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2.. De bouwconjunctuur 

InIn de herfst van 1906 begon de zwaarste crisis die de Amsterdamse bouwwereld ooit 
zouu meemaken. Binnen enkele maanden stagneerde de woningbouw bijna volledig. 
Eenn zware winter volgde, met een ongekende werkloosheid onder de bouwvakkers. 
Zijj  die meenden dat met het aanbreken van de lente het ergste leed geleden was, 
kwamenn bedrogen uit. Integendeel: de winter van 1907 op 1908 was een nieuw 
dieptepunt,, met een werkloosheid die voor sommige beroepen opliep tot ver boven 
dee vijfti g procent. Pas in het voorjaar van 1909 zou de bouw er weer bovenop 
krabbelen.. In de tussentijd hadden veel werklieden en hun gezinnen het zwaar. De 
lommerdd deed goede zaken, de vakbonden niet. De ledentallen stagneerden of liepen 
terugg en succesvolle acties werden nauwelijks gevoerd. Vanaf het voorjaar van 1909 
werdd dat anders: de meeste vakverenigingen boekten een flinke ledenwinst en in 1909 
brakenn meer stakingen uit dan in de voorgaande drie jaren samen. Dit soort dingen 
zeggenn wat over ons onderwerp, de bestaansstrategieën van bouwvakarbeiders. Het 
iss daarom van belang de bouwconjunctuur nader te onderzoeken. 

Dee werking van de conjunctuur 

Ruwwegg kan men de bouw indelen in drie sectoren: de nieuwbouw van woningen, 
dee ver- en herbouw van woningen (inclusief het zogenaamde 'burgerwerk' zoals 
behangen,, schilderen, enzovoort) en de publieke werken als scholen, kerken, kantoren 
enn fabrieken. In Amsterdam is van dit drietal woningbouw de belangrijkste factor in 
dee meerjarige bouwconjunctuur. Dit blijkt uit het onderzoek van de Staatscommissie 
overover de Werkloosheid van 1913. Duidelijk wordt dat de beide andere sectoren nauwelijks 
invloedd uitoefenen. De jaarlijks aan publieke werken bestede bedragen blijven in de 
periodee 1890-1910 ongeveer gelijk.1 En verbouwingen van bestaande woningen en 
burgerwerkk kennen vooral een seizoensconjunctuur. 

Hett was dus de woningbouw, die de conjunctuurschommelingen in achtereenvolgende 
jarenn veroorzaakte. Wat hieraan ten grondslag lag, was de verwachting die men 
koesterdee ten aanzien van de verhouding tussen de opbrengst en de kosten van het 
bouwen.. De opbrengst werd vooral bepaald door de vraag naar woningen. Deze was 

1.. Verslag van de eerste subcommisie, 1 o. Er wordt een gemiddelde over driejaarlijkse perioden berekend. 
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allereerstt afhankelijk van de groei van de stedelijke bevolking en de mate waarin het 
wenselijkk geacht werd de oude woningvoorraad te vervangen. Natuurlijk speelde de 
verhoudingg tussen vraag naar en aanbod van woningen ook een rol. Het kwam 
bijvoorbeeldd wel eens voor, dat men een tijdje lang 'overbouwde'. Het aanbod werd 
dann te groot en de prijs daalde. 

Mett de kosten ligt het complexer. De grondprijzen en de vooral prijzen van het 
materiaall  waren hier de eerste belangrijke factor. Materiaal maakte ongeveer veertig 
tott zestig procent van de bouwkosten uit.2 De kosten van bouwmateriaal konden 
variërenn en hadden daardoor invloed op de woningbouw. Na het uitbreken van de 
Eerstee Wereldoorlog stegen de materiaalprijzen bijvoorbeeld aanzienlijk, waardoor 
dee winstverwachting en dus de bouw nadelig beïnvloed werden. 

Inn de eigenbouw waren voorts de beschikbaarheid en de kosten van het benodigde 
kapitaall  van groot belang. Zoals we hiervoor al zagen, beschikten de bouwers hier 
meestall  niet zelf over. Het geld moest dus geleend worden van een hypotheekbank. 
Dee rente die deze in rekening bracht, bedroeg rond 1897 meestal zo'n vij f procent. 
Overschreedd de bouwer de afgesproken termijn waarover het krediet werd verleend, 
dann volgde een boete, die kon oplopen tot een procent per maand. En overschrijding 
kwamm nog al eens voor, want de termijnen werden krap genomen.3 Een procent meer 
off  minder rente kon bij de smalle winstmarges net het verschil uitmaken tussen winst 
off  verlies. Daardoor was er in de eigenbouw een duidelijke link tussen de rentestand 
enn de lust tot bouwen. 

Eenn derde factor bij het totstandkomen van de bouwkosten was het optreden van 
dee overheid. Zo werkte de Woningwet van 1901 kostenverhogend door de eisen die 
vanaff  dat moment aan de bouwwerken werden gesteld. Er gingen stemmen op die 
beweerdenn dat dit leidde tot een vermindering van het aantal gebouwde woningen, 
maarr anderen bestreden dat. We komen daar later in dit hoofdstuk nog op terug. 

Tenn slotte zijn er natuurlijk de loonkosten, die echter door de bouwers tee beïnvloeden 
warenn en dus geen stempel drukten op de conjunctuur. De lonen werden in 
onderhandelingg met de verhuurders van de arbeidskracht vastgesteld. Het aandeel van 
dee loonkosten in de totale bouwkosten schommelde tussen de dertig en veertig procent.4 

Verschillendee factoren dus, waarvan nu eens de ene, dan weer de andere bepalend 
was.. We zullen dit verderop in dk hoofdstuk nog uitgebreider behandelen. De meeste 
waarnemerss beschouwden bij de crisis van 1907 de rentestand als de belangrijkste factor. 
Tijdenss de Eerste Wereldoorlog waren het vooral de materiaalkosten die de bouw 
dedenn stagneren. En de hausse van 1920 werd vooral veroorzaakt door de geweldige 
toenamee van de vraag die de ontstane woningnood met zich meebracht. De vraag 
wass zelfs zo groot, dat de kosten er nauwelijks meer toe deden. Hierdoor konden de 
bondenn in deze tijd spectaculaire loonsverhogingen bedingen. 

Niett alle bouwvakken werden in gelijke mate beïnvloed door de 
woningbouwconjunctuur.. Metselaars en grondwerkers kenden bijvoorbeeld in slechte 

2.. Verslag van de Commissie van Onderzoek naar de toestanden in het bouwbedrijf. 2e deel ('s-Gravenhage 
1922)) 55. Beschrijft de toestand in 1914 en 1920. 

3.. De toestand der werklieden, 54. 
4.. Verslag Commissie van Onderzoek toestanden bouwbedrijf. 2' deel, 72. 
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tijdenn een hogere werkloosheid dan timmerlieden. De oorzaak ligt in de omstandigheid 
datt metselaars en grondwerkers meer dan timmerlieden in de nieuwbouw werkzaam 
waren.. Een relatief groter aantal timmerlieden vond ook werk in verbouwingen, 
herstelwerkzaamhedenn en productiearbeid. In nog veel sterkere mate gold dit voor 
schilders,, stukadoors, behangers en stoffeerders, die voor een groot deel van het 
'burgerwerk'' afhankelijk waren. 

