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6.. De onzekerheid van het bestaan 

Eenn arbeidersgezin rond de eeuwwisseling liep een onaangename hoeveelheid risico's. 
Dee kans was vrij groot dat ooit iets vervelends zou gebeuren - en dat de gevolgen 
daarvann ingrijpend zouden zijn. De problemen kunnen onder een noemer worden 
samengebracht:: verlies van inkomen en daardoor niet meer kunnen voorzien in de 
belangrijkstee levensbehoeften. 

Bouwvakarbeiderss liepen meer risico dan menige andere beroepsgroep. De manier 
waaropp het bedrijf was georganiseerd, bracht voor de meeste bouwvakkers geregeld 
periodenn van werkloosheid met zich mee. Een bedrijfsongeval was op de wrakke 
steigerss van de revolutiebouw bovendien gauw gebeurd. Evenmin was het gevaar ziek 
tee worden denkbeeldig. Met natte kleren een dak betimmeren is niet erg gezond, en 
hett stof van de steenhouwerij kon dodelijk zijn. Dat laatste voorkwam wel een ander, 
meerr algemeen probleem, namelijk bejaard worden. De oude dag is niet iets om naar 
uitt te zien, als dan nog slechts de gang naar de armenzorg rest. 

Inn dit hoofdstuk gaat het om de vraag hoe de bouwvakgezinnen omgingen met 
dezee bestaansonzekerheid. Wat deden zij om het risico in te perken en hoe reageerden 
zij,, als zij getroffen werden door onheil als werkloosheid of ziekte? We beginnen met 
hett schetsen van de risico's en behandelen vervolgens de strategieën, waarmee men 
dee problemen het hoofd trachtte te bieden. 

Werkloosheidd als risico 

Eerstt de werkloosheid. We kennen inmiddels de maandelijkse werkloosheidspercentages 
tussenn 1900 en 1925 (bijlage 1, tabel 38-41). Daarmee is een beeld opgebouwd van 
dee bouwconjunctuur. Wat we nu willen weten is welke gevolgen dit in de praktijk 
hadd voor de bouwvakarbeider. Wat was eigenlijk het risico werkloos te worden? De 
werkloosheidspercentagess uit tabel 3 8-41 kunnen worden omgerekend in het gemiddeld 
aantall  weken werkloosheid per jaar. Tabel 13 geeft dit als volgt weer: 
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TabelTabel ly. Gemiddeld aantal weken werkloosheid per jaar ïgoo- ig2$ 

Jaar r 

1900 0 

1901 1 

1902 2 

1903 3 

1906 6 

1907 7 

1908 8 

1909 9 

1910 0 

1911 1 

1912 2 

1913 3 

1914 4 

1915 5 

1916 6 

1917 7 

1918 8 

1919 9 

1920 0 

1921 1 

1922 2 

1923 3 

1924 4 

1925 5 

Timmerlieden n Schilders s Metselaars s 

Gemiddeldd aantal weken werkloosheid 

0,6 6 

1,1 1 

1,6 6 

1,4 4 

3,6 6 

7,6 6 

8,3 3 

5,8 8 

4,5 5 

2,6 6 

2,4 4 

2,1 1 

5,6 6 

6,8 8 

4,3 3 

5,8 8 

3,8 8 

8,7 7 

8,7 7 

9,7 7 

9,6 6 

8,3 3 

5,2 2 

8,7 7 

9,1 1 

6,4 4 

8,3 3 

5,9 9 

14,4 4 

11,7 7 

4,6 6 

8 8 

5,7 7 

3,3 3 

5,1 1 

13,9 9 

8 8 

8,2 2 

5 5 

Allee bouwvakkers 

6,8 8 

4,5 5 

4,6 6 

5,5 5 

Overige e 

perr jaar 

3,1 1 

5,7 7 

12,6 6 

9,7 7 

7,1 1 

7,9 9 

Bereikk van de 
bron n 

Timmerlieden n 
ledenn CIN 

Metselaars s 
ledenn D W , 
Schilders s 
ledenn VZOD 

All e e 
werklieden n 

Bron:: Zie tabel 38-41 

Dee arbeidsloze periode varieerde van ongeveer een week tot twee maanden per jaar. 
Hett blijkt dat de werkloosheid onder metselaars het hoogst was. Eén hunner schatte 
beginn jaren negentig dat hij gemiddeld een kwart van de rijd geen werk had.' Tot 
ongeveerr dezelfde conclusie kwam een collega in 1898. Een metselaar, zo zei hij, werkt 
niett meer dan acht a negen maanden per jaar.2 Dat was volgens onze tabel in de 
twintigstee eeuw wat meer, maar twee maanden werkloosheid per jaar vormde inderdaad 
geenn uitzondering. Dat metselaars meer dan timmerlieden met werkloosheid te kampen 
hadden,, is ook wel te verwachten. Zij moesten het hebben van de nieuwbouw, terwijl 

1.. Enquête Staatscommissie 1890, 396. 
2.. GAA 5408. Résumés der verhooren, 89. 
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timmerliedenn daarnaast reparaties en onderhoudswerkzaamheden verrichtten. Metselen 
wass bovendien gevoeliger voor weersomstandigheden, waardoor 's winters vaak niet 
gewerktt kon worden. Bij de schilders is het aantal werkloze weken door de jaren heen 
vrijj  stabiel. Ook dat is voorspelbaar, want schilders, zo weten we inmiddels, hadden 
eerderr te maken met een seizoensconjunctuur dan met schommelingen in 
opeenvolgendee jaren. 

