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4.. De rol van de overheid 

Dee toenemende bemoeienis van de overheid met allerlei maatschappelijke processen 
vormtt een van de belangrijkste kenmerken van de vroege twintigste eeuw. Dit 
overheidsingrijpenn is op zich niet verwonderlijk, want aan de andere kant krijgt de 
burgerr in deze periode steeds meer invloed op de politiek. Politieke organisaties van 
loonarbeiderss bijvoorbeeld raakten steeds beter vertegenwoordigd in gemeenteraden 
enn in het parlement. Zij probeerden zo via de overheid hun doelstellingen verwezenlijkt 
tee krijgen en slaagden daar soms gedeeltelijk in. Met de invoering van het algemeen 
kiesrechtt in 1918 werden de mogelijkheden voor de arbeidersbeweging in beginsel 
onbeperkt. . 

Maarr bovendien kwam het negentiende-eeuwse klassiek-liberale denken over 
economiee en Staat ter discussie te staan. De Staat kon zich niet meer in alle gevallen 
onttrekkenn aan inmenging, zo meenden velen. Daarbij raakte men in brede kringen 
langzamerhandd niet alleen overtuigd van het idee dat alle Nederlanders een menswaardig 
bestaann dienden te hebben, maar ook dat, waar dit niet het geval was, de overheid 
regulerendd of helpend moest optreden. Het was vervolgens een kwestie van politieke 
voorkeurr hoever dit moest gaan en op welke wijze dit moest geschieden. Over het 
basisprincipee heerste in elk geval consensus: armoede en bestaansonzekerheid waren 
geenn onvermijdelijke toestand, maar een gevolg van het functioneren van de economie 
enn de samenleving. De overheid kon hierop invloed uitoefenen en was namens deze 
samenlevingg verplicht dit te doen. 

Ditt leidde in de twintigste eeuw tot een uitgebreid pakket van wetgeving, 
uitmondendd in de 'verzorgingsstaat' van na de Tweede Wereldoorlog. De basis werd 
gelegdd in onze onderzoeksperiode. Men zou hierbij met het oog op ons onderwerp 
driee complexen van regelingen kunnen onderscheiden. Om te beginnen de wetgeving 
diee te maken had met het treffen van voorzieningen voor het geval dat men zich zelf 
niett (meer) van een inkomen kon voorzien. Men denke daarbij aan zaken als ongeval, 
ziekte,, invaliditeit, werkloosheid en ouderdom. 

Hett tweede complex bestrijkt alles wat met arbeid en arbeidsverhoudingen te maken 
heeft.. In wezen gaat het hier om bescherming van de loonarbeider tegen de werkgever. 
Hett betreft hier zaken als de minimumleeftijd waarop men arbeid mag verrichten, 
hett minimumloon, de lengte van de werkdag, veiligheid op het werk en rechts-
beschermingg in de vorm van arbeidscontracten. 
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Tenn derde kan men een aantal zaken aanduiden die met huisvesting te maken 
hebben.. All e Nederlanders moesten in beginsel fatsoenlijk kunnen wonen. Het het 
zichh eind negentiende eeuw aanzien dat men dit niet kon bereiken door een vrije 
ontwikkelingg van de woningmarkt. Overheidsmaatregelen en -steun waren nodig 
omm kwalitatief goede en toch betaalbare woningen voor alle gegadigden te bouwen. 
Inn de bestaansstrategieën van arbeiders spelen deze regelingen mogelijk een rol. 
Hieronderr zullen deze drie vormen van overheidsbemoeienis daarom nader worden 
uitgewerkt.. Onze aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar de praktische uitwerking 
vann de regelingen op degenen voor wie deze bedoeld waren. 

Collectievee voorzieningen tegen risico's en ouderdom 

Wi ee niet in eigen onderhoud kon voorzien, of kon laten voorzien, was vanouds 
aangewezenn op de liefdadigheid van medeburgers. In de loop der eeuwen had deze 
praktijkk een institutionele basis gekregen in de kerkelijke en burgerlijke armenzorg. 
Dezee gang van zaken was in 1854 vastgelegd in een Armenwet, waarbij ook een rol 
voorr de overheid werd bepaald. Deze zou als vangnet moeten optreden indien de 
armenn van de liefdadigheidsinstellingen geen hulp kregen. Mede op basis hiervan werd 
dee hulpverlening in de loop van de tweede helft der negentiende eeuw een onderwerp 
datt zich in een brede belangstelling mocht verheugen, zoals E. van Voorthuysen in 
18577 niet zonder ironie opmerkte: 

Wijj  mogen het als een schoon kenmerk van onzen tijd beschouwen, dat het weldoen 
aann den hulpbehoevende een onderwerp van dagelijksch gesprek is geworden. Hoe edel 
steektt in dit opzigt de zamenleving onzer hoogere standen bij die van vroeger eeuwen 
af,, toen de voornaamste bezigheid der aanzienlijken in den wapenhandel bestond.1 

Dee hulpverlening werd - net als de wapenhandel destijds - door de hogere standen 
steedss professioneler aangepakt. Het ging er niet alleen om de nood te lenigen door 
hett verschaffen van geld of goederen, het ging er nu ook om de oorzaken van de 
armoedee weg te nemen. Het bijbrengen van deugden, kennis en beschaving werd 
hierbijj  als een belangrijk middel gezien. In de herziene Armenwet van 1912 legde 
menn deze gedachtegang dan ook expliciet vast: ondersteuning moest erop gericht zijn 
dee armen in staat te stellen weer in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De wet 
schreeff  regelmatige contacten en controles voor.2 

Dee armenzorg was dus gericht op verheffing, maar degenen die ermee in aanraking 
kwamen,, ervoeren dit meestal niet als zodanig. De met zuinigheid gepaard gaande 
bemoeizuchtt der weldadigen werd door velen gezien als een vernederende toestand, 
waarinn men maar beter niet terecht kon komen. Inderdaad ging men dit steeds minder 
redelijkk vinden, vooral in radicaal-liberale en socialistische kringen. De tegenwoordige 

1.. E. van Voorthuysen, Werkverschaffing. Eene voorlezing gehouden in de afdeeling Koophandel der Maatschappij 
FelixFelix Meritis (Haarlem 1857) 1. 

2.2. P. de Rooy, Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding igi7-ig40. Landelijk en Amsterdams beleid 
(Amsterdamm 1978) 10-13. 
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inrichtingg van de maatschappij brengt bepaalde risico's met zich mee, zo redeneerde 
men,, waaraan vooral loonarbeiders worden blootgesteld. Iemand kan bijvoorbeeld 
volkomenn ongevraagd zonder werk raken of een bedrijfsongeval krijgen. Als zo'n 
persoonn buiten zijn schuld in de problemen raakt, dan zou hij een beroep moeten 
kunnenn doen op andere regelingen dan de armenzorg. En het zou in principe een 
rechtrecht moeten zijn hiervan gebruik te maken. 

Mett redeneringen als deze werd de basis gelegd voor de opbouw van de Nederlandse 
verzorgingsstaat.. Het begin hiervan wordt meestal geplaatst bij de Ongevallenwet van 
1901.. Bedrijfsongevallen hadden tot dan toe vaak het gevolg dat personen en gezinnen 
hett tijdelijk of permanent zonder vaste inkomsten uit loonarbeid moesten doen. In 
veell  gevallen restte dan niets meer dan een beroep op de kerkelijke of burgerlijke 
armenzorg.. In de bouw waren al eerder initiatieven genomen om het risico van een 
ongevall  te verzachten. Dat risico was ook groter dan in de meeste andere bedrijfstakken, 
zoalss we in hoofdstuk 6 nog zullen zien. De werkgevers werden eind negentiende 
eeuww door de overheid steeds meer onder druk gezet om tot een regeling te komen. 
Zoo besloot de directie van Rijkswaterstaat in 1891 in al haar bestekken een bepaling 
opp te nemen die de werkgever verplichtte de werknemers tijdens de bouw tegen 
ongelukkenn te verzekeren.3 

Mett de Ongevallenwet van 1901 werd een verzekeringssysteem opgezet, waarbij 
dee werkgever voor elke werknemer premie betaalde aan de hiertoe opgerichte Rijks-
verzekeringsbank.verzekeringsbank. Indien een ongeval plaatsvond, zorgde de Rijksverzekeringsbank voor 
eenn uitkering aan de betrokkene of zijn nabestaanden. De premies werden vastgesteld 
opp basis van de hoogte van het loon en de mate van gevaar, waaraan de werklieden 
inn het desbetreffende bedrijf werden blootgesteld. Voor glazenwassers en dakbedekkers 
werdd een hogere premie betaald dan voor kantoorklerken of mandenvlechters. Voor 
dee bouw, waar zich betrekkelijk veel bedrijfsongevallen voordeden, waren de premies 
hoog.. Als de ondernemers dat wensten, dan kon hun door de Rijksverzekeringsbank 
wordenn toegestaan het risico voor eigen rekening te nemen of dit over te dragen aan 
eenn naamloze vennootschap of vereniging. In dat geval vorderde de Bank in plaats 
vann de premie bij een ongeval het bedrag voor de uitkering aan het slachtoffer.4 

Indienn het ongeval tot gevolg had dat het slachtoffer op de derde dag na het ongeval 
nogg niet kon werken, ontving hij een tijdelijke uitkering. Deze duurde 43 werkdagen, 
gerekendd vanaf de dag van het ongeval. De uitkering bedroeg zeventig procent van 
hett verzekerde dagloon. Als bleek dat de verzekerde na deze periode geheel of 
gedeeltelijkk ongeschikt was tot werken, dan ontving hij van de Rijksverzekeringsbank 
eenn geregelde uitkering, 'rente' genaamd, gedurende de periode van zijn ongeschikt-
heid.. Bij algehele ongeschiktheid bedroeg de uitkering zeventig procent van het 
dagloon.. Bij gedeeltelijke ongeschiktheid werd het uitkeringsbedrag naar rato berekend. 
Indienn de betrokkene ten gevolge van het ongeluk overleed, werd aan de nabestaanden 
voorr de begrafeniskosten dertigmaal het dagloon van de overledene uitgekeerd. 

3.. Joost van Genabeek, Met vereende kracht risico's verzacht. De plaats van onderlinge hulp binnen de 
negentiende-eeuwseparticulierenegentiende-eeuwseparticuliere regelingen van sociale zekerheid (Amsterdam 1999) 228. 

