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3.. De ondernemers en hun ondernemingen 

Dee syndicalistische vakbondskrant Het Bouwvak liet zich niet altijd in even genuanceerde 
termenn over de bouwondernemers uit. Maar in november 1908 maakte de redactie 
hett wel heel erg bont: 

Datt de tegenwoordige toestand waarin ons vak verkeert erg treurig is, dat weet een ieder, 
dochh dat er nog een soort menschen zijn die bij dezen toestand wel varen, dat zal een 
iederr niet weten [...] Wanneer men echter deze personen, welke men beter (op enkele 
uitzonderingg na) met den naam wandelend biervat of vleeschkolossus zou kunnen 
aanduidenn [kent], en men heeft deze personen ook in hun vroegeren omgang en daden 
gekend,, dan komt bij ons onwillekeurig een gedachte van afschuw tegen die lui op.1 

Niett alle werkgevers werden door de vakbondspers als wandelende biervaten 
gekarakteriseerd.. Het ging hier over een speciaal soort ondernemers: de ploegbazen 
diee metselwerk aannamen, een groep metselaars rekruteerden en het werktempo 
ongehoordd hoog opdreven. Meestal werd de aanneemsom bepaald over een aantal 
maall  duizend stenen. Vandaar dat deze metselbazen ook wel duizendpoters werden 
genoemd.2 2 

Hett was een van de manieren waarop een ondernemend type in de Amsterdamse 
bouww goed kon verdienen. De bedoeling is in dit hoofdstuk de ondememingsvormen 
tee inventariseren en na te gaan hoe het bouwbedrijf in elkaar stak. We willen weten 
wiee de ondernemers waren en hoe ze zich organiseerden. Ook zullen we ingaan op 
dee rol van de veranderende techniek. 

Dee winkel, de eigenbouw en het aannemersbedrijf 

Rondd 1900 waren in de bouw drie bedrijfstypen ontstaan: de burgerwinkel, de 
eigenbouww en het aannemersbedrijf. Daarbij trad steeds meer scheiding op tussen 
onderhoudswerkenn en nieuwbouw. De traditionele burgerbazen of vakpatroons (de 

1,, Het Bouwvak (15 november 1908) 2. 
2.. De Bouwvakarbeider (17 oktober 1914) 2. 'Duizendpoter' wordt trouwens soms ook wel in een andere 

betekeniss gebruikt: een gewone metselaar, die in stukwerk per duizend stenen betaald krijgt. Zie 
bijvoorbeeld:: Op hechte fundamenten. Geschiedenis van de Alg. Nederl. Bouwarbeidersbond, Amsterdam 
1950,, 122. 
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eigenaarss van timmerwinkels, metsel-, stukadoors- en schildersbedrijven) gingen na 
dee eeuwwisseling in aantal achteruit. Sommige winkelbazen vormden zich om tot 
eigenbouwer,, aannemer of onderaannemer. De overblijvenden richtten zich 
voornamelijkk op onderhoud en reparatie, het zogenaamde burgenverk? Daarnaast 
ontstondd vooral in de sfeer van de eigenbouw een aantal wat minder reguliere 
ondernemingswijzen,, zoals het hierboven genoemde aannemen van metselwerk door 
ploegbazenn of op andere manieren samengestelde ploegen metselaars. 

Dee burgerbazen waren meestal vaklieden van de oude stempel. Als het even kon, 
hieldenn ze hun gezellen in vaste dienst. Als deze goed waren, tenminste. Naast 
vakkenniss speelden eigenschappen als eerlijkheid en een 'behoorlijk optreden' daarbij 
eenn rol. Vaak verlangde een klant immers dezelfde 'knecht', die hij vanouds kende. 
Hett 'telkenmale wisselen van gezellen' zou een ongunstige indruk maken.4 Maar ook 
inn het burgerbedrijf werd het arbeidersbestaan steeds onzekerder. In de oude winkel 
kondenn schilders bijvoorbeeld 's winters met verfbereiding en stopverf wrijven meestal 
well  aan het werk blijven. Maar nu dit fabrieksmatig gebeurde, hadden alleen degenen 
diee reeds lang in dienst waren een vrij zeker bestaan. De anderen liepen de kans in 
slappee tijden weggezonden te worden. Dan moesten ze hun heil zoeken in de 
revolutiebouw.. En daar was het wel even slikken voor de vakman, die de kwaliteit 
vann zijn werk voorop stelde. Snelheid werd in de revolutiebouw belangrijker gevonden 
dann deugdelijkheid en vakkennis.5 

Dee revolutiebouwers bepaalden vanaf 1870 het gezicht van de Amsterdamse 
bouwwereld.. De meesten van hen bezaten weinig of geen kapitaal. Grondspeculanten 
off  vertegenwoordigers van hypotheekbanken namen vaak het initiatief. Zij rekruteerden 
dee bouwers meestal uit de werklieden en de kleine winkeliers. Dezen werden 'tot 
denn bouw verlokt', zoals de onderzoekscommissie van 1897 het noemde.6 Als ze op 
dee verlokking ingingen, kwamen de revolutiebouwers onder zware financiële druk 
tee staan. De banken namen geen enkel risico. Het geld voor de bouw werd niet in 
éénn keer verstrekt, maar in termijnen. De eerste termijn werd betaald na de overdracht 
vann de grond. De bouwer moest dit geld onmiddellijk aan de grondspeculant 
doorgeven.. Als er nog een bedrag overschoot, werd daarvan de aannemer van het 
heiwerkk betaald. De bouwmaterialen kocht men meestal op krediet. De volgende 
termijnenn kwamen zodra de hypotheekbank constateerde dat de waarde van het gebouw 
hett uit te betalen bedrag vertegenwoordigde. Deze kredieten dienden dan om de lonen 
vann de werklieden en de voorschotten van de kleine werkbazen te betalen. Wat dan 
nogg overbleef, gebruikte de bouwer voor de afbetaling van de bouwmaterialen. Zodra 
dee bouw voltooid was, probeerde hij zijn zware hypotheeklast zo snel mogelijk kwij t 
tee raken. Hij trachtte dan een zogenaamde vaste post af te sluiten, een lening tegen 
eenn lagere rente. Lukte dat niet, dan moest de revolutiebouwer het pand proberen 
tee verkopen. 

3.. Verslag van de eerste sub-commissie, 26. 
4.. Ibidem. 
5.. De toestand der werklieden, 24. 
6.. Ibidem, bijlage F, 53. 
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Err was verschil tussen degenen die zelf over enig kapitaal beschikten en zij die dat 
niett deden. Zo waren er enkele goede, solide eigenbouwers, die gebaat waren bij de 
continuïteitt van hun bedrijf. Zij hadden een reputatie op te houden. Sommige 
timmerliedenpatroonss bouwden bijvoorbeeld op eigen risico woningen. Zij deden 
ditt vaak om hun personeel aan het werk te houden, als aanvulling op het reparatiewerk. 
Nett als de revolutiebouwers betaalden zij hun krediet te duur, indien ze dat nodig 
hadden.. Ook zij moesten dus op de bouw zoveel mogelijk besparen om enig financieel 
voordeell  te behalen. Maar meestal brachten zij het werk wel tot een goed einde zonder 
hunn eventuele crediteuren te benadelen. 

Bijj  de onbemiddelde revolutiebouwer was een goede afloop minder zeker. Zijn 
financiëlefinanciële verplichtingen waren zo zwaar, dat een kleine tegenvaller al kon betekenen 
datt hij met de bouw moest stoppen. In dat geval werd het voltooide gedeelte door 
dee hypotheekbank geëxecuteerd. Deze schoot er dan niets bij in, integendeel soms. 
Hett gebouwde vertegenwoordigde nooit minder dan de waarde van het verstrekte 
kapitaal.. Er waren zelfs maatschappijen die het tot hun specialisme hadden gemaakt 
dergelijkee percelen op te kopen en te laten voltooien. Zo nu en dan deden de 
hypotheekbankenn dat ook zelf. 

Sommigee revolutiebouwers kwamen al tijdens de bouw in moeilijkheden. Anderen 
misluktenn op de valreep, doordat ze er niet snel genoeg in slaagden een 'vaste post' 
aff  te sluiten. Zij moesten dan de veel hogere rente van de krediethypotheek blijven 
betalenn en hielden dit niet lang genoeg vol. Voor de onbemiddelde eigenbouwer was 
eenn faillissement niet rampzalig. Hij had immers niets te verliezen. Zijn opzet was ook 
meestall  niet woningen te bouwen als financiële belegging, maar eenvoudigweg om 
gedurendee de bouw door de bouwpenningen te kunnen leven.7 

Dee grootste schade bij een faillissement werd meestal opgelopen door de leveranciers 
vann bouwmaterialen. Zij leverden op krediet en Hepen dus risico. Om dit te beperken 
rekendenn ze voor revolutiebouwers gewoonlijk hogere prijzen dan gebruikelijk. Vaak 
werdd twintig procent op de vaste prijs gelegd. Anderen leverden aan revolutiebouwers 
productenn van inferieure kwaliteit ofbedongen een tweede hypotheek. De werklieden 
ondervondenn zoals eerder opgemerkt bij faillissement van de bouwer maar beperkt 
nadeel.. De schade kon meestal niet hoger oplopen dan het loon voor één week werk. 

Overr de gevolgen van de revolutiebouw voor de bouwvakkers is in hoofdstuk 2 
all  gesproken. Een project had alleen kans van slagen als de bouwkosten voldoende 
gedruktt konden worden. Er moest dus bezuinigd worden op de kwaliteit van het 
gebouw.. En het werktempo diende hoog te zijn. Dit werd bereikt door de arbeiders 
opp stukloon te zetten. Dezen vonden dat overigens niet in alle gevallen vervelend: 
snellee werkers konden soms goed verdienen. Een voordeel voor de werklieden was 
datt zij tegenover de revolutiebouwer een sterkere positie innamen dan tegen een andere 
patroon.. Elk uitstel van werkzaamheden kon hem fataal zijn, wat hem soms geneigd 
maaktee snel aan looneisen toe te geven.8 

Mett de Woningwet van 1901 werd een aantal bepalingen ingevoerd dat de ergste 
uitwassenn van de revolutiebouw tegenging. De gemeente Amsterdam riep de dienst 

7.. Ibidem, 55. 

8.. Ibidem, 57. 
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Bouw-Bouw- en Woningtoezicht in het leven. In jul i 1905 nam de gemeenteraad op basis van 
dee Woningwet een bouwverordening aan, waarin minimumeisen van hygiëne en 
soliditeitt waren vastgesteld. Daarnaast kon de overheid op basis van de woningwet 
steunn verlenen aan instellingen die woningen wilden bouwen en exploiteren. Dat 
opendee perspectieven voor woningbouwverenigingen, die dan ook in een rap tempo 
werdenn opgericht. Ook de gemeente kon rijkssteun krijgen voor woningbouw. 

