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5.. Verdienen en besteden 

Jann Daniël Philippus Haalmeijer was aannemer en partner in de bekende firma Staal 
enn Haalmeijer te Amsterdam. In 1891 verscheen hij als getuige voor de staatscommissie 
diee onderzoek deed naar de maatschappelijke toestand van de arbeiders. Gevraagd 
watt nu een redelijke verdienste zou zijn voor een bouwvakarbeider antwoordde hij: 

Err is iets voor hun eisen te zeggen. Ik zou gaarne zien dat de werkman wat meer 
verdiende,, vooral in verband met de hoge huren in Amsterdam, die een groot deel van 
zijnn verdiensten wegnemen. Aan menschen, die langer dan een zekeren tijd bij ons in 
dienstt zijn betalen wij dan ook 21, 22 cents, wanneer het bekwame menschen zijn. Wij 
bevindenn ons er uitstekend goed bij, want wij behouden op die wijze een flink korps 
vastee werklieden. 

Maar,, zo voegde hij toe: 

Menn moet altijd rekening houden met de concurrentie van buitenaf. [...] Wanneer men 
tee Amsterdam de loonen verhoogt, zou men het in andere steden en op het platteland 
naarr verhouding evengoed moeten doen. Anders zou men een nóg grooter toevloed 
vann werklieden naar Amsterdam krijgen.' 

Zoo werkt het dus. Gewetenloze uitbuiters waren de bouwondernemers meestal niet, 
daarvoorr wisten de meesten té goed hoe het arbeidersbestaan in elkaar zat. Niet 
weinigenn onder hen waren zelf ooit loonarbeider. Maar het mechanisme van de 
concurrentiee dicteerde de voorwaarden. Wilde de aannemer zijn bedrijf in stand 
houden,, dan moest hij zijn sociale neigingen bedwingen. Dat gold ook voor de firma 
Staall  en Haalmeijer, al stond dit bedrijf bij de bouwvakarbeiders zeker niet bekend 
alss een slechte werkgever. Ui t het verhaal van Haalmeijer kunnen we afleiden dat de 
lonenn in de bouw begin jaren negentig niet buitengewoon hoog zijn. Door op de 
hogee huren te wijzen maakt hij ons bovendien duidelijk dat de inkomsten van de 
bouwvakarbeiderss niet los gezien kunnen worden van hun bestedingspatroon. 

Di tt hoofdstuk gaat over verdiensten en bestedingen. Dat wil zeggen: die van het 
gezin,gezin, waarvan de bouwvakker deel uitmaakte, want dit was de belangrijkste 
organisatorischee eenheid waarbinnen verdiend en geconsumeerd werd. Elk gezinslid 
hadd daarbij zijn eigen inbreng. De taakverdeling binnen het gezin is nog onderwerp 

1.. Enquête gehouden door de Staatscommissie benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 (Staatsblad no 

1).. (Derde afdeeling.) Amsterdam (z.p., z.j.) 435-442. 
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vann sociaal-historische discussie, al is men het er inmiddels wel over eens dat er naar 
plaatss en tijd grote verschillen bestaan.2 Aannemelijk is echter dat het systeem van de 
mannelijkee kostwinner in Nederland rond de eeuwwisseling vrij algemeen ingang 
hadd gevonden bij loonarbeidersgezinnen. Idealiter verdiende de man dan het geld 
enn zorgde de vrouw voor het huishouden en de kinderen. Zodra de kinderen dat 
konden,, droegen zij bij aan het gezinsinkomen. Zo bestond een soort cyclus: een gezin 
hadd het zwaar als de kinderen aan het opgroeien waren, ondervond verlichting zodra 
dezee konden werken en kreeg het weer moeilijker als de kinderen het huis uit gingen.3 

Dee voorkeur die men kennelijk had voor deze taakverdeling tussen man en vrouw, 
hadd een economische én een culturele achtergrond. Mannelijke loonarbeid bracht 
meerr op, zoveel zelfs dat het meestal mogelijk was hiervan met een gezin te leven. 
Dee lonen voor vrouwen waren laag. De eventuele verdiensten wogen niet altijd op 
tegenn bijvoorbeeld de extra kosten van het onderbrengen van de kinderen en het 
wegenss tijdgebrek minder zuinig kunnen omgaan met het huishoudgeld.4 In cultureel 
opzichtt werd het in navolging van de burgerij langzamerhand ook in arbeiderskringen 
weinigg chic gevonden, als een vrouw uit werken ging. Een niet-werkende vrouw 
leverdee het gezin een hogere status op.5 Daarbij kwam nog dat het uit werken gaan 
voorr de vrouw altijd een dubbele belasting betekende. Zij werd hoe dan ook geacht 
hett huishouden te doen. Voormannen, of ze nu werk hadden of werkloos thuis zaten, 
wass het not done zich met huishoudelijke taken bezig te houden. 

Dee werkende man en zijn verdiensten 

Dee man moest dus het geld verdienen. Dat was zijn enige taak binnen het gezin. Onze 
onderzoeksgroepp — de bouwvakarbeiders - deed dit door loonarbeid te verrichten. 
Hett basisidee daarbij is eenvoudig. Men stelt zijn arbeidskracht beschikbaar en ontvangt 
daarvoorr een geldelijke tegenprestatie. In de bouw werden twee beloningsprincipes 
gehanteerd:: dat van het stukloon of aangenomen werk en dat van het tijdloon. Laten 
wee om te beginnen deze principes eens nader bekijken. 

Inn het eerste deel hebben we al gezien dat tot de jaren zeventig van de negentiende 
eeuww bouwvakkers werden beloond naar de tijd die ze op het werk hadden door-
gebracht.. Om de werklieden tot groter spoed te manen, werd in de revolutiebouw 
hett stukloon ingevoerd. Voor de meesten was het voortaan niet meer de klok die telde, 
maarr het aantal vierkante meters of de hoeveelheid verwerkte bakstenen. Het systeem 
beviell  de werkgevers goed en ook in de reguliere aannemerij werd meer en meer 

2.. Zie: Angélique Janssens, 'The Rise and Decline of the Male Breadwinner Family? An Overview 
off  the Debate', International Review of Social History 42 (1997), 1-24; Colin Creighton, 'The Rise 
off  the Male Breadwinner Family: A Reappraisal', Comparative Studies in Society and History 38, 2 
(1996).. Een goed overzicht biedt verder: ESHN6. 

3.. AH de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland 1870-1940, Meppel 
[etc]]  1984, 56. 

4.. De Regt, Arbeidersgezinnen, 59. 
5.. Hettie Pott-Buter, Veranderingen in de levensloop van vrouwen. Ontwikkeling van vrouwenarbeid in zes 

landenlanden (Amsterdam 1995) 19; De Regt, 66. 
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opp het stukwerkstelsel overgestapt. Begin jaren negentig gold volgens een 
metselaarsgezell  zelfs 'in negen van de tien gevallen' het stukloon, al is dat misschien 
watt overdreven.6 In elk geval werd het overgrote deel van de nieuwbouw in 
aangenomenn werk verricht.7 De Staatsenquête van 1891 en een gemeentelijk onderzoek 
uitt 1897 bieden de nodige informatie uit de eerste hand. Aannemer Jacobus Koster 
legdee de Staatscommissie de voordelen van stukwerk uit: 

Ikk heb bij ondervinding [gemerkt] dat de menschen, als zij in dagloon staan, veel meer 
mett elkaar gaan staan te praten en meer met de jeneverflesch laten loopen, dan wanneer 
zijj  in stukloon staan, want zij vervelen zich.8 

Ookk de eerder genoemde aannemer Haalmeijer paste als het even kon het 
stukwerkstelsell  toe. Maar ook de werkman heeft gaarne aangenomen werk, zo 
verklaardee hij, omdat deze er een bepaalde prijs voor krijgt en dan wat kan overhouden. 
Datt ging als volgt in zijn werk: 

]]  wij geven de man op wat gemaakt moet worden en laten hem den prijs inteekenen. 
Komtt die overeen met onze berekening dan is het in orde, is hij hooger, dan gaan wij 
zijnee rekening na en vinden wij de berekening juist, dan vereenigen wij ons er meede.9 

Err waren verschillende vormen van onderaanneming.10 De rol van de ploegbaas was 
hierbijj  bepalend. Deze kon een stuk werk aannemen en dit vervolgens laten uitvoeren 
doorr een aantal werklieden, dat hij vervolgens op stukloonbasis betaalde. Het stukloon 
konn individueel bepaald worden, of per ploeg. Zelf streek de ploegbaas het verschil 
tussenn de aanneemsom en de totale loonsom op. Dit is de manier waarop bijvoorbeeld 
dee eerder genoemde 'duizendpoters' bij het metselen te werk gingen. Maar het kwam 
ookk wel voor dat een gevel of een bouwmuur per duizend stenen rechtstreeks door 
eenn ploegje metselaars werd aangenomen." Di t 'collectieve onderaannemen' zien we 
ookk wel bij het timmerwerk. De opbouw tot aan de kap werd dan bijvoorbeeld 
uitbesteedd aan een man of zes, terwijl een ander groepje intussen de kap gereed maakte. 
Eenn van de groep trad op als woordvoerder en verantwoordelijke persoon. Aan het 
eindd van de week werd het loon aan hem uitbetaald. Voor het wisselen en verdelen 
vann het geld vond men de kroeg dan vaak de meest geschikte plaats.12 Dat wisselen 
viell  overigens niet altijd mee, volgens een timmerman in 1897: 'Het is [...] 
voorgekomenn dat een ploeg een bankbiljet van duizend gulden ontving, dat zij 's avonds 
omm tien uur nog niet gewisseld hadden kunnen krijgen."3 

6.. Enquête Staatscommissie i8go, 20. 
7.. Verslag van de Commissie van Onderzoek toestanden bouwbedrijf. 1' deel, 57. 
8.. Enquête Staatscommissie i£p<\ 419. 
9.. Ibidem, 4.37. 
10.. Zie voor een overzicht van internationaal voorkomende vormen, met veel literatuurverwijzingen: 

Piett Lourens und Jan Lucassen, Arbeitswanderung und berujlichte Spezialisierung. Die lippischen Ziegler 
imim 18. und ïQ.Jahrhundert (Osnabriick 1999) 22-29. 

11.. Enquête Staatscommissie 1890, 395. 
12.. Ibidem, 241. 
13.. Résumés der verhooren van Getuigen voor de bouwbedrijven, 1897. Archief van de Commissie 

vann Onderzoek, benoemd door den Gemeenteraad in zijne Vergadering van 30 Juni 1897, 
Gemeentearchieff  Amsterdam nr. 5408, 25, 49. 
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Naa de verdeling van de verdiensten bleek de bouwvakker meestal meer geld in 
zijnn hand te hebben dan hij op tijdloonbasis had kunnen halen. In uurloon vertaald 
verdiendee een metselaar beginjaren negentig vaak wel 25,26 cent.14 Dat was inderdaad 
aanzienlijkk meer dan het standaardloon van achttien cent. Volgens Haalmeijer was 
hett zeldzaam dat een werkman te kort kwam, en in dat geval betaalde zijn bedrijf het 
uurloonn uit. Althans: 'Wanneer we de overtuiging hebben dat er goed en met lust 
gewerktt is.'IS Dat hanteren van het uurloon als ondergrens schijnt wel vrij gebruikelijk 
geweestt te zijn, al waren er uitzonderingen.16 Als het werk zich niet leende voor 
beloningg per stuk, werd soms ook een toeslag gegeven op het gewone uurloon. De 
baass zei dan dat hij het zaterdag wel zou 'maken'. Een bouwvakker verklaarde dat 
hijj  de voorkeur gaf aan stukwerk boven het 'maaksysteem'.17 Dit leidde maar tot 
willekeurr en afhankelijkheid. Hoewel er van werkliedenzij de soms wel enige druk 
werdd uitgeoefend als men met stukwerk het uurloon niet haalde. Stevige druk zelfs. 
Weigertt de patroon een toeslag te geven, zo zei een schilder, 'dan gaat hij de trap af.'18 

Tochh toonden de ondervraagde werklieden zich weinig enthousiast over het 
stukloonstelsel,, al moesten zij wel toegeven dat stukwerk in de regel meer geld 
opleverdee dan uurloon. Maar het kost wel buitengewone inspanning om er iets uit 
tee halen, verklaarde de 3 5-jarige timmermansknecht Pieter Smitt.,y Men sloopt er zijn 
lichaamm mee, zei een andere bouwvakker, 'Wanneer men aan den revolutiebouw komt, 
iss het gebruikelijk, dat men zegt, wanneer men 3 Vi duizend steenen legt: je hebt een 
goedd leven gehad.'20 

Inderdaadd dreef het stelsel tot harder werken. Een schilder merkte in 1898 op dat 
elkee man tweemaal zo veel produceerde als vroeger.21 Dat zei zowel iets over de nieuwe 
alss de vroegere toestand. Op de vraag of aan de andere kant het uurloonstelsel niet 
tott onredelijk weinig inspanning leidde, antwoordde Pieter Smitt dat dit vroeger 
misschienn zo was, maar nu niet meer. 'Men kan in Amsterdam niet voldoen bij een 
patroon,, wanneer men zich niet redelijk inspant, want de toevloed van werkkrachten 
iss veel te groot.'22 Ook andere bouwvakkers werden door de staatscommissie met deze 
gewetensvraagg geconfronteerd. Tk geloof van niet', zei Smitts vakgenoot Petrus 
Johanness Ignatius wat zwakjes, 'de patroon weet in welke tijd een werk kan worden 
afgemaakt.'233 De metselaar Jan van Zomeren was echter beslist: 'Ik zou dat onmiddellijk 
bestrijden.. Er zijn bazen genoeg op het werk om te dirigeren.' Maar Van Zomeren 
wass dan ook voorzitter van de Amsterdamse Kalk- en Steenbewerkersvereeniging en wist 
well  welk antwoord op zo'n vraag dienstig was.24 

14.. Enquête Staatscommissie 1890, 395. 