4.. AJ. Fokker, Ongevallenwet igoi (Haarlem 1911). 
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Daarnaastt ontving de weduwe tot haar dood of opvolgend huwelijk een uitkering 
vann dertig procent van het dagloon. Indien de overledene een kostwinnende vrouw 
was,, dan gold de dertig procent als maximum, met dien verstande dat de uitkering 
werdd beperkt tot 'zooveel als de overledene in den regel tot zijn levensonderhoud 
bijdroeg'.. Voor elk kind bedroeg de uitkering vijftien procent indien er nog een ouder 
inn leven was en twintig procent als dit niet het geval was.5 

Werkgeverss werd de keus gelaten zich aan te sluiten bij de Rijksverzekeringsbank 
off  zelf het risico te dragen. Op de jaarvergadering van de Nederlandschen 
Aannemersbondd die in 1901 te Haarlem werd gehouden, stond dit punt ter discussie. 
Err werd een commissie benoemd om na te gaan in hoeverre het mogelijk en wenselijk 
zouu zijn een collectieve verzekering te doen uitgaan van de Bond. Op 15 januari 1903 
brachtt de commissie een positief advies uit aan het hoofdbestuur. Dit besloot de leden 
voorr te stellen zich onderling te verzekeren door deel te nemen aan een afzonderlijke 
-- dus eigen risicodragende - groep bij de Nationale Werkgevers Verzekeringbank te 
Utrecht.. Aanvankelijk was het enthousiasme van de leden niet groot. Van de 
vijfhonderdd bondsleden beantwoordden 174 de gezonden circulaire en van hen 
verklaardenn zich slechts 68 definitief tot toetreding bereid. Hierop werd in 1904 
beslotenn zelf een onderlinge te starten, de Onderlinge Risico Vereeniging, die zich aansloot 
bijj  de Centrale Werkgevers Risico Bank te Amsterdam. In het eerste jaar waren ongeveer 
tweehonderdd bondsleden aangesloten, wat al spoedig opliep naar 567 in 1912. In i9 i9 
warenn 872 aannemers lid. Zelf het risico dragen bleek voordelig. Al in het eerste jaar 
werdd 25 procent bespaard op de premie die aan de Rijksverzekeringsbank betaald zou 
zijn.. In 1918 was dit 43 procent.6 

Menn kon nog op andere manieren dan via een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt raken. 
Ongelukkenn deden zich ook buiten het bedrijf voor. Men kon bovendien ziek worden, 
somss met permanente gevolgen. En uiteindelijk kwam voor iedereen de dag dat de 
ouderdomm verhinderde op adequate wijze in een levensonderhoud te voorzien. Hoewel 
all  in 1895 een staatscommissie werd benoemd om dit vraagstuk te bestuderen, kwam 
hett pas in 1913 tot wetgeving. Op 5 juni van dat jaar werd minister Talma's Wet tot 
verzekeringverzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom aangenomen. 
Aangezienn de wet nadere uitwerking van verschillende onderdelen overliet aan 
algemenee maatregelen van bestuur en aan koninklijke en ministeriële beschikkingen, 
duurdee het nog tot 3 december 1919 eer zij in werking trad.7 

Dee Invaliditeitswet legde aan iedere arbeider, wiens jaarloon beneden een zekere 
grenss — twaalfhonderd gulden - bleef, de verplichting op zich te verzekeren tegen 
dee geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom. De premie van de verzekering 
moestt betaald worden door de werkgever. Mocht een arbeider invalide worden of 
dee 65-jarige leeftijd bereiken, dan kon hij aanspraak maken op een geregelde uitkering 
vann de Rijksverzekeringsbank. Bij overlijden hadden ook zijn weduwe en kinderen 

5.. Fokker, Ongevallenwet, 10-12. 
6.. Gedenkboek Nederlandsche Aannemersbond, XLI . 
7.. H.W. Groeneveld en G.J. Sternberg, De invaliditeitswet (Alphen aan den Rijn 1920) 5-6. 
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rechtt op een 'rente'. Niet verzekeringsplichtig waren arbeiders die de leeftijd van 35 
jaarr bereikt hadden en niet reeds verplicht verzekerd waren. 

Omm de premie te bepalen stelde men vijf loonklassen in. In loonklasse I (beneden 
dee 240 gulden per jaar) bedroeg de premie 25 cent per week. In de hoogste loonklasse 
(9000 gulden of hoger) moest zestig cent betaald worden.8 Aanspraak op een uitkering 
konn pas plaatsvinden indien 150 keer premie was betaald, dus na driejaar. De standaard 
uitvoeringsproceduree voor premieafdracht ging uit van het gebruik van zogenaamde 
rentezegels.. De werkgever kocht deze bij een kantoor van de Raad van Arbeid of 
opp het postkantoor. De zegel plakte hij op een zogenaamde rentekaart, die de 
verzekerdee arbeider hem hiertoe verstrekte. Hiermee was het bewijs geleverd dat de 
premiee voldaan was. Volle kaarten gingen via de Raad van Arbeid naar de 
Rijksverzekeringsbank. . 

Dee jaarlijks uit te keren som gelds kwam via een ingewikkelde berekening tot stand. 
Dee grondslag was een bedrag, dat werd gevonden als men 'het 260-voud van het 
gezamenlijkk bedrag der betaalde premiên deelt door het aantal weken dat de verzekering 
geduurdd heeft'. Dat bedrag werd vervolgens verhoogd met 11,2 procent van het 
totaalbedragg aan betaalde premie, echter niet minder dan een vijfde van de grondslag.9 

Latenn we aan de hand van een rekenvoorbeeld eens nagaan wat dat in de praktijk 
betekende.. Stel: iemand wordt invalide na twintig jaar premie betaald te hebben. We 
nemenn daarbij aan dat hij in de middelste loonklasse zat en dat de werkgever voor 
hemm dus veertig cent premie per week betaalde. We komen dan uit op een uitkerings-
bedragg van ƒ 2,90 per week.10 Een ouderdomsuitkering kon — volgens dezelfde 
berekeningg — in de meest gunstige omstandigheden (vijfti g jaar premie betalen in de 
hoogstee loongroep) ƒ 6,36 per week bedragen. Geen vetpot dus, deze verzekering. 
Zelfss van werkgeverszijde werd dit opgemerkt, zoals blijkt uit het gedenkboek van 
dee Nederlandschen Aannemersbond: 'De uitkeeringen krachtens genoemde wet staan 
heuschh niet op zoodanig peil,, dat daarvan getuigd kan worden, dat op afdoende wijze 
voorzienn is in de nooden van oude of invalide arbeiders of van weduwen en weezen."1 

Err zullen andere inkomstenbronnen nodig geweest zijn om op een aanvaardbaar 
levenspeill  uit te komen. En ongetwijfeld waren uitkeringsgerechtigden in veel gevallen 
tochh nog op de armenzorg aangewezen. 

Watt de wettelijke verzekering tegen ziekte betreft: deze valt buiten onze periode, 
zodatt we hierover niet lang hoeven uit te weiden. Alhoewel de Ziektewet al in 1913 
werdd aangenomen, trad deze pas in 1930 in werking. Misschien was de behoefte aan 
eenn overheidsregeling ook minder groot dan bij andere risico's. Waarschijnlijk juist 
omdatt ziekte het meest voorkomende risico was, had men al veel in de 
privaatrechtelijkee sfeer geregeld. Een aantal vakverenigingen had bijvoorbeeld een 
ziekenfonds.. In hoofdstuk 6 zullen we daar nog op terug komen. 

8.. Groeneveld en Sternberg, De invaliditeitswet, XXI I en XXXIX . 
9.. Ibidem, XXIV . 
10.. ({(0,40 x 52) x 2o)x26o)/(20 x 52) + I I , 2 % = I 5 0 , 59 per jaar gedeeld door 52 weken = 2,90. De 

formulee is eenvoudiger te schrijven als: (0,40x260)+(0,112x0,40x52x20)=! 50,59. 
11.. Gedenkboek Nederiandsche Aannemersbond, 150. 
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Dee eerdergenoemde Commissie van Onderzoek stelde in 1897 al  v a st dat men de 
verzekeringg tot uitkering bij ziekte vrij algemeen mocht noemen. Deze verzekering 
gingg meestal van de werkman uit, 'hoewel sommige patroons hun invloed uitoefenen, 
opdatt door hun personeel daarvan gebruik gemaakt worde'. De waarneming van de 
commissiee wordt bevestigd door de nijverheidsenquête van Struve en Bekaar (1888-
1890).. Daaruit bleek dat tachtig procent van het onderzochte aantal van 1750 
bouwvakarbeiderss op een of andere wijze verzekerd was tegen ziekte, ongeval, invali-
diteitt en ouderdom.12 

Inn Amsterdam hield bijvoorbeeld de werkgeversvereniging Amstel's Bouwkring zich 
i nn deze tijd met ziekteverzekering bezig. De hierbij aangesloten patroons betaalden 
eenn toeslag van tweeëneenhalve cent per week op de wekelijkse premie van tien cent 
diee de werklieden betaalden. De uitkering bij ziekte bedroeg een gulden per dag. Deze 
premiess en uitkeringen werden door de werkgever geïnd en uitbetaald. Periodiek 
werdd dit met Amstel's Bouwkring verrekend. Indien een werknemer moest vertrekken 
bijj  een aangesloten werkgever, dan kon hij zolang hij werkloos was toch verzekerd 
blijven,, zij het dat hij de hele premie van twaalfeneenhalve cent voor zijn rekening 
moestt nemen.13 

Laterr was de uitkering van ziekengeld in veel collectieve arbeidsovereenkomsten 
geregeld.. De eerste CAO van de Amsterdamse bouw werd in 1903 afgesloten. In 
sommigee contracten werd overeengekomen dat werkgevers en arbeiders samen de 
kostenn zouden betalen. In de meeste gevallen kwamen de kosten echter volledig voor 
rekeningg van de werkgevers. Doorgaans werd gedurende een periode van zes tot dertien 
wekenn zeventig procent van het loon doorbetaald.14 

Ingewikkelderr was het gesteld met de regelingen op het gebied van de werkloosheid. 
Vri jj  algemeen was men van oordeel dat werkloosheid het gevolg kon zijn van 
economischee ontwikkelingen waarop arbeiders weinig invloed konden uitoefenen. 
Bekwamee en werkwillige vaklieden konden dus buiten hun schuld zonder werk komen 
tee zitten. Een vorm van verzekering waaraan de Staat zou bijdragen lag dan in de rede. 
Dee moeilijkheid was echter hoe het kaf van het koren te scheiden. Zouden niet te 
velenn de neiging hebben in de werkloosheidsuitkering een gemakkelijke bron van 
inkomstenn te zien? De grens tussen vrijwilli g en onvrijwilli g werkloos was soms lastig 
tee trekken. Het was de discussie over fraude die voor een groot deel de hoogte en 
dee vorm van de ondersteuning bepaalde. Té hoge uitkeringen drijven de lonen omhoog 
enn veroorzaken werkloosheid, was de redenering. Het ontvangen van een werkloos-
heidsuitkeringg moest in bepaalde mate onaantrekkelijk gemaakt worden. Bovendien 
wass controle op andere inkomsten noodzakelijk. Zo werd het een- of tweemaal daags 
'stempelen'' ingevoerd om het onmogelijk te maken met uitkering betaalde arbeid 
tee verrichten. 