Naa de crisis van 1907-1908 was het dan ook grotendeels voorbij met de 
revolutiebouw.. De hogere kosten die de strengere bepalingen met zich mee brachten, 
scheiddenn in zekere mate het kaf van het koren onder de bouwers. De kapitaalloze 
ondernemerss bevonden zich in het nadeel ten opzichte van degenen die wél geheel 
off  gedeeltelijk met eigen kapitaal konden werken. De opbrengsten uit huur of verkoop 
warenn relatief ook minder dan in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De financieel 
zwakkenn onder de speculatiebouwers legden het op den duur af. De overigen 
ontwikkelenn zich vaak tot aannemers.y 

Hett belangrijkste verschil tussen de eigenbouw en het aannemersbedrijf was dat de 
aannemerr wel op eigen risico bouwde, maar niet op eigen initiatief. De aannemer 
werktee 'onder directie' van een opdrachtgever. Zij n bestek dwong hem tot het 
opleverenn van werk dat aan bepaalde eisen moest voldoen. Aannemers waren er in 
soortenn en maten. Sommigen specialiseerden zich in water- en grondwerken, anderen 
inn bouwwerken. Enkelen hadden vaklieden in dienst, zodat ze in staat waren zelfde 
verschillendee onderdelen als stukadoorswerk, schilderwerk en loodgieterswerk uit te 
voeren.. Anderen besteedden dit werk uit aan onderaannemers of ploegbazen. 

Zoo viel het bouwvak uiteen in een hoofdbedrijfen een nevenbedrijf. In de loop van 
dee onderzochte periode is hierin een ontwikkeling te zien. Aanvankelijk waren alleen 
dee timmerlieden rechtstreeks bij de aannemer in dienst. De overige werklieden kwamen 
viaa onderaannemers. We zien dat in het rapport van de Staatscommissie over de 
WerkloosheidWerkloosheid (1913), waarin werd medegedeeld dat metselaars vaak en grondwerkers 

gewoonlijkgewoonlijk door bemiddeling van een als onderaannemer optredende ploegbaas werden 
aangenomen.. De stukadoors-, schilders- en loodgieterswerkzaamheden besteedde de 
aannemerr meestal uit aan vakpatroons. Dezen namen vaak extra gezellen aan voor 
ditt werk. De belangrijkste werkzaamheden werden echter gewoonlijk door hun vaste 
personeelsledenn verricht.10 

Inn de loop van de tijd werden meer vaklieden rechtstreeks door de aannemer 
aangetrokken.. Volgens de Commissie van Onderzoek naarde Toestanden in het Bouwbedrijf 
werdd in 1921 timmer-, metsel-, stukadoors- en loodgieterswerk meestal in een hand 
gehouden.. Grond-, hei- en funderingswerk besteedde men aan onderaannemers uit. 
Hetzelfdee gold voor schilders- en behangerswerk." Maar een vast gegeven is deze 
indelingg niet. De Algemene Nederlandsche Bouwvakarbeidersbond (ANB) meldde dat 
timmerlieden,, metselaars, opperlieden en grondwerkers in de regel werkzaam waren 
bijj  een en dezelfde werkgever. Schilders, stukadoors en steenhouwers werkten volgens 

y.. Gedenkboek van den Nederlandschen Aannemersbond 1895-1920, Bussum 1920, 181. 
10.. Verslag van de eerste sub-commissie, 15. 
11,, Verslag van de Commissie van Onderzoek toestanden bouwbedrijj. ic deel, 154. 
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dee ANB in de nevenbedrijven. Grondwerkers en stukadoors waren kennelijk 
twijfelgevallen.. Maar werklieden uit een nevenbedrijfofwinkelvak hadden dus zelden 
rechtstreekss met een aannemer of bouwer te maken. Slechts een enkele keer, bij een 
uitgebreidd werk, werden ze door de aannemer aangenomen. 

Hett is duidehjk dat het particulier initiatief zich in de jaren vóór de oorlog steeds meer 
vann de woningbouw afwendde. We zagen hiervoor al dat de relatie tussen het aantal 
bouwaanvragenn en het bankdisconto tussen 1910 en 1914 minder duidelijk werd en 
tijdenss de oorlog niet meer aanwezig was. De huuropbrengsten dekten de kosten niet 
meer.. In de jaren vóór de oorlog stopten de meeste eigenbouwers al met de bouw 
vann woningen in de goedkoopste huurklasse. Tijdens de oorlog stegen de kosten 
zodanig,, dat ook het bouwen van duurdere woningen niet meer lonend was. De 
particulieree eigenbouw kwam dan ook in de oorlogsjaren nagenoeg tot stilstand. Het 
volgendee staatje van het aantal voltooide percelen laat dit zien: 

TabelTabel 5: Aantal voltooide percelen particulieren, verenigingen en gemeente igo6-igig 

1906 6 

1907 7 

1908 8 

1909 9 

1910 0 

1911 1 

1912 2 

particulieren n 

2511 1 

1403 3 

504 4 

675 5 

1205 5 

1988 8 

3504 4 

verenigingen n 
enn gemeente 

--
--
--

28 8 

120 0 

236 6 

268 8 

1913 3 

1914 4 

1915 5 

1916 6 

1917 7 

1918 8 

1919 9 

particulieren n 

2342 2 

1777 7 

634 4 

929 9 

412 2 

130 0 

128 8 

verenigingen n 
en n gemeente e 

991 1 

582 2 

1638 8 

415 5 

601 1 

1271 1 

1844 4 

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

1921,, 171 

Intussenn werd de ene na de andere woningbouwvereniging opgericht. Ook de 
gemeentee ging zich nu nadrukkelijk met de woningbouw bemoeien. Vanaf 1918 
werdenn woningbouwverenigingen de grootste aanbesteders. Het bouwbedrijf 
veranderdee daardoor. Aanbesteding van werk werd nu de regel, de eigenbouw 
verdweenn nagenoeg.12 Terwijl de eigenbouwer tegelijkertijd bouwheer, ontwerper 
enn uitvoerder was, waren nu opdrachtgever, architect en aannemer afzonderlijke 
figuren.. De architect werd ingehuurd door de opdrachtgever. Op basis van een door 
hemm vervaardigd bestek konden aannemers inschrijven op een project. Zij werden 
inn de gelegenheid gesteld het bestek door te rekenen en lieten dan weten tegen welk 
bedragg zij het werk konden uitvoeren. Daarna maakte de opdrachtgever een keuze 
enn werd de opdracht gegund. 

Bijj  de aanbesteding moest de opdrachtgever evenwel beducht zijn voor zogenaamde 
opzetcontractenn van de kant van de aannemers. Dezen spraken dan af het inschrij vings-

12.. Ibidem, 150. 
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bedragg met een bepaalde som te verhogen. Na de gunning werd dit bedrag met de 
anderee inschrijvers gedeeld. Dit leidde ertoe dat opdrachtgevers vaak de voorkeur 
gavenn aan een onderhandse aanbesteding, waarbij men alleen enkele bekende en 
vertrouwdee aannemers uitnodigde. De Commissie pan Onderzoek naar de Toestanden 
inin het Bouwbedrijf (1921) besteedde veel aandacht aan het probleem van fraude door 
aannemers.. Het belangrijkste middel tegen 'opzetjes' was volgens de commissie de 
deskundigheidd van de aanbesteder of degene die hem vertegenwoordigde. Begrotingen 
moestenn nagerekend worden en men diende op de hoogte zijn van de wisselende 
prijzenn en lonen. 

Maarr met die deskundigheid was het soms pover gesteld. Woningbouwverenigingen 
beschiktenn in hun bestuur zelden over deskundige personen, zo merkte de commissie 
op.. En de architecten die namens hen de aanbesteding leidden, hadden geen materiële 
prikkell  de aanneemsom laag te houden. Vaak werden zij meer door artistieke dan 
doorr economische overwegingen geleid. Als oplossing pleitte de commissie voor 
gedetailleerderr begrotingen en het vaststellen van tarieflij sten.'3 

Bijj  de uitvoering droeg de aannemer alle verantwoordelijkheid en risico. Hij kocht 
dee materialen, verschafte de hulpmiddelen en zorgde voor de werkkrachten. All e 
verantwoordelijkheidd lag bij één persoon en deze had er belang bij alles zo goed en 
economischh mogelijk uit te voeren. Om te voorkomen dat de balans te veel doorsloeg 
naarr het laatste, werd het de gewoonte dat de opdrachtgever tijdens de bouw toezicht 
liett houden door een opzichter. 

Dee aannemer liep een aantal risico's. Hij kon zich verrekend hebben bij de 
begroting,, of de omvang van een bepaald onderdeel te optimistisch hebben ingeschat. 
Dee prijzen van bouwmaterialen konden onverwacht stijgen. Het weer kon tegen zitten, 
waardoorr de bouw tijdelijk stilgelegd moest worden. En de werklieden konden tijdens 
hett werk meer loon eisen of in staking gaan. Het hing van verschillende factoren af 
off  de problemen konden worden doorberekend aan de opdrachtgever. Voor ons 
onderwerpp is vooral het risico van looneisen of staking interessant, omdat het voor 
dee werklieden wat uitmaakte wie dat droeg. Kwam dit voor rekening van de 
opdrachtgever,, dan had een actie waarschijnlijk minder kans van slagen dan wanneer 
dee aannemer aansprakelijk was. Dit onderwerp was in het bouwvak voortdurend in 
discussie.. De Commissie van Onderzoek naar de Toestanden in het Bouwbedrijf wit 1921 
redeneerdee dat de overheid verantwoordelijk was voor de gevolgen van looneisen 
enn stakingen omdat ze als opdrachtgever de tarieven en lonen had vastgesteld. 

Risico'ss werden op den duur ingecalculeerd bij de aanneemsom, zeker in periodes 
vann grote vraag. De oplopende arbeidslonen van beginjaren twintig zorgden voor 
eenn aanzienlijke opvoering van de aanbestedingsbedragen. De aannemers konden in 
dezee situatie niet nauwkeurig calculeren en namen het zekere voor het onzekere. De 
onmogelijkheidd van een nauwkeurige begroting leidde echter tot verslapping van 
concurrentiee en dus tot hoge bouwsommen.'4 Woningbouwverenigingen bouwden 
medee om deze reden veel duurder dan eigenbouwers. In 1921 berekende de gezond-
heidscommissiee van de gemeente Amsterdam dat de woningbouwverenigingen per 

13.. Ibidem, 154. 

14.. Ibidem, 90. 
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vierkantee meter nuttig woonoppervlak wel 85 procent duurder uit waren. Dat kwam 
volgenss de commissie vooral doordat de aannemers zich bij inschrijving indekten tegen 
dee risico's van stijgingen van lonen en prijzen. Daarbij kwam dat bij eigenbouwers 
dee aannemers winst wegviel, dat verenigingen kwalitatief beter lieten bouwen en dat 
dee vele 'opzetcontracten' de concurrentie deden wegvallen.15 Niet voor niets begon 
dee overheid in deze tijd plannen te maken om de eigenbouw van woningen nieuw 
levenn in te blazen. 

