
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Makers en stakers. Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun
bestaansstrategieen in het eerste kwart van de twintigste eeuw

Wals, H.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Wals, H. (2001). Makers en stakers. Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun
bestaansstrategieen in het eerste kwart van de twintigste eeuw. [, Universiteit van
Amsterdam]. in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/makers-en-stakers-amsterdamse-bouwvakarbeiders-en-hun-bestaansstrategieen-in-het-eerste-kwart-van-de-twintigste-eeuw(ba8fa4ab-0054-4d2d-81e7-0979d56ab6ef).html


i .. De bouw in de negentiende eeuw 

Opp 21 september 1913 kwamen in café Parkzicht te Amsterdam een aantal moderne 
bouwvakbondenn bijeen. De bestuurders bogen zich over de vraag of samengaan van 
dee bonden mogelijk en zinvol zou zijn. De meesten vonden dat een fusie zou passen 
inn de ontwikkeling van het bouwbedrijf van de laatste jaren. L. van der Wal, vertegen-
woordigerr van de Timmerliedenbond, betoogde dat: 

[...]]  voor 100 jaar het eerste aanbestede werk (de Amsterdamsche kazerne) werd 
aangenomenn door een viertal op zichzelf staande vakpatroons. Een aannemer, in staat 
omm alleen een gebouw aan te nemen bestond toen nog niet. Thans is het regel, dat één 
aannemerr het werk aanneemt, hoogstens besteedt hij een of meer onderdeelen weer aan 
onderaannemerss uit.' 

Inn de eerste helft van de eeuw van de negentiende eeuw was het bouwvak inderdaad 
anderss geweest. De overheersende organisatievorm dateerde toen nog uit de tijd van 
dee gilden: de timmerwinkel of metselarij, waar enkele timmer- of metselgezellen in 
vastee dienst waren van een patroon. Het werk van deze 'burgerbazen' bestond in 
hoofdzaakk uit onderhoud en het verrichten van reparaties. In de zomer werkte men 
buitenn en 's winters zoveel mogelijk binnen en in de werkplaats. Tot ongeveer 1870 
vondd nauwelijks nieuwbouw plaats.2 Als dat echter het geval was, gebeurde dit op 
bestellingg van de toekomstige gebruiker. Deze koos op basis van vertrouwen een 
patroon,, meestal een timmerbaas. Bepaalde onderdelen van de bouw, zoals het 
metselwerk,, werden door de timmerpatroon vervolgens toevertrouwd aan andere 
bedrijfjes.33 Het bouwmateriaal werd door de opdrachtgever gekocht en betaling voor 
hett werk vond plaats naar gelang van de bestede tijd. Er was dus geen vaste prijs en 
dee bouwheer wist dus van tevoren niet precies waar hij aan toe was. De ondernemer 
enn zijn werklieden wel: zij werden in daggeld betaald. Voor zover de baas zelf niet 

1.. Verslag van de vergadering van hoofdbesturen van moderne bouwvakbonden ter bespreking van de mogelijkheid 
vanvan samensmelting dezer bonden tot één bond in het bouwvak (z.p., z.j.) 28. 

2.. Ad Knotter, Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede helft van de 
negentiendenegentiende eeuw (Zwolle 1991) 93-

3.. Jeroen J.C. Sprenger, 'Schets van de bouwnijverheid in Nederland, i9e-2oe eeuw', in Historische 
Bedrijfsarchieven.Bedrijfsarchieven. Bouwnijverheid en -installatiebedrijven. Een geschiedenis en bronnenoverzicht (Amsterdam 
1993)) 16. 
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meewerkte,, bestond zijn inkomen in een toeslag op het loon van zijn werklieden.4 

Hett vakbondsblad De Bouwvakarbeider beschreefin 1910 hoe het aanvaarden van een 
opdrachtt vroeger in zijn werk ging: 