Seizoenwerkloosheid d 

Dee keerzijde van de medaille is dat deze winkelvakken een hoge seizoenwerkloosheid 
ondervonden.. Als mensen verhuisden, deden ze dat meestal in het voorjaar. Het 
opknappenn van de nieuw te betrekken woning besteedde men dan doorgaans uit aan 
vaklieden.. Verder gaf de traditionele voorjaarsschoonmaak aanleiding tot drukte, omdat 
dezee vaak gepaard ging met behang- en schilderwerk. De 'grote schoonmaak' werd 
altijdd onmiddellijk na Pasen uitgevoerd. In maart begon dan ook meestal het seizoen 
voorr de schilders en behangers. Soms ook al eerder: 'Behangers en stoffeerders 
ondervondenn reeds eenige seizoendrukte (vroege Paschen), zoodat de arbeidsduur 
wederr werd verlengd en meer personeel in dienst werd genomen', zo werd in februari 
19077 aan het Centraal Bureau voor de Statistiek gemeld.5 

Inn het voorjaar maakten behangers, stoffeerders en schilders lange dagen, soms tot 
laatt in de avond. In juli en augustus was het schoonmaaktijd voor scholen, kerken 
enn dergelijke, wat ook nog het nodige werk opleverde. Verder bracht soms de laatste 
helftt van augustus nog enige drukte, door het terugkomen van rijke burgers die de 
zomerr buiten de stad hadden doorgebracht.6 Vanaf augustus werd de hoeveelheid werk 
dann langzamerhand weer minder en zag men steeds meer werkloze schilders, stukadoors 
enn behangers. De seizoenwerkloosheid was in die kringen dan ook aanzienlijk. Bij 
dee schildersvereniging Vooruitgang Zij Ons Doel liep in de periode 1908-1912 de 
werkloosheidd 's winters op tot rond de vijfti g procent.7 Voor de winters in de periode 
1913-19188 lag dit percentage voor alle georganiseerde schilders rond de veertig procent. 
Overr het geheel genomen — de niet-georganiseerden meegerekend - waren de 
werkloosheidspercentagess onder de schilders echter zo nu en dan wel hoger. In februari 
19077 werd door de schildersgezellen de werkloosheid op 65 tot 70 procent geschat. 
Eenn schilderspatroon liet weten dat zich in deze maand op één dag maar liefst 48 
personenn bij hem vervoegden om werk.9 

Dee patroons zagen deze situatie overigens als onwenselijk. Zo werd in het begin 
vann de jaren twintig door de werkgeversorganisaties een actie gestart om een betere 
verdelingg van het werk over het gehele jaar te verkrijgen.'0 In hetzelfde kader valt 

5.. Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek (verder Maandschrift CBS), maart 1907, 3. 
6.. Maandschrift CBS, september 1908, 3. 
7.. Statistische Maandberichten Amsterdam, 1908-1912. Zie bijlage 1, tabel 2. 
8.. Statistische Maandberichten Amsterdam, 1913-1918. Zie bijlage 1, tabel 4. 
9.. Maandschrift CBS, maart 1907, 3. 
10.. Ibidem, februari 1921, 212. 
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dee felle kritiek die de patroons uitoefenden op enkele gemeenten, die tijdens de 
bouwhaussee van 1920 een plan lanceerden om werkloze sigarenmakers en andere 
werklozenn om te scholen tot schilders. Zowel de patroons als de vakbonden wezen 
eropp dat door het aantal arbeiders uit te breiden de 'toch reeds geregeld terugkerende 
seizoenwerkloosheidd in de toekomst van nog grootere omvang zou zijn'." 

Hett kostte de werkgevers dan ook de nodige moeite de fluctuaties op te vangen. 
Inn de zomer was het soms zo druk dat allerlei losse arbeidskrachten aangetrokken 
moestenn worden, die op enige vakkennis echter nauwelijks aanspraak konden maken. 
Inn de winter probeerde de patroon zijn gezellen onder te brengen in de nieuwbouw, 
waarbijj  het schilderwerk dan vaak voor een zeer lage prijs werden aangenomen. Ook 
trachttee hij zoveel mogelijk 'winkelwerk' voor de winter te bewaren. Zo hielden 
sommigee schilders zich tijdens de winterdagen bezig met het wrijven van stopverf. 
Degenenn die overbleven, proberen vaak in de huisindustrie nog iets te verdienen, 
off  namen hun toevlucht tot graaf- en sjouwwerk.12 

Indirectt was het weer natuurlijk de bepalende factor bij de seizoensconjunctuur. De 
invloedd hiervan liet zich ook bij de nieuwbouwvakken wel gelden. Weliswaar was 
inn de jaren tachtig van de negentiende eeuw het tras en kalk vervangen door cement, 
watt het mogelijk maakte bij lagere temperaturen te werken, maar bij al te strenge vorst 
konn toch nog steeds niet gemetseld worden. Metselwerk dat nog niet helemaal droog 
was,, kon kapot vriezen. Ook bij regen en wind moest het werk trouwens vaak worden 
onderbroken.. In de nieuwbouw werd de seizoensconjuncturele invloed van de 
weersomstandighedenn echter tegengewerkt door een andere factor: 'Het streven, in 
hett voorjaar, wanneer nog altijd de meeste verhuizingen plaats vinden en in de 
arbeidendee klasse de meeste huwelijken gesloten worden, een woning gereed te hebben, 
heeftt grooter invloed dan de nadeelen, die voortvloeien uit den bouw in een minder 
gunstigg seizoen."3 Bovendien was er één categorie bouwvakkers die zich bij naderende 
koudee wél kon verheugen in veel werk. Dat waren de loodgieters, die bij strenge vorst 
hunn handen vol hadden aan gesprongen leidingen, bevroren kranen en andere 
technischee ongemakken die de winter met zich meebracht. 

Bekijkenn we de werkloosheidscijfers, dan zien we echter dat bij de metselaars de 
werkloosheidd in het algemeen 's zomers toch lager is dan in de winter (bijlage 2, tabel 
388 t /m 41). Voor de timmerlieden geldt dit eveneens, maar iets minder uitgesproken. 
Dezee schommelingen werden vooral veroorzaakt door de arbeiders die werkzaam 
warenn bij verbouwingen. Deze stelde men het liefst uit tot een gunstig jaargetijde. Het 
iss niet immers aangenaam in een sneeuwbui met een open dak of zonder muur te zitten. 
Inn de periode 1906-1911 was in de wintermaanden ongeveer de helft van het aantal 
verbouwingswerkenn onder handen, dat in de zomermaanden werd uitgevoerd.'4 

11.. Ibidem, oktober 1920, 1404. 