Tegenoverr het risico stond de mogelijkheid winst te maken. Spectaculair was deze 
echterr niet. In 1920 bedroeg de winst volgens een berekening van de directeur van 
dee Haagse woningdienst voor een woning van 228 kubieke meter ongeveer 169 gulden 
perr woning, oftewel drie procent van de totale productiekosten.16 Als men als onder-
nemerr snel heel erg rijk wilde worden, dan moest men niet in de bouw zijn. 

Omvangg en structuur van het bouwbedrijf 

Hoeveell  bouwbedrijven en bouwvakkers waren er begin twintigste eeuw in 
Amsterdam?? Om dit te bepalen staat ons een aantal bronnen ter beschikking. Allereerst 
zijnn er de beroepstellingen, die plaatsvonden in 1899, 1909 en 1920. Hieruit valt het 
volgendee staatje (tabel 6) op te maken. 

Dee beroepstelling geeft niet de omvang van de eigenlijke bouwsector weer. Deze 
wass veel kleiner. Meegeteld zijn ook timmerlieden, schilders, enzovoort, die in andere 
bedrijfstakkenn werkzaam waren. Nogal wat industrieën en instellingen hadden bijvoor-
beeldd eigen onderhoudspersoneel in dienst. Bovendien werden in de beroepstellingen 
timmerfabrieken,, sweatshops en dergelijke bedrijven ook meegerekend. Dat geldt 
ookk voor het personeel dat in dienst was van de gemeente en de rijksoverheid. 

Vergelijkenn we de beroepstellingen met het aantal werklieden dat wordt genoemd 
inn de Statistische Maandberichten van Amsterdam, dan komen de laatstgenoemden veel 
lagerr uit. Vanaf 1914 tot en met 1919 schommelde het aantal in de nieuw- en verbouw 
werkzamee bouwvakarbeiders zo rond de 3.000, soms een paar honderd meer, soms 
eenn paar honderd minder. Dit stemt aardig overeen met een onderzoek dat in 1910 
doorr de vakbeweging werd verricht en dat verderop in dit hoofdstuk nog besproken 
zall  worden. 

Wee zien dat in de beroepstellingen de beroepsgroepen over de driejaren niet op 
dezelfdee manier gehanteerd zijn. Zo verdwenen de loodgieters in 1920 uit de bouw-
naarr de metaalsector. Om onduidelijke redenen werd de openbare reiniging toen wel 
tott de bouw gerekend. Ook glazenwassers behoorden vanaf 1909 kennelijk tot het 
bouwvak.. Maar in dat jaar missen we de grondwerkers en opperlieden. Het laat zich 
aanzienn dat dezen vanaf dat moment aan de aannemersbedrijven werden toegerekend. 

15.. Maandschrift CBS, 1921, 260. 
16.. Verslag van de Commissie van Onderzoek toestanden bouwbedrijf, 2C deel, 74. 
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TabelTabel 6: Aantal bedrijfshoofden en bouwvakken, 1899, 1909 en 1920 

Aannemers s 

Heibazen n 

Metselaars s 

Opperlieden n 

Steenhouwers s 

Timmerlieden n 

Loodgieters s 

Stukadoors s 

Schilders s 

Behangers s 

Funderingswerkers s 

Baggerlieden n 

Vloerleggers s 

Glazenwassers s 

Straatmakers s 

Architecten n 

Grondwerkers s 

Betonwerkers s 

Openbaree reiniging 

Totaal l 

1899 9 

hoofden n 

91 1 

3 3 

129 9 

0 0 

32 2 

516 6 

145 5 

129 9 

405 5 

305 5 

0 0 

7 7 

1.762 2 

inn dienst 

4 4 

30 0 

1.149 9 

777 7 

391 1 

4.649 9 

559 9 

742 2 

2.404 4 

865 5 

111 1 

542 2 

12.223 3 

1909 9 

hoofden n 

131 1 

94 4 

38 8 

427 7 

196 6 

140 0 

428 8 

369 9 

0 0 

80 0 

77 7 

1.980 0 

inn dienst 

2.661 1 

1.540 0 

398 8 

4.316 6 

768 8 

804 4 

2.719 9 

1.015 5 

13 3 

270 0 

4 4 

14.508 8 

1920 0 

hoofden n 

299 9 

103 3 

45 5 

391 1 

95 5 

424 4 

362 2 

6 6 

88 8 

5 5 

25 5 

18 8 

7 7 

1.868 8 

inn dienst 

1.194 4 

2.279 9 

352 2 

4.289 9 

816 6 

2.196 6 

1.138 8 

109 9 

470 0 

483 3 

1.577 7 

664 4 

1.489 9 

17.056 6 

Bronnen:: Bijdragen tot de Statistiek van Nederland. Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden 

gehoudengehouden op den een en dertigsten december 1899. Vierde deel. Provincie Noord-Holland ('s-Gravenhage 1902); 

BijdragenBijdragen tot de Statistiek van Nederland. Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden 

opop den een en dertigsten december 1909. Eerste deel ('s-Gravenhage 1912); De resultaten der volks- en beroepstelling 

vanvan 51 december 1920 voor voor Amsterdam zonderen met het op 1 januari geannexeerde gebied. Statistische mededeelingen 

uitgegevenuitgegeven door het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam nr 77 (Amsterdam 1924-1926) 

Inn de beroepstellingen nam het aantal aannemers tussen 1899 en 1920 toe van 91 naar 

299,, maar de meeste bedrijven bleven gerangschikt onder een beroepsgroep als 

timmerliedenn of metselaars. Onduidelijk is in hoeverre dit klassieke burgerwinkels 

waren,, of in de praktijk toch ook aanneembedrijven. 

Kijkenn we naar de omvang van de beroepsgroepen, dan zien we dat timmerlieden 

dee grootste groep vormden, gevolgd door schilders en metselaars. Verreweg de meeste 

bedrijfshoofdenn waren tevens eigenaar van hun bedrijf. In de drie onderzochte jaren 

bestondenn slechts enkele tientallen 'hoofden voor rekening van een ander', zoals bij 

naamlozee vennootschappen.'7 

17.. De resultaten der volks- en beroepstellingvan 52 december 1920 voor Amsterdam zonderen met het op 1 januari 
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SteenhouwerijSteenhouwerij begin twintigste eeuw. IISG, collectie Veiligheidsinstituut, VII24 

Willenn we uit de beroepstellingen iets afleiden over de omvang van de ondernemingen, 
dann begeven we ons op glad ijs. We kunnen het aantal werknemers delen door het 
aantall  bedrijfshoofden, maar onder de gemiddelden die dit oplevert, kan natuurlijk 
eenn bijzonder ongelijke verdeling schuil gaan. Bovendien is de verdeling in de tijd 
ookk ongelijk: sommige aannemers konden op een moment geen en het volgende 
ogenblikk tientallen mensen in dienst hebben. In de nevenbedrijven waren de fluctuaties 
waarschijnlijkk kleiner, zodat we redelijk veilig kunnen concluderen dat het schilders-
enn behangersbedrijf vrij kleinschalig was, met gemiddeld vier a vij f werknemers. 
Steenhouwerijenn hadden wat meer omvang, maar werden in de loop der tijd kleiner, 
mett in 1899, 1909 en 1920 respectievelijk gemiddeld 12, 10 en 7,8 gezellen. Relatief 
grootschaligg waren het grondwerkersbedrijf (77 werknemers gemiddeld in 1899 en 
63,11 in 1920) en het betonbedrijf (36,9 werknemers in 1920). 

Dezee kwantitatieve waarnemingen passen redelijk in wat bekend is uit de literatuur 
enn de meer kwalitatieve bronnen. Schilders en behangers waren voor een groot deel 
ondergebrachtt in het aloude burgerbedrij f. Het schildersbedrijf was kleinbedrijf: bij 
eenn bedrijf van vij f werknemers sprak men al van een flinke burgerwinkel.' Een 
patroonn en enkele gezellen dreven de winkel, met een particuliere klantenkring en 

geannexeerdegeannexeerde gebied. Statistische mededeelingen uitgegeven door het Bureau van Statistiek der 
Gemeentee Amsterdam nr 77 (Amsterdam 1924-1926) 5. In 1899 26, in 1909 26 en in 1920 65. 

18.. Op hechte fundamenten, 88. 
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nauwee persoonlijke banden. Men kende een druk en een rustig seizoen. In het voorjaar, 
tijdenss de grote schoonmaak, werd los personeel aangenomen. Daarna volgde een 
soortt komkommerti jd tot aan de schoolvakanties, wanneer men weer tijdelijk druk 
wass met het onderhoud van openbare gebouwen en schoollokalen. Als dat voorbij 
was,, volgde ontslag van de losse arbeidskrachten, waarna men de winter inging met 
eenn kleine vaste kern. Volgens de al eerder geciteerde Staatscommissie over de werkloosheid 
kondenn de losse werklieden op enige vakkennis nauwelijks aanspraak maken.. Hetzelfde 
goldd voor de schilders in de revolutiebouw.19 'Ongeschoolde snelle smeerders', 
oordeeldee in 1898 ook de gemeentelijke commissie die de toestand in de bouw 
onderzocht.. Maar soms kwam ook een 'echte' schilder in de revolutiebouw terecht, 
alss hij bereid was snel te smeren.20 In het algemeen bleef deze echter het liefst bij zijn 
burgerbaas,, al kon hij daar 's winters soms maar vier tot acht uur per dag aan de gang 
bli jven/' ' 

Anderss gesteld was het met de grondwerkers. Het grondwerk was geen typisch 
Amsterdamss vak. Tot de jaren zeventig van de negentiende eeuw bezat Amsterdam 
slechtss enkele grondwerkers. Was er een groot werk, dan kwamen gewoonlijk de 
'polderjongers'' uit de zuidelijke provinciën, die gezamenlijk in de keet van een 
zogenaamdee 'putbaas' werden ondergebracht. Deze putbaas trad op als onderaannemer 
enn zorgde voor kost en inwoning in de keet. In de laatste dertig jaar van de eeuw 
vestigdenn zich vele van deze polderjongens in Amsterdam. Zij traden in dienst van 
dee verschillende heiwerkerspatroons, aan wie de eigenbouwers meestal het graaf- en 
funderingswerkk uitbesteedden. De Amsterdamse grondwerkers leefden in voortdurende 
vreess voor concurrentie van buiten Amsterdam woonachtige gravers. Putbazen drongen 
err bij de patroons op aan vooral 'vreemde' werklieden aan te nemen. Hieraan konden 
zijj  immers in hun keten iets verdienen.22 Grondwerk werd vooral verricht in de weg-
enn waterbouw, die zich van de woningbouw onderscheidde door de grootschaligheid 
vann de ondernemingen.23 Het is deze grootschaligheid die we inderdaad in de cijfers 
terugvinden. . 