Dee baas gaat naar het karwei, neemt het op, spreekt er zeer gewichtig over, komt nog 
eenss met de metselaar, kijken, passen en meten, en zegt dan zijn arbeider dat hij er 
minstenss zolang wel werk [aan] zal hebben, wat voor de betrokken arbeider zeggen wil, 
datt hij er niet binnen dien tijd mee klaar mag zijn. Wij kennen gevallen, dat over werk 
vann eenige dagen, 6 volle weken gedaan moest worden.3 

Hett systeem bevatte dus geen prikkel tot efficiëntie of hard werken, integendeel, maar 
stondd evenmin een goede kwaliteit in de weg. Dat laatste was ongetwijfeld plezierig 
voorr de opdrachtgever. Minder gelukkig was hij echter met het gebrek aan financiële 
zekerheid.. Vooral bij omvangrijker bouwwerken kon dit soms tot vervelende proble-
menn leiden. 

Aanbestedingen n 

Inn de publieke sector was dan ook inmiddels een andere situatie ontstaan. Al in de 
zeventiendee eeuw werden bij grote grond- en waterwerken zogenaamde aanbestedingen 
gehouden.. Belangstellende ondernemers moesten daarbij van tevoren een prijscalculatie 
maken.. Degene die met het laagste bedrag had ingeschreven, kreeg de opdracht en 
voerdee deze tegen de afgesproken prijs uit. Dit gebeurde vooral buiten de stad, dat 
wi ll  zeggen: buiten de invloedssfeer van de gilden. Deze hadden namelijk allerlei 
reglementeringen,, waarin onder meer precies bepaald werd wie welk werk mocht 
doenn en soms zelfs welk gereedschap daarbij gebruikt mocht worden.6 Een systeem 
vann volledig vrije concurrentie kon onder zulk een regime moeilijk gedijen. Toch 
drongg in de loop van de achttiende eeuw het aanneemsysteem ook door bij andere 
bouwopdrachtenn van overheid, maatschappijen en verenigingen. En toen in 1798 de 
gildenn praktisch gezien werden afgeschaft, waren alle beletsels definitief opgeheven.7 

All  snel ontstond behoefte aan een administratief en juridisch kader om de gang van 
zakenn bij bouwopdrachten vast te leggen. In 1815 werden bij Koninklij k Besluit de 
AlgemeeneAlgemeene Voorwaarden voor het bouwbedrijf vastgesteld, die de verhouding tussen 
opdrachtgeverr en aannemer regelden. De kwaliteit werd gewaarborgd met een door 
dee opdrachtgever opgesteld bouwbestek en het houden van toezicht bij de uitvoering.8 

Dee Algemeene Voorwaarden legden vooral de nadruk op de bescherming van de 
opdrachtgever,, wat bij de bouwbedrijven in toenemende mate tot frustraties zou leiden. 
Tegenn het einde van de negentiende eeuw begon het aanbesteden ook in de woning-

4.. A. Knotter, 'De Amsterdamse bouwnijverheid in de i9c eeuw tot ca. 1870. Loonstarheid en trekarbeid 
opp een dubbele arbeidmarkt', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 1984 (10) 123-154, aldaar 132. 

5.. De Bouwvakarbeider (10 december 191 o) 1. 
6.. J.J. van der Wal, De economische ontwikkeling van het Bouwbedrijf in Nederland (Delft 1943) 24. 
7.. Officieel zou dit nog tot 1818 duren. 
8.. N. de Vreeze, Woningbouw. Inspiraties en ambities, kwalitatieve grondslagen van de sociale woningbouw 

inin Nederland (Amsterdam 1993) 92. 
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bouww door te dringen. Opdrachtgevers zagen de aantrekkelijke kanten van een systeem 
waarbijj  zij weinig risico meer liepen en bovendien de laagst mogelijk prijs konden 
bedingen.99 Het risico werd verlegd naar de uitvoerder. Daar stond tegenover dat deze 
nuu winst kon maken, als het hem althans niet al te veel tegen zat. 