12.. Verslag wan de eerste subcomitüsie, 33. 

13.. Ibidem, 17. 

14.. Ibidem, 27. 
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Conjunctuurverloopp 1901 -1908 

Voorr ons doel kan het conjunctuurverloop het beste worden vastgesteld aan de hand 
vann de werkloosheidscijfers. Het gaat ons immers om de gevolgen voor de 
bouwvakarbeiders.. Hierbij stuiten we echter op een drietal problemen. 

Hett eerste is dat we niet beschikken over keurig doorlopende en betrouwbare 
reeksenn met percentages per beroepsgroep. We hebben alleen gegevens over 
vakbondsleden,, en daarvan alleen degenen die tegen werkloosheid verzekerd waren. 
Pass vanaf 1918 worden de werkloosheidscijfers voor de bondsleden van de totale 
beroepsgroepp gegeven. Voor de eerdere periode geeft men de getallen per bond. En 
dezee cijfers kunnen per bond verschillen, zo blijkt. De timmerlieden van Concordia 
InterInter Nos bijvoorbeeld kennen over het algemeen meer werkloosheid dan hun collega's 
vann Patrimonium. Voor de eerste jaren is trouwens weinig bekend; er zijn dan alleen 
getallenn voor de timmerliedenverenigingen. 

Err zijn aanwijzingen dat de totale werkloosheidspercentages hoger liggen dan die 
vann alleen de vakbondsleden. Voor november 1908 meldt het Centraal Bureau voor 
dede Statistiek: 'De schilders hadden het, in verband met het seizoen, zeer slap. Naar 
schattingg is het aantal werkloozen thans gestegen tot bij de 70 PCt. Van de georgani-
seerdenn waren 40 PCt zonder werk."5 Dit soort mededelingen komt men wel vaker 
tegen.. Kortom: in absolute zin moeten we deze werkloosheidscijfers zeer voorzichtig 
hanteren.. Men kan de getallen echter wel zinvol in de tijd met elkaar vergelijken, 
zodatt er iets van een conjunctuur zichtbaar wordt. 

Waarr werkloosheidscijfers ontbreken moeten we het doen met gegevens over de 
woningbouw.. De hoeveelheid gebouwde of verbouwde panden zegt uiteraard iets 
overr de werkgelegenheid. Het best bruikbaar zijn de gegevens over de in de bouw 
werkzamee arbeiders, die beschikbaar zijn vanaf augustus 1914. Vanaf 1909 zijn voorts 
cijferss beschikbaar van het aantal percelen dat maandelijks in uitvoering is. Wat de 
eerderee periode aangaat hebben we niet meer dan het aantal voltooide percelen per 
maand.. De gegevens hebben we samengebracht in de tabellen 38 tot en met 42 in 
bijlagee 2. De getallen die in tabel 1 worden gegeven zijn hieraan ontleend, tenzij anders 
wordtt vermeld. Naast deze cij fermatige gegevens staan ons vanaf 1906 de beschrijvingen 
inn de Maandschriften van het Centraal Bureau voor de Statistiek ter beschikking. Hierin 
wordt,, vaak per beroepsgroep, medegedeeld hoe de zaken ervoor staan. 

Watt zeggen ons deze cijfers en beschrijvingen? Voor de eerste jaren van de eeuw niet 
zoo heel veel. We weten hoeveel percelen voltooid werden (zie tabel 1). Kijken we 
naarr de beschikbare werkloosheidscijfers - die van de timmerliedenverenigingen 
ConcordiaConcordia Inter Nos en Patrimonium - dan zien we in de jaren 1900-1903, afgezien van 
eenn incidentele uitschieter, de werkloosheid zelden boven de drie procent komen. 
Achteraff  wordt de periode 1903-1905 als een tijdvak van grote bloei in het bouwbedrijf 
gezien.. In die tijd werden 'met razenden haast in verschillende wijken de huizenblokken 

15.. Maandschrift CBS, november 1908, 5. 
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TabelTabel 1: Aantal voltooide percelen ïgoo-igog 

19000 1492 

19011 1508 

19022 1523 

19033 1264 

19044 1505 

Bron:: Maandschriften CBS 

alss het ware uit de grond gestampt'.,f i Dat klopt: er wordt vanaf 1900 onder meer 
gebouwdd in de Staatsliedenbuurt, rond het Museumplein en vanaf 1905 in de 
Transvaalbuurt.. Verder zien we grote gebouwen verrijzen, zoals het kantoor van de 
Rijkspostspaarbankk in de Van Baerlestraat (1901) en de Beurs (1903). In Noord worden 
fabriekscomplexenn opgericht, zoals dat van Ketjen (i90o).'7 

Inn 1906 gaat het mis. Het aantal vergunningen voor de bouw van nieuwe percelen 
iss dan 379, tegen 1.159 in 1905.'8 Het lage aantal bouwvergunningen in 1906 leidt 
tott een hoge werkloosheid in 1907. Eind 1906 begint voor de bouwvakkers de 
achteruitgangg al. Bij de timmerlieden van Concordia Inter Nos loopt de werkloosheid 
opp van 5,3 procent in oktober, via 10 procent in november en 14 procent in december, 
tott 16,7 procent in januari 1907. Heel 1907 blijf t het percentage boven de tien procent, 
zelfss in de zomer, waarin voordien nauwelijks werkloosheid voorkwam. Een jaar 
tevoren,, in juni 1906, werd nog 0,7 procent gemeten (bijlage 2, tabel 38). De metselaars 
enn de opperlieden klagen in december 1906 al over een werkloosheid van veertig tot 
vijfti gg procent.'9 Het aantal voltooide gebouwen voor 1907 is zoals gezegd enigszins 
misleidend:: het meeste werk is dan al gedaan. 

Voorr de recessie zijn verschillende oorzaken aangevoerd. Er is op gewezen dat in 
dee voorafgaande jaren veel meer woningen zijn gebouwd dan in verband met de 
toenamee van de bevolking nodig waren.20 Andere analyses achtten een invloed van 
dee Woningwet van 1901 mogelijk. Op 1 september 1905 trad de hierop gebaseerde 
bouwverordeningg in werking. Tot op het laatste moment was door bouwers nog 
gebruikk gemaakt van de mogelijkheid een bouwvergunning te krijgen op de oude 
voorwaarden.. De nieuwe strengere regels maakten het bouwen minder winstgevend, 
watt zich zou uiten in het lagere aantal bouwaanvragen in 1906.21 Ook bij verbouwingen 
zouu de ongunstige invloed van de Woningwet zich doen gelden. Indien aan een huis 
herstelwerkzaamhedenn moesten worden verricht, eiste het bouwtoezicht dat het gehele 

16.. Aan de bouwvakarbeiders inzonderheid de metselaars en opperlieden. Amsterdamsche bestuurdersbond. 
(z.p.,, z.j.) 5. 

17.. M.M. Bakker en F.M. van de Poll, Architectuur en stedebouw in Amsterdam 1850-1940 (Zwolle [etc] 
1992). . 