Dee werkloosheidsregelingen dragen in het eerste kwart van de eeuw een wat diffuus 
karakter.. In de regel was er een samenspel tussen vakbonden, gemeenten en de 

12.. Van Genabeek, Met vereende krackt, 21Ó. 
13.. De toestand der werklieden, 31. 
14.. Gedenkboek Nederlandsche Aannemersbond, 151. 
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rijksoverheid.. Eind negentiende eeuw hadden enkele vakverenigingen al een onderlinge 
werkloosheidsverzekeringg opgebouwd. Een riante regeling was dit niet. De uitkering 
wass gering en ging pas in na een week wachttijd. De bijdrage hield na gemiddeld zes 
wekenn weer op.IS 

Inn Amsterdam werd in 1907 een gemeentelijk Fonds ter Bevordering van de Verzekering 
tegentegen de Geldelijke Gevolgen van Werkloosheid opgericht. Hieruit werden - volgens het 
zogenaamdee Gentse stelsel - bijslagen verstrekt op de uitkeringen van toegelaten 
vakbonden.. De uitkeringen bleven echter van beperkte betekenis, doordat slechts een 
minderheidd van de arbeiders lid was van een vakbond met een werkloosheids-
verzekering.. Tijdens de crisis in de bouw van 1907 en 1908 waren er slechts drie vak-
verenigingenn die uitkeringen verstrekten aan hun leden: Concordia Inter Nos, de 
GecombineerdeGecombineerde Christelijke Timmerlieden Vereeniging en de tirnmerliedenvereniging 
St.St. Joseph. Deze verenigingen ontvingen een bijslag op de uitkeringen uit het gemeen-
telijkk werkloosheidsfonds. Om de omvang van de uitkeringen aan te geven: Concordia 
keerdee een bedrag van zestig cent per dag uit en de gemeente deed daar 45 cent 
bovenop.. Per week ontving een verzekerde dus een bedrag van ƒ 6,30.l6 Het normale 
weekloonn voor een timmerman bedroeg in deze tijd vijftien a zestien gulden. 

Naa het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam er ook een bijdrage van de 
rijksoverheid.rijksoverheid. Verwacht werd namelijk, dat er door de oorlog een grote werkloosheid 
zouu uitbreken en verdergaande maatregelen werden noodzakelijk geacht. Op 26 
augustuss 1914 kwam de Noodregeling Treub tot stand. Bepaald werd, dat zodra de 
werkloosheidkassenn van de vakbonden tot een kwart van het oorspronkelijke saldo 
warenn gedaald, toch de normale uitkering verricht moest worden. Maar deze werd 
nuu geheel betaald door de gemeente, die van het Rijk de helft terug kreeg. Voor de 
werklozenn werd de regeling zodanig gewijzigd, dat er nu geen maximumaantal weken 
meerr was, waarover zij een uitkering zouden krijgen.17 Verder gold een 
contributieplichtt voor alle leden tussen zestien en zestig jaar, moesten de werklozen 
controlee ondergaan en waren zij verplicht passend werk te aanvaarden. Dit laatste gold 
ookk voor werk buiten hun woonplaats, mits niet beneden het standaardloon ter plaatse. 
Dee verzekering kwam ten goede aan alle verzekerden van ten minste achttien jaar, 
diee drie maanden contributie aan de werklozenkas hadden betaald.1 

Daarr echter niet meer dan acht procent van de totale mannelijke beroepsbevolking 
viaa de vakbond tegen werkloosheid verzekerd was, moesten aanvullende maatregelen 
genomenn worden. Meteen in augustus 1914 werd daarom het Koninklijk Nationaal 
SteuncomitéSteuncomité opgericht, dat tot doel had verpaupering van de Nederlandse arbeiders 
tegenn te gaan. Het KNS zou tot 1919 bestaan en werd aanvankelijk in stand gehouden 
doorr bijdragen, die voor de helft kwamen uit schenkingen van particulieren en voor 

15.. De Rooy, Werklozenzorg, 15. 
16.. Maandschrift CBS, juni tot en met augustus 1907, paragraaf Gemeentelijk Werkloozenfonds. Bedragen 

berekendd door de totale uitkeringen te delen door het aantal uitkeringsdagen. ƒ 6,30 op ƒ 15,- is 
422 procent. Dat komt redelijk overeen met het landelijk gemiddelde van 48 procent in 1905, dat 
Joostt van Genabeek voor alle Nederlandse vakverenigingen berekende. Zie: Van Genabeek, Met 
vereendevereende kracht, 139. 

17.. De Rooy, Werklozenzorg, 22. 
18.. G.J. Goedhart, De ontwikkeling van de werkloosheidsverzekering in Nederland (Amsterdam 1926) 79. 
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dee andere helft van het Rijk. In de laatste fase van zijn bestaan was het KNS nagenoeg 
alleenn op rijksgelden aangewezen.I 9 Het KNS stimuleerde de oprichting van plaatselijke 
commissies,, die werklozen moesten ondersteunen. Dit betekende geldelijke onder-
steuning,, maar ook het verstrekken van kleding, voedsel en brandstoffen was mogelijk. 
Inn Amsterdam werd op 4 augustus 1914 het Algemeen Steuncomité opgericht. De 
ondersteuningg van georganiseerden geschiedde door middel van de vakverenigingen, 
diee van ongeorganiseerden via districtscommissies. Daartoe werd de stad in 63 onder-
steuningsdistrictenn verdeeld. Na jul i 1916 verviel het districtensysteem weer en werd 
dee steunverlening naar bedrijfstak georganiseerd. Er ontstonden vij f vakcommissies, 
waaronderr een voor de bouwbedrijven. 

Voorr het bepalen van het ondersteuningsbedrag stelde men een tarief op dat 
berekendd was op de voorziening in de noodzakelijke levensbehoeften per gezin. Wie 
ondersteuningg ontving van de Rijkswerklozenuitkering ingevolge de Noodregeling 
Treubb kreeg een aanvullende uitkering en kindertoeslag. In de winter werden extra 
toeslagenn gegeven voor brandstof en dergelijke. Verder werd via het Kleerendepot 
kledingg verstrekt, voor een deel door naaisters in de werkverschaffing vervaardigd. 
Hett toenemende aantal uitzettingen ten gevolge van huurschuld bracht het Comité 
ertoee een huurtoelage te verstrekken tot een bedrag van de halve huursom. De huurder 
konn hiertoe bij het Comité een formulier aanvragen dat door de huiseigenaar getekend 
moestt worden. Deze verklaarde zich hiermee bereid de halve huursom in de vorm 
vann een huurbon te incasseren en die bij het Comité te verzilveren. 

Inn de loop der tijd kwam steeds meer nadruk te liggen op de controle van eventuele 
neveninkomstenn der gesteunden. Naast huisbezoek werd op 10 december 1915 besloten 
tott een dagelijkse aanmelding door de ondersteunden bij bureaus van het Comité.20 

Tochh was er juist op dit punt veel kritiek op het KNS, die bijdroeg aan het besluit tot 
opheffingg van het Comité in 1919. De critici stelden dat vijfjaar lang steun was 
uitgekeerdd zonder veel controle of individualisering.21 

Voorr wat de verzekerden betreft werd in 1917 de Noodregeling-Treub vervangen 
doorr het Werkloosheidsbesluit 1917. Het grote verschil was, dat door Rijk en gemeente 
nuu geen subsidie meer werd gegeven op de uitkering, maar op de premie. Met dit 
zogenaamdee Deense stelsel probeerde de regering onder meer te bereiken dat de 
bondenn overgingen tot het heffen van hogere premies. In de regel bedroeg de 
overheidsbijdragee honderd procent van de door de bond geheven premie. Hiervan 
kwamm de helft voor rekening van het Rijk en de andere helft voor rekening van de 
gemeente.222 Tot de taak van de gemeente behoorde het ook toe te zien op de controle 
vann de rechtmatigheid van iedere uitkering.23 Er werd verlangd dat uitkeringstrekkers 
dagelijkss een aanmeldingslijst zouden tekenen. Di t moest gebeuren op tijden waarop 

19.. G.W.F, van Hoeven, De steunverleening aan werklooze arbeiders (Alphen a.d. Rijn 1938) 1. 
20.. A. Knotter ed. Inventarissen van de archieven van particuliere en gemeentelijke commissies betreffende 

werkloosheidwerkloosheid 1884-1940 en van het algemeen steuncomité Amsterdam igi4-igi8 (Amsterdam 1996) 33-35. 
21.. De Rooy, Werklozenzorg, 27. 
22.. Goedhart, De onttvikkeling van de werkloosheidsverzekering, 112 e.v. 
23.. De Rooy, 25; Handleiding voor voor Gemeentebesturen bij de uitvoering van het werkloosheidsbesluit ïgij 

('s-Gravenhagee 1921) 25 e.v. 
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arbeiderss gewoonlijk werken. In principe moest de uitkerende vereniging hiervoor 
zorgg dragen, maar dit leverde in de praktijk moeilijkheden op. De penningmeester, 
diee het toezicht moest uitoefenen, had overdag meestal zelf zijn werkzaamheden. 
Huisgenotenn werden dan ingeschakeld, wat zo nu en dan aanleiding gaf tot problemen. 
Hett werd de besturen dan ook mogelijk gemaakt het toezicht op het tekenen der Üjsten 
uitt te besteden aan de gemeente/4 Verder moesten werklozen zich inschrijven bij een 
bureauu voor arbeidsbemiddeling. 