Eigenbouww en revolutiebouw 

Eenn tamelijk radicale vernieuwing onderging het bouwwezen toen men in de jaren 
zeventigg voor de anonieme huizenmarkt begon te bouwen. In Amsterdam werd daartoe 
dee aanzet gegeven door de explosieve vraag naar nieuwe woningen in het begin van 
dee jaren zeventig.10 Ondernemende lieden gingen op jacht naar winst. Aannemers 
enn timmerbazen bouwden woningen voor eigen rekening en risico en verkochten 
dezee voor een goede prijs. Maar ook bouwers van minder allooi roken hun kans, want 
menn hoefde niet per se over eigen geld te beschikken. In de jaren vijfti g was het 
Amsterdamsee hypotheekwezen namelijk tot ontwikkeling gekomen. Er waren dus 
hypotheekbanken,, en zij verstrekten het benodigde krediet gaarne. Sterker nog: de 
bankenn namen daartoe vaak zelf het initiatief." En als de bank dat niet deed, gebeurde 
hett wel door een speculant die een stuk grond had aangekocht en dit in percelen aan 
'eigenbouwers'' probeerde te slijten. Dezen beschikten zelf over weinig middelen, 
maarr waren bereid aan grondspeculanten met geleend geld de hoogste prijzen te betalen. 

Nochh de hypotheekbank, noch de grondspeculant, noch de bouwer liepen veel 
risico.risico. Bij een eventuele executie van het gebouwde kreeg de kredietgever bijna altijd 
zoo veel terug als hij erin had gestoken. En de grondspeculant ontving als eerste zijn 
geld,, zodra de bouwer de eerste termijn van de kredietgever had ontvangen. De bouwer 
tenn slotte bezat meestal geen kapitaal, dus bij een eventueel faillissement wentelde hij 
hett nadelige saldo op anderen af. Dat waren dan de leveranciers, de kleine werkbazen 
enn de werklieden. De laatstgenoemden gingen dan meestal het schip in voor een klein 
bedrag,, namelijk hun laatste weekloon.12 Deze manier van bouwen, de 'revolutiebouw' 
of'speculatiebouw',, nam in het laatste kwart van de eeuw een grote vlucht. Het 
grootstee deel van de Amsterdamse stadsuitbreidingen in deze periode kwam zo tot 
stand. . 

Gevolgenn voor de bouwvakarbeiders 

Mett de intrede van het aannemersbedrijf en de revolutiebouw veranderde er nogal 
watt in de dagelijkse praktijk van de bouwvakarbeider. 

9.. Van der Wal, De economische ontwikkeling, 35. 
10.. Knotter, 'De Amsterdamse bouwactiviteit', 139. 
11.. Knotter, Economische transformatie, 95. 
12.. De toestand der werklieden in de bouwbedrijven te Amsterdam. Rapport uitgebracht door de Commissie van 

Onderzoek,Onderzoek, benoemd door den Gemeenteraad in zijne Vergadering van 30 Juni 1897 (Amsterdam 1906) 
16. . 
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Omm te beginnen nam zijn bestaanszekerheid af. Werkte men vroeger vaak zijn leven 
langg voor één baas in de metselarij of timmerwinkel, de revolutiebouwer wierf 
werkvolkk voor één project. Daarna stond men weer op straat en moest men nieuw 
werkk zoeken. In tijden van hoogconjunctuur was dit meestal geen probleem, maar 
zodraa het slechter ging, sloeg meteen de werkloosheid toe. In de negentiende eeuw 
liepp het aantal huizen dat in Amsterdam jaarlijks werd gebouwd redelijk parallel aan 
dee groei van de bevolking.13 Maar de woningbouw was ook voor een groot deel 
afhankelijkk van de beschikbaarheid van krediet. Werd kapitaal schaarser en steeg de 
rente,, dan stagneerde de bouw. We komen hier nog op terug in hoofdstuk 2. 