18.. Maandschrift CBS, november 1007, 37. 
19.. Ibidem, januari 1907, 7. 
20.. Ibidem, november 1907, 37. 
21.. Zie: Egbert Ottens, Ik moet naar een kleinere woning omzien want mijn gezin wordt te groot: 125 jaar sociale 

woningbouwwoningbouw in Amsterdam, Amsterdam 1975, 18. 

1905 5 

1906 6 

1907 7 

1908 8 

1909 9 

1361 1 

1605 5 

1187 7 

567 7 

698 8 
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perceell  volgens de bepalingen van de bouwverordening werd ingericht. Kleine 
reparatiess leidden in dat geval tot een gedwongen verbouwing, waartoe meestal niet 
hett benodigde kapitaal voor handen was. En indien dit wel het geval was, dan bleef 
reparatiee toch veelal achterwege door de overweging dat het in de verbouwing gestoken 
geldd niet voldoende winst zou afwerpen.22 

Hett idee dat de Woningwet de oorzaak vormde van de crisis bleek echter uit 
verdachtee bron te komen. In januari 1908 was boven de Amsterdamse huizen een 
lichtreclamee te zien met de tekst: 'Bouwverordening is de oorzaak der werkloosheid.' 
Hett lag voor de hand de auteurs te zoeken in kringen van woningspeculanten en 
revolutiebouwers,, die weinig belang hadden bij de bouwverordening. Een 'onbeschofte 
verklaring',, zo meende het vakbondsblad De Bouwvakarbeider, bedoeld om 'de arbeiders 
moedwilligg en tegen beter weten in op te zetten tegen iets dat meer in het voordeel 
ligtt van den arbeidersklasse dan die der huisjesmelkers [...]'. Het blad wist wel beter: 
niett de bouwverordening, maar de duurtee van het geld was de oorzaak van de crisis.23 

Datt vonden de meeste anderen ook. 'Van eene inwerking der nieuwe bouw-
verordeningg kan vrij zeker geen sprake zijn [...]', schreef het Centraal Bureau voor de 
StatistiekStatistiek in november 1907. Het probleem lag volgens het CBS ergens anders, namelijk 
bijj  de moeilijkheid geld te verkrijgen.24 Dat de bouwverordening het probleem niet 
was,, vindt trouwens ondersteuning door het feit dat het grootste aantal bouwaanvragen 
vann 1905 werd ingediend in de maand oktober, een maand na het ingaan van de 
bouwverordening.255 Ook de Staatscommissie over de Werkloosheid meende dat de malaise 
opp de financiële markt de oorzaak vormde van de crisis in de bouw. Zij wees erop 
datt de rentestand in de loop van 1906 aanzienlijk steeg. Eind januari was de prolongatie-
koerss nog 2,25; tegen het einde van het jaar was deze gestegen tot 6,5. Het disconto 
vann de Nederlandsche Bank moest tot vijf procent worden opgevoerd. In verband 
mett de ernstige crisis, die Amerika doormaakte, zag de Nederlandsche Bank zich 
genoodzaaktt haar disconto in 1907 tot zes procent te verhogen. Dit was in 35 jaar niet 
voorgekomen.. Op enkele dagen van 1907 steeg de prolongatiekoers tot 7,5 procent. 
Hett lenen van geld was in deze periode weinig aantrekkelijk meer. Bovendien 
ondervondd de Hollandsche Hypotheekbank op het eind van 1905 moeilijkheden in 
verbandd met malversaties Hierdoor konden hypotheekbanken zo goed als geen geld 
meerr krijgen. Maar het is de vraag, zo besloot de Staatscommissie, of de toestand zoveel 
gunstigerr zou zijn geweest als dit probleem zich niet had voorgedaan.26 

Inderdaadd had de bouwconjunctuur de neiging te reageren op de hoogte van de 
rente.. Het discontobeleid van de Nederlandsche Bank speelde hierbij een belangrijke 
rol.. Rentestanden hingen in deze tijd nauw samen. Verhoogde de centrale bank haar 
tarieff  voor het disconteren van wissels, dan steeg ook het renteniveau op de geld- en 
kapitaalmarkt.. Daarbij komt dat banken bij kredietaanvragen niet alleen de rentabiliteit 

22.. Maandschrift CBS, januari 1908, 6. 
23.. De Bouwvakarbeider (25 januari 1908)4. 
24.. Maandschrift CBS, november 1907, 37. 
25.. 249 bouwvergunningen in oktober tegenover 191 in augustus. Statistische Maandberichten Amsterdam,  Amsterdam, 

augustuss 1905, 16 en oktober 1905, 16. 
26.. Verslag van de eerste subcomtnisie, 22. 
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vann het project en de solvabiliteit van de ondernemer beoordeelden, maar ook de 
vooruitzichtenvooruitzichten van de onderneming en het economisch leven lieten meewegen. Als 
dee centrale bank het disconto verhoogde, werd dit meestal beschouwd als een teken 
datt de economische omstandigheden ongunstiger werden. Men zag dit als een voorbode 
voorr het teruglopen van de conjunctuur. Banken volgden dan niet alleen de 
discontoverhoging,, maar gingen bij hun kredietverstrekkingen tevens strengere 
voorwaardenn stellen.27 

Hett is daarom zinvol het aantal verleende bouwvergunningen te vergelijken met 
dee hoogte van het disconto van de Nederlandsche Bank (bijlage i , grafiek 7 t /m 9). 
Eenn zekere relatie is dan inderdaad waarneembaar, althans wat de periode vóór 1914 
betreft.. In het algemeen daalde het aantal bouwaan vragen na stijging van het disconto. 
Alss de Nederlandsche Bank haar disconto in de zomer van 1899 laat stijgen naar vij f 
procent,, dan loopt het aantal bouwaan vragen terug. Onmiddellijk nadat het disconto 
inn januari 1900 is verlaagd, gaat het aantal bouwvergunningen weer omhoog. Ook 
inn latere jaren ziet men bij een stijging van de rentestand een onmiddellijke tendens 
naarr minder bouwvergunningen. Maar bij een daling van het disconto reageert de bouw 
minderr snel en heftig, zoals in 1908. Als we de studie van De Roos en Wieringa over 
rentee in Nederland volgen, mogen we dit ook verwachten: in tijden van diepe 
depressie,, waarin sterk pessimistische toekomstverwachtingen overheersen, zal de 
mogelijkheidd krediet te verkrijgen de ondernemers er nog niet toe brengen deze ook 
tee aanvaarden. Kennelijk wil men het dan nog even aanzien.28 

Naa 1914 blijf t het tarief hangen op 4,5 procent en is geen verband meer te 
constateren.. Tegen die tijd is de bouw ook minder afhankelijk van particulier initiatief. 
Dee woningbouwverenigingen spelen dan een belangrijker rol. En zij zijn voor hun 
kredietvoorzieningg niet afhankelijk van de hypotheekbanken, zoals we later in dit 
hoofdstukk nog zullen zien. 