Err is nog een andere bron die ons iets kan vertellen over de structuur en omvang van 
hett hoofdbedrijf. In 1910 werd door G. de Vroede en A.F. Muller namens de 
gezamenlijkee gecontracteerde bouwvakorganisaties een onderzoek verricht naar de 
standd van zaken in het bedrijf, vooral wat de lonen betreft. De Vroede was lid van 
dee timmerliedenvereniging St. Joseph, een afdeling van de Nederlandsche R.-K, 
Timmerliedenbond.Timmerliedenbond. Muller behoorde tot de moderne Centrale Bond van Bouwvakarbeiders. 
Hett onderzoek liep van 11 tot en met 18 jul i 191 o. De achtergrond was een door de 
onafhankelijkee (syndicalistische) vakbeweging georganiseerde bouwvakstaking, die 
vann 15 december 1909 tot en met 14 mei 1910 in Amsterdam had plaatsgevonden. 

19.. Verslag van de eerste sub-commissie 1913, 33. 
20.. De toestand der werklieden, 22. 
21.. Op hechte fundamenten, 88. 
22.. De toestand der werklieden, 24. 
23.. Sprenger, 'Schets van de bouwnijverheid', 18. 
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Links:Links: portret van A.F. Muller door Nico Laaf, in De Notenkraker, i j augustus 1927. Rechts: portret 

vanvan A.F. Muller in ig66. Foto van Joh. de Haas. Collectie IISG 

Dee bedoeling was 'zoveel mogelijk met feitenmateriaal te weerleggen de scheeve en 
onwaree voorstellingen, welke door de onafhankelijke bouwvakarbeiders ten opzichte 
vann de niet-naleving der bepalingen van de collectieve overeenkomst verkondigd 
werden'.244 De confessionele en moderne bonden hadden namelijk in 1908 tegen de 
zinn van de onafhankelijke vakbeweging een collectief arbeidscontract afgesloten. De 
onafhankelijkenn stelden dat de CAO niets waard was, omdat de bepalingen toch niet 
nageleefdd werden. Daarom riepen zij de staking uit, waaraan de overige bonden 
vervolgenss niet deelnamen. De onafhankelijken beschouwden dit als verraad. 

Dee Vroede en Muller namen een zware taak op zich. De verhouding tussen de 
ledenn van de gecontracteerde moderne, christelijke en katholieke bonden enerzijds 
enn de niet gecontracteerde onafhankelijke vakbeweging anderzijds was na de staking 
uitermatee slecht. De beide onderzoekers gingen langs de bouwplaatsen om de 
werkliedenn te ondervragen over hun lonen, werktijden en de manier waarop zij waren 
aangesteld.. Op werken waar veel onafhankelijke vakbondsleden aan de gang waren, 
wass de ontvangst bepaald niet vriendelijk: 'Zoo zelfs, dat wij ontmoetingen hebben 
gehad,, waarbij men ons van de steigers naar beneden wilde gooien, een terrorisme, 
datt de heeren onafhankelijken tijdens hun actie veelvuldig in toepassing brachten.'25 

24.. Rapport in zake een gehouden onderzoek omtrent loon en arbeidsduur, verhouding van onvolwassen werkkrachten, 
alsmedealsmede het aantal werkkrachten welke na opheffing der staking (van 15 December taoo tot en met Mei 1010) 
zichzich in Amsterdam bevonden, over de bedrijven van Timmerlieden, Metselaars en Opperlieden, van 11 tot 
enen met ïSJuli igto (z.p., z.j.) 3. 

2S-- Rapport in zake een gehouden onderzoek omtrent loon en arbeidsduur, 4. 
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Hett onderzoek strekte zich uit over timmerlieden, opperlieden en metselaars en 
biedtt een interessante momentopname van het bouwvak, althans van het hoofdbedrij f. 
Helemaall  volledig is het niet. De Vroede en Muller legden geen bezoeken af aan de 
stoomtimmerfabrieken.. Verder bleek het onmogelijk de timmerlieden die op 
burgerkarweitjess binnenshuis werkten, allemaal te traceren. Maar voor het overige 
werdd naar eigen zeggen elke bouwplaats in Amsterdam bezocht. Op sommige werken 
weigerdenn de - onafhankelijk georganiseerde — werklieden inlichtingen te geven. De 
onderzoekerss moesten zich dan tot de patroon of ploegbaas wenden, die meestal 
bereidwilligg antwoord gaf op de vragen. Wel moet gezegd worden dat de staking in 
dee onderzoeksperiode nog niet geheel was uitgewerkt. Sommige werken lagen nog 
stil,, deels door een gebrek aan materiaal, deels door ophoping van werk. 

Watt waren de resultaten? In de door de Vroede en Muller opgemaakte staten komen 
1577 bedrijven voor, die gezamenlijk 342 werken uitvoerden. Dat scheelt nogal wat 
mett de beroepstelling van 1909. Tellen we daar de bedrijfshoofden van aannemers, 
timmerliedenn en metselaars bij elkaar op, dan komen we op 652, waarvan 427 van 
timmerbedrijven.. In de beroepstelling werden echter ook nog andere bedrijven mee-
genomen,, zoals timmerfabrieken en sweatshops. 

Dee Vroede en Muller telden 1.820 vaklieden en 201 onvolwassen werknemers. 
Hett is het moeilijk te bepalen hoe volledig zij waren. Wat bijvoorbeeld opvalt is dat 
niett een werk zich aan de noordkant van het IJ bevond. Is écht elke bouwplaats 
bezocht?? Misschien niet, maar vergelijken we de 2.021 werklieden van De Vroede 
enn Muller met het eerst bekende getal uit de Statistische Maandberichten van de gemeente 
Amsterdamm (2.614 in augustus 1914), en nemen we in aanmerking dat veel burgerwerk 
niett is meegenomen, dan kunnen we concluderen dat de getallen redelijk met elkaar 
overeenstemmen.. Er moeten in 1910 zo tussen de twee- en drieduizend bouwvakkers 
geweestt zijn in het hoofdbedrijf. 

Tabell  7 laat zien hoe volgens De Vroede en Muller in 191 o de arbeiders over de 
verschillendee soorten bedrijven verdeeld waren. De eigenbouw was in 191 o nog steeds 
dee belangrijkste werkverschaffer. Uit de enquête kunnen we afleiden dat er omvangrijke 
projectenn uitgevoerd werden aan de Amstelveenseweg (15 werken, 75 vaklieden), 
dee Linnaeusparkweg (13 werken, 99 vaklieden), de Frans van Mierisstraat (12 werken, 
799 vaklieden) en de Van Ostadestraat (8 werken, 49 vaklieden). Het waren de nieuwe 
wijkenn rond het Vondelpark: de Pijp, de Concertgebouwwijk en vooral de 'dichters-
buurt'' ten westen van de Overtoom, het tegenwoordige Oud-West. 

Vann de 77 eigenbouwers waren er 37 die maar één project uitvoerden, 27 werkten 
aann twee projecten en 13 zelfs aan drie of meer. De grootste was Prast, met acht eigen 
projecten.. Daarnaast voerde Prast nog twee werken uit onder directie. Daarmee was 
hijj  een van de negen eigenbouwers die naast een eigenbouwproject aangenomen werk 
uitvoerdenn of burgerwerk deden. Voor vier aannemers gold het omgekeerde: zij 
voerdenn vooral directie- en burgerwerken uit, maar deden er een eigenbouwproject 
bij .. Maar verreweg de meeste eigenbouwers bouwden uitsluitend op eigen initiatief. 
Dee eigenbouw en het reguliere aannemersbedrijf vormden dus voor een groot deel 
gescheidenn circuits. 
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TabelTabel 7: Verdeling bouwvakkers over de verschillende bedrijfssoorten in 1909 

vak k 

timmerlieden n 

metselaars s 

opperlieden n 

totaal l 

aantal l 

werken n 

vaklieden n 

onvolwassenen n 

werken n 

vaklieden n 

onvolwassenen n 

werken n 

vaklieden n 

onvolwassenen n 

werken n 

vaklieden n 

onvolwassenen n 

directie--
werk k 

49 9 

309 9 

38 8 

40 0 

157 7 

0 0 

35 5 

148 8 

0 0 

124 4 

614 4 

38 8 

eigen--
bouw w 

49 9 

317 7 

87 7 

44 4 

299 9 

0 0 

45 5 

235 5 

0 0 

138 8 

851 1 

87 7 

burger--
werk k 

13 3 

42 2 

6 6 

13 3 

23 3 

0 0 

18 8 

26 6 

0 0 

44 4 

91 1 

6 6 

winkel l 

36 6 

264 4 

70 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

36 6 

264 4 

70 0 

totaal l 

147 7 

932 2 

201 1 

97 7 

479 9 

0 0 

98 8 

409 9 

0 0 

342 2 

1820 0 

201 1 

Bron:: Rapport in zake een gehouden onderzoek omtrent loon en arbeidsduur 

Uitt de gegevens van De Vroede en Muller blijkt dat eigenbouwers vaak werkten met 
onderaannemerss en wisselende coalities. Dit kan verduidelijkt worden met het volgende 
staatjee van bedrijven die aan de Linnaeusparkweg werkten in tabel 8. Alleen Nolten 
hadd zowel timmerlieden, metselaars en opperlieden in dienst. Hij kon het dus 
grotendeelss alleen af. De overige bedrijven werkten op een of andere manier samen. 
Datt beeld krijgen we ook als we het totaal bekijken. 

Vann de 77 bedrijven in de eigenbouw waren er negen die timmerlieden, metselaars 
enn opperlieden in dienst hadden. Vijftien bedrijven hadden alleen metselaars en timmer-
liedenn onder contract. In slechts één geval kwam de combinatie van timmerlieden 
enn opperlieden voor. Het samengaan van metselaars en opperlieden vijf keer. In het 
regulieree aannemersbedrijf waren relatief meer werkgevers van drie markten thuis: 
199 van de 55. Verder kwam drie keer de combinatie timmerlieden/metselaars voor. 
Dee combinatie van opperlieden en timmerlieden beperkte zich hier eveneens tot één 
geval.. Metselaars en opperlieden gingen zes keer samen. 