15.. Ibidem, 437. 

16.. Ibidem, 20, 262, 379. 

17.. GAA 5408. Résumés der verhooren, 53. 

18.. Ibidem, 118. 

19.. Enquête Staatscommissie 1890, 379. 

20.. Ibidem, 20. 

21.. GAA 5408. Résumés der verhooren, 115. 

22.. Enquête Staatscommissie 1890, 375. 

23.. Ibidem, 440. 

24.. Ibidem, 395. In 1896 zou Van Zomeren voorzitter van het NA S worden. 
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HetHet NAS-bestuur rond ïgoo. Tweede van links Jan van Zomeren. Rechts secretaris Gerrit van Erkel. Collectie 

IISG IISG 
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Err zaten natuurlijk wel problematische kanten aan het stukwerkstelsel. Het kon leiden 
tott slecht werk, om te beginnen. 'Het kweekt knoeiers', meende Pieter Smitt. 'De 
slechtstee werkman, die eene schutting, een vloer of ander ruw werk kan maken, gaat 
mett de meeste centen heen, terwijl iemand, die zijne gedachten moet gebruiken, zijn 
loonn ontvangt en niets meer.'25 O ok de aannemer Haalmeijer zag nadelen, maar dan 
tochh voornamelijk voor de eigenbouw: 

Zeker,, het is er treurig mee gesteld. Wanneer men de prijzen hoort, waarvoor de werklui 
opp stuk aannemen, dan moet het werk er tegenaan gegooid zijn. Het is dan ook treurig 
gesteldd met werklui, die in de nieuwe buurten rondgezworven hebben; hun handen staan 
geheell  verkeerd voor goed werk.26 

Datt stukloon tot mindere kwaliteit leidde blijk t ook uit de verdere getuigenis van Van 
Zomeren,, die soms als ploegbaas optrad. 'Als ik onder een strengen architect werk, 
diee alles goed nakijkt, kan ik niet laten aannemen', zo vertrouwde hij de commissie 
toe.277 Bij de bouw van het Post- en Telegraafkantoor aan de Nieuwezijds Voorburgwal 
werdd geen stukwerk toegestaan, want men eiste kwaliteit. Wel kregen de stukadoors 
bijj  goed werk iets meer, aldus hun patroon, 'anders wordt te zeer geslabakt'.28 

Maarr ook om andere reden beviel het stukwerkstelsel niet alle werklieden. Het 
leiddee tot onaangenaamheden in eigen kring. Als men met een ploegje een stuk werk 
hadd aangenomen, dan werd iedereen verondersteld een gelijke prestatie te leveren, 
wantt de aanneemsom werd tenslotte ook gelijk verdeeld. 'Wanneer ik meer steenen 
legg dan U, kijk ik U lelijk aan,' verklaarde Van Zomeren, 'want Zaterdag deelt Gij 
gelijkk met mij op; dat zet kwaad bloed. '2y Nam de ploegbaas een minder snelle metselaar 
aan,, dat schaadde dit de ploeg. Maar, zo zei een andere metselaar in 1897: '[...] Er is 
nietss aan te doen. Gewoonlijk gaat zoo een dan vanzelf wel weg, want hij kan niet 
mee.'300 Als een ploegje werklieden zonder tussenkomst van een voorman of ploegbaas 
ietss had aangenomen, dan maakten ze zelf wel uit of er iemand weg moest. 'Treurig 
[...]]  was het te vernemen', schreef De Bouwvakarbeider in 1909, 'dat de opperlieden 
doorr hun aangenomen werk elkaar gedaan geven, zoo gauw er een uit kan.'3' Hoe 
kleinerr de ploeg, des te groter de verdiensten per persoon. Treurig was ook dat de 
werkliedenn elkaar soms trachtten te bedriegen, 'met het optellen van steenen of zoo'.32 

Enn dan waren er nog de onderkruipers, die zo laag aannamen dat zij 's avonds moesten 
werkenn zonder die uren betaald te krijgen. Zij liepen echter de kans van hun collega's 
eenn pak slaag te krijgen.33 Zo werd elke werkman de drijver en controleur van zijn 
buurman.. Veel met elkaar staan praten en de jeneverfles laten rondgaan was onder 
dezee omstandigheden niet raadzaam. 

Ibidem,, 375. 
Ibidem,, 4.37. 
Ibidem,, 395. 
GAAA 5408. Résumés der verhooren, 99. 
EnquêteEnquête Staatscommissie 1890, 395. 
GAAA 5408. Résumés der verhooren, 97. 
DeDe Bouwvakarbeider (12 juni 1909) 7, 
EnquêteEnquête Staatscommissie i8go, 395. 
GAAA 5408. Résumés der verhooren, 118 
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Onderr de werklieden bestond beginjaren negentig dus een zekere verdeeldheid 
off  in elk geval ambivalentie over het stukwerkstelsel. Degenen die handig en snel waren, 
enn bereid hard te werken en veel uren te maken, konden goed verdienen. Maar wel 
minderr dan vroeger. Eindjaren zeventig, toen het standaardloon zeventien a achttien 
centt per uur was, gingen de werklieden aan het eind van de week wel eens met 25 
off  30 gulden naar huis; dat is dus meer dan een verdubbeling van het standaardloon. 
Beginn jaren negentig was stukloon nog voordeliger dan tijdloon, maar al minder. In 
dee loop van de jaren negentig zakte de bouwconjunctuur echter verder in. Er kwam 
eenn overschot aan bouwvakkers op de arbeidsmarkt. Het natuurlijke gevolg daarvan 
wass dat de stukwerktarieven daalden. De wekelijkse verdiensten zakten mee. In 1897 
bedroegg het gemiddelde weekloon niet meer dan twaalf a twintig gulden per week. 
Eenn deur, vroeger gemaakt voor ƒ 2,50 bij een uurloon van achttien cent, werd nu 
betaaldd met ƒ 1,80 bij 23 cent per uur.34 De aanvankelijke voordelen van het stukloon 
sloegenn dus om in een nadeel: het noodzaakte tot steeds groter inspanning om de 
beloningg enigszins op peil te houden. 'Om hetzelfde weekloon te maken kost veel 
meerr moeite dan vroeger', zei een timmerman in 1897." Het werd tegen de eeuw-
wisselingg zelfs in veel gevallen moeilijk het geldende uurloon te bereiken. Het zal 
niett verbazen dat onder deze omstandigheden de oppositie tegen het stukwerkstelsel 
sterkerr werd.36 

Maarr aan afschaffing viel niet meer te denken. Bijna de hele nieuwbouw was 
economischh en organisatorisch gebaseerd op het aanbesteden van onderdelen en het 
bijbehorendee hoge werktempo. Wel konden de ergste gevolgen van conjunctuur-
schommelingenn worden verzacht door het maken van afspraken over tarieven voor 
verschillendee werkzaamheden. Deze brachten beide partijen voordeel. Arbeiders 
kondenn niet tegen elkaar worden uitgespeeld in tijden van laagconjunctuur en voor 
werkgeverss gold hetzelfde tijdens hoogconjunctuur. Vanaf 1908 maakten tarief-
regelingenn dan ook deel uit van collectieve arbeidscontracten. De eerste regeling werd 
vann kracht op 1 mei 1911 en ging tussen de APV en de met deze patroonsbond gecon-
tracteerdee metselaars- en opperlieden verenigingen. Een commissie had zich tevoren 
gebogenn over een tarieflijst, de Staat van Minimumprijzen voor Metsel- en Opperwerk." 
Ookk de stukadoors, de voegers en de heiers maakten tariefafspraken. In het timmer-
enn schildersbedrijf daarentegen is het niet tot een officiële vaststelling gekomen.38 De 
collectievee contracten bevatten vaak een bovengrens voor verdiensten in stukwerk. 
Zoo was in het eerste landelijke collectief contract in 1920 opgenomen dat de o ver-
verdienstee in stukwerk niet meer mocht bedragen dan veertig procent van het 
overeengekomenn uurloon.39 

Inn de loop der tijd werden de tarieflijsten steeds verfijnder en uitgebreider. Een 
oppermann kreeg in 1919 voor het aandragen van de 'gewone' waalvormsteen naar 

34.. Ibidem, 62. 
35.. Ibidem, 46. 
36.. De toestand der werklieden, 25-26. 
37.. Op Hechte Fundamenten, 144. 
38.. Verslag van de commissie van onderzoek toestanden bouwbedrijf. i c deel, 58. 
39.. Van der Wal, De economische ontwikkeling, 97. 
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dee huisverdieping ƒ 3,11 per duizend stuks. Voor kleine stenen werd ƒ 2,76 betaald. 
Voorr de volgende drie meter omhoog steeg de prijs met ƒ 0,75 per honderd stuks, 
enzovoort.. Stonden de stenen echter verder dan tien meter van de voet van de ladder, 
dann werd voor iedere extra meter zeven cent betaald.40 Zo waren er vele bepalingen. 
Eenn prijsbepaling kon dus tamelijk ingewikkeld worden. 

Hett is dan ook niet gemakkelijk vast te stellen wat exact de verdiensten waren van 
dee bouwvakkers in het eerste kwart vann de twintigste eeuw. In het algemeen verdiende 
eenn bouwvakker in 'tarief meer dan in dagloon. Maar hoeveel precies is niet duidelijk. 
Zelfss de al eerder genoemde De Vroede en Muller, die in 1910 een onderzoek hielden 
onderr de Amsterdamse bouwvakkers, komen er niet helemaal uit. Ze geven geen cijfers 
vann timmerlieden die aangenomen werk verrichtten, 'daar de verdiensten in stuk-
off  accoordwerk vaak te veel uit elkander lopen'. Ze berekenen dat het gemiddelde 
uurloonn buiten het aangenomen werk op 32 cent ligt. Als men dit echter meerekent 
'dann zou het gemiddeld loon zeer zeker op 35 a 36 cent liggen', schatten ze. Voor 
timmerliedenn die in daggeld stonden was het verder van belang of er o vergeld werd 
betaaldd voor uren buiten de reguliere werktijd. Ook waren er eigenaardigheden van 
timmerliedenn in burgerwinkels, die bijvoorbeeld wel eens fooien kregen.41 Verder 
werktee men lang niet altijd een volledige week. In de winter was de werkdag meestal 
korterr dan 's zomers. Soms werd vanwege gebrek aan werk het aantal uren per dag 
beperkt.. En niet zelden vielen er uren of dagen uit wegens vorst, slecht weer of 
stakingen.. Het is kortom lastig een vaste maatstaf van verdienste vast te stellen. 

Alss we willen weten wat het gemiddelde weekloon, per jaar en per vak is, dan 
kunnenn we weinig anders doen dan de gepubliceerde uurlonen en werktijden als 
maatstaff  nemen om dit weekloon te bepalen. Ter will e van de overzichtelijkheid 
beperkenn we ons daarbij tot vier groepen: timmerlieden, metselaars, opperlieden en 
bouwvaksjouwers.. De beide eerstgenoemden vakken representeren de geschoolde 
vaklieden,, de laatste de ongeschoolde arbeiders. We komen dan tot het staatje zoals 
weergegevenn in tabel 9. Omdat de gegevens die ten grondslag liggen aan de cijfers 
meestall  geleverd werden door aannemers en burgerpatroons, zullen de werkelijke 
verdienstenn waarschijnlijk wel iets hoger gelegen hebben. In de eigenbouw werd 
immerss vaak op stukwerkbasis meer betaald.42 Di t blijk t ook uit de bedragen uit het 
jaarr 1910, die ontleend zijn aan het onderzoek van De Vroede en Muller. Bij de 
metselaarss en opperlieden hebben zij de stukwerkverdiensten meeberekend, wat vooral 
bijj  de opperlieden tot een vermeerdering leidt. 

Verdiendenn bouwvakkers nu veel of weinig in vergelijking met andere beroepen? 
Watt de andere handarbeiders betreft zijn de verschillen niet opvallend groot. In 1917 
verdiendee een metaalarbeider in een machinefabriek ƒ 19,80 per week. Een bootwerker 
ontvingg achttien gulden en een bakkersknecht (deegmaker) eveneens. Een arbeider 

40.. Verslag van de commissie van onderzoek toestanden bouwbedrijf. i c deel, 126-128. 
41.. Rapport in zake een gehouden onderzoek omtrent loon en arbeidsduur, 9. 
42.. Van der Wal, De economische ontwikkeling, 109. 
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TabelTabel g: Gemiddelde weeklonen igoo-ig2$ 

1900 0 

1903 3 

1906 6 

1909 9 

1910 1910 

1913 3 

1915 5 

1916 6 

1917 7 

1918 8 

1919 9 

1920 0 

1921 1 

1922 2 

1923 3 

1924 4 

1925 5 

Timmerlieden n 

ƒƒ 15,00 

ƒƒ 16,80 

ƒ18,15 5 

ƒƒ 18,55 

ƒƒ 17,75 

ƒ19,10 0 

ƒƒ 18,00 

ƒƒ 18,25 

ƒ21,50 0 

ƒƒ 26,00 

ƒƒ 36,45 

ƒƒ 48,60 

ƒƒ 57,60 

ƒƒ 55,35 

ƒƒ 49,92 

ƒƒ 44,64 

ƒ44,16 6 

Metselaars s 

ƒƒ 15,00 

ƒƒ 16,80 

ƒƒ 19,90 

ƒƒ 19,65 

f21,66 f21,66 

ff 20,20 

ƒƒ 19,50 

ƒ21,00 0 

ƒƒ 23,00 

ƒƒ 30,50 

ƒƒ 38,25 

ƒƒ 52,65 

ƒƒ 68,40 

ƒƒ 62,10 

ƒƒ 53,72 

ƒƒ 47,52 

ƒƒ 45,60 

Opperlieden n 

ƒƒ 12,00 

ƒƒ 15,00 

ƒƒ 17,00 

ƒƒ 16,90 

ff 20,05 

ff 17,45 

ƒƒ 48,94 

ƒ64,31 1 

ƒƒ 48,80 

ƒƒ 43,81 

Sjouwers s 

ƒƒ 40,95 

ƒƒ 50,93 

ƒƒ 48,85 

ƒ42,10 0 

Bron:: zie voetnoot43 

bijj  de meelfabriek Ceres kwam op ƒ 14,75 en een sigarenmaker op ƒ 13,2c44 Metselaars 

enn timmerlieden verdienden weliswaar iets meer dan deze arbeiders, maar daar staat 

tegenoverr dat hun bestaan onzekerder was en zij meer met uitval van werkuren te 

makenn hadden. 