Inn elk geval: de crisis van 1907 en 1908 was ernstig. Niet alleen bij de nieuwbouw, 
maarr ook bij het onderhoud was de malaise merkbaar: 'Veel verfwerk, dat voorziening 
eischt,, blijf t verwaarloosd.'2y Enkele patroons- en werkliedenverenigingen plaatsten 
oproepenn in bladen, waarin bij de huiseigenaren werd aangedrongen de schilderwerken, 
diee naar hun mening te lang werden uitgesteld, nog in de winter van 1907 te laten 
uitvoeren.300 De stukadoors meldden in november 1907 dat niet minder dan tachtig 
procentt van de gezellen geen werk had. Van de timmerlieden waren inmiddels velen 
inn Duitsland gaan werken, maar aangezien daar ook de malaise was ingetreden, keerden 
dee meesten in oktober 1907 weer terug.31 Ongeveer 250 timmergezellen zaten zonder 
werk,, schatte men. De vakvereniging Concordia Inter Nos liet in dezelfde maand weten 
datt de beschikbare gelden tot ondersteuning van werklozen over enkele maanden 

27.. F. de Roos en WJ. Wieringa, Een halve eeuw rente in Nederland (Schiedam 1953) 71-77. 
28.. De Roos en Wieringa, Een halve eeuw rente, 76. 
29.. Maandschrift CBS, juni 1907, 3. 
30.. Ibidem, november 1907, 4. 
31.. Ibidem, 3, 
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zoudenn zijn uitgeput.32 De werkloosheid onder haar leden lag in de jaren 1907 en 1908 
meestall  tussen de tien en twintig procent (bijlage 2, tabel 39). 

Ookk in de gemeenteraad kwam de werkloosheid enkele malen ter sprake. Eind 
19077 vormde zich een comité, bestaande uit vertegenwoordigers van een groot aantal 
verenigingen,, met als voornaamste doel geld in te zamelen voor de werklozen. Dit 
werdd vervolgens verstrekt in de vorm van uitkeringen.33 In 1908 bleef de toestand 
evenn slecht. Tegen het einde van het jaar schatten de metselaars dat zeventig procent 
vann hen zonder werk zat.34 Bij de leden van de metselaarsvereniging Door Verbroedering 
VerbeteringVerbetering viel dat overigens nog wel mee: in december 1908 was 26,1 procent 
werkloos.. Maar ook hier was eerder dat jaar een percentage van boven de zestig procent 
gemetenn (bijlage 2, tabel 39). Er leek geen eind aan de ellende te komen: de rapporteur 
vann de Kamer van Arbeid voor de bouwbedrijven in Amsterdam verzuchtte dat men 
dee beroerde toestand zo langzamerhand als normaal zou kunnen beschouwen.35 

Conjunctuurverloopp 1909-1914 

Vanaff  maart 1909 komen gunstiger berichten binnen bij het Centraal Bureau voor de 
Statistiek.Statistiek. Weliswaar 'heerschte nog steeds slapte', maar door 'meerderen aanbouw 
enn meer aanbestedingen viel eenige verlevendiging te bespeuren, welke aanneming 
vann meer werklieden ten gevolge had.'36 In een rap tempo herstelt de bouw zich dan 
inn de volgende maanden. In juli 1909 heerst nog slechts 'eenige werkloosheid'.37 In 
aprill  1909 zakt het werkloosheidspercentage bij timmerliedenvereniging Concordia 
InterInter Nos voor het eerst sinds oktober 1906 onder de tien procent. De maand daarop 
iss nog maar 3,3 procent van de leden zonder werk. Bij de metselaarsvereniging Door 
VerbroederingVerbroedering Verbetering doet zich een nog spectaculairder ontwikkeling voor: 55,2 
procentt in maart, 20,3 procent in april en 4,8 procent in mei 1909. Het aantal percelen 
datt in uitvoering is, stijgt in de loop van het jaar 1909 van 289 in januari tot 639 in 
december.. Hiermee is in de Amsterdamse bouwwereld een nieuwe bloeiperiode 
aangebroken,, die zal duren tot september 1914. 

Voorr het begin van de crisis zijn een aantal verklaringen gegeven: overbouwing 
inn de voorgaande jaren, de nieuwe bouwverordening, de rentestand. Aanzienlijk minder 
aandachtt is besteed aan de oorzaak van het einde van de malaise. Maar ook hier blijkt 
dee rentestand bepalend te zijn. Het vakbondsblad De Bouwvakarbeiderbetoogt in maart 
19099 dat het einde van de crisis nabij is. Als bewijs voor deze stelling citeert het blad 
uitgebreidd uit de jaarverslagen van allerlei hypotheekbanken over 1908. De teneur 
vann deze verslagen is dat de lagere prolongatierente, die in de loop van 1908 tot stand 
kwam,, ten gevolge had dat er weer meer vraag kwam naar pandbrieven en hypotheken. 

32.. Ibidem. 
33.. Maandschrift CBS, februari 1908, 5. 
34.. Ibidem, januari 1909, 8. 
35.. Ibidem, augustus 1908, 3. 
36.. Ibidem, april 1909, 370. 
37.. Ibidem, augustus 1909, 883. 
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'Dee beleggingsmarkt is weer ruim van geldmiddelen voorzien', zo wordt geconstateerd. 
'Dee vraag naar onroerende goederen neemt toe en betere prijzen zijn, zoowel bij 
onderhandschenn verkoop als bij publieke veilig te bedingen.'38 

Zoalss we al zagen, verlaagt de Nederlandsche Bank haar disconto inderdaad in de 
loopp van 1908. Het gaat beter met de economie. Het bouwvak reageert wat traag, 
maarr vanaf februari 1909 worden aanzienlijk meer bouwvergunningen aangevraagd 
dann in de periode daarvoor. 

Eenn nieuwe bron van werkgelegenheid vormden vanaf 1913 de woningbouw-
verenigingen.. In het kader van de woningwet verleende het Rij k aan deze verenigingen 
voorschottenn voor bouwprojecten, die via de gemeenten ter beschikking werden gesteld. 
Hett rijksvoorschot moest binnen vijftigjaar worden afbetaald. De eerste Amsterdamse 
verenigingenn werden in 1905 opgericht. Voor de opgang van 1909 kunnen de woning-
bouwverenigingenn nog niet verantwoordelijk worden gesteld, maar hun aandeel in 
dee woningbouw nam in de jaren daarna snel toe, zo blijk t uit tabel 2: 

TabelTabel 2: Aandeel woningbouwverenigingen in woningbouw ïgog-igig 

Jaar r 

1909 9 

1910 0 

1911 1 

1912 2 

1913 3 

1914 4 

Aandeel l 
woningbouwverenigingen n 

4,0% % 

9,1% % 

10,6% % 

7,1% % 

29,7% % 

24,7% % 

Jaar r 

1915 5 

1916 6 

1917 7 

1918 8 

1919 9 

Aandeel l 
woningbouwverenigingen n 

72,1% % 

30,9% % 

59,3% % 

90,7% % 

93,5% % 

Bron:: Verslag van de Commissie van Onderzoek naar de toestanden in het bouwbedrijf, ie deel, 171 