Dee conclusie valt te trekken dat zowel in de eigenbouw als in het reguliere 
aannemersbedrijff  in 1910 nog in meerderheid werd gewerkt op basis van samenwerking 
tussenn gespecialiseerde bedrijven. Wie nu precies bij wie als onderaannemer werkten 
iss niet geheel duidelijk. Het feit dat er verschillende combinaties van bedrijfsnamen 
voorkomen,, zoals 'Ettema' én 'Ettema & De Boer', of 'Kermer' én 'Kermer & 
Steunenberg',, doet ons vermoeden dat soms ook projecten van begin af aan in 
samenwerkingg op gelijke basis werden aangepakt. 
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TabelTabel 8: Bedrijven werkzaam aan de Linnaeusparkweg (igog) 

Patroon n 

Blinkk & Bakker 

Diepgrond d 

Diepgrond d 

Groen n 

V.d.. Hoogen 

V.d.. Hoogen 

V.d.. Hoogen 

V.d.. Hoogen 

Nijhuis s 

Nolten n 

Nolten n 

Nolten n 

V.d.. Werf 

Vaklieden n 

10 0 

3 3 

4 4 

5 5 

7 7 

5 5 

10 0 

12 2 

9 9 

9 9 

10 0 

10 0 

5 5 

99 9 

Onvolwassenen n 

2 2 

0 0 

0 0 

2 2 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

7 7 

2 2 

0 0 

0 0 

1 1 

12 2 

Vak k 

Timmer r 

Opper r 

Metsel l 

Timmer r 

Metsel l 

Opper r 

Opper r 

Metsel l 

Timmer r 

Timmer r 

Metsel l 

Opper r 

Timmer r 

Bron:: Rapport in zake een gehouden onderzoek omtrent loon en arbeidsduur 

Dee ondernemingen waren niet groot: gemiddeld hadden de 157 bedrijven 12,9 
werkliedenn in dienst, de onvolwassenen meegerekend. Deze werknemers waren 
bovendienn vaak verspreid over diverse projecten. De grootste werkgever was Van Vliet 
&&  Nieuwstad, met 69 vaklieden en 9 jeugdigen. Deze aannemer deed vooral 
directiewerk,, maar nam ook deel aan een eigenbouw-proj eet in de Frans van Mierisstraat. 
Opp de tweede plaats kwam Reinierse, met 63 werknemers, een kleine timmerwinkel 
inn de Brouwerstraat en een groot werk aan de Frederik Hendrikstraat, waar 20 metselaars 
enn 27 timmerlieden werkzaam waren. Als derde kwam Staal & Haalmeijer, een 
timmerwinkell  in de Utrechtsedwarsstraat, waar 48 personen werkten. Bovendien voerde 
dezee ondernemer nog een directiewerk uit in de Kerkstraat, waar tien mensen aan de 
slagg waren. De vierde was Mohrman, die 49 werklieden in dienst had. Hij had werken 
aangenomenn bij het Leidschebosje, in de Leidsestraat en aan de Vijzelgracht. Zij n basis 
lagg echter aan de noordkant van het IJ. Daar was een timmerwinkel gevestigd was met 
negentienn werknemers. Tot slot kunnen we De Haan &c Cerlijn noemen, met 47 
werknemerss en eveneens een winkel en directiewerk. De grootste aannemers hadden 
duss vaak hun basis in een timmerwinkel en voerden vooral directiewerk uit. 

Bouwondernemers s 

Dee meeste bedrijven in de bouw stonden onder leiding van hun eigenaar. Wat waren 
ditt nu voor mensen? Alleen al de kleinschaligheid van de bouwondernemingen - zelden 
meerr dan enige tientallen werklieden - doet vermoeden dat de ondernemers vrij dicht 
bijj  hun werklieden stonden. Maar ook andere tekenen wijzen in die richting. De 
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patroonss waren 'voortgekomen voor het overgroote deel uit de arbeidersklasse', schreef 
HetHet Bouwvak in 1909.26 Vooral in de revolutiebouw kwam het voor dat ondernemers 
kortt geleden zelf nog als arbeider hun brood hadden verdiend. Het verloop onder 
dee revolutiebouwers was dan ook groot: óf men kwam tot welvaart en hield op met 
goedkopee bouw, óf men ging failliet.27 Vaak waren het timmerlieden, die het tot 
eigenbouwerr of aannemer brachten. In de bouw waren zij bij uitstek de groep die 
dee mogelijkheid had sociaal te stijgen. Volgens de commissie die de toestand van de 
werkliedenn in de Amsterdamse bouw in 1898 beschreef, kwam dit doordat een 
timmermann 'een vrij lange voorbereiding nodig [heeft], die hem niet alleen de nodige 
handigheidd moet geven, maar ook zijn verstand moet ontwikkelen, daar hij in staat 
moett zijn volgens tekening te werken en de hem opgedragen taak in de kortst 
mogelijkee tijd af te wikkelen'.28 Hij was daarmee voor het aannemersvak in technisch 
opzichtt redelijk toegerust. Maar ook in het stukadoors- en het schildersvak begon men 
gemakkelijkk voor zichzelf. Het bedrijfskapitaal hoefde niet groot te zijn, vooral niet 
alss de hoofdaannemer voor de materialen zorgde.29 

Andriess Leusink, de geschiedschrijver van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, 
verteltt dat in het schildersvak patroons en gezellen vaak van hetzelfde hout waren 
gesneden: : 

Eenn aantal werkgevers was uit de rijen der arbeiders afkomstig; ze hadden in de oude 
tijdd fier het rode vaandel voor de Meistoet uitgedragen [...] Het ging er soms ook 
gemoedelijkk toe en sommige patroons en gezellen noemden elkaar bij de voornaam. 
Ookk in de dagen van felle strijd, stond men soms verbaasd over de onaantastbaarheid 
vann die gemoedelijkheid. Wat zegt men er van als een afdelingsbestuurder gedurende 
eenn staking, z'n patroon als bestuurder van de patroonsbond heftig te lij f gaat, maar 
evengoedd op diens 25-jarige bruiloft verschijnt en daar gastvrij wordt ontvangen. Stel 
UU voor, de werkgever zou 't hem kwalijk eeuwig kwalijk genomen hebben als 't ie niet 
wass gekomen.30 

Weliswaarr gaat dit citaat over een plaats in het oosten van Nederland, maar er is geen 
redenn aan te nemen dat in Amsterdam werkgevers en werknemers in status en afkomst 
verderr van elkaar stonden. De bouwondernemers konden nog zelfde hamer, kwast 
off  troffel hanteren en waren niet te beroerd om dit zo nu en dan ook te doen. Bij 
stakingenn bijvoorbeeld, als er nog een haastwerkje afgemaakt moest worden. Dat ze 
zichh onder dergelijke omstandigheden niettemin tamelijk ongemakkelijk konden 
voelen,, bleek in 191 o, toen het 'een aangename verpoozing [was] voor de arbeiders, 
omm deze heeren met een masker voor te zien werken, omdat zij niet weten wilden 
wiee zij waren'.31 Toen in het voorjaar van 1915 machinisten, stokers en dekpersoneel 
vann de Amsterdamse Ballastmaatschappij in staking gingen, stapte directeur A. Geus van 

26.. Het Bouwvak (1 juni 1909) 1. 
27.. Verslag van de eerste sub-commissie, 14. 
28.. De toestand der werklieden, 19. 
29.. Op hechte fundamenten, 147. 
30.. Ibidem, 105. 
31.. Gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 1 o-jarig bestaan. 1 Februari ïgog— 1 Februari igig: Landelijke 

Federatiee van Bouwvakarbeiders in Nederland (z.p., z.j.) 34. 
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derr Heuvel 's nachts met enkele familieleden aan boord van een der zandschepen en 
voerr dit hoogstpersoonlijk naar de bouwplaats aan de Amstelveenseweg.32 Ook bij 
dee loodgietersstaking van 1912 waren er haastkarweitjes, die enkele loodgieterspatroons 
gezamenlijkk afmaakten.33 

Aannemerss genoten in het algemeen weinig aanzien. Niet voor niets had de in 1895 
opgerichtee Nederlandsche Aannemersbond (NAB) als doelstelling het 'verheffen van den 
aannemersstand'.344 Kennelijk lieten de waardigheid en verhevenheid van de aannemers-
standd te wensen over. Als de aannemer een waardige plaats wilde innemen, dan diende 
err voor zijn opleiding gezorgd te worden, zo meende de NAB.35 In 1910 kwam door 
toedoenn van de NAB de Middelbaar Technische School voor de Bouwkunde in Utrecht tot 
stand.. Hiermee werd de weg bereid om 'den toekomstigen aannemer in technische 
enn algemene ontwikkeling en beschaving het niveau te doen bereiken van diegenen 
mett wie hij later in vruchtbaar onderling begrijpen en waarderen zal samenwerken'.36 

Hett gedrag van sommige bouwondernemers rechtvaardigde hun slechte naam wel 
enigszins.. De praktijken van de revolutiebouwers zijn bekend. Het gebruik van inferieur 
materiaal,, het slaan van te weinig ofte korte heipalen, het stapelen van stenen zonder 
speciee te gebruiken: hun creativiteit op het gebied van geldbesparing kende nauwelijks 
grenzen.. Met deze trucs produceerden zij gebouwen die, als ze al niet voortijdig 
instortten,, toch in elk geval na korte tijd allerlei hinderlijke gebreken gingen vertonen. 
Somss moest de politie bij bouwwerken permanente posten plaatsen om knoeierijen 
tee voorkomen. Dat was bijvoorbeeld in 1898 het geval aan de Overtoom, waar niet 
alleenn te weinig palen waren geheid, maar bovendien funderingen zonder schuifribben 
werdenn aangebracht en de bouwmuren onder de grond uit gebroken steen en puin 
werdenn opgetrokken. Er was een bouwer die bekend stond als 'Baas-één-meter-veertig', 
watt de lengte van de heipalen aangaf, die hij placht te gebruiken. Ongelukken konden 
niett uitblijven. Zo was een paar stevige rukwinden voldoende om in 1899 een zestal 
pass gebouwde huizen aan de Jacob van Lennepkade geheel te doen instorten.37 Door 
ditt soort zaken stond de revolutiebouwer bekend als iemand van twijfelachtig allooi, 
waartegenn men moest waken. Dat dit soort ondernemers om de haverklap failliet ging 
deedd hun naam evenmin veel goed. 

Maarr ook in het reguliere aannemersbedrijf kwamen minder nette praktijken voor. 
Knoeienn met materiaal was er een van.38 De zogenaamde opzetcontracten kwamen 
hiervoorr al even ter sprake. Aannemers spraken dan onderling af voor welk bedrag 
zijj  op een werk zouden inschrijven en wie het laagst zou bieden. De overigen kregen 
vann de 'winnaar' een som geld. Deze uitschakeling van het markmechanisme leverde 

32.. Notulen van de gecombineerde bestuursvergadering van de aangesloten organisaties te Amsterdam 
bijj  de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders, 18 juni 1915 (verder: LFB). Archief LFB, IISG. 