Eenn maximum-uitkeringsperiode werd wederom niet van hogerhand vastgesteld. 
Alss een lid van de werklozenkas zich als werkloos aanmeldde, dan was het aan het 
bestuurr van de vereniging te beslissen of hij recht op een uitkering had, hoeveel deze 
zouu bedragen en hoe lang deze zou voortgaan. Tevens was het aan het bestuur uit 
tee maken of de uitkering zou worden voortgezet indien twijfel zou rijzen over de 
rechtmatigheidd van de claim. De oorzaak van de werkloosheid kon bijvoorbeeld onjuist 
zijnn opgegeven, of de betrokkene kon geweigerd hebben passend werk te aanvaarden. 
Maar:: 'Natuurlijk is de werklooze niet verplicht onvoorwaardelijk allen arbeid, welken 
[dee arbeidsbemiddeling] hem aanbiedt, te aanvaarden.' Als het bestuur zijn mening 
deeldee dat het werk niet passend was, dan kon de uitkering worden voortgezet. Het 
gemeentebestuurr moest echter wel van deze beslissing een gemotiveerde kennisgeving 
ontvangenn en kon dan eventueel ingrijpen. Was een lid van een gesubsidieerde 
werklozenkass ook nog üd van andere, niet-gesubsidieerde verenigingen, dan gold 
dee bepaling dat de gezamenlijke dagelijkse uitkeringen zeventig procent van zijn 
gemiddeldee dagelijkse verdiensten niet te boven mochten gaan.25 

Bijj  de opheffing van het KNS en zijn steuncomités in 1919 besloot de regering dat 
dee via deze instelling ondersteunden verdeeld zouden moeten worden over de 
werkloosheidsverzekeringg en armenzorg. Hierbij moest onderscheid gemaakt worden 
tussenn enerzijds werkwillige en vakbekwame arbeiders die door maatschappelijke 
oorzakenn werkloos waren geworden en anderzijds de personen voor wie naast dezelfde 
maatschappelijkee oorzaken ook velerlei persoonlijke oorzaken hulpbehoevendheid 
veroorzaakten.. Voor de laatste categorie moesten de regels van de opvoedende 
armenzorgg gelden. Dat betekende in de praktijk dat men leefde op het absolute 
bestaansminimum.. Voor de uitsluitend door maatschappelijke oorzaken werkloos 
geraaktenn werd dit niet rechtvaardig geacht, tenzij het nodig was een prikkel te 
scheppenn om aan het werk te gaan.26 

Verzekerenn verdiende de voorkeur. De uitkering moest aantrekkelijker worden 
voorr werknemers. Het bedrag zou hiertoe zodanig verhoogd moeten worden, dat 
ditt ten minste voor een periode van drie maanden toereikend was voor noodzakelijk 
levensonderhoud.. Dit moest bereikt worden door een hogere premie en een 
overheidsbijslag.. Om de verbeterde uitkeringen in 1919 onmiddellijk te kunnen 
verstrekken,, was een tijdelijke extra bijdrage van de overheid nodig, die mogelijk 
werdd gemaakt door de Werkloosheidsverzekeringsnoodwet 1919?1 

24.. Handleiding voor Gemeentebesturen, 51-52. 
25.. Ibidem, 14-17. 
26.. Van Hoeven, De steunverleening, 5. 
27.. De Rooy, Werklozenzorg, 27. 
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Degenenn die niet in de verzekering terecht konden en na opheffing van de 
steuncomitéss nog zouden overblijven, moesten met enige tact richting armenzorg 
gevoerdd worden. Om deze overgang in goede banen te leiden, werd besloten dat het 
Rijkk waar nodig voorlopig in de kosten van de armenzorg zou bijdragen. Maar de 
beginselenn der Armenwet zouden blijven gelden. Zodra de uitzonderlijke toestand 
zouu zijn beëindigd, zou het onderhoud van de armen weer volledig voor de rekening 
vann particuliere instellingen en de gemeente komen.28 

Dee bijdragen van het Rijk aan zowel verzekering als armenzorg waren dus nog 
tamelijkk substantieel. In 1921 bleek dat de tweedeling verzekering-armenzorg eigenlijk 
niett te verwezenlijken was. Verzekerden waren na verloop van tijd 'uitgetrokken' 
enn alsnog aangewezen op de armenzorg. De verzekering bleek zonder verdere 
overheidsbijdragee ontoereikend. De regering was hiertoe echter niet bereid. Verwijzing 
naarr de armenzorg van grote hoeveelheden valide, door omstandigheden werkloos 
gewordenn arbeiders was echter evenmin aantrekkelijk, mede vanwege het te verwachten 
verzett van de vakbeweging. Er restte weinig anders dan maar weer een KNS-achtige 
constructie:: steunverlening aan 'uitgetrokkenen' door Rijk en gemeente. Wel werden 
inn de loop der tijd de lasten langzamerhand steeds meer richting gemeenten geschoven. 
Toelatingg tot de regeling geschiedde - afhankelijk van de economische toestand — 
perr bedrijfstak. Het begon in 1921 met de sigarenmakers, maar in de loop van de tijd 
werdenn steeds meer bedrijven toegelaten. Daar het bouwbedrijf in deze periode een 
haussee kende, kwam dit niet voor steun in aanmerking.29 

InIn Amsterdam werd de nieuwe steunregeling sinds juli 1920 toegepast door een 
Crisiscommissie.Crisiscommissie. Deze liet nagaan hoeveel 'inzinkingsgevallen' er waren, dat wil zeggen: 
gezinnenn waar de nood zo hoog was gestegen, dat demoralisatie was opgetreden. Het 
onderzoekk liep van 1 november 1922 tot 31 mei 1923. Van de 7.171 gezinnen die 
ondersteundd waren, bleken er 712 extra hulp nodig te hebben. Vooral bij transport-
arbeiders,, fabrieksarbeiders en bouwvakkers ontstonden problemen. Gemiddeld werd 
perr geval ƒ 18,- uitgekeerd. Bij een onderzoek naar fraudegevallen bleken zich 
overigenss ook veel bouwvakkers onder de boosdoeners te bevinden.30 

Voorr ons onderzoek is het vooral van belang na te gaan wat de diverse regelingen 
nuu eigenlijk opleverden voor de werkloze bouwvakkers. Voor wat de steun en de 
armenzorgg betreft, is dit niet eenvoudig. De armenzorg en de steunverlening vonden 
plaatss op individuele basis. Vaak werd in natura uitgekeerd. Het bestaansminimum, 
waaropp men wilde uitkomen, werd vanaf 1914 in het algemeen gesteld op zo'n 65 
aa 70 procent van het normaal te verdienen arbeidsloon. In 1921 bedroeg de steun voor 
kostwinnerss maximaal ƒ 16,50 per week, met daarnaast ƒ 1,50 voor elk kind tot een 
maximumm van tien kinderen.3' In het bouwvak waren lonen van veertig a vijfti g gulden 
voorr timmerlieden en metselaars toen niet ongebruikelijk. Maar deze vergelijking 
gaatt misschien wat mank. In de bouw waren de lonen in deze tijd buitensporig hoog 
inn vergelijking met andere bedrijfstakken. 

28.. Van Hoeven, De steunverleening, 7. 
29.. De Rooy, Werklozenzorg, 27-30. 
30.. Ibidem, 32. 
31.. Van Hoeven, De steunverleening, 14. 
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Hett is de vraag of verzekerden erg veel beter af waren dan steuntrekkers. Als dat 
zoo geweest zou zijn, dan zouden de vakbonden waarschijnlijk veel meer leden hebben 
gehadd dan nu het geval was. Bovendien komen we bij de steunregelingen zo nu en 
dann de bepaling tegen, dat aanvullende steun aan verzekerden een bepaald totaalbedrag 
off  percentage niet te boven mag gaan. Kennelijk moet de verzekeringsuitkering in 
sommigee gevallen worden aangevuld. De ontoereikendheid van de verzekering blijkt 
ookk uit de beschikbare cijfers. Een voorbeeld: in de winter van 1917 ontvingen werk-
lozee leden van de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders, die recht hadden op het volle 
bedrag,, een uitkering van ƒ 6,- per week.32 Het gemiddelde weekloon van metselaars 
enn timmerlieden bedroeg in februari 1917/ 19,-." De uitkering bedroeg dus nog niet 
eenss een derde. Volgens een berekening van de Directeur-Generaal van den Arbeid 
kwamenn de wekelijkse uitgaven in februari-maart 1917 gemiddeld op ƒ 6,63 per 
gezinslid.344 Zes gulden was dus vast niet genoeg om van rond te komen. We komen 
opp deze materie in hoofdstuk 5 nog uitgebreid terug. 

Beterr nog dan leniging van de nood der werklozen was het voorkómen van werkloosheid. 
Opp basis van deze redenering werd in 1898 gestart met arbeidsbemiddeling via de 
CentraleCentrale Arbeidsbeurs. Het bestuur van dit orgaan was samengesteld uit vertegen-
woordigerss van werkgevers en werknemers. De gemeente subsidieerde met kleine 
bedragen.. In 1908 werd de arbeidsbeurs een gemeentelijke dienst. Doel van de arbeids-
bemiddelingg was, kort gezegd, de beschikbare arbeid over de beschikbare plaatsen 
tee verdelen. Om dit te bereiken moest de arbeidsbemiddeling een centraal instituut 
inn de economie worden en bijvoorbeeld ook greep krijgen op beroepsveranderingen.35 

Dezee ambities konden niet helemaal waar gemaakt worden. Zowel werkgevers 
alss werknemers maakten aanvankelijk weinig gebruik van de arbeidsbemiddeling en 
dee vakbeweging stond er wantrouwend tegenover. Volgens de Commissie van 
Onderzoek,, die in 1897 de toestand van de werklieden in de bouwbedrijven 
onderzocht,, hadden werkgevers zo hun eigen kanalen voor werving van personeel. 
Dee aannemerssociëteit, waar de werkgevers elkaar regelmatig ontmoetten, was er een 
van.. Ook kwam het voor dat een aannemer, bij wie een werk ten einde liep, voor 
zijnn werklieden plaatsing zocht bij een collega die net een nieuw werk had aangenomen. 
Diee persoonlijke informaties van zijn collega's zijn voor de aannemer verkieslijker 
dann de eenvoudige inlichtingen van een arbeidsbeurs, aldus de Commissie. En: 
'Vandaar,, dat eene arbeidsbeurs, althans eene die zich over alle vakken uitstrekt, steeds 
grotee moeite zal hebben om het terrein harer werkzaamheid in belangrijke mate uit 
tee breiden over de plaatsing van de werklieden bij de aannemers.'36 

Inderdaadd had de Arbeidsbeurs een vrij beperkt aandeel. Begin 1908, op het 
dieptepuntt van de crisis in de bouw, stonden 83 bouwvakkers ingeschreven bij de 

