden van ons inzicht in de 
drijfveren,, problemen en levenswijzen van de vroeg-twintigste-eeuwse loonarbeiders 
enn hun gezinnen. 