33.. Gedenkboekje LFB, 39. 
34.. Gedenkboek Nederlandsche Aannemersbond, 211. 
35.. Ibidem. 
36.. Ibidem, 223. 
37.. J.W. Gerhard, De Noodzakelijkheid van goede Bouwverordeningen ter verkrijging van betere woning- en 

bouwarbeiderstoestanden,bouwarbeiderstoestanden, aangetoond op grond der bouwverordeningen van Amsterdam, Rotterdam, 's-Graven-
hage,hage, Groningen, Utrecht, Berlijn, Hamburg en Zurich (Amsterdam 1899) 10-11. 

38.. Verslag van de Commissie van Onderzoek toestanden bouwbedrijf. ic deel, 151. 
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vanzelfsprekendd hoge aanneemsommen op, terwijl allen daar wel bij voeren. Volgens 
dee Commissie van Onderzoek naar de toestanden in het bouwbedrijf-was dit een tamelijk 
wijdd verbreide praktijk. Uit een vragenlijst bleek dat in de 28 gemeenten met meer 
dann 30.000 inwoners in zeventien gevallen opzetcontracten voorkwamen. In zeven 
gevallenn vermoedde men dat dit het geval was. In de overige vier gevallen waren de 
'opzetjes'' alleen 'bij geruchte, maar niet met zekerheid bekend'. In een noordelijke 
provincialee hoofdstad constateerde men zelfs dat het maken van opzetjes slechts bij 
uitzonderingg niet in de praktijk werd gebracht. Een andere bevestiging van het bestaan 
vann opzetcontracten meende de commissie te zien in de lijsten van schuldeisers, die 
bijj  faillissementen van aannemers werden gepubliceerd. Onder hen bevonden zich 
vaakk diverse collega-aannemers, die het hun toekomende deel van het opzetje 
opeisten.39 9 

Dee arbeidsverhoudingenn in de bouw konden soms gewelddadige vormen aannemen. 
Dee directeur van de Gemeentelijke Woningdienst wees er in 1920 op dat bij arbeids-
conflictenn de persoonlijkheid van de aannemer een grote rol speelde.40 Juist door het 
feitt dat de werkgevers vrij dicht bij hun arbeiders stonden, konden persoonlijke 
rancuness en temperamenten soms gemakkelijk de boventoon gaan voeren. Stukadoors-
patroonss bijvoorbeeld, waren 'in de regel onderaannemers [...] die van hetzelfdee hout 
gesnedenn waren als hun arbeiders. De agressiviteit was bij beide partijen ruim aanwezig. 
Dee patroons hadden daarbij de neiging hun felle concurrentiestrijd uit te vechten op 
dee ruggen van hun arbeiders.'4' 

Tijdenss de loodgietersstaking van 1912 schoot een patroon op de Westermarkt met 
eenn revolver op de stakers. De Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders sprak van een 
moordaanslag,, al werd niemand geraakt.42 Iets over de onderlinge verhoudingen en 
dee omgangsvormen in het bouwvak zegt dit incident wel. Dat geldt ook voor het 
optredenn van de metselaarsbaas Van den Oever. Volgens De Bouwvakarbeider daagde 
dezee 'bij de kleinste of geringste kwestie [...] de menschen uit, om met hem op de 
matt te gaan, of met de vuist het feit te beslechten'. Het vakbondsblad voerde deze 
'Javanendooderstactiek'' terug op Van den Oevers Indische diensttijd.43 

Hett bouwvak was hard, de confrontaties waren heftig en direct. Lage listen werden 
niett geschuwd, zoals door de eerder genoemde A. Geus van der Heuvel, die in 1911 
dee elektrische spoorweg van Amsterdam naar Aalsmeer aan het bouwen was. Voor 
hett werk buiten de gemeente Amsterdam betaalde hij de werklieden een lager uurloon 
dann voor het werk binnen Amsterdam. 'Boerenarbeiders' namen nu eenmaal genoegen 
mett minder. In de overeenkomst met de Amsterdamse grondwerkers van de LFB Het 
hijj  echter opnemen dat vanaf de 'kompaal' het Amsterdamse loon betaald zou worden. 
Toenn het op uitbetalen aankwam, bleek dat de 'kompaal' niet de gemeentegrens aangaf, 
maarr daar enkele honderden meters binnen lag. Deze juridisch-geografische slimheid 
werdd door de grondwerkers niet erg gewaardeerd, integendeel. 'De gemeenheid van 

39.. Ibidem, 152. 
40.. Ibidem, 69. 
41.. Op hechte fundamenten, 154. 
42.. Gedenkboekje LFB, 40. 
43.. De Bouwvakarbeider (8 maart 1913) 4. 
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HETT «««Es DEK HAILS. Grondwerkers werken aan de aanleg van een spoor. 

Zondagsbladd Het Volk, 2-3-igoj 

diee vent is enorm', vonden ze, 'en moet aan het daglicht gebracht worden'.44 Ook 
sommigee andere ondernemerstactieken werden door de arbeidersorganisaties niet op 
prijss gesteld, bijvoorbeeld de gewoonte in december een kunstmatige werkloosheid 
inn het leven te roepen. Werkgevers ontkwamen zo aan de contractuele bepaling om 
tijdenss de feestdagen door te betalen.45 

Patroonsorganisaties s 

Dee patroons mochten misschien meer opleiding en een betere status nodig hebben 
—— aan organisatiebesef ontbrak het hen niet. Zoals we in hoofdstuk 7 nog zullen zien, 
slotenn zij zich in toenemende mate aaneen, wat de arbeidersbeweging ertoe dwong 
hetzelfdee te doen. De Centrale Bond van Bouwvakarbeiders constateerde omstreeks 1913: 

Dee ontwikkeling van de patroonsorganisatie heeft de arbeiders in een geheel andere stelling 
geplaatstt als vroeger. De tijd dat de lonen blijvend omhoog gedreven konden worden 
door,, dan deze, dan gene patroon, het mes eens op de keel te zetten, [is] in de meeste 
plaatsenn sinds lang achter de rug. Het is de patroons-organisatie geworden, die - al dan 
niett in overleg met de arbeidersorganisatie — de arbeidsvoorwaarden vaststelt.'4'' 

Inn Amsterdam was de belangrijkste organisatie van werkgevers ongetwijfeld de 
AlgemeeneAlgemeene Patroonsvereeniging tot vaststelling en handhaving van arbeidsvoorwaarden (APV), 

diee bestond sinds 1899. Het was de APV die in de meeste gevallen onderhandelde over 

44.. Notulen gecombineerde bestuursvergadenng LFB, 16 oktober 1911. 
45.. Een ernstig woord in een emstigen lijd aan de bouwvakarbeiders te Amsterdam. Plaatselijke Federatie van 

Bouwvakarbeiderss Amsterdam (z.p., 1920) 4. 
46.. Lid van de Landelijke Bomwakjcdcratie of van den Centrale» Bond van Bouuvakarbeidcrs? Centrale Bond 

vann Bouwvakarbeiders in Nederland (z.p., z.j.) 6. 
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dee arbeidsvoorwaarden en deze vaststelde. Haar doel was: 'Het door onderlinge 
samenwerkingg harer leden weerstand bieden aan de gevaren, waardoor hare leden 
bijj  werkstaking wordt bedreigd.' Zij deed dit door 'Het behartigen van de belangen 
derr leden bij alle geschillen, welke zich tusschen patroon en werklieden [...] voordoen, 
zoowell  als die van die leden, bij wie partieele werkstakingen in die vakken zijn 
uitgebroken.'' En: 'Het zoo mogelijk aan de leden vergoeden van de onvermijdelijke 
kostenn der werkstakingen [...]' Het was aan leden van de APV verboden zelfstandig 
mett werklieden of hun organisaties te onderhandelen, op straffe van een boete van 
vijfduizendd gulden.47 In 1919 sloten de plaatselijke patroonsverenigingen zich aaneen 
tott een landelijke organisatie, de Nederlandsche Bond van Patroonsverenigingen. Tevens 
kwamm er toen een Raad van Patroonsverenigingen in de Bouw- en Nevenbedrijven.*8 Hiermee 
wass een belangrijke stap gezet op weg naar een landelijke CAO voor het bouwbedrijf. 

Dee APV was weliswaar de belangrijkste, maar zeker niet de enige werkgevers-
organisatie.. Wat de hoeveelheid organisaties betreft deden de werkgevers niet veel 
onderr voor de werknemers. Aannemers en eigenbouwers hadden al in de jaren negentig 
hunn eigen verenigingen: de aannemerssociëteit Amsterdam en de eigenbouwers-
verenigingg Amstels Bouwkring. Dan was er nog sinds 1895 de afdeling Amsterdam van 
dee Nederlandsche Aannemers Bond, maar deze behartigde aanvankelijk vooral de belangen 
tegenoverr de opdrachtgevers en het zich met arbeidszaken weinig in. De katholieke 
werkgeverss waren verenigd in de Afdeling Amsterdam van de R. K. Patroonsvereeniging 
Gildenbond.Gildenbond. Verder hadden de meeste vakken hun eigen patroonsverenigingen.49 De 
vakpatroonss waren deels weer verenigd in de Federatie van Vakpatroons.,5° 

Hett is moeilijk vast te stellen wat de organisatiegraad onder de patroons precies 
was.. In 1909 werd van werknemerskant geschat dat zeventig van de honderd onder-
nemerss georganiseerd waren.51 Misschien is dat wat overtrokken. Het cijfer komt uit 
eenn brochure die bedoeld is om vakbondsleden te winnen, waarbij het geen kwaad 
kann de vijand wat sterker voor te stellen dan in werkelijkheid. De meer betrouwbare 
CommissievanCommissievan Onderzoek uit 1921 stelde de organisatiegraad in de gemeenten met meer 
dann 20.000 inwoners op 52 procent. Zij voegde daar echter aan toe dat in werkelijkheid 
dee invloed van de organisatie groter was dan de cijfers zouden doen vermoeden, omdat 
voorall  de grote patroons met veel arbeiders georganiseerd waren.52 

Dee Nederlandsche Aannemersbond (NAB), opgericht in 1895, had naast een algemeen 
strevenn naar verheffing van de aannemersstand een aantal specifieke doelen. Men wilde 
eenn wijziging van de artikelen in het Burgerlijk Wetboek, die betrekking hadden op 
hett aannemersbedrijf, én men streefde naar een 'minder onbillijke' redactie van de 
AlgemeneAlgemene Voorwaarden, zoals die tot op dat moment gangbaar waren. Men vond dat deze 
beidee zaken de aannemer zwaar in het nadeel plaatsten tegenover de opdrachtgever: 