32.. Eigen Schuld ....!, 4. 
33.. Verslag van de Commissie van Onderzoek toestanden bouwbedrijf. ie deel, 84. 
34.. Maandschrift CBS 1917, 1292. 
35.. De Rooy, Werklozenzorg, 18-19. 
36.. De toestand der werklieden, 28. 
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Arbeidsbeurs,, van wie er twintig geplaatst konden worden.37 Als we uitgaan van een 
populatiee van 16.000 bouwvakkers en een werkloosheidspercentage van zeker meer 
dann tien procent in deze periode, dan wordt duidelijk dat niet iedere werkloze 
bouwarbeiderr zich onmiddellijk naar de Beurs spoedde. Om de arbeidsbemiddeling 
aann klanten te helpen moest de overheid dwingend optreden, zo bleek. Na 1917 was 
inschrijvingg voor verzekerden en steuntrekkers verplicht. In 1909 had het 
gemeentebestuurr al besloten gemeentewerklieden voortaan uitsluitend nog via de 
Arbeidsbeurss te werven.38 

Alss bemiddeling niet voldoende hielp om kapitaal en arbeid bij elkaar te brengen, 
dann kon de overheid ook nog zelf arbeid scheppen. Het idee van de werkverschaffing 
wass niet nieuw. In de achttiende eeuw waren hiertoe al verschillende initiatieven 
ondernomen.399 En ook in de negentiende eeuw werden plannen gemaakt om ter 
bestrijdingg van het pauperisme werkverschaffingsprojecten op te zetten.40 In Amsterdam 
werdd in de winter van 1884-85 de daad bij het woord gevoegd. Onder leiding van 
eenn Commissie tot Werkverschaffing werden enkele grote projecten uitgevoerd, waarbij 
aann de Muiderpoort 2.124, aan de Overtoom 1.475 en aan de Nassaukade 909 man 
aann het werk waren gesteld.41 Het betrof voornamelijk grondwerk. Het werk werd 
gefinancierdd door vrijwillig e bijdragen, bij elkaar genomen een enorm bedrag van 
ruimm ƒ 172.000.42 Achteraf ontmoette het project kritiek. Het kostte schatten aan geld. 
Enn men had de werklieden slechts een ding laten doen: het kruien van zand.43 Toch 
werdenn in de winters van 1894-95 en 1897-98 nieuwe werkverschaffingsprojecten 
ondernomen.. In het oude Buitengasthuis werden door werklozen allerlei werkzaam-
hedenn verricht. Ook hier oordeelde men achteraf dat deze wijze van ondersteuning 
ondoelmatigg was geweest.44 

Dee commissie uit de burgerij ten behoeve van de werklozen in 1907-08 gaf aan 
werkverschaffingg een uiterst bescheiden plaats, maar in de winter van 1908-09 werd 
weerr getracht een project van de grond te krijgen. Het werd een mislukking. Op een 
terreinn aan de Kostverlorenvaart gingen vijfhonderd arbeiders aan de slag. Ze kregen 
eenn bedrag van ƒ 1,25 voor een achturige werkdag uitbetaald. De syndicalistische 
grondwerkersverenigingg Helpt Elkander was het hiermee oneens: ze eiste het 
gebruikelijkee uurloon van 25 cent en riep op 21 januari een staking uit toen de eis 

37.. Maandschrift CBS, maart 1908. 
38.. De Rooy, Werklozenzorg, 19. 
39.. Zie: H.FJ.M. van den Eerenbeemt, Armoede en Arbeidsdwang. Werkinrichtingen voor 'onnutte' Nederlanders 

inin de Republiek 1760-1795 ('s-Gravenhage 1977). 
40.. Van Voorthuysen, Werkverschaffing. 
41.. W. Hoogvliet, Open brief aan hen die belang stellen in het verschaffen van werk aan vruchteloos werkzoekenden. 

AansporingAansporing om overal blijvende Commissiën te organiseren. Aard en werkkring dier Commissiën (Haarlem 
1885)5--

42.. Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland. Verslag van een onderzoek 
naarnaar de middelen tot bestrijding van tijdelijke werkeloosheid ('s-Gravenhage z.j. [1885]) 35. 

43.. Werkverschaffing. Winter 1894-1895 (z.p., z.j.) 2. 
44.. Een nationale organisatie tegen de werkloosheid noodzakelijk. (Overdruk in brochurevorm van een artikel 

uitt het Sociaal Historisch Weekblad, 23 januari 1909; z.p., z.j,) 3. 
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niett werd ingewilligd. Het was de eerste werklozenstaking in de Nederlandse 
geschiedenis.. Na enkele dagen ging het merendeel van de stakers weer aan het werk, 
maarr het aanzien van het project was geschonden.45 Hierna was het afgelopen met 
dee particuliere werkverschaffingsprojecten in Amsterdam. 

Dee staatscommissie van 1909 achtte de werkverschaffing niettemin een nuttig middel, 
all  moest men niet te hoge verwachtingen hebben. Men kon de werkverschaffing echter 
niett overlaten aan particulieren. De overheid moest een regulerende rol gaan spelen. 
Zijj  moest altijd een voorraad projecten - bijvoorbeeld in de sfeer van landontginning 
-- bij de hand hebben, die in slechte tijden uitgevoerd konden worden.*6 Maar pas 
inn de jaren twintig kwam de werkverschaffing onder overheidsvlag enigszins van de 
grond.. Nadat in 1920 een Rijkscommissie voor Werkverruiming en Regularisatie van 
WerkgelegenheidWerkgelegenheid was opgericht, kwamen in 1922 in het noorden en oosten van het 
landd enkele ontginningsprojecten op gang. 

Inn Amsterdam was in de oorlog op kleine schaal wat werkverschaffing georganiseerd, 
zoalss het vervaardigen van kleding.47 In mei 1918 werd een commissie in het leven 
geroepen,, die zou bekijken wat er plaatselijk aan werkverschaffing en -verruiming 
konn worden gedaan. Na een uitvoerig onderzoek kwam men in 1923 tot de conclusie 
datdat er eigenlijk niet zoveel mogelijk was. Hoogstens wat grondwerk, maar dit was 
slechtss zinvol voor een klein aantal arbeiders. De werkverschaffing in Amsterdam bleef 
inn de vroege jaren twintig beperkt tot wat kleinere hulpacties.48 

Regelingenn op het gebied van arbeid en arbeidsverhoudingen 

Gewoonlijkk laat men de geschiedenis van de Nederlandse sociale wetgeving in 1874 
beginnen.. Op 5 mei van dat jaar werd met 64 stemmen vóór en zes tegen het 
wetsontwerpp van Van Houten inzake kinderarbeid aangenomen. Het was voortaan 
verbodenn kinderen beneden twaalf jaar in dienst te hebben. Uitzonderingen op deze 
regell  waren mogelijk: burgemeester en wethouders waren bevoegd vergunning te 
verlenenn ook kinderen tussen de tien en twaalf jaar onder bepaalde voorwaarden in 
fabriekenn te laten werken. Maar in elk geval was het nu aan de overheid een grens 
tee stellen.49 

Vijftie nn jaar daarna werd de grens verder opgeschoven. Met de Arbeidswet van 
hett kabinet Mackay uit 1889 strekte de bescherming zich nu ook uit tot vrouwen en 
jeugdigee personen onder de zestien. Arbeid werd voor deze categorieën niet verboden, 
maarr wel beperkt. Bepaalde soorten werk mochten niet meer verricht worden en de 
arbeidsdagg kon niet langer duren dan elf uren. Tussen elf uur 's ochtends en drie uur 
'ss middags diende ten minste een uur schafttijd te worden gegeven. Zondagsarbeid 

45.. Knotter ed., Inventarissen, 9. 
46.. De Rooy, Werklozenzorg, 39. 
47.. Knotter ed., Inventarissen, 34. 
48.. De Rooy, Werklozenzorg, 39. 

49.. Dit en het het navolgende op basis van: P. A. Diepenhorst, De Nederlandsche Arbeidswetgeving (Utrecht 

1921)) 147. 
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wass voor vrouwen en jeugdige personen verboden. En de wet verbood de vrouw 
binnenn vier weken na haar bevalling arbeid te verrichten. Tot slot werd een Arbeids-
inspectiee ingesteld, zij het dat het aantal inspecteurs in de wet tot drie beperkt bleef. 

Ingrijpenderr was de Arbeidswet van Talma, die werd aangenomen in 1911. De 
leeftijdsgrenss voor kinderarbeid werd opgetrokken naar dertien jaar. De arbeidsduur 
voorr vrouwen en jeugdige personen werd op een maximum van tien uur gebracht. 
Rusttijdenn werden beter geregeld en de nacht eindigde voortaan niet meer om vij f 
uur,, maar om zes uur. De controle op naleving werd verscherpt en de Arbeidsinspectie 
kreegg grotere bevoegdheid. 

Vrouwenn en kinderen konden dus langzamerhand aanspraak maken op enige 
wettelijkee bescherming, maar ten aanzien van volwassen mannen gold nog een 
ongetemperdee vrijheid. Ook hier diende de wetgever zijn beschermend schild op 
tee heffen, zo meende men. Begonnen moest worden met de gevaarlijkste en zwaarste 
bedrijven.. Zo kwam in 1904 een wet op de mijnarbeid tot stand. In 1905 volgde de 
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zogenaamdee Caissonwet, die voor het bouwvak van enig belang was. Aanleiding was 
eenn klacht van de Arbeidsinspectie. Caissons, een soort zinken bakken of duikers, 
werdenn gebruikt bij funderingswerken voor bruggen. Hierin werd gewerkt onder 
eenn hogere dan atmosferische druk. Vooral het te snelle ' in- en uitschutten', met een 
tee plotselinge overgang naar een andere luchtdruk, leverde vaak gezondheidsklachten 
op.. De wet van 1905 liep vooruit op een algemene maatregel van bestuur, waarin de 
maximumtijdenn voor werken in een hogere luchtdruk en minimumtijden voor het 
in-- en uitschutten werden vastgelegd. 

Belangrijkerr nog voor het bouwbedrijf was de Steenhouwerswet, die op 7 oktober 
19111 werd aangenomen. Op initiatief van de Sociaal-Technische Vereeniging van 
DemocratischeDemocratische Ingenieurs en Architecten werd in 1907 een commissie samengesteld om 
dee gezondheidstoestand in het steenhouwersvak te onderzoeken. De commissie maakte 
onderr meer gebruik van een medisch onderzoek onder 177 steenhouwers, dat was 
verrichtt door de arts S. Elias in opdracht van het Steenhouwersziekenfonds en de 
NederlandscheNederlandsche Steenhouwersbond. Het had de vakvereniging nog de nodige moeite gekost 
hett ziekenfonds mee te krijgen. Bestuurslid Eimert Sinoo moest in een gecombineerde 
vergaderingg al zijn overtuigingskracht aanwenden. Tijdens zijn betoog kwam het geluk 
hemm echter - naar eigen zeggen - te hulp, zij het op een tragische wijze: 

Middenn in de voorste rij  zat een oudere collega, Leen Harwich. Deze kreeg plotseling 
eenn hoestbui, waarop een geweldige bloedspuwing volgde. Het was een afschuweiijk 
gezicht.. Zijn overhemd en handen waren met bloed besmeurd en voor hem op de grond 
lagg een enorme plas bloed. Hij werd door enkele vrienden weggeleid. 