Dee meeste bouwwerken werden in 1909 dus nog steeds op particulier initiatief 
ondernomen.. In november van dat jaar werd zelfs gesproken van de 'toeneming van 
denn speculatiebouw'. Het was in deze tijd 'vrij druk' en de werkloosheid onder 
metselaarss en opperlieden werd op slechts vij f procent geschat.39 Het tij zat weer mee. 
Slechtss bijzondere omstandigheden konden nog roet in het eten gooien. De steen-
houwerijj  ondervond bijvoorbeeld buitenlandse concurrentie. Agenten van buitenlandse 
ondernemingenn waren actiefin Amsterdam, drukten daardoor de prijzen en maakten 
hett dikwijl s zelfs onmogelijk het werk alhier te vervaardigen. 'Vele gezellen zijn 
inmiddelss naar elders vertrokken', wist de Kamer van Arbeid begin 1910 te melden.40 

Enn dan zijn er natuurlijk stakingen, die zoals we in hoofdstuk 9 nog zullen zien 
onvermijdelijkk gepaard gingen aan de gunstige omstandigheden. Omdat de bouw een 
ketenn vormde van werkzaamheden van diverse beroepsgroepen, bracht een staking 
inn de ene sector werkloosheid in de volgende sectoren met zich mee. We zien dat 

38.. De Bouwvakarbeider (20 maart 1909) 2. 
39.. Maandschrift CBS, november 1909, 1300. 
40.. Ibidem, januari 1910, 23. 
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inn de late zomer van 1909, toen een grote staking van grondwerkers ervoor zorgde 
datt van vele nieuwe bouwwerken de fundamenten niet voltooid konden worden, 
zodatt de opbouw niet kon beginnen. Inderdaad liep de werkloosheid onder 
timmerliedenn en metselaars weer op tot boven de tien procent. Nog sterker deed de 
stakingg van metselaars en opperlieden in de eerste helft van 1910 haar invloed gelden. 
Dee staking brak uit in januari. In februari hadden de timmerlieden het nog vrij druk, 
maarr er werden langzamerhand meer werklieden ontslagen. 'De nadeelige invloed 
vann de werkstaking deed zich meer en meer in alle bouwvakken gevoelen, doordat 
err geen nieuwe werken onder handen werden genomen.'41 In maart en april was 
werkloosheidd onder timmerlieden rond twintig procent. Of alle bouwvakkers zo'n 
stakingg met groot enthousiasme begroetten, valt nog te bezien. Een dilemma was er 
inn elk geval wel. 

Mett een slechte conjunctuur had deze werkloosheidspiek dus niets te maken, 
integendeel:: 'Er was overvloed van werk, zoals misschien in jaren niet het geval was 
[...]\422 Dit kwam tot uiting in de inhaalvraag die eind mei onvermijdelijk na de staking 
ontstond:: het CBS sprak in juni 1910 van een zeer bevredigende drukte en grote 
verlevendiging.. De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod en er werden zelfs 
werkkrachtenn van elders aangenomen.43 Aan de werkloosheidsgegevens voor deze 
maandd kan men de opeenvolging van het bouwproces aflezen: bij de schilders heerste 
err nog een werkloosheid van twintig procent. Voordat zij aan de beurt kwamen, moest 
hett bouwwerk namelijk verder gevorderd zijn. In juni was dit nog niet het geval, maar 
inn augustus was het bij hen ook inmiddels 'vrij druk in de nieuwbouw'.44 

Loss van dit soort verstoringen gaat het vanaf 1909 dus steeds beter. Men kan dat 
zienn aan het aantal percelen, dat gemiddeld maandelijks in uitvoering is: 

TabelTabel 3: Aantal percelen gemiddeld maandelijks in uitvoering ïgog-igij 

19099 501 

19100 716 

19111 794 

19122 1141 

19133 1073 

Bron:: Maandschiften CBS 

Opp tal van plaatsen in de stad wordt in deze periode gebouwd. Markante gebouwen 
verrijzen,, zoals het Noord-Zuidhollands Koffiehuis (1911), het Hirsch-gebouw (1911-1912), 
hett Scheepvaarthuis (1913) en De Bijenkorf"(1911-1914). Ook wordt de haven in oostelijke 
richtingrichting uitgebreid, met dejavakade, de Sumatrakade, de Levantkade, de Surinamekade, 
dee Panamakade en de Zeeburgerkade. Maar het is vooral de woningbouw, die voor 

41.. Ibidem, maart 1910, 221. 
42.. Ibidem, mei 191 o, 398. 
43.. Ibidem, juli 1910, 543. 
44.. Ibidem, juli 1910, 545; ibidem, september 1910, 675. 
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werkgelegenheidd zorgt. Zo begint de eerste woningbouw in Noord en wordt gebouwd 
aann de Transvaalbuurt, de Staatsliedenbuurt en de Indische buurt. 

Inn 1914 lijk t de conjunctuur wat te temperen. In de eerste helft van het jaar 1914 
bedraagtt de werkloosheid onder timmerlieden 10,9 procent tegen 2,5 procent in 1913. 
Bijj  metselaars is dit eveneens 10,9 procent in 1914 tegen 6,2 procent in 1913. De Kamer 
vanvan Arbeid maakt in januari 1914 dan ook melding van achteruitgang door minder 
aanbouw.. Maar ook speelt het weer mee: de vorst in januari verhindert de voortgang 
vann veel werken.45 Mede als gevolg van stakingen in de betonijzerbouw en in het 
opperliedenbedrijff  zijn eind juni 300 tot 350 timmerlieden zonder werk.46 

Conjunctuurverloopp 1914-1918 

Tochh was dit slechts een opmaat voor een nieuwe periode van malaise, die het gevolg 
wass van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914. De onmiddellijke 
reactiee was hevig. Bij een groot aantal in aanbouw zijnde werken werden de arbeiders 
naarr huis gezonden. Er waren allerlei praktische problemen, zoals belemmeringen bij 
dee aanvoer van materiaal, doordat de spoorwegen waren ingezet bij de mobilisatie. 
Hett belangrijkste probleem was echter dat de hypotheekbanken de kredietverlening 
stopzetten,, waardoor vooral de eigenbouwers werden gedupeerd. Half augustus was 
600 a 65 procent van de Amsterdamse timmerlieden, opperlieden en metselaars zonder 
werk.. Hierbij moet bedacht worden dat deze cijfers nog geflatteerd zijn door het feit 
datt veel arbeiders gemobiliseerd waren, waardoor zij niet op de werkloosheids-
statistiekenn drukten. Op verschillende werken bekortte men de werkdag met enkele 
uren.. Op andere plaatsen voerde men een tweeploegendienst in, die elk drie dagen 
perr week werkten. Vooral door ingrijpen van het gemeentebestuur werd de toestand 
all  betrekkelijk snel genormaliseerd, voor zover dat mogelijk was. De gemeente liet 
all  spoedig weer werken uitvoeren en de gemeenteraad stelde een krediet van een 
miljoenn gulden beschikbaar, onder andere om de eigenbouwers te steunen bij hun 
pogingenn onderhanden werk voort te zetten.47 Maar niet alleen geld was moeilijk te 
krijgen,, ook de materialen werden schaarser en dus duurder. 