47.. Gedenkboekje LFB, 31. 
48.. Op hechte fundamenten, 85. 
49.. Complete lijst in: Maandschrift CBS, juli  1907, 50. 
50.. Verslag van de vergadering van hoofdbesturen, 28. 
51.. Wat meer dan noodig is. Een woord aan de Bouwvakarbeiders te Amsterdam, naar aanleiding van de 

overeenkomstovereenkomst met de A.P. V. welke 1 Mei a.s. van kracht wordt (z.p. 1909) 14. 
52.. Verslag van de Commissie van Onderzoek toestanden bouwbedrijf. 1' deel, 117. 
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Eenn aannemer moet zich meestal overgeven, om het zoo eens uit te drukken, met 
gebondenn handen en voeten, het hoofd in de strop, welke de besteder of diens deskundige 
maarr heel even behoeft aan te halen om hem te worgen. Alle rechten worden hem 
ontzegd:: uitdrukkelijk moet hij verklaren afstand te doen van de bescherming, hem door 
dee gewone wet gewaarborgd. In alle twijfelachtige gevallen maakt zijn tegenpartij in den 
regell  de zaak uit.53 

Tweee artikelen in het Burgerlijk Wetboek waren een doorn in het oog van de 
bouwondernemers.. Ten eerste artikel 1645 waarin werd bepaald dat indien een gebouw 
'vergingg door een gebrek aan samenstelling' of door ongeschiktheid van de grond, 
dee aannemer hiervoor gedurende tien jaar aansprakelijk kon worden gesteld. De NAB 
vondd dit onredelijk. De aannemer was naar zijn mening niet meer dan de uitvoerder 
vann het ontwerp van de architect. Als diens constructie niet goed is, dan kan dat de 
aannemerr niet aangerekend worden, zo meende men. De tweede steen des aanstoots 
wass artikel 1646. Dit bepaalde dat indien een werk eenmaal voor een bepaalde som 
wass aangenomen, geen hoger bedrag in rekening kon worden gebracht, 'noch onder 
voorwendsell  van vermeerdering van arbeidsloonen of bouwstoffen, noch onder dat 
vann gemaakte veranderingen ofbijvoegselen, die niet in het bestek begrepen zijn, indien 
diee veranderingen of vergrotingen niet schriftelijk zijn ingewilligd en over derzelver 
prijss met den eigenaar geen overeenkomst is getroffen'. Maar in de praktijk, stelde 
dee NAB, traden bijna altijd vermeerderingen op van het werk, terwijl deze zelden 
schriftelijkk werden vastgelegd. En in veel gevallen kon de aannemer dan naar zijn geld 
fluiten. . 

Bijj  het 25-jarig bestaan van de NAB in 1920 was het nog steeds niet gelukt een 
wetswijzigingg tot stand te brengen. Aan de andere kant gingen de wetsbepalingen steeds 
minderr zwaar tellen, omdat in de praktijk steeds minder geschillen aan de rechter 
werdenn voorgelegd. In toenemende mate werden conflicten tussen aanbesteder en 
aannemerr door arbitrage beslecht. Niet meer de beroepsrechter, gebonden aan de letter 
vann de wet, nam de beslissing, maar een commissie van scheidsrechters, deskundigen, 
diee naar billijkheid trachtten te oordelen. 

Naastt het Burgerlijk Wetboek had zich een bijzondere wetgeving ontwikkeld: de 
AlgemeneAlgemene Voorwaarden (AV) van de verschillende ministeriële departementen. Deze 
werdenn naar verloop van tijd in de particuliere sector eveneens gehanteerd. In deze 
AVV was het oordeel van de opdrachtgever in bijna alles bepalend. Keuring van 
materialen,, voortgang van het werk, het in gebreke blijven van de aannemer, tijdige 
enn behoorlijke oplevering, aard der werkzaamheden, verrekening van meer- en 
minderwerk,, bestekswijzigingen, aansprakelijkheid: in alles was de aannemer 
overgeleverdd aan de beslissing van de opdrachtgever. Vanaf 1896 traden bij de overheid 
well  enkele verzachtingen in werking, waarbij de ministeries in bepaalde gevallen 
arbitragee toestonden. In de particuliere sector verschilde het van geval tot geval. 
Arbitragebepalingenn werden meestal wel opgenomen in de bestekken, maar de 
strekkingg hiervan was wisselend. Sommige opdrachtgevers zorgden er voor dat vier 
vann de vij f arbiters op hun hand waren, bijvoorbeeld door te stellen dat een van de 

53.. Gedenkboek Nëderlandschen Aannemersbond, 123. 
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scheidsrechterss door de opdrachtgever werd benoemd, een door de architect, een door 
dee aannemer en de laatste twee door het eerste trio. 

Hett afdwingen van gunstiger besteksbepalingen ging soms niet zonder strijd. Het 
meestt toegepaste middel was de collectieve weigering om op werken in te schrijven. 
Eénn van de eerste keren dat dit middel werd toegepast was in 1896, toen de bouw 
vann een aantal pakhuizen aan de Nieuwe Vaart werd aanbesteed. De gegadigden waren 
inn groten getale naar het Americain Hotel gekomen voor de inschrijving. Zowel de 
architectt met zijn opzichters als het bestuur van de aanbestedende maatschappij waren 
aanwezig.. Toen - onder doodse stilte - de inschrijvingsbus werd geopend, bleek deze 
leegg te zijn. Daarop trad een van de aannemers naar voren en verklaarde namens alle 
gegadigdenn dat men zich van inschrijving zou onthouden indien niet de verlangde 
wijzigingenn werden ingewilligd. Na een schorsing besloten architect en opdrachtgever 
aann de eisen tegemoet te komen.54 

Inn 1914 lukte het na een lange voorbereiding te komen tot nieuwe Algemeene 
AdministratieveAdministratieve Voorschriften voor het uitvoeren en onderhouden van werken ten behoeve van 

BesturenBesturen en particulieren (AAV) . Hierin waren de rechten en plichten van beide partijen 
beterr verdeeld. Het belangrijkste was dat het recht op arbitrage in alle geschillen goed 
wass geregeld. Een college van deskundigen diende een voor alle partijen bindend advies 
tee geven. De nieuwe AAV werd de nodige kracht bijgezet door het besluit van de NAB 
zichh van inschrijving op werken te onthouden indien niet in het bestek de bepaling 
wass opgenomen dat alle geschillen moesten worden beslecht door arbitrage. Dit 
zogenaamdee bindend besluit van de leden der NAB ging in per 1 januari 1915 en gold 
voorr particuliere werken. De ministeriële departementen bleven ook na 1915 
vasthoudenn aan hun eigen voorschriften. 

Inn het ontwerp voor de nieuwe AAV werd één onderwerp niet geschikt geacht voor 
arbitrage:: de kwestie of werkstakingen en uitsluitingen als force majeure moesten 
wordenn erkend. Aannemers waren van mening dat de geldelijke gevolgen van een 
dergelijkee stoornis per definitie niet voor hun rekening behoorden te komen. In de 
bestekkenn moest worden opgenomen dat stakingen en uitsluitingen zonder meer recht 
gavenn op verlenging van de opleveringstermijn. Volgens de NAB was deze regeling 
niett alleen in het belang van de aannemer, maar ook gunstig voor de opdrachtgever 
enn de bouwvakarbeiders. De laatsten zouden niet licht tot staking over gaan, als ze 
wistenn dat ze de patroon daardoor niet konden treffen. En het ophouden van stakingen 
zouu ervoor zorgen dat het bedrijf zich rustig kon ontwikkelen en de productie kon 
doorgaan.. Daarvan profiteert iedereen, ook de arbeiders, redeneerden de aannemers. 

Dee bonden konden deze visie niet delen." De kans leek hun groot dat de weldadige 
gevolgenn van de 'rustige ontwikkeling van het bouwbedrijf ongemerkt aan de bouw-
vakarbeiderss voorbij zouden gaan. Want inderdaad zou het stakingswapen vrijwel 
krachtelooss worden. De werkgever kon een staking rustig uitzitten tot de stakingskassen 
leegg waren. Uitsluitingen daarentegen kon hij naar goeddunken toepassen, zonder 
zelff  daarvan de consequenties te hoeven dragen. 

54.. Ibidem, 132. 
55.. De Bouwvakarbeider (11 juli 1914,) 1. 
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Dee vakverenigingen wendden zich in 1916 tot de verenigingen van architecten 
enn ingenieurs met het verzoek de gewraakte bepaling niet in hun bestekken op te 
nemen.. Vanuit het belang van de opdrachtgevers stonden deze daar niet geheel 
onwelwillendd tegenover, zodat de aannemers onder druk van dit monsterverbond 
gedwongenn waren hun eisen bij te stellen. Stakingen en uitsluitingen gaven in de 
nieuwee redactie van de AAV recht op termijnverlenging, tenzij de werkstaking of 
uitsluitingg door de aannemer was uitgelokt of een gevolg was van een handeling van 
dee aannemer in strijd met: 

1.. een wettelijke bepaling inzake de arbeid; 
2.. een ter plaatse geldende arbeidsovereenkomst; 
3.. een bepaling in het bestek betreffende loon en arbeidsduur. 

Dee bonden waren hiermee echter niet tevreden. Redelijker en eerlijker vonden zij 
hett toch indien alle geschillen aan arbitrage zouden worden onderworpen, inclusief 
dee vraag of een bepaalde staking moest leiden tot termijnverlenging. Zij adviseerden 
dee opdrachtgevers deze bepaling in hun bestekken op te nemen.56 In 1921 adviseerde 
dee Commissie van Onderzoek naarde Toestanden in het Bouwbedrijf 'eveneens deze kwestie 
aann arbitrage te onderwerpen, daar het naar haar mening ondoenlijk was de 
verschillendee gevallen in een vaste formule te omschrijven." 

Tochh hadden de aannemers in 1915 op dit punt een stap vooruit gezet. Vóór deze 
tij dd droegen ze vrijwel altijd het volledige risico van een staking, na deze periode was 
err ten minste de mogelijkheid dat de bouwtermijn verlengd werd. Betrekken we daarbij 
dee eerdere constatering dat het na 1914 een aflopende zaak was met de eigenbouwers, 
diee betrekkelijk gevoelig waren voor stakingen, dan lijk t de conclusie gerechtvaardigd 
datt staken na 1914 een minder krachtig wapen was geworden. 

Dee rol van de techniek 

Dee Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond constateerde in 1910 dat er voor een 
werkdagg van tien uur veel meer timmerlieden beschikbaar waren dan werden gevraagd. 
Dee oorzaak van deze werkloosheid lag mede in de invoering van machines, zo meende 
men. . 

Menigmaall  hooren wij dan ook onder timmerlieden zeggen: 'die beroerde machine vreet 
onss al het werk op'! Ja vakgenooten, de machine neemt ons zeer veel werk uit handen; 
hett is de vooruitgang, de verbazende techniek van het menschelijk vernuft die ons reeds 
zooverr vooruit is! In een goed geordende maatschappij zou het ondenkbaar zijn dat een 
stukk vooruitgang ten nadeele van de arbeiders was, daar zou spoedig blijken, dat de 
invoeringg van machines geen vloek, maar een zegen zou zijn!58 

56.. "Ons standpunt" inzake de bindende besluiten van den Nederlandschen Aannemers bond (Uitgave van het 
Comité,, samengesteld uit verschillende bonden van bouwvakarbeiders; z.p. 1916). 