Anderss was het in de periode 1919-1922, toen de grote vraag naar woningen de lonen 

inn de bouw extreem deed stijgen. Bouwvakkers verdienden toen veel meer dan andere 

werklieden.. Van der Wal becijferde dat metselaars in 1920 gemeten naar het prijsniveau 

vann 1915 36,1 procent in welstand gestegen waren. Voor metaalbewerkers was dit maar 

43.. Tenzij anders vermeld ontleend aan: Van der Wal, De economische ontwikkeling, 112 en 117. Van 
derr Wal betrekt zijn gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde weeklonen 
berekendee Van der Wal door het aantal werkuren per week te vermenigvuldigen met het gemiddeld 
uurloon.. Stukwerk is hierin niet verdisconteerd. Het aantal werkuren is het standaard aantal werkuren 
perr week: er is geen rekening gehouden met eventuele uitval door weersomstandigheden, etc. 
Dee cijfers voor 1900 en 1903 zijn geen gemiddelde weeklonen, maar minimum weeklonen. De 
gegevenss van het jaar 1910 zijn ondeend aan het Rapport in zake een gehouden onderzoek omtrent loon 
enen arbeidsduur, 9,1 o en 12. Deze berekening vond plaats op een andere basis: stukwerk is meegerekend. 
Vandaarr de cursivering. 
Hett bedrag voor de opperlieden in 1920 is berekend op basis van de maandelijkse opgaven 
MaandschriftenMaandschriften CBS, uitgaande van een 45-urige werkweek. Hetzelfde geldt voor de bedragen bij 
opperliedenn en grondwerkers/sjouwers in 1920, 1921 en 1922. 

44,, S.J. Pothuis, Arbeiders-weekloonen in een aantal bedrijven en vakken te Amsterdam (z.p., z.j. [1917]). 



112 2 DEE MARGES VAN HET BESTAAN 

3,44 procent en bakkersgezellen 8 procent.45 Metselaars, opperlieden en stukadoors 
verdiendenn gemiddeld tien a twaalf gulden meer dan wat er als maximum in het collectief 
contractt was afgesproken. Meer dan 95 procent van de heiers verdiende meer dan zestig 
guldenn per week.46Juist deze beroepsgroepen profiteerden, doordat zij vrijwel uitsluitend 
inn de nieuwbouw werkzaam waren. Voor timmerlieden en schilders bestond er in het 
burgerwerkk altijd een zeker reservoir van arbeiders, wat in dit geval de hun lonen 
enigszinss drukte.47 

Vergelijkenn we de bouwvakionen met die van enkele 'witteboordenberoepen', 
dann zien we iets andere verhoudingen optreden, maar ook weer geen spectaculaire 
verschillen.. Een beginnend onderwijzer verdiende in 1907 ƒ 15,38, wat iets minder 
iss dan een timmerman, metselaar of opperman. Maar een onderwijzer ging steeds meer 
verdienen,, tot hij na veertien dienstjaren op ƒ 30,77 zat.48 Later, in 1925, bedroeg het 
aanvangssalariss van een onderwijzer aan de mulo ƒ 40,38 — opnieuw net iets minder 
dann een bouwvakker - en na 22 dienstjaren ƒ 71,15. In het lager onderwijs was dit 
respectievelijkk ƒ 28,84 en ƒ 59,61.49 Een metselaar verdiende in deze tijd ƒ 45,60. 

Eenn bescheiden kantoorbaan, zoals kassier (tweede klasse) leverde in 1914 te 
's-Gravenhagee ƒ 27,88 tot ƒ 36,25 op, afhankelijk van het aantal dienstjaren. Een 
boekhouderr der ie klasse verdiende echter ƒ 37,50 tot ƒ 48,75, rond tweemaal zo veel 
alss een timmerman of metselaar. Een armenbezoeker moest het met een bescheidener 
bedragg doen: ƒ 19,23 tot ƒ 28,85.5° Meer dan een bouwvakker, maar niet véél meer. 

Gemetenn naar de algemene standaarden verdiende de bouwvakker dus geen 
onredelijkk loon. Maar dan moest hij wel in staat worden gesteld zijn werkweek vol 
tee maken. En in dit opzicht valt de vergelijking met de meeste andere beroepen 
aanzienlijkk nadeliger uit. Het kon vriezen of regenen. Een bepaalde beroepsgroep kon 
inn staking gaan, waardoor de rest ook niet verder kon. Een werk kon aflopen, en een 
nieuwee baas was niet onmiddellijk gevonden. Veel risico's, kortom, en een tamelijk 
grotee onzekerheid. Was de verdienste om een of andere reden een tijdje minder, dan 
moestt een gezin zich op andere manieren bedruipen. 

Dee kostwinner kon misschien een bijbaantje nemen, door 'na werktijd nog het 
eenn en ander te doen, werkzaam te zijn bij het tooneel, te fungeren als kelner, [of] 
bodee van een begrafenisfonds'.51 Een budgetonderzoek uit 1917 maakt melding van 
eenn opperman die als agent van een levensverzekering extra geld verdiende. Hierdoor 
werdenn zijn kinderen in staat gesteld een vak leren. Over een stukadoor werd 
opgemerktt dat de stijgende uitgaven de man noodzaakten een avondbetrekking erbij 
tee nemen.52 Elders troffen we nog een grondwerker aan die 's zondags met roomijs 

45.. Van der Wal, De economische ontwikkeling, 118. 
46.. Verslag van de commissie van onderzoek toestanden bouwbedrijf. ie deel, 66. 
47.. Ibidem, 90. 
48.. Rapport der Salariscommissie. Nederlands Onderwijzers Genootschap, afdeling Amsterdam (z.p. 1907) 7. 
49.. Verslag van de protestvergadering tegen de salaris-regeling 1925 gehouden 7 maart 1925 te Utrecht (z.p., z.j.) 5. 
50.. De komende salaris-herziening voor de ambtenaren in dienst der gemeente 's- Gravenhage. Algem. Nederlandsche 

Ambtenaarsbond,Ambtenaarsbond, afd. 's-Gravenhage (z.p., z.j. [1914]) 18-20. 
51.. Wordt lid van Uwen Vakbond! Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond (Den Haag z.j.[ 191 o]) 

5--
52.. Arbeïdersbudgets gedurende de crisis ('s-Gravenhage 1917) 57 en 64. 
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ventte.533 Maar veel verder dan dit schamele lijstje van voorbeelden komen we niet. 
Err zijn geen bronnen die ons hierover iets meer te bieden hebben. Als we in dat geval 
onzee historische verbeelding aan het werk mogen zetten, dan kunnen we ons 
voorstellenn dat het aantal bouwvakkers met bijbanen niet zo heel groot geweest zal 
zijn.. Een werkdag van elf uur of meer en dan 's avonds nog eens langs de deuren om 
geldd op te halen voor het begrafenisfonds? Niet velen zullen dat opgebracht hebben. 

Dee bijdrage van andere gezinsleden 

Watt droegen Nederlandse vrouwen en kinderen begin twintigste eeuw bij aan het 
gezinsinkomen?? Deze vraag brengt ons op lastig terrein, dat door de historici bepaald 
nogg niet is platgetreden. De bronnen liggen dan ook niet voor het oprapen. Statistieken 
makenn meestal geen melding van vrouwen die als werkster, wasvrouw of ventster wat 
bijverdienen.. De meeste vrouwen waren ook niet geneigd deze activiteiten als beroep 
inn de burgerlijke stand of een beroepstelling te laten opnemen. 

Err bestaat een algemeen beeld. Veel werd er door getrouwde vrouwen niet 
buitenshuiss gewerkt, zo lijk t het. Van deze vrouwen had in Nederland omstreeks de 
eeuwwisselingg slechts zo'n tien procent een geregistreerd beroep. In 1930 was dit 
teruggelopenn tot 6,5 procent. Maar dit zijn de officiële cijfers. Het werkelijke aantal 
gehuwdee vrouwen in beroepsarbeid lag waarschijnlijk hoger.54 

Jann Luiten van Zanden en Arthur van Riel becijferden dat in de periode 18 86-1891 
555 procent van de gehuwde vrouwen werkten. In 1910-1911 was dit afgenomen tot 
266 procent.55 De meeste gezinnen gaven er dus in toenemende mate de voorkeur aan 
tee leven van het inkomen van de mannelijke kostwinner. Kinderen droegen bij vanaf 
ongeveerr hun veertiende jaar. De vrouw richtte zich in eerste instantie op de arbeid 
inn het eigen huishouden en het grootbrengen van de kinderen. Buitenshuis werken 
deedd zij slechts als de situatie daar om vroeg; bijvoorbeeld als de man werkloos raakte 
enn er nog geen werkende kinderen waren die dit konden opvangen. Of later, als de 
mann door ouderdom minder ging verdienen en de kinderen het huis uit waren. Zo 
iss er volgens de internationale literatuur een verband tussen de ontwikkeling van de 
gezinscyclus,, de verschuivende inkomensbalans in het gezinsbudget en de veranderende 
arbeidsverdelingg in het gezin. Voor Amsterdam tussen 1890 en 1950 is dit onlangs 
bevestigdd door een onderzoek van Ad Knotter. Hij concludeerde dat kinderen als 
eenn noodzakelijke en vanzelfsprekende inkomstenbron werden beschouwd. Dit was 

53.. GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst Gemeentelijke Sociale Dienst, dossier 18994. 
54.. De Regt, Arbeidersgezinnen, 55. In Amsterdam werden in 1909 64.296 (11,35%) vrouwelijke 

beroepsuitoefenarenn geteld. Daarvan was iets minder dan de helft (46,3%) werkzaam in de sector 
huishoudelijkee diensten. Zie: Janneke Plantenga, Een afwijkend patroon. Honderd jaar vrouwenarbeid 
inin Nederland en (west-)Duitsland (Amsterdam 1993) 74. Corrie van Eijl wijst er overigens op dat veel 
arbeidd van vrouwen niet in de beroepstellingen werd meegenomen. Zo werden in een bedrijf 
'meewerkende'' vrouwen in 1889 niet geregistreerd. Corrie van Eijl, Het werkzame verschil. Vrouwen 
inin de slag om arbeid 1898-1940 (Hilversum 1994) 38-46. 

55.. Jan Luiten van Zanden en Arthur van Riel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische 
ontwikkelingontwikkeling (Meppel 2000) 409. 
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binnenn de arbeidsperspectieven van de gezinnen ook rationeel: de moeder verdiende 
inn principe zoveel minder dan de kinderen dat het economischer was haar arbeidskracht 
inn te zetten voor het grootbrengen en verzorgen van de verdienende kinderen dan 
inn betaalde arbeid buitenshuis. 'Het is echterr moeilijk hier economische rationaliteit 
enn sociaal-culturele normering uit elkaar te houden', aldus Knotter.56 

Misschienn kan het beeld nog wat verscherpt worden met enige gegevens over de 
bouwvakarbeidersgezinnen.. Onze eerste bronnen zijn dan weer de enquêtes van de 
jarenn negentig. Daarin komen wat de bouwvakken betreft alleen mannen aan het 
woord,, en sommigen hebben een uitgesproken mening. Zoals de timmermansknecht 
Dirkk Sizoo: 'Ik keur allen mogelijken arbeid van vrouwen af, zei hij. 'De vrouw hoort 
niett in de fabriek of in de werkplaats, maar in het huisgezin.'57 Vertolkte Sizoo met 
ditt principiële standpunt een algemeen gevoel? Als voorzitter van de afdeling 
Amsterdamm van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimomium en aanhanger van 
hett idee dat God de verschillende rangen en standen van de maatschappij heeft ingesteld, 
behoordee hij misschien niet tot het meest progressieve gedeelte van de Amsterdamse 
arbeiders.. Zij n formulering is expliciet en compromisloos. De overige ondervraagde 
bouwvakkerss deden dit soort uitspraken niet; zij opperden vooral praktische bezwaren. 
'Eenn vrouw, die vier kinderen heeft, heeft aan het huishouden de handen vol', vond 
Eildertt Postma, een 37-jarige grondwerker. Anderen verklaarden dat de vrouw wel 
eenss uit werken ging, maar alleen in geval van nood.58 Dat wil zeggen: bij werkloosheid 
vann de kostwinner. Het werken van de vrouw werd dan in een adem genoemd met 
anderee noodscenario's als schulden maken of goederen belenen. 