Gedurendee de oorlogstijd wordt in Amsterdam naar omstandigheden toch nog 
redelijkk wat gebouwd, al blijf t de werkloosheid onder de bouwvakarbeiders natuurlijk 
hoog.. Gezien het feit dat de bouwkosten in de periode 1914-1918 verdrievoudigen, 
iss het niet verbazingwekkend dat een aanzienlijk deel van de bouw direct of indirect 
voorr rekening van de gemeente komt. Er is grote vraag naar woonruimte. Leegstand 
komtt niet meer voor. Door de Woningdienst van de gemeente, die in september 1915 
vann start gaat, wordt de bouw van de eerste gemeentewoningen voorbereid.48 In Noord 

45.. Ibidem, april 1914, 247. 
46.. Ibidem, juli 1914, 513. 
47.. Ibidem, oktober 1914, 781. 
48.. Ottens, Ik moet naar een kleinere woning omzien, 30. De Gemeentelijke Woningdienst werd opgericht 

omdatt de niet geringe financiële aansprakelijkheid van de gemeente inzake de aan woningbouwvere-
nigingenn doorgeleende woningwetvoorschotten een nauwkeurig toezicht op de coöperaties vereisten. 
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bouwtt de gemeente veel noodwoningen, zoals het noodwoningendorp Obelt aan 
dee Badhuisweg en verder in Disteldorp en Vogeldorp. Ook in de Spaarndammerbuurt 
enn omgeving verrijzen honderden woningen. Met de woningbouwverenigingen treft 
dee gemeente een financiële regeling voor de gevolgen van de hogere bouwkosten. 
Ookk het Rijk komt met een regeling: eerst wordt 50 procent, kort daarna 75 procent 
vann de hogere rente en aflossing als gevolg van de gestegen bouwkosten als bijdrage 
verleend.. De gemeente verhoogt die steun vervolgens tot de volle honderd procent. 

Maarr in termen van werkgelegenheid is gedurende de oorlog de particuliere sector 
tochh nog de belangrijkste werkgever. In 1915 werkt 63 procent van de bouwvakkers 
aann particuliere bouwwerken. In 1916 is dit 73 procent en het jaar daarna 70 procent. 
InIn 1918 daalt het particuliere aandeel tot vijfti g procent. De rest is dan in handen van 
woningbouwverenigingenn en de gemeente.49 

Cijfermatigg ziet de oorlogsperiode er als volgt uit (berekend op basis van bijlage 
2,, tabel 41 en 42): 

TabelTabel 4: Aantal werken in uitvoering en werkloosheidspercentages 1913-1917 

Jaarr Aantal werken % % % 
gemiddeldd per maand Werkloosheid Werkloosheid Werkloosheid 

inn uitvoering timmerlieden metselaars schilders 

1913 3 

1914 4 

1915 5 

1916 6 

1917 7 

1073 3 

933 3 

745 5 

560 0 

699 9 

4,7 7 

11,9 9 

13,1 1 

8,3 3 

10,4 4 

6,3 3 

10,8 8 

26,8 8 

15,4 4 

15,7 7 

7,5 5 

14,4 4 

15,4 4 

10,1 1 

14,0 0 

Bron:: Zie bijlage 1, tabel 41 en 42 

Ookk andere beroepsgroepen dan metselaars, timmerlieden en schilders kampten met 
dee werkloosheid. De steenhouwers bijvoorbeeld hadden aanvankelijk voordeel bij 
dee stopzetting van de invoer van kant-en-klare buitenlandse producten, maar 
ondervondenn later de nadelen van de sluiting der grenzen toen hun voorraden ruw 
materiaall  opraakten. In oktober 1915 schatten zij hun werkloosheidspercentage in op 
300 tot 35 procent.50 Later in de oorlog klaagden de steenhouwers erover dat arbeiders-

Maarr naast geldelijk beheer moest ook worden gelet op het onderhoud, de keuze van het woningtype 
enn de huurvaststelling. Bovendien ging de gemeente nu ook zelf woningen bouwen en beheren. 
Hett college achtte het zinvol deze taken aan een aparte dienst op te dragen. 

49.. Percentages berekend a.d.h.v. de tabellen 'Toestand in het bouwbedrijf te Amsterdam en Rotterdam 
volgenss opgaven van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht' uit het Maandschrift CBS 1914-
1918.. Per jaar is het maandelijks gemiddelde berekend. Wat opvalt is dat in 1915 63 procent van 
dee bouwvakkers aan particuliere bouwwerken werkt, terwijl in tabel 2 het aandeel van de 
woningbouwverenigingenn in de nieuwbouw van dat jaar op 72,10 procent is gesteld. Het verschil 
iss te verklaren uit het feit dat het eerste percentage over alle bouwactiviteiten is gerekend, en het 
laatstee alleen over woningbouw op nieuw terrein. 

50.. Maandschrift CBS, bijlage bij aflevering 1, 1916, 4. 
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woningenn die toen gebouwd werden, geen of weinig steenhouwerswerk bevatten.51 

Err werd inderdaad sober gebouwd. 
Hett betrekken van bouwmateriaal bleef een probleem. Begin 1916 moesten in het 

metselaarsbedrijff  'arbeiders, die lange tijd geregeld werkten, nu en dan twee, zelfs vier 
maandenn verzuimen door ongeregelden aanvoer van materialen'.S1 Lange tijd geregeld 
werkenn kwam overigens steeds minder voor. In toenemende mate moest men genoegen 
nemenn met zogenaamd vliegend werk, baantjes voor twee a vier weken." En soms 
warenn ook die er niet, zoals in januari en februari 1917, toen door de strenge vorst 
nauwelijkss gewerkt kon worden. De vorstperiode bleef voor sommigen nog lang 
nawerken,, zoals we kunnen afleiden uit de tekst van een brochure van de Centrale 
BondBond van Bouwvakarbeiders: 

Gijj  hebt, zooals bijna alle vakgenooten, dezen winter 4 tot 8 weken zonder werk 
geloopen.. Wat was daarvan het gevolg? Het gevolg was, dat gij u diep in de schuld hebt 
moetenn steken om te kunnen eten en de meest dringende uitgaven te kunnen betalen. 
Denn heelen zomer zit gij daaraan vast en lijdt gij gebrek, omdat gij tijdens den vorst geen 
inkomstenn hebt gehad.54 

Gelukkigg bleef in de zomer van 1917 de werkloosheid redelijk binnen de perken, 
bijj  de metselaars en timmerlieden in mei en juni zelfs onder vij f procent. De 
inspanningenn van de gemeente op het gebied van de woningbouw begonnen duidelijk 
merkbaarr te worden. 