Veell  aanschouwelijker kon de toestand niet worden voorgesteld. Met algemene 
stemmenn werd tot het houden van een onderzoek besloten.50 

Ui tt het rapport van de commissie bleek dat het inderdaad slecht was gesteld met 
dee gezondheidstoestand van de Nederlandse steenhouwers. De sterfte onder hen was 
abnormaall  groot in vergelijking tot andere arbeidersgroepen. De meeste slachtoffers 
werdenn geëist door aandoeningen van de ademhalingsorganen. Inademen van steenstof 
werdd als de belangrijkste oorzaak gezien. Vooral bij de bewerking van allerlei 
zandsteensoortenn kwam dit vrij.51 Latere onderzoekingen voegden hieraan toe dat de 
fysiekee handelingen bij steenhouwen evenmin bevorderhjk waren voor de gezondheid. 
Bijj  het bewerken van het harde materiaal, wat in een ongunstige, voorovergebogen 
houdingg van het lichaam geschiedde, werd veel van de arm-, rug- en borstspieren 
gevergd.52 2 

Dee Steenhouwerswet beperkte de werkdag voor een steenhouwer tot negen uur, 
waarbijj  niet langer dan drie uur onafgebroken mocht worden gewerkt. Verder werden 
voorschriftenn ingesteld voor de inrichting en ventilatie van de werkplaats. Geen 
steenhouwersarbeidd mocht worden verricht door personen beneden de veertien jaar. 
Benedenn de achttien jaar mocht niet tegen stukloon gewerkt worden. De wet verbood 

50.. Op hechte fondamenten, 177. 
51.. Maandschrift CBS, maart 1910, 282. 
52.. Ibidem, juni 1910, 509. 
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nietniet het gebruik van het gevaarlijke zandsteen. Dat werd namelijk in Nederland zoveel 
gebruikt,, dat een verbod het steenhouwersbedrijf ten gronde zou richten, zo vreesde 
men.5' ' 

Dee Arbeidswet van 1919 vormde het voorlopig sluitstuk van de wetgeving. De 
snelheidd waarmee en vorm waarin deze wet tot stand kwam, worden aan verschillende 
oorzakenn geweten. Zeker speelden de optimistische economische verwachtingen een 
rol.. Het bedrijfsleven werd hierdoor toegeeflijker. Ook was duidelijk dat de 
arbeidersbewegingg zich een krachtiger positie had verworven en in staat was meer druk 
uit tee oefenen dan voorheen. De 'revolutionaire' situatie van 1918 noopte tot een snelle 
voorbereidingg en beïnvloedde de inhoud van de wet in niet ongunstige zin.54 

Dee wet schiep een kader en liet allerlei detailleringen over aan algemene maatregelen 
vann bestuur. Het voornaamste en bekendste besluit was de instelling van de achturendag, 
gekoppeldd aan een 45-urige werkweek. Geen arbeid mocht verricht worden voor 
'ss morgens zeven uur en na 's avonds zes uur. De zaterdagmiddag en de zondag waren 
vrij .. Kinderen beneden de veertien jaar mochten geen arbeid verrichten en aan de 
arbeidd van vrouwen en jeugdigen onder de achttien jaar werden allerlei beperkingen 
opgelegd.55 5 

Err waren overgangsregelingen en wat de achturendag betreft konden overwerk-
vergunningenn worden afgeven. Zo werd in februari 1922 door Minister Aalberse 
bepaaldd dat tussen 1 april en 1 oktober in de bouw een tien-urige werkdag en een 
55-urigee werkweek mogelijk was. Maar in het bouwvak schijnt uitbreiding van de 

55 3. Ibidem, 511. 

54.. Lex Heerma van Voss, De doodsklok voor den goeden ouden tijd. De achturendag in de jaren twintig 

(Amsterdamm 1994) 31. 

55.. Diepenhorst, De Nederlandsche Arbeidswetgeving, 187. 
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achturendagg nauwelijks voorgekomen te zijn. In juli kwam een landelijke CAO tot 
standd waarin 'ten hoogste' achteneenhalf uur per dag gewerkt mocht worden.56 

Buitenn de arbeidswetgeving kwamen er aparte regeUngen voor veiligheid op het 
werk.. De eerste Veiligheidswet werd afgekondigd op i augustus 1895 en trad op 1 
januarii  1897 in werking. De wet werd gewijzigd in 1909 en 1915. De wet schiep een 
kader;; de inhoud werd overgelaten aan algemene maatregelen van bestuur. De meeste 
bepalingenn hadden betrekking op de inrichting van fabrieken en werkplaatsen. Voor 
dee bouw was van belang dat er eisen werden gesteld aan de deugdelijkheid van 
steigermateriaal,, ladders, borstweringen, heimachines, hijswerktuigen, enzovoort57 

Hett beschermende schild der wetgever strekte zich intussen ook uit tot de contractuele 
verhoudingenn tussen werkgevers en werknemers. In de tweede helft van de negentiende 
eeuww was het besef gaan groeien dat het in dienst nemen van een persoon juridisch 
vann een andere aard is dan het huren van een huis of het pachten van land. In het 
Romeinsee recht waren namelijk huur van zaken en van arbeid op een lij n gesteld en 
viaa de Code Civil was dit principe in 183 8 ook in het Nederlands wetboek opgenomen. 
Aannemingg van werk, huur van land, huizen, huisraad, dienstboden en werklieden: 
alless kon in dezelfde contractvorm worden gegoten. Men ging ervan uit dat een 
arbeidscontractarbeidscontract werd afgesloten tussen twee gelijkwaardige individuen, net als bij koop 
off  huur. Maar er was een belangrijk verschil: de arbeider had meestal niets anders te 
verhurenn dan zijn arbeidskracht. Daarom bevond hij zich ten opzichte van zijn 
contractpartnerr in een ongunstige onderhandelingspositie. In de praktijk moest hij 
dee hem aangeboden overeenkomst meestal aannemen, hoe ongunstig de voorwaarden 
ookk waren. Van deze situatie ging enige drang uit om tot wettelijke bescherming te 
komen.58 8 

Hett tweede punt was dat lang niet altijd een schriftelijk contract werd opgesteld 
en,, als dit al gedaan werd, hierin allerlei lacunes en slordigheden voorkwamen. In de 
praktijkk werd de werknemer in sommige opzichten beschouwd als een afhankelijk 
gezinslid,, over wie de werkgever een vergaand gezag kon uitoefenen. Dit bleek onder 
meerr uit de enquête van een in 1890 ingestelde staatscommissie. Waarr andersoortige 
overeenkomstenn vaak tot op de letter werden vastgelegd en uitgevoerd, nam men 
hett op het gebied van arbeidsovereenkomsten veel minder nauw, zo bleek. In een 
maatschappijj  waar loonarbeid en loonarbeiders een steeds belangrijker rol gingen spelen, 
konn de wetgever dit niet langer gedogen. 

Zoo kwam het in 1894 tot het eerste initiatief om tot aparte wetgeving op het gebied 
vann arbeidscontracten te komen. Dertien jaar later, in 1907, werd bij wet bepaald in 
hett Burgerlijk Wetboek een nieuwe titel VHA op te nemen, waarin de regeÜng van 
dee arbeidsovereenkomst werd neergelegd. De wet trad in werking op 1 februari 1909. 

56.. Heerma van Voss, De doodsklok, 232-233. 
57.. Zie: C. Broerse, De veiligheidswet en het veiligheidsbesluit 1916 (Amsterdam 1917). 
58.. A.E. Bles, De wet op de de arbeidsovereenkomst ('s-Gravenhage 1908) 1-2. Zie ook: M. Kaser en F.BJ. 

Wubbe,, Romeins privaatrecht (Zwolle 1967) 212-213. Kaser en Wubbe zien in het Romeins recht 
well  al aanknopingspunten voor de latere indeling tussen huur en pacht, arbeidscontract en aanneming 
vann werk. 



94 4 DEE OMSTANDIGHEDEN BIJ HET BOUWEN 

Dee essentie van een arbeidsovereenkomst bestaat uit drie elementen. De arbeider is 
verplichtt arbeid te verrichten en de werkgever is verplicht daarvoor loon te betalen. 
Enn verder is er sprake van een gezagsverhouding. De arbeider is ondergeschikt aan zijn 
werkgeverr en deze kan hem - natuurlijk binnen redelijke en wettelijke grenzen -
bevelenn geven. In dat laatste onderscheidt het arbeidscontract zich duidelijk van andere 
overeenkomsten.5y y 

Waarinn lag nu de bescherming van de arbeider? Om te beginnen in het feit dat 
eenn arbeidsovereenkomst altijd werd aangegaan, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling. 
Voorr talrijke bedingen was echter een schriftelijke overeenkomst vereist. Bedingen 
strijdigg met de wet werden nietig verklaard. Met andere woorden: als een werkgever 
eenn arbeider zover kreeg, akkoord te gaan met het niet voldoen aan een bepaalde 
verplichtingg door de werkgever, dan had deze afspraak geen rechtsgeldigheid. 
Arbeidsreglementenn konden niet meer eenzijdig door de werkgever worden opgelegd. 
Voorr de arbeider was dit alleen verbindend, indien hij schriftelijk had verklaard zich 
hiermeee te kunnen verenigen. Verder moest hem een volledig exemplaar worden 
verstrekt,, een ander exemplaar in het werklokaal worden opgehangen en een derde 
terr inzage worden gelegd bij de griffi e van het kantongerecht. Gedwongen 
winkelneringg werd onmogelijk gemaakt. Voor de uitbetaling van het loon golden 
voortaann vaste uitbetalingstermijnen. De plaats waar het loon werd uitbetaald, werd 
bepaaldd in de overeenkomst. Op zondagen mocht de werkgever geen arbeid laten 
verrichten,, tenzij het tegendeel bedongen was, of dit uit de aard van het werk 
voortvloeide.. Verder was het einde der dienstbetrekking tot in de bijzonderheden 
geregeld.. Bij een dienstverband voor onbepaalde tijd was opzegging nodig tegen een 
overeenn te komen aantal dagen.60 