Willenn we dus werkende vrouwen aantreffen, dan moeten we uitkijken naar gezinnen 
inn nood. Een tamelijk voor de hand liggende bron is dan het archief van de Amsterdamse 
gemeentelijkee armenzorg. Het doornemen van 1572 dossiers uit dit archiefleverde een 
databasee op van 359 records met gegevens over gezinnen van bouwvakkers.59 Om 
vergelijkingg mogelijk te maken concentreerden we ons op drie perioden: 1907-1909, 
1915-19177 en 1922-1924. Daardoor bleven 302 records over. Niet toevallig zijn dit 
dee jaren waarin de werkloosheid in de bouw het grootst was en waarbij dus de meeste 
kanss bestond dossiers van werkloze bouwarbeiders aan te treffen. Wat het aantal 
arbeidendee vrouwen betreft leverde dit het volgende staatje op: 

56.. Ad Knotter, 'Gezinsarmoede - gezinsarbeid. De invloed van de gezinscyclus op de inkomsten van 
lossee (haven)arbeiders in Amsterdam in de eerste helft van de twintigste eeuw', Tijdschrift voor Sociale 
GeschiedenisGeschiedenis 4 (1998) 371-401, aldaar in het bijzonder 396-397. Knotter geeft tevens een overzicht 
vann de internationale literatuur op dit terrein. 

57.. Enquête Staatscommissie i8go, 63. 
58.. GAA 5408. Résumés der verhooren, 45, 48. 
59.. GAA 5256. Gemeentelijke Sociale Dienst. Zie ook bijlage 3. 
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TabelTabel 10: Werkende vrouwen igoy-1924 

1907-1909 9 

1915-1917 7 

1922-1924 4 

Aantal l 
gevallen n 

100 0 

100 0 

102 2 

Aantall  werkende 
vrouwen n 

34 4 

9 9 

5 5 

Percentage e 

34 4 

9 9 

4,9 9 

Gemiddelde e 
verdienste e 

ƒ1,93 3 

ƒ2,53 3 

ƒ5,80 0 

Bron:: GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 

Inn de eerste periode is het uit werken gaan van de vrouw bij problemen dus nog een 
vrijj  gebruikelijke strategie.60 Hierbij moeten we bedenken dat er vaak omstandigheden 
warenn die dit moeilijk maakten of verhinderden. De vrouw kon ziek of zwanger zijn, 
oftee oud, of kleine kinderen hebben te verzorgen. Dit gebeurde niet zelden, en zo 
bezienn is 34 procent niet weinig. Een ondersteuning voor onze conclusie wordt 
gebodenn door het onderzoek dat de Sociaal-Democratische Studie-dub in 1910 hield. In 
achtt van de 23 geënquêteerde Amsterdamse arbeidersgezinnen (34,8 procent) leveren 
dee vrouwen een bijdrage aan het gezinsinkomen.61 Het is overigens wat meer dan 
dee 26 procent waarop Van Zanden en Van Riel voor heel Nederland kwamen. 

Naa 1909 nam het aantal werkende vrouwen snel af.62 Ook hier wijzen andere 
bronnenn in dezelfde richting. In een budgetonderzoek dat in 1917 werd gehouden, 
werdenn de inkomsten en uitgaven van 43 gezinnen geanalyseerd. Hierbij troffen we 
vij ff  werkende vrouwen aan, dat wil zeggen 11,6 procent. Dat wijkt niet veel af van 
dee negen procent uit ons eigen bestand. Van drie van deze vrouwen werd overigens 
nadrukkelijkk vermeld dat het slechts tijdelijke werkzaamheden betrof.63 

Hett percentage voor de periode 1922-1924 komt aardig overeen met de resultaten 
vann een Amsterdamse werkloosheidsenquête uit 1927. Daarbij werden 2252 werkloze 
bouwvakkerss geteld, van wie er 1663 getrouwd waren. In 66 gevallen was er sprake 
vann een meewerkende vrouw, wat neerkomt op vier procent. Als er geen kinderen 
waren,, werkten verhoudingsgewijs iets meer vrouwen mee: 27 van de 364, dat is 7,4 
procent.644 Dit laatste geeft aan dat het niet alleen praktische problemen waren die het 

60.. Gertjan de Groot trok voor de de jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw op basis van 
hett armenzorgarchief de conclusie dat ruim de helft van de vrouwen betaalde arbeid verrichtte. 
Gertjann de Groot, '"Door slapte gedaan gekregen". Losse arbeiders en hun gezinnen in Amsterdam 
tussenn 1880 en 1920', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 2 (1988) 160-187, aldaar 171. 

61.. Arbeidersbudgets.Jaarbudgets van zeventig arbeidersgezinnen in Nederland. Rapport eener enquête der der sociaal-
democratischedemocratische studie-dub te Amsterdam. Rapport No. 69 (Amsterdam 1912). 

62.. Er vindt dus in deze periode een tamelijk aanzienlijke verandering plaats in de samenstelling van 
hett gezinsinkomen. Dit lijk t ons een belangrijke kanttekening bij de het onderzoek dat Ad Knotter 
deedd naar de invloed van de gezinscyclus op de inkomens- en arbeidsverhoudingen in gezinnen 
vann losse (haven)arbeiders in Amsterdam. Knotter nam een steekproef uit de jaren 1890-1950 en 
gingg er vanuit dat de structuur van het gezinsinkomen gedurende de onderzochte periode niet 
fundamenteell  wijzigde. Ad Knotter, 'Gezinsarmoede - gezinsarbeid', 389. 

6}.6}. Arbeidersbudgets gedurende de crisis ('s-Gravenhage 1917) 24-67. Overigens waren de kostwinners ook 
uitt andere beroepsgroepen dan het bouwvak afkomstig. 

64.. Rapport der commissie van onderzoek naarden omvangen defeitelijke beteekenis der werkloosheid te Amsterdam 
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werkenn van de vrouw in de weg stonden. Het was een beslissing die genomen werd 
uitt overwegingen van prestige. 'Arbeiders, die er genoegen mee nemen [...] dat hun 
vrouww buiten het huishouden nog het vuile werk van een mevrouw op moeten 
knappenn [...] dat zijn ezels, waard om door de bezitters getrapt te worden', zo zei De 
BouwvakarbeiderBouwvakarbeider het in 19H-65 De boodschap is duidelijk: zodra het huwelijk gesloten 
was,, diende uitsluitend de man te voorzien in het inkomen. In de eerste twintig jaar 
vann de eeuw ging dit principe steeds zwaarder tellen. Na 1920 was een buitenshuis 
werkendee gehuwde vrouw een zeldzaamheid geworden. 

Dee gemeentelijke armenzorg zag deze ontwikkeling met lede ogen aan, maar kon 
hett tij niet keren. De principiële ideeën van de timmerman Dirk Sizoo over de plaats 
vann de vrouw in het gezin werden door de gemeentelijke overheid niet gedeeld. Het 
beleidd was erop gericht de vrouw te laten bijdragen aan het gezinsinkomen, als dit 
nodigg was. Daarbij toonden de armenbezoekers in de praktijk echter meestal wel begrip 
voorr de noden van het gezin en zware taak die de vrouw daarin vervulde. 'De vrouw 
kann niet werken omdat zij voor 4-jarig kind moet zorgen dat typhus lijdende is', 
vermeldtt bijvoorbeeld een dossier uit 19 io.66 Dat is dus een goede reden om niet te 
werken,, hoewel het nog overtuigender kan: 'De vrouw is zeer zenuwachtig, kan niets 
verdienenn en sukkelt erg met de kinderen, die nagenoeg alle aan tuberculose lijden.'67 

Maarr ook bij minder extreme omstandigheden kan de dienst het thuis blijven van 
dee vrouw billijken. Verzorging van kinderen, zwangerschap of'zwakheid' werden 
doorr de armenbezoekers meestal goede redenen gevonden om niet uit werken te gaan. 
Dee beoordeling geschiedde vaak op het uiterlijk. 'De vrouw toont zwak', staat er dan, 
off  juist: 'De vrouw ziet er flink uit.'68 

Tochh werd een gezin de uitkering vaak onthouden, omdat de vrouw naar de mening 
vann de beoordelende ambtenaar wel kón werken, maar dit niet wilde. 'De vrouw kan 
trachtenn iets te verdienen, dat deed ze voor haar huwelijk ook', oordeelde de 
armenbezoekerr in zo'n geval.69 Of: 'De vrouw is werkzaam in de huishouding. Haar 
iss aangezegd de inkomsten van het gezin te helpen vermeerderen.'70 Of: 'Bovendien 
zouu de vrouw werkhuizen kunnen zoeken. Ze ziet er flink uit en de kinderen gaan 
naarr school. Hulp niet noodzakelijk.'7' 

Duidelijkk is dat de vrouwen in kwestie er inderdaad vaak weinig voor voelden 
buitenshuiss te gaan werken. Zij lieten dat ook weten. 'De vrouw, hoewel flink en 
volgenss hun verklaring gezond van gestel, maakt bezwaar om uit werken te gaan', 
noteerdee een bezoeker in 1923.72 Een andere vrouw verweet haar man het lot dat haar 
tenn deel viel en ging in staking: 

(Amsterdamm 1927) 80. 

65.. De Bouwvakarbeider (2 mei 1914) 3. 

66.. GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst, dossier 21995. 

67.. Ibidem, 18074 (!907)-

68.. Ibidem, 18956 (1908), 18027 (i9°7)-

69.. Ibidem, 58009 (1922). 

70.. Ibidem, 59987 (1923). 

71.. Ibidem, 58916 (1923). 

72.. Ibidem, 58997. 
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Dee vrouw, die de laatste tijd bij de buren uit werken ging, is thans zonder verdiensten 
enn geeft voor wegens ziekte harer kinderen dit niet meer te kunnen doen. Aan de buren 
heeftt de vrouw echter medegedeeld - omdat zij ongenoegen met haar man heeft gehad -
zijj  niet meer bereid is uit werken te gaan.73 

Gezinnenn die in armoede verkeerden, moesten kiezen tussen een aantal kwaden. Erg 
aangenaamm was het niet met de armenzorg in aanraking te komen. Het viel voor de 
omgevingg niet te verbergen. Familieleden werden door de armenbezoekers benaderd 
mett de vraag of zij niet konden bijdragen in het onderhoud van het in de problemen 
geraaktee gezin. Bij buren werd geïnformeerd naar het gedrag. De armenbezoekers 
vielenn op ongeregelde tijden binnen om te controleren of de gezinsleden niet illegaal 
tóchh werkten. Vanaf 1915 werd het zogenaamde stempelen ingevoerd, waarbij de 
kostwinnerr zich een of tweemaal per dag moest komen melden. Het genieten van 
eenn gemeentelijke uitkering was, kortom, geen verheffende toestand. Toch waren 
err steeds meer gezinnen die hieraan de voorkeur gaven boven het uit werken gaan 
vann de vrouw. Ook als er geen organisatorisch bezwaar was, zoals het hebben van 
kinderen,, weigerde men de vrouw te laten werken. In de jaren twintig waren er jonge, 
kinderlozee stellen, die kennelijk weinig moeite hadden met hun gang naar de 
armenzorg,, maar wél met het buitenshuis werken van de vrouw. Een van deze 
aanvragers,, een schilder, meldde in 1922 dat zijn vrouw niet in staat was mede in het 
onderhoudd te voorzien. Daarmee nam de dienst echter geen genoegen: 

Daaropp werd een formulier meegegeven, naar den controlearts, die verklaart dat de vrouw 
well  in staat is gewoon werk te verrichten. Zij is pass 19 jaar en ging vroeger uit werken, 
kinderenn zijn er niet, zoodat zij m.i. zeer goed tijdelijk verdienste zoeken kan.7+ 

Geenn uitkering, dus. Een ander jong echtpaar probeerde de medische keuring handig 
tee omzeilen, maar niet handig genoeg: 

Toenn de man werd aangezegd zijn 20-jarige vrouw te doen inschrijven [bij de 
Arbeidsbeursll  beweerde hij dat ze daarvoor te zwak was. Een attest voor de GGD kwam 
oningevuldd terug omdat hij dat niet wilde. Hij had zijn vrouw inmiddels doen inschrijven 
bijj  de afdeling restaurant-personeel van de Arbeidsbeurs, terwijl, zoals hij zichzelf uitliet, 
hijj  wist dat hier geen kans op werk was. Formeel juist, is dit toch een ontduiking van 
dee voorwaarden tot steun.75 

Hett ziet er kortom naar uit dat het 'uit werken gaan' van gehuwde vrouwen in het 
beginn van de twintigste eeuw steeds minder gewild werd, zelfs zozeer dat sommigen 
dee armenzorg prefereerden. Met het werken van vrouwen vóór het huwelijk had men 
overigenss geen moeite. Dochters zochten zonder bezwaar een 'dienstje' of een andere 
betrekking.. Maar zodra men de status van getrouwde vrouw had bereikt, was 
buitenshuiss werken iets wat men niet zonder gêne deed. In de jaren twintig was deze 
normm vrijwel algemeen geworden. 

73.. Ibidem, 18936 (1912). 
74.. Ibidem, 59025. 
75.. Ibidem, 59977. 



n 8 8 DEE MARGES VAN HET BESTAAN 

Alss de vrouw uit werken ging, wat deed zij dan? Ons vermoeden, dat het veelal 
ongeregistreerde,, informele arbeid betrof blijk t juist. De veertig vrouwen uit ons 
bestandd die buitenshuis werkten, kwamen als volgt aan de kost: 

alss werkster 22 
doorr naaiwerk 4 
doorr wassen 5 
mett een eigen handel 6 
doorr ander werk 5 

Inn totaal komt dit uit op 42, want we troffen twee vrouwen aan die meerdere 
activiteitenn ontplooiden. De meeste vrouwen waren werkster.7*  Eén of meer dagen 
perr week verrichtten ze schoonmaakwerk bij een particulier, school, ziekenhuis of 
anderee instelling. Voor een gehuwde vrouw uit een arbeidersgezin was dit kennelijk 
dee meest geschikte vorm van loonarbeid. De armenbezoekers vonden dit tenminste 
all  bijna vanzelfsprekend. 'De vrouw kan m.i. als werkster wat trachten te verdienen', 
rapporteerdenn ze dan, of woorden van gelijke strekking.77 

Naaienn en wassen werden meestal thuis gedaan. Dat viel nog enigszins te combineren 
mett opgroeiende kinderen. Het waren tamelijk marginale activiteiten, als we mogen 
afgaann op de formuleringen van de bezoekende ambtenaren: 'Doet een wasje',7S 'Heeft 
enigg wasgoed aan huis',79 'Verricht wat verstel- en naaiwerk',80 'Naait voor buren en 
kennissen'.811 Geen zinsneden die duiden op een bloeiende huisindustrie. 