Tenn tweede veranderde het werk zelf. Het afleveren van een goed werkstuk werd 
inn de revolutiebouw volkomen ondergeschikt aan het maken van tempo. Vanaf de 
dagg dat de bouwer de grond verworven had tot de dag dat hij de woningen verkocht, 
betaaldee hij rente aan de hypotheekbank. Hij had dus haast. Uiteraard kwam dit de 
kwaliteitt niet ten goede. Dat de revolutiebouw zeer slechte gebouwen heeft opgeleverd, 
latenn we hier echter even buiten beschouwing. Voor ons onderwerp is van belang 
datt alles zo eenvoudig mogelijk gehouden werd en er meer kant-en-klare producten 
gebruiktt werden. Timmerwerk werd geleverd door stoomtimmerfabrieken en 
zogenaamdee sweaters ofsweatshops, werkplaatsen waar jeugdige arbeiders timmerpro-
ductenn in serie maakten. Vakkennis speelde daarbij geen grote rol. Steenbakkerijen 
maaktenn stenen in allerlei vormen, waardoor de metselaar geen steen meer hoefde 
tee hakken. Bovendien kwamen er meer specialisaties, zoals het voegen, wat voorheen 
doorr de metselaar werd gedaan.14 Goede metselaars werden aan de voorgevel gezet, 
dee minder goede tegen een lager tarief aan de achtergevel.'5 Er was dus over het geheel 
genomenn minder vakkennis nodig. '6 Maar ook voor de ongeschoolde bouwvakarbeiders 
werdd het steeds minder leuk: 

Dee werkmethoden die steeds meer in zwang zijn gekomen, hebben bij bijna alle menschen 
dee lust om zich met liefde aan vak ofberoep te geven er uitgehaald. Voor de ongeschoolde 
arbeidd kan die liefde voor het beroep uit den aard der zaak nooit groot zijn geweest, doch 
dee weinige lust die er dan nog was, wordt door het specificeeren van hun beroep en de 
daardoorr veel grooter wordende eentoonigheid, geheel gedood. Ze zijn werkmachines 
zonderr meer, zoodra hun beroep zich gaat onder-verdeelen in die van steendrager, 
kalkmaker,, kalkdrager en bouwvaksjouwerman.'7 

Bijj  de revolutiebouw moest men eigenlijk vooral hard kunnen werken. Hoe goed 
menn het deed, was van minder belang. Bij het aannemen van werklieden vormde de 
snelheidd een belangrijk criterium, zodat zwakkere en oudere arbeiders, die het tempo 
moeilijkk konden bijbenen, in slechte tijden vaak buiten de boot vielen.'8 

13.. De toestand der werklieden, bijlage E, 
14.. De toestand der werklieden, 20. 
15.. De Bouwvakarbeider (14 juni 1913) 1. 
16.. Verslag van de eerste sub-commissie. Staatscommissie over de werkloosheid II ('s-Gravenhage 1913) 16. 
17.. De Bouwvakarbeider (14 juni 1913) 1. 
[8.. Neemt deel aan den strijd. Propaganda-geschriftje van den timmerlieden-vereeniging "Concordia Inter Nos" 

(z.p.. 1906) 17. 
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Timmerfabriek,Timmerfabriek, begin twintigste eeuw. IISG, collectie Veiligheidsinstituut, XLIX 24 

Ookk bij de in opdracht werkende aannemers ontstond meer drang tot spoed. 
Architectenn schreven ten gerieve van de opdrachtgevers in hun bestekken steeds kortere 
opleveringstermijnenn voor. 'Voor eene definitieve keuze van een bouwplan wordt 
doorr den bouwheer alle tijd genomen, maar is die keuze eenmaal gevestigd, dan moet 
dee oplevering spoedig geschieden', zo verklaarde een architect voor de onderzoeks-
commissiee die de gemeente Amsterdam in 1897 instelde om de toestanden in het 
bouwbedrijff  te beschrijven.'9 