Dee wet legde ook de voorwaarden voor een collectief arbeidscontract vast. Voor 
verenigingenn die hierbij partij wilden zijn, werd het bezit van rechtspersoonlijkheid 
alss vereiste gesteld. Het collectief contract had bindende kracht. Maakten werkgever 
enn werknemer buiten het contract om een beding dat hiermee strijdig was, dan kon 
ditt op verzoek van de partijen - 'met uitsluiting evenwel van den werkgever zelven' — 
nietigg verklaard worden.61 

Watt in de praktijk na het van kracht worden van de wet in het bouwvak de meeste 
moeilijkhedenn gaf was de toepassing van artikel 1638c en d. In deze artikelen werden 
enkelee uitzonderingen genoemd op artikel 1638b, dat bepaalde dat de werkgever geen 
loonn was verschuldigd voor de tij d waarin de arbeider geen arbeid had verricht. In 
artikell  1638c was echter opgenomen dat de werkman zijn aanspraak loon voor 'een 
betrekkelijkk korten tijd' behield, wanneer hij tengevolge van ziekte of ongeval 
verhinderdd was geweest zijn arbeid te verrichten. Hetzelfde gold voor bijzonder 
omstandighedenn als bevalling van zijn echtgenote en het overlijden van een van zijn 
huisgenotenn of naaste familieleden. Artikel i638d voegde daaraan toe dat het loon 
ookk doorbetaald moest worden indien de arbeider 'bereid was de bedongen arbeid 
tee verrichten, doch de werkgever daarvan geen gebruik heeft gemaakt, hetzij door 

59.. P. W. Kamphuisen, De collectieve en de individuele arbeidsovereenkomst (Leiden 1956) 71. 
60.. E.M. Meijers, Het arbeidscontract (Haarlem 1907) 1-38; Maandschrift CBS, juni 1908, 52-59. 
61.. Maandschrift CBS, juni 1908, 59. 
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eigenn schuld of zelfs ten gevolge van, hem persoonlijk betreffende, toevallige 
verhindering'.622 Aannemers vonden dat dit voor hen onaanvaardbare risico's inhield, 
omdatt zij werk voor een vastgestelde prijs hadden aangenomen en niet van te voren 
kondenn bepalen wat zij aan zieke of anderszins verhinderde arbeiders moesten 
uitbetalen. . 

Vann artikel 1638c en d kon echter bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 
Datt deden de werkgevers dan ook volop. In arbeidscontracten bedongen zij dat artikel 
1638cc en d uitgeschakeld werden. Met de heersende economische omstandigheden 
vann 1908 konden de werknemers hiertegen weinig weerstand bieden. Hulp werd hun 
gebodenn door het gemeentebestuur, dat vanaf 1909 in gemeentebestekken het opnemen 
datt de beide artikelen niet mochten worden uitgeschakeld — tenzij dit in een collectief 
contractt was bepaald. Na aanvankelijk fel verzet van aannemerskant werd het probleem 
minn of meer opgelost doordat enkele verzekeringsmaatschappijen zich bereid 
verklaardenn tegen premiebetaling het risico over te nemen. Eind 1912 gaven de 
werkgeverss hun verzet definitief op.63 

Ietss over de praktische omgang met deze wetsartikelen blijkt uit het verhaal van 
eenn opperman die in het oosten van land werkte bij de aannemer Eggink. De opperman 
schreeff  zaterdagavond bij de uitbetaling gewoon zijn uren op, hoewel hij enkele dagen 
ziekk was geweest. Toen de patroon hem vervolgens weigerde zijn volle loon uit te 
betalen,, beriep de arbeider zich op artikel 1638 uit de wet op het arbeidscontract. 'Dat 
iss waar ook!', zei Eggink en betaalde hem het volledige weekloon uit. Lang kon de 
oppermann echter niet van zijn triomf genieten. De volgende week werd hij ontslagen.64 

Dee gemeente Amsterdam hield zich dus niet afzijdig van de arbeidsverhoudingen 
inn de bouw. Dat was al begonnen in 1891, toen de progressief-liberale gemeenteraads-
ledenn Treub en Gerritsen voorstelden in gemeentebestekken bepalingen op te nemen 
omtrentt loon en arbeidsduur van de betrokken werklieden.65 Adresseren en appelleren 
aann de gemeentelijke overheid door de vakbeweging was hieraan vooraf gegaan.66 

Burgemeesterr en wethouders oordeelden in hun pre-advies aan de raad dat het hun 
geenn onredeüjk idee leek, maar dat de gemeente dan ook bereid moest zijn soortgelijke 
bepalingenn voor haar eigen werknemers te aanvaarden. Dit had tot gevolg dat vanaf 
18944 in de bestekken van de gemeente eisen werden gesteld aan de maximumarbeids-
duurr en het minimumloon van de uitvoerende arbeiders. Daarnaast kwam in hetzelfde 
jaarr een reglement voor werklieden in dienst van de gemeente tot stand, dat per 1 
januarii  1897 werd ingevoerd.67 

Dee inhoud van de desbetreffende besteksbepalingen werd tweemaal gewijzigd: in 
19033 en 1909. Aanvankelijk waren de werktijden en lonen vrijwel conform die van 

62.. Meijers, Het arbeidscontract, 12-13. 
63.. Op hechte fondamenten, 72. 
64.. Hoe zal zal de toekomst zijn? Een ernstig woord aan de bouwvakarbeiders te Enschedé en Glanerbrug. Landelijke 

Federatiee van Bouwvakarbeiders (z.p., z.j) 7. 
65.. Luchien Karsten, De achturendag. Arbeidstijdverkorting in historisch perspectief 1817-ïgig (Amsterdam 

1990)) 245. 
66.66. Op hechte fundamenten, 37. 
67.. J. van Hettinga Tromp, Het Sociale Arbeidscontract (Amsterdam 1913) 35; J. van Hettinga Tromp, 

'Hett sociale werk der gemeente Amsterdam', Vragen des Tijds (april 1910) 17-18. 
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hett gemeentelijk Werkliedenreglement, maar in de loop der tijd richtten de bepalingen 
zichh steeds meer naar de bij vooraanstaande patroons geldende regelingen in collectieve 
contracten.. Aan de andere kant richtte het Werkliedenreglement zich steeds meer 
opp het tot stand brengen van een goede afstemming tussen de verschillende categorieën 
gemeentearbeiderss onderling. Bouwvakarbeiders in gemeentedienst en bij particuliere 
bedrijvenn groeiden dus wat arbeidsvoorwaarden betreft uit elkaar. 

Dee eerste versies van de bepalingen golden voor alle werklieden die bij de uitvoering 
vann het bestek betrokken waren. Dat kon zijn op de bouwplaats zelf, maar ook in 
dee werkplaats of elders. Di t bleek echter niet goed te controleren en vanaf 1909 vielen 
alleenn de werknemers op de bouwplaats onder de regelingen. Vóór de herziening van 
19033 waren de loonminima in het bestek zelf opgenomen. Hierbij werd onderscheid 
gemaaktt in drie groepen: ambachtsman, vakarbeider en handlanger, opperman of 
sjouwer.. Na 1903 werd het vaststellen daarvan overgelaten aan burgemeester en 
wethouders,, die een lijst van minimumlonen verbindend verklaarden. Bij de eerste 
opmakingg van de lijst lieten B&W zich bijstaan door een commissie uit de Kamer van 
ArbeidArbeid voor de bouwbedrijven. In de lijst werden de loonminima voor elk vak 
afzonderlijkk vastgesteld. Omstreeks 1910 was het aantal categorieën uitgegroeid tot 
vijfti gg met tien verschillende minimumuurlonen en nog twaalf andere met vij f 
verschillendee minimumweeklonen.68 

Dee maximumarbeidsduur was vóór 1903 vastgesteld op elf uur per etmaal en gold 
voorr alle werklieden. Daarna werd het waarschijnlijk tien uur.69 In 1909 werd de 
werktijdd gesteld op tien uren per etmaal in de zomer en negen in de winter. Voor 
sommigee werklieden, die vóór of na de werktijd van anderen aanwezig moesten zijn, 
wass de werktijd respectievelijk twaalf en elf uur. Verder schreef het gemeentebestek 
sindss 1909 voor, dat onder bepaalde omstandigheden over uren waarin niet gewerkt 
werd,, tóch loon moest worden uitbetaald. Di t is dus in overeenstemming met het 
verbodd om de artikelen 1638c en d van het burgerlijk wetboek uit te schakelen, tenzij 
ditt in een collectief contract was vastgelegd. 

Bijj  gemeenteopdrachten moesten alle onderdelen in Amsterdamse fabrieken of 
werkplaatsenn worden vervaardigd, behalve die als geheel werden aangekocht. Na 1903 
goldd bovendien dat bij vervaardiging in fabriek of werkplaats erop moest worden 
toegezien,, dat de arbeidsvoorwaarden aldaar niet ongunstiger waren dan op het 
bouwterrein.Verderr moest aan alle arbeiders een schriftelijke aanstelling worden 
uitgereikt,, waarvan een kopie bij de directie moest worden ingeleverd. Het loon diende 
opp het werk zelf te worden uitbetaald, waarbij de directie ter controle aanwezig kon 
zijn.. De aannemer moest bovendien een betaalstaat inleveren. Tot slot werd in de 

68.. Van Hettinga Tromp, 'Het sociale werk der gemeente Amsterdam', 30. 
69.. Helemaal duidelijk is dit niet. Van Hettinga Tromp deelt niet mee welke maximum-werktijd in 

19033 precies werd vastgesteld. Volgens Andries Leusink echter was in 1900 een werkdag van tien 
uurr al vrij normaal. Op hechte fondamenten, 21. Ook uit een onderzoek dat in 1902 werd verricht 
doorr vijf Amsterdamse timmerhedenverenigingen komt naar voren dat de arbeidstijd meestal tien 
uurr was. Archief H.H. Wollring, rapport inzake loonregeling. 



DEE ROL VAN DE OVERHEID 97 7 

bepalingenn opgenomen dat op het werkterrein een goed ingericht schaftlokaal en een 
privaatt aanwezig moesten zijn.70 

Dee bepalingen in de gemeentelijke bestekken hadden invloed op de arbeids-
voorwaardenn in de hele bouwsector. Aan werknemerskant vormden zij vaak het 
richtpuntt bij onderhandelingen. Ook bij particuliere bouwwerken werd van arbeidszijde 
duss gestreefd naar voorwaarden gelijk aan die in de gemeentebestekken. Bovendien 
voerdenn aannemersbedrijven vaak gemeentewerken naast particuliere opdrachten uit. 
Enn aangezien twee soorten arbeidsvoorwaarden in een bedrijflastig te hanteren waren, 
werdenn de gemeentelijke voorschriften in de praktijk ook op andere werknemers 
toegepast. . 