Evenminn erg florerend lijken de commerciële activiteiten te zijn geweest. Men 
venttee wat met vis of fruit, dreef een zaakje in snoepgoed of verkocht 'wat groenten 
enn brandstoffen'.82 Het waren vaak probeersels, tijdelijke activiteiten die weinig zoden 
aann de dijk lijken te zetten. 

Wantt wat waren nu de vruchten van deze vrouwenarbeid? De oogst was niet 
bijzonderr groot, afgaande op de bedragen die vermeld worden in het archief van de 
gemeentelijkee armenzorg. Nu zullen de aanvragers niet onmiddellijk de neiging hebben 
gehadd de inkomsten te overdrijven, maar daar stond een scherpe controle tegenover. 
Meestall  werd bij de werkgever informatie ingewonnen over de hoogte van het loon, 
zekerr als men de opgave niet vertrouwde. We zagen dat over 34 gevallen in de periode 
1907-19099 de gemiddelde verdienste ƒ 1,93 bedroeg. Dit is iets meer dan een tiende 
vann het gemiddelde weekloon van de kostwinnende man. Dat is overigens een hoger 
percentagee dan waarop Van Zanden en Van Riel voor heel Nederland komen. Volgens 

76.. Z ie ook: Gertjan de Groot, 'Doorslapte gedaan gekregen', 172. O ok hier voeren de werksters de 

boventoon.. Datzelfde geldt voor het onderzoek van Ad Knotter: 35 van de 57 werkende vrouwen 

werktenn als werkster of huishoudelijke hulp (Knotter, 'Gezinsarmoede - gezinsarbeid', 400). 

77.. Ibidem, 21982 (1915), 18956 (1908), 20012 (1908). 

78.. Ibidem, 18448 (1908). 

79.. Ib idem, 18962 (1908). 

80.. Ib idem, 18854 (1907). 

81.. Ib idem, 18881 (1907). 

82.. Ibidem, 18081 (1908). 
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hunn berekeningen verdiende de vrouw in 1910-1911 4,1 procent van het inkomen 
vann de man.83 

Overr de periodes 1915-1917 en 1922-1924 is het moeilijker op grond van ons 
bestandd met enige zekerheid een uitspraak te doen over de gemiddelde verdiensten. 
Hett aantal gevallen is daarvoor te gering. De bedragen - respectievelijk ƒ 2,53 en 
ƒƒ 5,80 - lopen in elk geval niet uit de pas met de ƒ 1,93 uit de periode 1907-1909, 
alss we althans het veranderde loon- en prijsniveau in beschouwing nemen. 

Hett dagloon van een werkster lag rond 1908 misschien op ongeveer ƒ 1,- en in 
19133 op ƒ i,20.8*  We moeten hier een slag om de arm houden, want we baseren ons 
opp slechts enkele gevallen en we weten niet hoe lang de werkdag precies duurde. 
Onwaarschijnhjkee bedragen zijn het echter niet, als we kijken naar de inkomsten uit 
meerr 'officiële' loonarbeid. Een handwerkster in de kledingindustrie verdiende in 
19177 zes tot tien gulden per week; een appreteuse in het dameshoedenvak vijf tot acht 
gulden.855 Vermoedelijk zal voor veel getrouwde vrouwen van het te verdienen bedrag 
geenn grote stimulans zijn uitgegaan om naast het huishouden een tweede taak op zich 
tee nemen. 

Hoee zit het met de verdiensten van de kinderen? Het laat zich aanzien dat hun 
financiëlefinanciële bijdrage aan het gezinsinkomen minder marginaal was dan die van de vrouw. 
Zodraa een kind de leeftijd van veertien jaar had bereikt kon het geld verdienen - en 
deedd dat in de meeste gevallen ook. Voor het gezin betekende dit de afsluiting van 
eenn kwetsbare periode, waarin men moest rondkomen met het inkomen van de 
mannelijkee kostwinner, terwijl het nageslacht niets anders deed dan consumeren en 
dee vrouw haar handen vol had aan het huishouden. Men kon vaak bijna niet wachten 
tott het zover was. Dat blijkt onder meer uit een onderzoek dat in 1913 werd gehouden. 
Duizendenn leerlingen van de lagere school oefenden in Amsterdam een 'nevenberoep' 
uit.. Ze bezorgden brood, melk, wasgoed, kranten, enzovoort.86 'Velen onzer kleintjes 
hebbenn de schoolvacantie nog moeten benutten om het weekloon van den vader wat 
aann te vullen, door voor melkboer of bakker boodschappen te doen', schreef De 
BouwvakarbeiderBouwvakarbeider in hetzelfde jaar.87 Ook in de staatsenquête van 1891 kwam deze kwestie 
all  aan de orde. Op de vraag of het niet zo was dat kinderen, vóór zij naar school gingen, 
vaakk brood rondbrachten, antwoordde de ons al bekende timmerman Dirk Sizoo met 
eenn kort 'ja' .88 De timmermansknecht Oosterhoflfvertelde dat veel ouders hun kinderen 
vóórr hun veertiende jaar al van school namen en hen Heten werken. Sterker nog: er 
warenn zelfs kinderen van onder de twaalf in de bouw werkzaam, aldus Oosterhoff.89 

Metselaarsgezell  Van Veelen wist ook een geval: 

83.. Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 1780-1914,409.409. Jaarinkomen man: ƒ 723,50; jaarinkomen vrouw: 

ƒƒ 29,80. 
84.. GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst, dossier 18864 (1908), 18937 (1908), 21026 (1913)-
85.. Pothuis, Arbeiders-weekloonen, 14-15. 
86.. Kinderarbeid in Nederland en in het buitenland. Congres voor kinderbescherming 1913 (Amsterdam 1913) 

219. . 

87.. De Bouwvakarbeider (27 december 1913) 2. 
88.. Enquête Staatscommissie i8go, 63. 
89.. Ibidem, 263. 
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Aann het in aanbouw zijnde gemeentehuis van Nieuwer-Amstel werkte een jongetje van 
nauwelijkss 13 jaar. Dat kind werd door den heer Van Duren, onderbaas van den heer 
Schut,, bevolen 's morgens om half vijf te beginnen om de steenen nat te gieten en dan 
tee werken tot 's avonds 7 uur met inbegrip van 2 uren schafttijd. Dit maakt dus een werk-
tijdd voor zoo'n kind van iiV2 uur f...].90 

Pieterr Smitt had minder slechte ervaringen. In zijn omgeving waren de jeugdige 
werknemerss doorgaans wel veertien jaar, al waren er uitzonderingen.91 Ook Dirk Sizoo 
warenn geen gevallen bekend van werkende kinderen onder de twaalf, al vond hij twaalf, 
dertienn jaar overigens geen slechte leeftijd om aan het werk te gaan.92 

Inn elk geval was veertien jaar de gebruikelijke en wettelijk toegestane leeftijd om 
hett werkzame bestaan te beginnen. 'De meeste ouders zien gaarne, dat hunne jongens 
opp 14-, 15-jarigen leertijd wat geld thuisbrengen', verklaarde Petrus Johannes Ignatius, 
katholiekk vakbondslid en oprichter van de St. Josefs-gezellenvereeniging.93 Een 
voortzettingg van de opleiding, bijvoorbeeld via de ambachtsschool, zat er dus meestal 
niett in. 'De cursus duurt al gauw tot het 17de jaar', zei Oosterhoff, 'dus men moet 
inn de behoefte voorzien van een bijna volwassen man, en hij brengt nog niets in.'94 

Smittt deelde dit bezwaar: het bezoeken van de ambachtsschool was wenselijk, maar 
'dee werklieden hebben nu de verdiensten hunner kinderen noodig'.95 

Hett was beginjaren negentig tamelijk bijzonder als een vijftienjarig kind niet werkte. 
Illustratieff  is het interview met de grondwerker Eildert Postma, wiens oudste zoon 
kennelijkk werkloos was: 

V.. Hoe komt het, dat die jongen van 15 jaar nog niets verdient? 
A.. Ik kan niets voor hem krijgen. 
V.. Wat voert hij dan den ganschen dag uit? 
A.. Hij loopt wat op straat en is verder thuis. 
V.. Voor een jongen van 15 jaar is toch in Amsterdam, dunkt mij, wel iets te vinden? 
A.. Anderen zijn daarin misschien gelukkiger dan ik, maar maandag ben ik nog met hem 
naarr de sigarenfabriek in de Nes geweest, doch daar wilden zij hem eerst een jaar voor 
niemendall  hebben, en daar had ik geen trek in. 
V.. Dus die jongen heeft nog nooit iets uitgevoerd? 
A.. Neen. 
[...] ] 
V.. Welk bezwaar hebt gij er tegen, als gij voor een jongen niets anders krijgen kunt, 
omm hem voorloopig voor niemendal te laten werken, opdat hij ten minste iets leere? 
A.. Ik kan het te goed gebruiken. Ik heb het hard noodig. Wanneer ik er in zag dat hij 
eenn goed ambacht zou leeren, zou ik het doen.96 

Hett succes van de kinderen bij het vinden van werk was dus geen onbelangrijke factor 
inn het gezinshuishouden. Beschouwen we ons bestand van bouwvakkers die zich tot 

Ibidem,, 17. 

Ibidem,, 380. 

Ibidem,, 67. 

Ibidem,, 242. 

Ibidem,, 263. 

Ibidem,, 380. 

Ibidem,, 408-409. 
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dee armenzorg hebben gericht, dan moeten we bedenken dat daarin waarschijnlijk de 
werkendee kinderen ondervertegenwoordigd zijn. De reden ligt voor de hand: waren 
err verdienende kinderen, dan was over het algemeen de gang naar de armenzorg minder 
noodzakelijk.. Toch heeft het bestand ons wel enige nuttige informatie te bieden. Het 
volgendee staatje biedt daarvan een overzicht. 

TabelTabel 11: Werkende kinderen 1907-1924 

1907-1909 9 

1915-1917 7 

1922-1924 4 

Aantal l 
gevallen n 

100 0 

100 0 

102 2 

Waarvann er 
kinderenn werken 

33 3 

21 1 

29 9 

Percentage e 

33 3 

21 1 

28,4 4 

Gemiddelde e 
verdienste e 

ƒ3,78 8 

ƒ3,50 0 

ƒƒ 15,99 

Bron:: GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 

Inn een vijfde tot een derde van de gevallen is er sprake van een of meer werkende 
kinderen.. In de overige gevallen had het echtpaar (nog) geen kinderen, waren de 
kinderenn nog te jong om te werken of hadden ze het ouderlijk huis al verlaten. Als 
err echter kinderen van veertien of ouder waren, dan werkten ze buitenshuis, tenzij 
err een goede reden was dat niet te doen, zoals ziekte, tijdelijke werkloosheid of—voor 
meisjess - de noodzaak binnen het gezin huishoudelijke taken te verrichten. Het volgen 
vann een voortgezette schoolopleiding was kennelijk niet zo'n reden, want we troffen 
geenn kinderen aan die na hun veertiende jaar nog een school bezochten. Kennelijk 
goldenn de overwegingen van de hierboven geciteerde bouwvakkers uit 1891 ook nog 
inn het eerste kwart van de twintigste eeuw. Bevestiging vinden we in het Amsterdamse 
werklozenonderzoekk van 1927. Van de 3.792 bouwvakkerskinderen volgden er maar 
533 (1,4 procent) na de lagere school een verdere opleiding, terwijl er 94 (2,5 procent) 
tegeÜjkk in opleiding waren en werk hadden.97 Het zal in het laatste geval om 
avondopleidingenn gaan. Hiervan wordt in het archief van de armenzorg geen melding 
gemaakt,, maar er waren wel kinderen die in hun beroep nadrukkelijk de status van 
leerlingg hadden. Een vak leerde men in de praktijk. De jongens begonnen hun loopbaan 
vaakk als loopjongen, jongste bediende, 'maatje', of iets dergelijks. Voor meisjes lag 
hett eenvoudiger: verreweg de meesten namen 'eendienstje' of werden dagdienstbode. 
Eenn alternatief was de textielnijverheid, met beroepen als naaister en kleermaakster. 
Voorr de periode 1910-1911 komen Van Zanden en Van Riel voor heel Nederland 
trouwenss op een percentage van 24 procent werkende kinderen, net als bij de vrouwen 
lagerr dan onze Amsterdamse uitkomsten.98 

Hoee lang kon een gezin profiteren van de arbeid der nakomelingen? De 51 mannen 
uitt het bestand die trouwden tussen 1900 en 1925 deden dat gemiddeld op hun 25 ste 
jaar.. De 48 vrouwen waren bij hun huwelijk gemiddeld een jaar jonger. Als dit 
inderdaadd de gemiddelde huwelijksleeftijd was dan droeg een kind dus ruim tien jaar 

97.. Rapport der commissie van onderzoek 1927, 88. 
98.. Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 409. 
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langg bij aan het gezinsinkomen. Het bestand telt 172 echtparen met kinderen. 
Gemiddeldd bedraagt het aantal nakomelingen in deze gevallen 2,98. We krijgen 
vertrouwenn in dit cijfer als we opnieuw de enquête van 1927 raadplegen: 1299 
bouwvakgezinnenn telden samen 3792 kinderen, wat neerkomt op 2,92 per gezin." 