57.. Verslag van de Commissie van Onderzoek toestanden bouwbedrijf. ie deel, 159. 
58.. Wordt lid van Uwen Vakbond! Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond (Den Haag z.j. [1910]) 9. 
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Tochh speelde in vergelijking met andere bedrijfstakken de voortgang van de techniek 
eenn tamelijk kleine rol in de bouw. De stoommachine, die op veel plaatsen alles-
bepalendd was, kon in het bouwvak maar op beperkte schaal worden ingezet. De 
belangrijkstee bezigheden gebeurden nog steeds met de hand. Timmeren, metselen, 
stukadoren,, schilderen: in principe ging het nog net zo als eeuwen geleden. 

Opp een paar terreinen bewees de stoommachine wel haar nut en de introductie 
leiddee tot veranderingen. Om te beginnen konden bepaalde onderdelen fabrieksmatig 
geproduceerdd worden. Kozijnen of deuren bijvoorbeeld werden vroeger op de 
bouwplaatss of in de winkel door een timmerman gemaakt. Tegen het einde van de 
negentiendee eeuw waren er timmerfabrieken of zogenaamde sweatshops, waar jeugdige 
werkliedenn deze producten in serie vervaardigden. Voor het schaven en zagen werd 
gebruikk gemaakt van door stoom aangedreven machines. Vanuit het standpunt van 
dee vakman was deze ontwikkeling aan een kant een vooruitgang. Vervelend en zwaar 
werk,, zoals het schaven van vloerdelen, hoefde niet langer met de hand te worden 
gedaan.. Aan de andere kant kon dankzij de machinale serieproductie veel timmerwerk 
wordenn verricht door ongeschoolde arbeiders. Vakkundige timmerlieden apprecieerden 
datt maar matig.59 Overigens werd ook kant-en-klaar timmerwerk betrokken uit het 
buitenland,, vooral uit Scandinavië.60 

Opp de bouwplaats zelf deed de stoommachine eind negentiende eeuw het eerst 
haarr intrede bij het heien. Vroeger werd het heiblok met handtouwen getild en bestond 
eenn heiploeg uit zestien of zeventien man, plus een heibaas en een zogenaamde 
spaakhouder.. Met de invoer van de stoomheimachine werd de ploeg verkleind tot 
vij ff  of zes man. Deze bestond uit heibaas, machinist, handleman, twee koptouwgasten 
enn een jongen. Sommige aannemers en de grote heibazen bezaten hun eigen machines. 
Meestall  hadden ze enkele ploegen heiers in vaste dienst. Kleinere bazen, die eind 
negentiendee eeuw vooral in de revolutiebouw werkzaam waren, huurden hun machines 
enn namen slechts personeel aan wanneer zij werk hadden.61 Vaak waren dit gewone 
grondwerkers.. Heimachines en stellingen kon men huren bij palenhandelaren, die 
somss enkele van deze apparaten in hun bezit hadden.62 

Inn het gewone grondwerk gebeurde het graafwerk in het eerste kwart van de twintigste 
eeuww nog met de schop en de kruiwagen. Rupskranen en -schrapers, motorschoppen 
enn andere gemechaniseerde werktuigen voor grondverzet deden pas eindjaren twintig 
hunn intrede op de Amsterdamse bouwplaatsen.63 

Langzamerhandd veranderde ook het werk van de opperlieden, die tot taak hadden 
dee stenen en de specie op de bouwsteigers te brengen. Rond de eeuwwisseling 
gebeurdee dat in Nederland nog met een tas op de schouder. In het buitenland werd 
hett toen al meer en meer de gewoonte de bouwmaterialen met stoomkracht op de 

59.. De toestand der werklieden, 20. 
60.. Verslag van de eerste sub-commissie, 16. 
61.. De toestand der werklieden, 24. 
62.. Verslag van de eerste sub-commissie, 16. 
63.. P.W. Scharroo, Grondwerk (Amsterdam 1941) 45 e.v. 
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steigerss te brengen. Aangenomen moet worden dat ook in ons land in de jaren tien 
enn twintig steeds meer stoomhijsinrichtingen op de bouwplaatsen zijn verschenen. 
Ookk vond eind negentiende eeuw al zo nu en dan de bereiding van specie op 
gemechaniseerdee wijze plaats.64 

Eenn andere technische ontwikkeling in de bouw stoelde niet op het gebruik van 
stoomkracht,, maar was van scheikundige aard. In 1824 werd in het Engelse Leeds door 
Aspdinn een patent gedeponeerd op de bereiding van het zogenaamde portlandcement. 
Hett product ontstond door kalk en klei in brijvorm te mengen, te drogen en daarna 
inn een kalkoven te branden. Aspdin noemde het portlandcement, omdat het na 
versteningg deed denken aan het in Engeland veel gebruikte kalksteen van Portland. 
Hett eerste portlandcement was snelbindend. Omstreeks het midden van de negentiende 
eeuww verscheen het langzaambindend cement, dat vijfentwintig jaar later algemeen 
inn gebruik was.65 

Hett cement vond twee toepassingen. Bij het metselen verving het de kalk en tras, 
diee voordien werden gebruikt. Tras was gemalen tufsteen, dat uit de Eifel kwam. Het 
grotee voordeel van het nieuwe cement was dat het onder lagere temperaturen gebruikt 
konn worden. Kalk en tras konden geen temperaturen onder nul graden Celsius 
verdragen.. Bij gebruik van het sneller hardende cement was metselen alleen tijdens 
strengee vorst niet mogelijk.66 

Belangrijkerr nog was de toepassing die het cement vond bij de bereiding van beton. 
Inn Nederland werd deze bouwstof sinds de eeuwwisseling in toenemende mate 
gebruikt,, maar pas vanaf de Eerste Wereldoorlog nam het een grote vlucht. Het idee 
vann beton was verre van nieuw. De Romeinen gebruikten het al voor de bouw van 
wegenn en aquaducten. Zij maakten daarbij gebruik van kalksteen en een klei-achtig 
bijmengsel,, maar met het verval van hun rijk ging de formule hiervoor verloren. Eind 
achttiendee eeuw kon er weer beton gemaakt worden, maar de kwaliteit daarvan werd 
pass acceptabel met de toepassing van het portlandcement.67 Toen men halverwege 
dee negentiende eeuw op het idee kwam het beton met ijzer te wapenen ontstond een 
ideaall  nieuw bouwmiddel. 

Hett voordeel van het werken met beton ligt in de mogelijkheid dit machinaal te 
behandelenn en in de betrekkelijk geringe kosten van de samenstellende materialen. 
Dee kosten van betonbouw nemen verhoudingsgewijs af naarmate het bouwwerk groter 
wordt,, doordat dan de bekisting steeds minder gewicht in de schaal gaat leggen. De 
toepassingg van beton gebeurde niet alleen in gebouwen die er als betonnen gebouwen 
uitzien,, maar ook op een meer verborgen manier. Zo werden de houten kespen en 
platenn van de fundering al vroeg in de twintigste eeuw vrij algemeen vervangen door 
betonnenn balken. Ook de balklagen van grotere gebouwen werden al spoedig van 
betonn gemaakt, omdat hierdoor gemakkelijker een grotere overspanning bereikt kon 

64.. De toestand der werklieden, 24. 
65.. Gedenkboek Nederlandsche Aannemersbond, 73. 
66.. Verslag van de eerste sub-commissie, 17. 
67.. Gedenkboek Nederlandsche Aannemersbond, 73. 
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wordenn en omdat dit brandveiliger was. Verder werd beton op grote schaal toegepast 
inn de water- en bruggenbouw.68 

Dee betonbouw was tamelijk arbeidsintensief. Naast allerlei nieuwe vaklieden, zoals 
dee betonijzervlechter en de betonwerker, vonden ook veel timmerlieden werk in deze 
sector.. Het betontimmerwerk is ruw, maar vereiste wel vaardigheden die een speciale 
opleidingg niet overbodig maakten. Veel 'gewone' timmerlieden maakten de overstap 
naarr de betonbouw, al moesten ze daarvoor wel een zekere afkeer van met beton 
besmeurdd ruw hout overwinnen.69 

Dee introductie van het beton op de bouwplaats was de belangrijkste technische 
ontwikkelingg die in onze periode plaatsvond. Voor de arbeidsverhoudingen en de 
omstandighedenn op het werk deed het er weinig toe. Een paar nieuwe vaardigheden 
werdenn gevraagd, andere waren niet meer nodig. Hetzelfde geldt voor het gebruik 
vann stoomkracht. Hier en daar kon dit op nuttige wijze worden gebruikt, maar een 
revolutionairee invloed op de organisatie van het werk was er niet. 

Wee zagen dus enerzijds de oude, gespecialiseerde timmerwinkels en metselaarsbedrijfjes 
langzamerhandd plaats maken voor de moderne aannemer, die met een flexibel 
personeelsbestandd werkte en optrad als organisator van bouwactiviteiten. Hij verwierf 
zijnn opdrachten vaak door in te schrijven bij aanbestedingen. De onbemiddelde 
revolutiebouwerr verdween na 1905 van het toneel. De overblijvende eigenbouwers 
kregenn het steeds moeilijker. Woningbouwverenigingen en de gemeente namen in 
dee jaren tien een steeds groter deel van de woningbouw voor hun rekening. Pas in 
dee jaren twintig kon de eigenbouw met overheidssteun weer van de grond komen. 

Hett speculatieve karakter van de eigenbouw en de smalle winstmarges dwongen 
tott een zo effectief mogelijke inzet van arbeidskracht. Dit leidde tot een uiterste 
flexibiliseringflexibilisering van de inzet van arbeid. Werklieden werden aangenomen voor een 
projectt en ontslagen zodra dit was afgelopen. Voor de werkgever nam het belang toe 
dee beloning zo laag mogelijk te houden. Tevens moest een prikkel worden ingebouwd 
hardd en op snelheid gericht te werken, wat leidde tot de invoering van stukloon. 

Inn het andere gedeelte van de bouw, waar werk in opdracht werd verricht, trok 
menn intussen ook de touwtjes aan. Opdrachtgevers zetten de verhoudingen op scherp 
doorr in toenemende mate met aanbestedingen te werken. Aannemers moesten zo laag 
mogelijkk inschrijven en het werk dan voor deze prijs uitvoeren. Op de bouwplaats 
leiddee dit tot mechanismen die niet geheel ongelijk waren aan die bij de eigenbouw. 

Dee verhoudingen in de bouw werden echter niet volledig bepaald door het vrije 
spell  der economische krachten. Vanaf het begin van de twintigste eeuw verscheen 
eenn nieuwe speler op het toneel: de overheid, die zich in toenemende mate met het 
bouwvakk ging bemoeien. 

68.. Ibidem, 74. 
69.. Op hechte fundamenten, 203. 