Vann het begin van 1918 worden meer woningen dan ooit gebouwd. Amsterdam 
Noordd is dan volop in ontwikkeling en men begint met de bouw in de Zuidelijke 
Pijp.. Het aantal woningen in aanbouw stijgt vanaf februari 1918 dan ook vrij 
aanzienlijk.. Ook het aantal werkzame arbeiders loopt gedurende het jaar langzaam 
opp van rond de 2500 naar de 3500. In de zomer was de werkloosheid van geen grote 
betekeniss meer, meldt de Kamer van Arbeid in jul i 1918 over de timmerlieden.55 

Conjunctuurverloopp na 1918 

Hett beëindigen van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 1918 bracht geen 
onmiddellijkee hausse in de bouw teweeg. Integendeel: verschillende noodwoning-
complexenn kwamen op dat moment tegelijk gereed en veel arbeiders stonden weer 
opp straat. Ook werden weinig projecten gestart, omdat men verwachtte dat de 
grondstofprijzenn binnen korte tijd zouden gaan dalen. Men wachtte daar liever even 
op.566 De eerste maanden van 1919 bleef de toestand bedrukt. De materiaalkosten bleven 
hoogg en ook met het onderhoudswerk wachtten de opdrachtgevers liever tot gunstiger 

51.. Ibidem, 1919, 12. 

52.. Maandschrift CBS, bijlage bij aflevering 4, 1916, 49. 

53.. Ibidem, bijlage bij aflevering 1, 1918, 3. 

54.. Eigen Schuld ....! Centrale Bond van Bouwvakarbeiders (z.p. 1917) 3-4. 

55.. Maandschrift CBS, jul i 1918, 90. 

56.. Ibidem, bijlage bij aflevering 1, 1919. 
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tijden.. Ongeveer een kwart tot een derde van de bouwvakkers zat thuis.57 Maar in 
hett voorjaar kwam de woningbouw goed van de grond. De werkloosheid begon snel 
aff  te nemen. In december meldde de Kamer van Arbeid dat bij de metselaars de vraag 
naarr werkkrachten het aanbod overtrof. En: 'Voor de metselaars was dit de oorzaak 
vann een belangrijke loonsverhoging.'58 Op dit mechanisme komen we in hoofdstuk 9 
nogg terug. 

Voorr behangers en stoffeerders had de woningnood echter een minder gunstige 
kant.. Omdat er geen woningen meer leeg stonden, waren er ook nauwelijks 
verhuizingenn meer en werd er aan de huizen weinig verbouwd of veranderd. De 
grondwerkerss en opperlieden kregen intussen te maken met concurrentie van buitenaf. 
Voorr deze min of meer ongeschoolde beroepen meldden zich veel arbeidskrachten 
diee afkomstig waren uit de land- of tuinbouw. Zij kwamen af op de hoge lonen die 
inmiddelss in de bouw betaald werden.59 

Inn december 1920 zijn 6.436 arbeiders werkzaam in de woningbouw, tegen 5.105 
inn december 1919. Het aantal percelen maandelijks in uitvoering is in dezelfde tijd 
gestegenn van 1.323 tot 2.116. Vanafbegin 1920 komt ook de particuliere woningbouw 
weerr in de lift . De jaren 1920, 1921 en het grootste gedeelte van 1922 vormen een 
ongekendee hausseperiode in de bouw. Niet alleen het aantal Amsterdammers neemt 
toe,, maar ook de koopkracht onder de arbeiders. Dat brengt een enorme vraag met 
zichh mee. Hele wijken worden uit de grond gestampt en in bijna elke beroepsgroep 
komtt men werklieden te kort, vooral goede vaklieden. Er worden spoedcursussen 
inn metselen georganiseerd voor opperlieden, losse werklieden, sigarenmakers en 
industrie-- arbeiders.60 Hier en daar, zo wordt gemeld, zijn zelfs Duitsers werkzaam.61 

Alleenn bij ongeschoolde arbeid, zoals grondwerk, kan men het arbeidsreservoir 
betrekkelijkk gemakkelijk aanvullen. Oktober 1921 vormt het hoogtepunt van de hausse, 
alss er in Amsterdam 8170 bouwvakkers tegelijk werkzaam zijn. Gedurende het grootste 
gedeeltee van 1921 blijf t het aantal werkzame arbeiders op een hoog peil, maar in de 
herfstt van het jaar 1922 begint de bedrijvigheid in de nieuwbouw wat te luwen. In 
julii  worden er nog 8.026 werkenden geregistreerd, in augustus zijn dit er 6.851 en 
inn december nog maar 5.268. De goede tijden in de Amsterdamse bouwvak zijn 
daarmeee voorlopig voorbij. 

Bouwenn is dus onderhevig aan een tweetal conjuncturen. Ten eerste is er een 
seizoenschommeling,, die te maken heeft met de weersgesteldheid. Deze treft vooral 
onderhouds-- en reparatie werkzaamheden en verbouwingen. Het zijn vooral de 
'winkelarbeiders'' als schilders, behangers een stoffeerders die met deze conjunctuur 
tee maken hebben. 

Dee meerjarenconjunctuur werd vooral bepaald door de nieuwbouw van woningen. 
Vanzelfsprekendd is de vraag naar woningen van groot belang, maar die was er in het 

57.. Zie tabel 41. In januari 21,7 procent, in februari 28,4 procent en in maart 31,2 procent. 
58.. Maandschrift CBS, bijlage bij aflevering 1, 1920, 5. 
59.. Maandschrift CBS, april 1920, 523. 
óo.. Ibidem, januari 1921, 31. 
61.. Ibidem, juni 1921, 847. 
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eerstt kwart van de eeuw bijna altijd wel. Tot 1914 was het vooral de beschikbaarheid 
vann geld op de kapitaalmarkt, met andere woorden de rentestand, die zorgde voor 
dee schommelingen. In deze periode werd de markt nog in hoge mate geregeerd door 
hett particulier initiatief. De crisis van 1907-1908 was dan ook vooral de crisis van de 
eigenbouwers,, die door een verhoging van de rentestand op te hoge kapitaalslasten 
kwamenn te zitten om nog renderend te kunnen bouwen. Toen de rente in 1909 daalde, 
leefdee de bouw weer op. De arbeiders die bijna uitsluitend in de nieuwbouw werkzaam 
waren,, zoals metselaars, opperlieden, grondwerkers en stukadoors, ondervonden de 
gevolgenn van de conjunctuurschommelingen het meeste. 

Tijdenss de Eerste Wereldoorlog en de periode onmiddellijk daarna waren er 
bijzonderee economische omstandigheden die woningbouw bepaalden. In de oorlog 
werdd minder gebouwd door gebrek aan kapitaal en materiaalschaarste. Na de oorlog 
tradd een inhaalvraag op, die gecombineerd met de toenemende structurele woningnood 
zorgdee voor een hausse aan het begin van de jaren twintig. Na 1914 speelden overheid 
enn woningbouwverenigingen een steeds grotere rol. 