Hett eerste kind werd meestal vrij snel na het huwelijk geboren, zodat normaal 
gesprokenn de ouders rond hun veertigste jaar de materiële vruchten gingen plukken 
vann hun reproductieve activiteiten. Als we nu eens aannemen dat de tijd tussen twee 
geboortenn ongeveer twee jaar was, dan kunnen we op grond van het gemiddeld aantal 
kinderenn berekenen dat ergens tussen het vijftigste en het zestigste levensjaar de tijd 
aanbrakk dat de meeste ouders weer op zichzelf stonden. De bijdrage van de kinderen 
werdd dan vaak node gemist. Werkloze periodes, die vroeger te overbruggen waren, 
leiddenn nu tot de armenzorg. 'Vroeger wisten zij zich te redden door de bijdrage van 
tweee kinderen, die successievelijk gehuwd zijn', zo tekende een armenbezoeker op 
inn het dossier van een zeventigjarige witter, die beroepshalve in de winter vaak werkloos 
was.. Ter compensatie maakte de 65-jarige vrouw tegenwoordig op dinsdags en vrijdags 
kantorenn schoon.100 Een 64-jarige timmerman en zijn vrouw moesten zich in 1910 
tott de armenzorg wenden omdat hun zoon het ouderlijk huis onlangs had verlaten. 
Dee man kon vanwege zijn leeftijd niet goed meer aan werk komen. 'Vorigjaar slechts 
enkelee weken gewerkt, overigens deed hij karweitjes', meldt het dossier. 'De vrouw 
gingg af en toe uit werken, doch kon het niet volhouden. Zij leefden hoofdzakelijk 
vann hun zoon Jan, 21 jaar en timmerman.'10' Het moet voor Jan in deze omstandigheden 
niett gemakkelijk geweest zijn het huis uit te gaan. 

Dee financiële bijdrage van de kinderen was in het algemeen groter dan die van de 
vrouw:: gemiddeld ongeveer twintig tot dertig procent van het inkomen van de 
kostwinner.'022 De stijging in de periode 1922-1924 moet weer bezien worden in het 
lichtt van de gestegen lonen en prijzen. Het gemiddelde is natuurlijk berekend over 
sterkk uiteenlopende bedragen: een jongen van veertien verdiende soms nog geen gulden 
perr week, terwijl een twintigjarige man het loon van een volwassen arbeider inbracht. 

Off  in het laatste geval het volledige loon altijd in de gezinskas terecht kwam, is 
overigenss de vraag. Bij een van de steunaanvragen in het armenzorgarchief luidde het 
motieff  dat de oudste dochter het huis was uitgegaan en dus haar loon niet meer 
inbracht.. Bij nader onderzoek bleek echter dat ze slechts een deel van het inkomen 
afdroeg,, want ze verzamelde geld voor haar uitzet.103 In een ander geval, uit 1922, 
betaaldee de zoon — 'volgens de ouders' - maar twaalf gulden kostgeld. Dat moest dan 
maarr meer worden, vonden de beoordelaars, en wezen de aanvraag af.104 Het valt echter 
aann te nemen dat in het algemeen het 'kostgeld' varieerde met de toestand waarin het 
gezinn verkeerde. Werd er door de vader en andere gezinsleden gewerkt en kwam er 

99.. Rapport der commissie van onderzoek 1927, 88. 

100.. GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst, dossier 20200 (1908). 

101.. Ibidem, 21983 (1910). 

102.. Onze uitkomst wijk t overigens af van die van Ad Knotter. Knotter constateerde voor de losse 

Amsterdamsee arbeiders tussen 1890 en 1950 dat ongeveer zestig procent van het gezinsinkomen 

uitt arbeid door de kinderen werd verdiend. Knotter, 'Gezinsarmoede-gezinsarbeid', 390. 

103.. Ibidem, 18814 (1908). 

104.. Ibidem, 58938 (1922). 
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voldoendee geld binnen, dan zal de zoon of dochter meer geld voor zichzelf gehouden 
hebbenn dan wanneer het gezin in hulpbehoevende omstandigheden verkeerde. 

Dee kosten van het levensonderhoud 

Eénn van de kunsten van het huishouden is er voor te zorgen dat de uitgaven de 
inkomstenn niet te boven gaan. In het vroeg-twintigste-eeuwse arbeidersgezin was dit 
geenn eenvoudige taak, die meestal was toebedeeld aan de vrouw. Aan haar werd in 
veell  gevallen het loon — of een groot gedeelte daarvan — wekelijks afgedragen en zij 
moestt regelen dat het gezin rondkwam.105 Hoe moeilijk dit precies was is de vraag 
waarr het voor een belangrijk gedeelte om draait in dit hoofdstuk. Het is een kwestie 
diee de tijdgenoten ook al behoorlijk bezig hield. Hoe de arbeider zijn loon besteedde 
wass een vraag die 'naar mate de sociale wetgeving en gemeentepolitiek dieper ingrijpen 
inn het private leven der arbeiders' van steeds groter belang werd.106 Overheden en 
politiekee verenigingen verzamelden daarom gegevens.107 Een belangrijke basis werd 
gelegdd door de Sociaal-Democratische studie-dub, die in 1911 een enquête hield onder 
zeventigg Nederlandse arbeidersgezinnen. Tijdens de crisis van de Eerste Wereldoorlog 
ontstondd de behoefte te meten wat de prijsverhogingen betekenden voor de 
levensstandaardd van de arbeiders, teneinde te kunnen vaststellen of loonsverhogingen 
wenselijkk waren. Vanaf 1913 werden door het Centraal Bureau voor de Statistiek in zijn 
MaandschriftMaandschrift regelmatig gegevens over de kosten van levensonderhoud gepubliceerd, 
terwijll  in 1917 een uitgebreid onderzoek over arbeidersbudgets tijdens de crisis 
verscheen.. De hoofdmoot wordt gevormd door een enquête te Amsterdam onder 
433 gezinnen, waaronder nogal wat bouwvakkers. 

Ditt onderzoek bevat voor ons doel uitermate geschikte gegevens. Ook is het redelijk 
betrouwbaar.. De onderzoekers hebben zich rekenschap gegeven van de eigenaardigheden 
diee arbeidersbudgets plegen te hebben. Deelnemers aan dit soort enquêtes hadden om 
tee beginnen de neiging 'elke minder gewenschte, zij het toch ook vaak zeer natuurlijke' 
uitgavenn niet te vermelden.Io8 Bovendien moest men om een nauwkeurig beeld te krijgen 
ookk de allerkleinste verteringen noteren. Er was een zekere vertrouwensbasis nodig 
omm aan deze bezwaren tegemoet te kunnen komen. Het ziet ernaar uit dat men deze 
verkregenn heeft, door een uitgebreide persoonlijke voorlichting te geven en iedereen 
enkelee malen te bezoeken. Eén ding is jammer. Om een vergelijking te kunnen maken 
hebbenn de enquêteurs uit 1917 hun bestand getrokken uit dezelfde groep als de Sociaal-
DemocratischeDemocratische studieclub in 1911, namelijk modern georganiseerde arbeidersgezinnen. 
Datt betekent dus geen doorsnee van de Amsterdamse arbeidersbevolking. De budgetten 
werdenn bijgehouden van 17 februari tot 17 maart, een periode die lang genoeg is om 
aann te nemen dat de voornaamste uitgaven een zekere stabiliteit hebben gekregen. 

105.. De Regt, Arbeidersgezinnen, 78. 
106.. Arbeidersbudgets. Jaarbudgets van zeventig arbeidersgezinnen, 3. 
107.. Zie voor een overzicht van Nederlandse budget-enquêtes: W.H. van der Goot, De besteding van 

hethet inkomen. Het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud ('s-Gravenhage 1930) 26-32. 
108.. Arbeidersbudgets gedurende de crisis, 4. 
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Hoee moeten we de enquête bezien? Het uiteindelijk bestede bedrag zegt niet zoveel, 
wantt men streefde er natuurlijk naar de uitgaven niet hoger te laten zijn dan het 
inkomen.. We zullen dus in detail moeten treden om erachter te komen wat een 
vermeerderingg of vermindering van het inkomen precies betekende. Onder de 
deelnemerss aan het onderzoek waren twaalf bouwvakkers, waarvan we drie gevallen 
watt nader zullen bekijken. Het gaat ons erom te laten zien wat men zich in 1917 bij 
eenn gemiddeld, 'normaal' arbeidersloon kon permitteren en wat het betekende als 
menn per week een paar gulden meer of minder verdiende. 

InIn een 'normale' situatie kon men rondkomen. Dat kunnen we bijvoorbeeld zien 
aann het gezin dat in de enquête van 1917 met nummer 28 werd aangeduid. De 29-jarige 
mann was schilder en samen met zijn 31-jarige vrouw had hij drie zoontjes, van 
drieëneenhalff  jaar, twee jaar en achteneenhalve maand. Het inkomen van ƒ 21,60 per 
weekk kan redelijk gemiddeld genoemd worden. Het gezin woonde in een van de 
nieuwee buurten en hun woning bevatte een keuken, een woonkamer en twee 
slaapkamertjes.. 'Er heerscht een zekere mate van welstand', schrijft de enquêteur, 
'zoodatt het loon niet geheel wordt opgeteerd.' Het gezin kon zelfs iets opzij leggen, 
all  was het niet meer dan 68 cent per week. 

Maarr er was voldoende te eten. De vader, moeder en drie jonge kinderen aten 
gemiddeldd een kilo aardappelen per dag. In de praktijk was dat per maaltijd wel wat 
meerr omdat er ook wel eens bruine bonen (0,425 kilo per week) en rijst (1,7 kilo per 
week)) op tafel kwamen. Daarnaast verorberde men nogal veel brood, 42 kilo per vier 
weken,, gemiddeld zo'n anderhalve kilo per dag. In moderne boterhammen (27 gram) 
gemetenn komen we dan uit op een aantal van 55 per gezin. Er werd trouwens meer 
witt brood dan bruin brood gegeten, terwijl het wittebrood toch bijna driekeer zo duur 
was.. De maaltijden besproeide men dagelijks met ruim twee liter melk. 

Genoegg was het dus wel, maar erg veel opsmuk was er niet. Vlees kwam zo te zien 
eenn of twee keer per week op tafel (4,3 ons per week gemiddeld). Verder wat vet 
(ossenvet,, reuzel, regeringsvet, rauw ossenvet; in totaal 5,6 ons per week) en worst, 
misschienn om de zuurkool te vergezellen, die als een van de weinige groenten werd 
ingekocht.. Ook at men soms vis: in de periode van vier weken werden dertien 
bokkingenn en vijf haringen genuttigd. 

Bijj  de overige voedingsmiddelen valt de gróte hoeveelheid suiker op: ruim 
anderhalvee kilo per week. Misschien kwam dit doordat de aardappelen gerantsoeneerd 
waren.. Hierdoor was men meer aangewezen op meelspijzen, wat volgens de 
onderzoekerss zou moeten leiden tot een verhoogd gebruik van melk en suiker.109 Voor 
opp brood was overigens ook wat zoete kaas beschikbaar, ongeveer twee ons per week. 

109.. Ibidem, 86. Er is overigens door een aantal onderzoekers gewezen op een snelle toename van de 
suikerconsumptiee in deze tijd. In België steeg de suikerconsumptie per jaar per inwoner van vier 
kil oo in 1890 naar twaalf kilo in 1910 tot achttien in 1920 (Peter Scholliers, Arm en rijk aan tafel. 
TweehonderdjaarTweehonderdjaar eetcultuutin België(Berchem [etc] 1993)130). VolgensJobse-Van Putte (Jozienjobse-
Vann Putten, Eenvoudig maar voedzaam. Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland 
(Nijmegenn 1995) 313-314) heeft de distributie de consumptie van suiker in de Eerste Wereldoorlog 
gestimuleerd.. Mintz (Sidney W. Mintz, Sweetness and Power. The place of of sugar in modem history (New 
Yorkk 1985) 148-150) meent voor Engeland dat suiker in 1800-1900 een belangrijk deel van de 
caloriebehoeftee van de arbeiders ging dekken. 



VERDIENENN EN BESTEDEN 125 5 

Err werd verder koffie, thee en chocolademelk gedronken en zo nu en dan waren er 
koekjess of flikjes. In totaal gaf het gezin voor/ 11,68 per week aan voedsel uit, zo'n 
555 procent van de totale uitgaven. 

Bijj  de overige uitgaven zien we naast uiteraard de huishuur, maar ook het 
lidmaatschapp van een politieke partij en een vakbond. Het gezin las een krant en had 
zichh tegenn allerlei risico's ingedekt via een begrafenisfonds, levensverzekering en een 
ziekteverzekering.. Men verplaatste zich met de tram en de man het zich buitenshuis 
scheren. . 

Eenn nog gunstiger situatie treffen we aan bij gezin nummer 36. Het gaat om een 
timmermann van 37, zijn vrouw van 39 en hun dochtertje van zes maanden. 'Dit gezin 
behoortt tot de meest welgestelde', merkte de enquêteur op. 'Zij kunnen zich eenig 
levensgenott veroorloven.' Het gezin bewoonde een modern ingerichte woning, 
bestaandee uit een woonkamer met uitgebouwd slaapkamertje, een keuken, een 
slaapkamerr en een kleine zitkamer. De inkomsten waren inderdaad vrij hoog: ƒ 26,86 
perr week. Dat kwam doordat de man boven op zijn vaste loon van ƒ 19,44 nog 
overgeldd van stukwerk verdiende. Men was in staat te sparen: de vrouw legde elke 
weekk voor verschillende jaaruitgaven het geld weg, waaronder ƒ 1,- per week voor 
kleren.. In de vier weken waarover de inkomsten en uitgaven werden bijgehouden 
werdd ƒ 107,44 verdiend en ƒ 77,20 uitgegeven, wat betekent dat men ƒ 30,24 (ƒ 7,56 
perr week) spaarde. 