Dee overheid en de woningbouw 

Eindd negentiende eeuw werd duidelijk dat de regering zich niet langer van inmenging 
opp het terrein van de volkshuisvesting kon onthouden. Het particulier initiatief schoot 
inn toenemende mate te kort en in de revolutiebouw deden zich kwalijke praktijken 
voor.. In 1901 kwam het tot de Woningwet, die op 1 augustus van dat jaar in werking 
trad.. In de Memorie van Toelichting werden vijf oorzaken van de slechte toestand 
genoemd: : 

1.. de mogelijkheid slechte, voor de gezondheid schadelijke woningen bij voortduring 
tee verhuren; 

2.. de geringe geneigdheid slechte woningen te verbeteren; 
3.. de aanbouw van insolide woningen, die gedoemd waren binnen enkele jaren tot 

krott te vervallen; 
4.. de onvoldoende aanbouw van goede woningen en 
5.. financieel onvermogen, die velen noodzaakten zich met een slechte woning te 

behelpen.71 1 

Voorr het bouwvak waren twee regelingen van groot belang. Ten eerste werd bepaald 
datt elke gemeente binnen twee jaar na het in werking treden van de Woningwet een 
bouwverordeningg moest vaststellen. Nieuwbouw en verbouwingen moest voortaan 
voldoenn aan allerlei technische specificaties en eisen. 

Tenn tweede werd nieuwbouw bevorderd door financiële steun van Rijkswege. 
Dezee kon gegeven worden aan gemeenten, die nieuwbouw ter hand namen, of via 
dee gemeenten aan verenigingen, vennootschappen en stichtingen die uitsluitend in 
hett belang van de volkshuisvesting werkzaam waren. 

Dee bouwverordening trad in Amsterdam op 1 september 1905 in werking. Voor 
dee controle op de naleving werd het Bouw- en Woningtoezicht in het leven geroepen. 
Hett effect was dat het bouwen van al te goedkope woningen door particulieren niet 
langerr meer rendabel kon zijn. De revolutiebouw was hiermee de nekslag toegebracht. 

70.. Van Hettinga Tromp, 'Het sociale werk der gemeente Amsterdam', 32-34. 
71.. Gedenkboek Nederlandsche Aannemersbond, 52. 
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Wee zagen al dat de particuliere bouw in 1907 bijna volledig ineen stortte, zij het niet 
volledigg als gevolg van de Woningwet. De eigenbouw herstelde zich wel na 1909, 
maarr trok zich vervolgens langzamerhand terug uit de sector van de goedkope 
huurwoningen.. Het waren voortaan de woningbouwverenigingen die in deze behoefte 
gingenn voorzien. 

Ookk hierbij speelde de Woningwet een belangrijke rol. Tot de regeling toegelaten 
verenigingenn konden de kosten voor een bouwproject volledig voorgeschoten krijgen. 
Hett bedrag werd door het Rijk aan de gemeente beschikbaar gesteld, die het bedrag 
weerr doorleende aan de woningbouwverenigingen, onder het aangaan van een eerste 
hypotheek.. Het voorschot moest in vijfti g jaar worden afbetaald. In Amsterdam 
geschieddee de uitgifte van de bouwterreinen doorgaans in erfpacht. De eerste 
woningbouwverenigingg die in Amsterdam werd toegelaten, was de coöperatieve 
bouwverenigingg Rochdale in 1906, gevolgd door de vereniging De Arbeiderswoning en 
hett Amsterdams Bouwfonds.72 In hoofdstuk 2 gaven we al aan dat de woningbouw-
verenigingenn als opdrachtgevers steeds belangrijker werden. 

Dee overheidsbemoeienis neemt in de jaren tien steeds verder toe. Na het uitbreken 
vann de oorlog in 1914 stegen de bouwkosten sterk door de hoge materiaalprijzen. Om 
dee woningbouw zomin mogelijk te laten stagneren besloot de regering een zogenaamde 
crisisbijdragee aan de gemeenten toe te kennen. Deze bedroeg ten hoogste 75 procent 
vann de hogere bouwkosten.73 Ook op andere manieren greep de overheid in. Er werd 
eenn Rijkscommissie voor Bouwmaterialen in het leven geroepen. Bij beschikking 
vann 24 jul i 1917 werd door de regering een distributieregeling voor cement ingesteld.74 

Inn april 1918 kwamen de gemeenten Amsterdam, 's-Gravenhage en Utrecht tot de 
oprichtingg van de naamloze vennootschap Centrale Bouwmaterialenvoorziening. Hiermee 
wildee men prijsopdrijving voorkomen.75 

Dee buitengewoon hoge woningnood na de oorlog noopte de regering de steun 
inn volle omvang voort te zetten. In 1920 bedroeg het overheidsaandeel in de 
financieringfinanciering van de bouw door woningbouwverenigingen en gemeenten nog 87 
procent.76 6 

Dee roep tot liberalisatie van de woningbouw begon in het begin van de jaren twintig 
echterr door te klinken. Zoals eerder in dit hoofdstuk al werd aangegeven leverden 
vergelijkingenn tussen particuliere bouw enerzijds en verenigings- en gemeentebouw 
anderzijdss een groot verschil in kosten op. Directiebouw in zijn algemeenheid bleek 
veell  duurder uit te pakken.77 Men besloot dat het de moeite zou lonen de stimulerings-
activiteitenn mede op particuliere bouwers te richten. In 1920 kwam het tot een premie-
regelingg ten behoeve van de eigenbouw. Het was de minister 'op zeer stellige wijze 
geblekenn van de bepaalde bedoeling van het particulier bouwbedrijf om zich ook op 
dee productie van arbeiderswoningen te gaan toeleggen [...]' Daarnaast begon de 

Ottens,, Ik moet naar een kleinere woning omzien, 20. 

MaandschriftMaandschrift CBS 1917, 236. 

Ibidem,, 896 en 912. 

Ibidem,, 1918, 426. 

Sprenger,, 'Schets van de bouwnijverheid', 29. 

MaandschriftMaandschrift CBS 1921, 960. 
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woningvoorraadd langzamerhand op peil te komen. Mede met dit in het achterhoofd 
kondigdee de minister in 1921 aan de steun aan woningbouwverenigingen en gemeenten 
tee willen afbouwen.78 Dit gebeurde dan ook. In 1932 bedroeg de overheidsbijdrage 
nogg maar zestien procent.79 

Conclusie e 

Latenn we ter afsluiting van dit hoofdstuk het geheel nog eens bekijken vanuit het 
perspectieff  van de bouwvakarbeider. Omstreeks de eeuwwisseling was zijn leven vol 
onzekerhedenn en risico's. Hij kon een vast dienstverband hebben, maar hij kon ook 
vann project naar project en van baas naar baas zwerven. Als hij geluk had, sloot het 
enee dienstverband meteen op het andere aan. Als hij pech had zat hij weken zonder 
werk.. De bouw was gevoelig voor conjunctuurwisselingen. In periodes als 1907-1908 
enn de Eerste Wereldoorlog hepen veel werklieden op straat. Slechts een kleine 
minderheidd van de arbeiders was verzekerd tegen de gevolgen van werkloosheid. Deze 
verzekeringg had maar een vrij beperkt nut: de uitkering bedroeg minder dan de helft 
vann zijn normale weekloon. De meeste bouwvakkers kozen er dan ook voor zich niet 
tee verzekeren. Zij verlieten zich op steun van de overheid en de armenzorg. Deze 
geschieddee deels in natura en leverde zo ongeveer een bestaansminimum op. 
Waarschijnlijkk zal in de praktijk ook steun zijn ontvangen van anderen, bijvoorbeeld 
familie. . 

Hett risico van ziekte was vaak beter gedekt. De Ziektewet werd pas in 1930 van 
kracht,, maar er was vrij veel geregeld tussen werkgevers en werknemers. Er waren 
fondsenn die gevormd werden door premies, waaraan werkgevers in toenemende mate 
bijdroegen.. Later werd dit een onderdeel van collectieve overeenkomsten. Voor een 
periodee van ongeveer drie maanden werd dan een uitkering van zeventig procent van 
hett loon gegeven. Korte periodes van ziekte moesten trouwens vanaf 1909 door de 
werkgeverr gewoon worden doorbetaald. 

Ongevallenn op het werk waren vanaf 1901 wettelijk verzekerd. Ook hier keerde 
menn dan in de regel zeventig procent van het loon uit. Dat gold ook voor blijvende 
invaliditeit.. Werd men echter buiten de sfeer van het werk door ziekte of een ongeluk 
invalidee dan was het probleem groter. Tot de Invaliditeits- en Ouderdomswet in 1919 
vann kracht werd, was men aangewezen op steun en armenzorg. Daarna traden arbeiders 
tott de leeftijd van 3 5 tot de verzekering toe. De uitkering bij invaliditeit en ouderdom 
wass laag, vaak niet meer dan een derde van het loonpeil. 

Hett bestaan was in 1920 een stukje zekerder dan in 1900. Maar niet erg veel: de 
verzekeringenn en wetten die er waren, voorkwamen meestal niet dat men - soms 
meteen,, soms na verloop van tijd - in de armenzorg of steun terecht kwam. Was dit 
hett geval, dan kwam men niet om van de honger. Maar veel méér kon niet gedaan 
wordenn — en het betekende niet dat men soms geen honger had. 

78.. Ibidem, 1922, 34. 
79.. Sprenger, 'Schets van de bouwnijverheid', 29. 
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Konn men om een of andere reden niet meer in zijn onderhoud voorzien, dan 
ontstondd dus vaak een probleem. Degenen die dit wél konden, kwamen er echter 
langzamerhandd beter voor te staan. Mede door overheidsingrijpen verschoof de balans 
inn de machtspositie tussen werkgevers en werknemers iets ten gunste van de laatste 
groep.. Met de Wet op de Arbeidsovereenkomst als ruggensteun werd de 
onderhandelingspositiee van de arbeiders vanaf 1909 beter. In Amsterdam speelde 
bovendienn de gemeente een belangrijke rol, door haar machtspositie als opdrachtgever 
tee benutten om betere arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen. Dit had ook invloed 
opp de in de bouw afgesloten (collectieve) arbeidsovereenkomsten in het algemeen. 
Ookk de Arbeidswet van 1919 was van grote betekenis. Met de achturendag en de vrije 
zaterdagmiddagg als wettelijke basis was de wekelijks te verrichten hoeveelheid arbeid 
tott voorlopig aanvaardbare proporties teruggebracht. Wist men aan het werk te blijven, 
dann zag het leven er dus beter uit dan twintig jaar eerder. Was dat niet het geval, dan 
wass er nog weinig reden tot vrolijkheid. 