Tenn derde kwam het in de revolutiebouw tot een andere manier van loonvorming. 
Omm een hoog werktempo te bewerkstelligen betaalden de werkgevers niet meer zoals 
vroegerr in dagloon, maar in stukloon. Een metselaar kreeg bijvoorbeeld zoveel cent 
perr duizend stenen, een stukadoor een bepaald bedrag per vierkante meter. Aldus 
gemotiveerdd waren de arbeiders doorgaans bereid hard te werken. In dee revolutiebouw 
vann de jaren zeventig kon een bouwvakker goed verdienen, vaak twee keer zo veel 
alss degenen die in dagloon werkten.20 De keerzijde was natuurlijk dat hij in slechte 
tijden,, zoals eindjaren negentig, nóg harder en vooral langer moest werken om, bij 
eenn lager stukloon, zijn verdiensten op peil te houden.21 

Alss vierde punt moet genoemd worden dat het aantal bouwvakkers sterk toenam. 
Inn 1859 werden bij de beroepstelling 6.868 (28,4 per 1.000 inwoners) in de bouw 

19.. De toestand der werklieden, 17. 

20.. A. Knotter, 'De Amsterdamse bouwnijverheid', 138. 

21.. De toestand der werklieden, 13. 
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werkzamee personen genoteerd. Bij de telling van 1889 was dit aantal meer dan 
verdubbeldd en bedroeg het 13.870 (34 per 1.000 inwoners). In 1899 telde men 16.227 
Amsterdamsee bouwvakkers (32 per 1.000 inwoners).22 De nieuwe en fluctuerende 
arbeidsmarktt werkte tijdelijke en permanente migratie in de hand, vooral van 
grondwerkerss en metselaars. Zij kwamen in de jaren zeventig in groten getale naar 
Amsterdam.. Sommigen werkten als seizoenarbeider, maar de meesten vestigden zich 
definitiefinn de hoofdstad. Met de seizoensarbeid was het tegen de eeuwwisseling wel 
zo'nn beetje afgelopen.23 

Bijj  het begin van de twintigste eeuw had de woningbouw dus een volledig andere 
economischee grondslag gekregen. Een groot gedeelte werd op eigen initiatief met 
geleendd kapitaal voor de markt gebouwd. Wat in opdracht gebouwd werd, gunde 
menn in de meeste gevallen via een openbare aanbesteding aan een aannemer. Inmiddels 
gingg dit ook op voor het grotere reparatiewerk. De werking van de markt leidde tot 
rationaliseringg van bouwmethodes, gebruik van fabrieksproducten en de invoer van 
hett stukloon om de werklieden tot spoed aan te zetten. Door hard en snel te werken 
konn een bouwvakker in gunstige tijden een goed loon verdienen. 

Aann de andere kant verdween met de revolutiebouw het vaste dienstverband voor 
dee meeste arbeiders. De bouwvakker hoefde niet meer zoveel vakkennis te bezitten, 
maarr moest bereid en in staat zijn te 'buffelen'. Anders viel hij buiten de boot. In slechte 
tijdenn gebeurde dat trouwens ook degenen die wél aan de criteria konden voldoen. 
Bijnaa iedereen maakte op den duur wel eens kennis met de gevolgen van werkloosheid. 
Pijnlij kk duidelijk werd dat de bouw aan een bepaalde conjunctuur onderhevig was. 

22.. 1859 en 1889: De toestand der werklieden, 14; 1899: Volkstelling i8gg (CD-ROM). Centraal Bureau voor 
dee Statistiek en NIW1, Cijfers voor iedereen (z.p. 1999). 

23.. De toestand der werklieden, 13. 
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BouwvakkerBouwvakker op ladder, begin twintigste eeuw. IISG, collectie Veiligheidsinstituut, 136. 