Waaruitt bestond nu dat levensgenot? Het basis-voedselpakket verschilde niet veel 
vann dat van het eerste gezin. Ook hier veel aardappelen (gemiddeld elf kilo per week) 
enn brood (914 gram per dag, wat neerkomt op 34 moderne sneden). Maar er kwam 
bijnaa elke dag vlees op tafel: per week ongeveer negenhonderd gram. Niet altijd van 
dee minste soort overigens, want het boodschappenlijstje bevatte naast gehakt en vette 
lappenn ook biefstuk en een flink stuk rosbief. Ook werden er iets meer groenten 
gegetenn dan in het vorige gezin. Stelden de schilder en de zijnen zich tevreden met 
kool,, zuurkool en bieten, in het timmermansgezin voegde men daarnaast snijbonen, 
sperziebonenn en wortelen aan het menu toe. Toch waren de totale voedseluitgaven 
veell  lager: ƒ 7,74 per week, wat neerkomt op 40% van de totale uitgaven. 

Ookk in dit gezin werden verzekeringspremies en huishuur betaald, was men lid 
vann een politieke partij en geabonneerd op een krant. Maar daarnaast las men nog 
eenn tijdschrift, was men lid van een zangvereniging en contribueerde men aan de 
drankbestrijding.. Er werd een bedrag uitgegeven om het tijdschrift te laten inbinden. 
Menn beschikte over een rijwiel, zo blijkt uit een uitgave voor de reparatie daarvan. 
Anderee tekenen van relatieve welstand zijn uitgaven voor bloemen en het feit dat het 
zess maanden oude kind een spaarpot bezat, waarin een dubbeltje per week werd 
gestopt. . 

Latenn we nu eens kijken naar een huishouden waar het minder voor de wind ging. 
Gezinn nummer 27 is daarvan een goed voorbeeld. Het bestond uit een man van 31, 
eenn 32-jarige vrouw, twee zonen van zeven en acht jaar en een dochtertje van 3^. 
Dee man was schilder en de vrouw ging in de schoonmaaktijd uit werken om het 
inkomenn wat te verhogen. Dat was nu echter niet het geval en het gezin moest het 
doenn met de ƒ 15,39 &e de man wekelijks binnen bracht. Erg riant was dat niet. Het 
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gezinn ging namelijk onder een grote schuldenlast gebukt die eerder was ontstaan toen 
dee man een tijd werkloos was. En nu hij weer werkte, werd de schuld niet kleiner, 
wantt elke week kwam men iets te kort. Men dichtte het gat door er opnieuw bij te 
lenen,, meestal van familieleden. 

Onderr wat voor omstandigheden leefde dit gezin nu? Zonder slaap- of zitkamers 
inn elk geval, want hun woning bestond slechts uit een kamer, een keuken en een alkoof. 
Dee kwaliteit en afwisseling van hun voeding waren duidelijk minder dan bij de andere 
tweee gezinnen. In vier weken kwam er een kilo ossenvlees en anderhalf ons spek op 
tafel.. Gemiddeld dus één keer per week vlees en dan nog niet eens erg veel. Groente 
wass ook geen dagelijkse kost: in vier weken een paar keer kool, zuurkool, snijbonen 
enn sperziebonen. In tegenstelling tot de vorige gezinnen zien we hier geen koekjes, 
flikjesflikjes of cacao op de boodschappenlijst. 

Ergg smakelijk was het voedsel in dit schildersgezin dus meestal niet, maar ook hier 
iss wel voldoende om de maag te vullen. Men at gemiddeld ongeveer zeven kilo 
aardappelenn per week, maar er kwam ook regelmatig rijst (3,8 kil o per week) op tafel 
enn soms bruine of witte bonen. En natuurlijk een hoeveelheid ossenvet, reuzel en 
regeringsvett (samen zes ons per week) om de nodige smeuïgheid te bewerkstelligen. 
Ookk in dit gezin werd flink wat (bruin) brood genuttigd: 5 3 moderne sneden per dag, 
hett equivalent van 1428 gram. De uitgaven aan voedsel bedragen 47 procent van de 
totalee kosten. 

Watt verzekeringspremies, lidmaatschappen en abonnementen betreft deed dit gezin 
niett zoveel onder voor beide andere. Ook hier waren er de vakbond, de politieke 
partij,, de courant en een weekblad. Maar: 'Voor bovenkleeding kan geen post worden 
uitgetrokken',, vermeldt de toelichting. 'De kleederen der kinderen worden van 
afgedragenn kleedingstukken der ouders gemaakt.' 

Dezee wat impressionistische vergelijking van de drie gezinnen kan een meer exact 
karakterr krijgen door de uitgaven uit te drukken in zogenaamde eenheidsbudgetten. In 
hett Amsterdamse onderzoek is dit gedaan door de volwassen man als eenheid te nemen. 
Dee uitgaven voor de vrouw zijn gesteld op 0,9 van die voor de man. Een kind in het 
eerstee levensjaar komt op o, 15; in het tweedejaar op 0,2; in het derde op 0,3 en voorts 
geleidelijkk opkl immend met 0,05 per jaar.110 Zo stelde men een tabel op van alle 
uitgavenn per gezinseenheid. Voor onze drie gezinnen ziet dit er als volgt uit: 

110.. Ibidem, 68. 
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TabelTabel 12: Uitgaven en consumptie per gezinseenheid voor drie gezinnen uit 1917 

Nummer r 
Gezinssterktee in eenheden 

366 28 27 

2.11 2.7 3.4 

Kostenn in guldens 

366 28 27 
2.11 2.7 3.4 

Gewichtt in grammen: 

II  Aardappelen 

Wittebrood d 

Bruinn brood 

Beschuit t 

Erwtenn en bonen 

Rijst,, gort, meel, enz. 

Totaall  groep I 

III  Voll e melk 

Ondermelk,, karnemelk 

Plantenboterr en margarine 

Eieren n 

Kaas s 

Totaall  groep II 

II II  Rundvlees 

Varkensvlees s 

Worstt en gekookt spek 

Vett spek en vette lappen 

Rundvet t 

Gesmoltenn vet 

Reuzel l 

Vi s s 

Totaall  groep II I 

IVV Suiker 

Koffi e e 

Thee e 

Kruidenierswaren n 

Totaall  groep IV 

VV Kool, zuurkool, uien 

Andijvie,, snij- en sperziebonen 

Fruit t 

Totaall  groep V 

Totaall  groep I-V 

0.390 0 

0.120 0 

0.340 0 

0.095 5 

0.025 5 

0.255 5 

1.225 5 

0.475 5 

--
0.250 0 

--
--

0.725 5 

0.465 5 

0.185 5 

0.010 0 

0.030 0 

--
0.230 0 

--
--

0.920 0 

0.350 0 

0.050 0 

0.100 0 

0.175 5 

0.675 5 

0.110 0 

0.095 5 

0.005 5 

0.210 0 

3.755 5 

0.145 5 

0.655 5 

0.215 5 

0.075 5 

0.060 0 

0.405 5 

1.555 5 

0.740 0 

0.040 0 

0.345 5 

0.015 5 

0.095 5 

1.235 5 

0.165 5 

0.095 5 

0.110 0 

0.110 0 

0.045 5 

0.045 5 

0.030 0 

0.090 0 

0.690 0 

0.360 0 

0.150 0 

0.100 0 

0.205 5 

0.815 5 

0.045 5 

0.010 0 

--
0.055 5 

4.350 0 

0.120 0 

0.075 5 

0.340 0 

--
0.040 0 

0.300 0 

0.875 5 

0.465 5 

0.010 0 

0.220 0 

--
0.060 0 

0.755 5 

0.100 0 

--
--

0.010 0 

0.030 0 

0.075 5 

0.060 0 

--
0.275 5 

0.180 0 

0.090 0 

0.045 5 

0.065 5 

0.380 0 

0.045 5 

0.045 5 

--
0.090 0 

2.375 5 

5370 0 

390 0 

2740 0 

--
85 5 

1040 0 

3600 0 

--
214 4 

--
--

427 7 

122 2 

12 2 

31 1 

--
214 4 

--
--

620 0 

31 1 

49 9 

2595 5 

2180 0 

1700 0 

--
170 0 

1280 0 

5700 0 

600 0 

278 8 

0 0 

79 9 

125 5 

74 4 

97 7 

65 5 

28 8 

56 6 

32 2 

--

2130 0 

235 5 

2700 0 

--
110 0 

1640 0 

3600 0 

150 0 

221 1 

--
44 4 

74 4 

--
--

11 1 

22 2 

92 2 

63 3 

--
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TabelTabel 12: Uitgaven en consumptie per gezinseenheid voor drie gezinnen uit ïgij (vervolg) 

Nummer r 

Gezinssterktee in eenheden 

366 28 27 

2.11 2.7 3.4 

Kostenn in guldens 

366 28 27 

2.11 2.7 3.4 

Gewichtt in grammen: 

VII  Brandstof 

Verlichting g 

Totaall  groep VI 

VIII  Was- en poetsartikelen 

VII II  Huishuur 

IX X 

0.3300 0.110 0.085 

0.2400 0.230 0.145 

0.5700 0.340 0.230 

0.2055 0.130 0.145 

1.8400 1.260 0.630 

XI I 

XI I I 

Bierr e.a. verteringen 

Sterkee drank 

Tabakk en sigaren 

Totaall  groep IX 

Fondsgelden n 

Contributies s 

Totaall  groep X 

Belasting g 

Kleding g 

Schoeisel l 

Totaall  groep XI 

--
--

0.195 5 

0.195 5 

0.300 0 

0.595 5 

0.895 5 

0.270 0 

0.505 5 

0.195 5 

0.700 0 

--
--

0.165 5 

0.165 5 

0.470 0 

0.250 0 

0.720 0 

0.075 5 

--
0.300 0 

0.300 0 

--
--

0.120 0 

0.120 0 

0.405 5 

0.255 5 

0.660 0 

0.020 0 

0.085 5 

0.775 5 

0.860 0 

XII II  Diversen 

Totaall  per eenheid per week 

Percentagee voedsel 

0.9800 0.440 0.205 

9.411 7.78 5.25 

39.900 55.91 45.28 

Bron:: Arbeidersbudgets gedurende de crisis, 's-Gravenhage 1917 

Dee bedragen staan met drie decimalen vermeld, want er wordt met halve centen 
gerekend.. De cijfers bevestigen het hiervoor geschetste beeld. Gezin nummer 27 gaf 
ookk per gezinslid voor alle posten minder geld uit dan de beide andere. Alleen aan 
kledingg en schoeisel werd meer besteed, maar dat kan toeval zijn. Kleren en schoenen 
kochtt men niet elke maand. 

Dee elasticiteit lag vooral bij de uitgaven aan voedsel. Beschikte men over meer geld, 
dann kon men het duurdere witbrood eten, en meer groente en vlees. Smaken konden 
daarbijj  verschillen. Het gezin 36 - dat van de timmerman — had het tamelijk goed, 
maarr at toch bruin brood. Zuivel en groente gebruikten ze ook niet veel, maar het 
warenn wel liefhebbers van vlees. Gezin 28 - het schildersgezin - daarentegen koos 
voorr witbrood en zuivel, maar besteedde minder geld aan vlees. Ook werd er iets 
meerr groente gegeten. Het kan aan de gezinssamenstelling liggen. Het schildersgezin 
hadd drie kinderen van acht, zeven en drieëneenhalf jaar. Het gezin van de timmerman 
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bestondd uit twee volwassenen en een kind van zes maanden. Men kan zich voorstellen 
datdat in er eerste geval meer behoefte was aan witbrood en zuivel dan in het tweede. 

Duidelijkk is dat in de gezinnen 36 en 28 meer variatie mogelijk was en smakelijker 
dingenn op tafel kwamen. Men gebruikte grotere hoeveelheden koffie, thee, suiker 
enn kruidenierswaren. Zo nu en dan waren er versnaperingen als koekjes en flikjes. 
Zatt een gezin in geldnood, dan werd op deze zaken bezuinigd. Dan bleef een tamelijk 
kaall  en eentonig basispakket van aardappelen, rijst, bonen, brood en wat vet over. 
Hett armste gezin (27) bezuinigde trouwens relatief zwaar op voedsel. Over alle 43 
gezinnenn is het gemiddelde iets meer dan vijfti g procent, terwijl het voor de armste 
gezinnenn op 55 procent gesteld kan worden.1" Gezin 27 deed het echter met 45 
procent. . 

Opvallendd is ook het verschil in huishuur, en daarmee verbonden, brandstof en 
verlichting.. Meer geld betekende ook een grotere woning, en dus kostte het meer 
geldd om deze warm te houden en te verlichten. Maar we kunnen ons ook voorstellen 
datdat op deze posten door arme gezinnen eenvoudigweg bezuinigd werd: men stookte 
minderr hard en gebruikte minder licht. 

Watt kleding betreft: dat kunnen we niet goed aan onze drie gezinnen zien, maar 
uitt het geheel van de enquête blijkt dat dit min of meer een sluitpost was. Driekwart 
vann de onderzochte gezinnen besteedde zestien cent of minder per week aan kleding. 
Voorr een volwassen man betekende dit dat hem ƒ 8,32 per jaar ter beschikking stond 
voorr dit doel.112 Veel is dat niet, als men bedenkt dat bijvoorbeeld een paar schoenen 
all  gauw een tientje kostte.113 

Dee vergelijking van de drie budgetten gaf ons een inzicht in de marges van de 
arbeidershuishouding.. Dit kan ook verkregen worden door een vergelijking te maken 
inn de tijd. Onze drie gevallen dateren uit het jaar 1917. Dat is een representatief jaar 
voorr een slechte periode. In andere tijden, zoals rond 1910 of 1923, stonden lonen 
enn prijzen in een gunstiger verhouding tot elkaar. In de enquête van 1917 wordt een 
vergelijkingg gemaakt met de resultaten van het onderzoek van de Sociaal-Democratische 
studie-dub,studie-dub, dat in 1910 en 1911 werd gehouden. Er is een duidelijke achteruitgang 
merkbaar.. In 1917 was het gemiddeld budget per gezinseenheid ƒ 6,63. In 1910-1911 
wass dit ƒ 5,84. De waarde van de ƒ 6,63, uitgegeven in 1917, komt echter overeen 
mett een uitgave van ƒ 5,18 in 1910-1911. Er is dus een teruggang, om precies te zijn 
vann 11,3 procent.114 Een andere berekeningswijze leidt tot eenzelfde orde van grootte, 
namelijkk dertien procent. De loonstijging werd daarbij gesteld op vijftien en de 
prijsstijgingg op ten minste 32 procent."5 

InIn de enquête van 1917 wordt nagegaan waarop is bezuinigd om het budget sluitend 
tee houden. Wat voedsel betreft blijkt het ook hier weer te gaan om de zaken buiten 
hett basispakket van aardappelen, brood en de andere waren die onder rubriek I staan 

i n .. Percentageberekeningen op grond van Arbeidersbudgets gedurende de crisis, 81. 
112.. Arbeidersbudgets gedurende de crisis, 80. 
113.. Aan de Bouwvakarbeiders. Een oogenblik aandacht! Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders (z.p., 

zj-- [1917]) 4-
114.. Arbeidersbudgets gedurende de crisis, 83. 
115.. Ibidem, 92. 
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vermeld.. Sommige producten bleken niet meer op het boodschappenlijstje voor te 
komen.. Dat was bijvoorbeeld het geval met eieren en fruit. In 1910-1911 werd door 
elkk gezinslid gemiddeld wekelijks een ei genuttigd, maar in 1917 werden eieren alleen 
nogg voor zieken gekocht. Het budget voor kruidenierswaren verminderde met meer 
dann een derde. Deze post omvat alles wat men op de boterham at, koekjes en kleine 
versnaperingen,, maar ook onmisbare artikelen als aardappelmeel, vermicelli en bakolie. 
Err werd een aanzienlijke daling in het gebruik van melk, groente en kaas vastgesteld. 
Ookk vlees werd in 1917 minder gegeten dan in 1910-1911, maar men gebruikte wel 
meerr vet. Dat zou wel eens kunnen komenn door de rantsoenering van de aardappelen, 
dachtenn de onderzoekers; een 'eenigszins genietbare toebereiding van erwten en bonen 
iss zonder gebruik van een zekere hoeveelheid vet nu eenmaal niet mogelijk'."6 

Dee conclusie luidde dat de kern van de arbeidersvoeding nog niet sterk was aangetast. 
Alleenn waren de artikelen om deze smakelijker, afwisselender en daardoor beter 
verteerbaarr te maken voor een belangrijk gedeelte verdwenen."7 

O okk buiten de keuken werd het er niet leuker op. De uitgaven voor wonen en 
verlichtingg daalden. Verschillende gezinnen die anders bij het toenemen van hun 
omvangg een woning van een hogere huurwaarde hadden kunnen zoeken, zijn daarin 
thanss verhinderd, luidde de conclusie. Bezuinigd werd er ook op tabak en sigaren, 
'maarr men voelt, dat de arbeider van deze genotsmiddelen niet gemakkelijk afstand 
kann doen."! s De sterkste besparing lag echter bij de uitgaven voor kleding en schoeisel. 
Voorr kleren werd een derde minder uitgegeven, terwijl aan schoenen ongeveer de 
helftt werd besteed van het bedrag dat men er in 1910-1911 voor over had. 

Err was rond 1910 zelfs ruimte om geld uit te geven aan tamelijk nutteloze zaken, 
alss we afgaan op de propaganda van een vakbond: 

Kuntt gij, als gij 60 a 70 uur werkt, hier van niet één uur loon afstaan aan uw vakbond? 
Jaa vriend, door menschen, die zoo opzien tegen die hooge contributie, wordt dikwijl s 
perr week het dubbele, soms wel het driedubbele uitgegeven voor andere doeleinden, 
diee absoluut geen nut afwerpen. Ieder die wil, kan die contributie betalen."9 

Inn 1910-1911 was de toestand dus aanmerkelijk gunstiger dan in het oorlogsjaar 1917. 
Inn hoeverre herstelde de situatie zich na de oorlog? Voor de beantwoording van deze 
vraagg staat ons een onderzoek uit 1923-1924 ter beschikking. Hierbij werden de 
huishoudenss van 212 Amsterdamse gezinnen gedurende eenjaar gevolgd. De slotsom 
iss duidelijk: er is niet alleen herstel opgetreden, maar ook verbetering. Dat kunnen we 
concluderenn als we kijken naar de uitgaven van een groep van 66 gezinnen die 
ondergebrachtt zijn in categorie II , met een jaarinkomen van tussen de ƒ 1800 en 
ƒƒ 24.00.110 Op grond van onze hiervoor geplaatste loontabel mogen we aannemen dat 
dee meeste bouwvakkers in deze groep vallen. 

116.. Ibidem, 86. 

117.. Ibidem, 86. 

118.. Ibidem, 87. 

119.. Wordt lid van Uwen vakbond!, 18. 

120.. Huishoudrekeningen van 212 gezinnen uit verschillende kringen der bevolking. Statistische mededeelingen 

vann het Bureau van Statistiek van de gemeente Amsterdam nr 80 (Amsterdam 1927) 124. 
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Wee richten ons op de 'elastische' artikelen; de zaken die in 1917 het verschil 
uitmaaktenn tussen de drie besproken gezinnen. Eén van de eerste dingen die opvalt 
iss dat bruin brood in 1923 nauwelijks meer gegeten werd. Bijna iedereen gaf de 
voorkeurr aan het duurdere witbrood (29 cent tegenover 17,5 cent).121 Vlees kwam 
bijnaa dagelijks op tafel: per gezinseenheid nuttigde men wekelijks ongeveer een pond.122 

Dee maaltijd is duidelijk smakelijker geworden. Roomboter (voor ƒ 44,98 per jaar) 
kreegg de voorkeur boven margarine (f 26,62 per jaar). Aan koekjes en gebak (ƒ 25,46 
perr jaar) werd ongeveer een kwart besteed van het bedrag dat men aan brood (f 104,91) 
uitgaf.. De uitgaven voor voeding maken veertig procent uit van de totale besteding, 
tienn procent minder dan het gemiddelde in 1917. Bij de overige uitgaven treffen we 
bedragenn aan voor boeken, dagbladen en tijdschriften (ƒ 25,08 per jaar), ontspanning 
enn sport (ƒ 41,71 per jaar) en vervoer per spoor of tram voor het genoegen (f 16,57 
perr jaar). Er was in de eerste helft van de jaren twintig kennelijk weer wat ruimte voor 
enigg 'levensgenot'. 

Laatt ons tot de slot de hele periode eens overzien. Het perspectief van de jaren 
1910/1911,, 1917 en 1923/1924 wordt duidelijk als we de ontwikkeling van lonen 
enn prijzen grafisch presenteren. 

GrafiekGrafiek 1: Lonen en prijzen i8go-ig25 (index)'23 
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ô ^ c o* c> 

Bron:: zie voetnoot 123 

121.. Prijzen in: Statistische Maandberichten Amsterdam, december 1923, 17. 
122.. Berekening op grond van uitgegeven jaarbedragen voor rundvlees (vers en bevroren) en overig 

vlees,, in: Huishoudrekeningen van 212gezinnen, 124, en prijzen in: Statistische Maandberichten Amsterdam, 
decemberr 1923, 18. 

123.. Een goede en betrouwbare statistiek van de kosten van levensonderhoud voor de hele periode bestaat 
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Opp het gebied van kosten van levensonderhoud en kleinhandelsprijzen in Amsterdam 
hebbenn de bronnen vóór 1917 weinig te bieden, dus meer dan een tamelijk ruwe 
indicatiee kunnen we niet geven. Maar voor ons doel is dat voldoende. Grafiek 1 bevestigt 
hett beeld dat via andere wegen ook al tot ons was gekomen. Lonen en prijzen blijven 
tott 1914 redelijk parallel lopen. In de oorlog stijgen de prijzen, terwijl de lonen 
achterblijven.. Pas in 1919 trekken de lonen weer bij, om na 1920 de prijzen ver te 
overstijgen.. We hebben al eerder gezien dat de hausse in de periode 1921-1923 vrij 
specifiekk was voor de bouwvakken. Maar ook nadat het peil in 1924 enigszins genorma-
liseerdd is blijken de lonen reëel toch aanzienlijk gestegen. Dat gaf een arbeidersgezin 
dee ruimte om het bestaan wat te veraangenamen, zoals we zojuist al zagen. 

Hett wordt tijd om de slotsom van dit hoofdstuk op te maken. Het ging over de 
huishoudingg van arbeidersgezinnen, over de vraag hoe het geld verdiend werd en hoe 
ditt werd uitgegeven. Wat het eerste betreft lijken we ons in een overgangsperiode te 
bevinden.. De mannelijke kostwinner is in opkomst. Zijn echtgenote is bezig zich binnen 
hett huiselijke domein terug te trekken. Vóór 1910 werkten nog aardig wat vrouwen 
regelmatigg buitenshuis; van de door ons onderzochte groep in elk geval meer dan een 
derdee gedeelte. Maar in de volgende jaren verminderde dit aandeel sterk en in de jaren 
twintigg was een buitenshuis werkende arbeidersvrouw een zeldzaam verschijnsel 
geworden.. Het niet-werken van de vrouw werd een prestigekwestie met een hoge 
prioriteit.. Nog liever wendde men zich in sommige gevallen tot de armenzorg of liet 
menn de kinderen op jonge leeftijd aan de slag gaan. Dat laatste gebeurde op ruime schaal. 
Nogg in 1927 volgde maar een fractie van de Amsterdamse arbeiderskinderen na de lagere 
schooll  een voortgezette opleiding. Zo tussen hun veertigste en zestigste levensjaar plukten 
dee meeste ouders de vruchten van de inspanningen hunner kinderen. Het leverde 
gemiddeldd ongeveer een kwart van het kostwinnersloon op. 

niet.. De eerste berekeningen dateren pas uit 1917. Wat de eerdere periode betreft zijn wel wat 
gegevenss over prijzen bekend, die in elk geval een ruwe indicatie - maar meer ook niet - van het 
prijsniveauu kunnen bieden. De gegevens zijn ondeend aan de volgende publicaties. De lijn '9 
artikelen',, die een indicatie van het prijsniveau tussen 1890 en 1912 geeft, berust op een tabel uit 
hett Maandschrift CBS, juni 1913,347. Weergegeven worden de gemiddelde verhoudingscijfers van 
prijzenn van negen artikelen, welke bij aanbesteding zijn geleverd aan het gesticht Meerenberg, de 
gasthuizenn te Amsterdam en voor het onderhoud van gevangenen en verpleegden te 's-Hertogen-
bosch,, Leeuwarden, Leiden en Hoorn. De oorspronkelijke indexering is overgenomen, waarbij 
18811 op honderd is gesteld. De lijn 'Kosten van levensonderhoud' berust op de indexcijfers die 
werdenn gepubliceerd in het Statistische Maandberichten Amsterdam, december 1925, ie bijlage: De 
standd der kosten van levensonderhoud bij arbeidersgezinnen te Amsterdam in de maand December 
1925,, 2. Indexcijfers van de totale kosten van levensonderhoud voor arbeidersgezinnen in de jaren 
1911/133 - December 1925. Het jaar 1911 is op honderd gesteld. Voor elk jaar is de stand van zaken 
inn de maand december gekozen. De lij n 'kleinhandelsprijzen' is gebaseerd op de Indexcijfers van 
kleinhandelsprijj  zen van levensbehoeften te Amsterdam in de jaren 1913 tot en met 1919, gepubliceerd 
inn het Maandschrift CBS, juni 1920, 889. In deze tabel is 1914 op honderd gesteld, maar om een 
beteree aansluiting te krijgen heb ik het jaar 1917 gelijk gesteld met het jaar 1917 van de lij n 'Kosten 
vann levensonderhoud' en de rest van de cijfers omgerekend. Het timmermansloon ten slotte is een 
indexeringg van de bedragen in de eerder geplaatste loontabel, waarbij 1911 op honderd is gesteld. 
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Datt loon was voldoende om het gezin van twee essentiële zaken te voorzien: 
onderdakk en genoeg voedsel. In uiterst ongunstige omstandigheden betekende dat een 
verblijff  in een krot en een dieet van aardappelen, brood en wat vet. Maar meestal had 
menn het wel wat beter. Dan kon men verhuizen naar een meerkamerwoning in een 
vann de nieuwe wijken, zo nu en dan vlees en fruit op tafel zetten, melk drinken of een 
eii  nuttigen. Soms bleef er zelfs wat voor ontspanning over. Zulke dingen maken veel 
verschill  en een kleine wijziging van lonen of prijzen kan voor een huishouden zo dicht 
tegenn het bestaansminimum grote gevolgen hebben. Hetzelfde geldt voor het werken 
vann de kinderen of het beschikken over een andere aanvullende inkomstenbron. 

Mett een volledig weekloon was het in elk geval mogelijk zich staande te houden. 
Zolangg men werk had kon men overleven. Maar een bouwvakker had niet altijd werk, 
zoalss we zagen, en dan moest het gezin alternatieve strategieën aanwenden. 