Gemiddeldenn zeggen niet alles. De vraag is dan ook hoe het zit het met de spreiding 
vann de werkloosheid. Werd iedereen ongeveer in gelijke mate getroffen? Dat is niet 
waarschijnlijk,, net zo min als het aannemelijk is dat het omgekeerde gebeurde en 
voortdurendd dezelfde kleine groep mensen zonder werk zat. Maar gezien de aard van 
hett bouwbedrijf mogen we wel een redelijke doorstroming verwachten. In de 
nieuwbouww werden arbeiders aangenomen voor een bepaald project en stonden daarna 
weerr op straat. Of men daarna weer gemakkelijk werk kreeg, hing van het geluk af, 
alduss de timmerman Petrus Johannes Ignatius, die in 1891 werd ondervraagd door 
dee Staatscommissie. 'Soms loopt men twee, dan weer 30 of 40 dagen leeg, ook wel 
eenss zes weken en langer.'3 Zijn collega Oosterhoff vertelde van 1890 tot 1891 drie 
wekenn en twee dagen zonder werk te hebben gelopen.4 

Uitzonderlijkee toestanden waren dit niet, zoals bleek uit een privé-onderzoekje 
datdat de timmermansknecht Pieter Smitt had ingesteld naar de werkloosheid tussen 1 
augustuss 1890 en 1 augustus 1891. Hij overhandigde de commissie een lijstje, dat 
samengevatt op het volgende neerkwam: 

TabelTabel 14: Werkloosheid timmerlieden 1890-1891 

Aantall  weken 
werklooss geweest 

0 0 

0-5 5 

6-25 5 

Aantall  timmerlieden 

24 4 

26 6 

31 1 

Percentage e 

29,6 6 

32,1 1 

38,8 8 

Bron:: Enquête gehouden door de Staatscommissie benoemd krachtens de wet van 19. januari iSgo 

Gemiddeldd waren de 81 timmerlieden 5,1 weken zonder werk.5 De timmerlieden-
verenigingg Concordia Inter Nos kwam 25 jaar later wat haar werkloze leden betreft tot 
eenn vergelijkbaar resultaat:6 Het bleek dat in 1915 de werkloosheid onder de leden 
vann Concordia gemiddeld zestien procent bedroeg en dat zij gemiddeld zeventig dagen 
zonderr werk waren.7 

3.. Enquête Staatscommissie 1890, 244. 
4.. Ibidem, 262. 
5.. Ibidem, 375-376. Er waren kennelijk geen werklieden langer dan 25 weken werkloos. 
6.. Jaar verslag CIN 1915, 29. 
7.. Ibidem, 30. Het percentage werkloosheid wordt bepaald door het aantal werkloze dagen te delen 

opp het arbeidsvolume. 
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TabelTabel 13: Werkloosheid timmerlieden 1915 

Aantall  weken 
werklooss geweest 

0 0 

1-4 4 

5-25 5 

>25 5 

Aantall  timmerlieden 

212 2 

228 8 

371 1 

86 6 

Percentage e 

23,7 7 

25,4 4 

21,4 4 

9,5 5 

Bron:: Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond- Af deeling Amsterdam "Concordia Inter Nos", 50stejaarverslag 

vanvan den secretaris en den penningmeester. Vanaf 1 januari tot en met 31 december ipj j 

Hett kon dus nogal verschillen per bouwvakker. Een gedeelte van de werklieden kon 
vrijwell  meteen weer beginnen, anderen liepen weken werkloos rond. Was het vinden 
vann nieuw werk inderdaad louter een kwestie van geluk? Of had het ook iets met 
arbeidsprestatiess te maken? Sommige werkgevers beweerden dat dit laatste het geval 
was.. Ontslag is voor een goed werkman uitzondering, meende de stukadoorspatroon 
Cornett in 1891: 'De brekebenen alleen loopen werkloos [...]-'8 Aannemer Jacobus 
Kosterr dacht er ook zo over. 'De man, die goed zijn plicht doet, blijf t het langst aan 
hett werk', zei hij. 'En die dat niet doet, krijgt het eerst gedaan.'y In het algemeen zullen 
dee geschoolde vaklieden er het eerst in geslaagd zijn zich persoonlijk aan een werkgever 
tee binden. De losse, ongeschoolde arbeiders hadden het meest onder werkloosheid 
tee lijden.'0 

Dee patroons hadden dus zo hun voorkeuren. Het liefst ging men in zee met 
werkliedenn die men kende en wier bekwaamheid en betrouwbaarheid vast stonden. 
Slechtee vaklieden en degenen die niet zo snel meekwamen werden als het even kon 
gemeden.. En misschien kon men beter maar een niet al te grote mond hebben, zoals 
dee eerder genoemde Pieter Smitt naar eigen zeggen. Deze was ontslagen bij de firma 
Staall  & Haalmeijer, zo vertelde hij de Staatscommissie in 1891, 'Omdat de heer 
Haalmeijerr niet altijd toelaat, dat men voor zijn gevoelens uitkomt.'11 Toen de 
commissiee Haalmeijer naar dit incident vroeg, bleek deze het anders te zien: inderdaad 
wass Smitt nogal vrij in het uiten van zijn meningen, maar dit was niet de reden van 
dienss ontslag. 'In hetgeen Smitt zich niet ontzag aan het werkvolk in de schafturen 
tee leeraren, heb ik nooit eenigkwaad gezien', zei Haalmeijer. 'Hij heeft dan ook alleen 
bijj  ons gedaan gekregen, omdat er [...] geen werk meer voor hem was."2 

Volgenss een onderzoek dat de gemeente Amsterdam in 1906 liet houden kwam 
hett vooral aan op vakbekwaamheid en validiteit. 'En daar kan soliditeit aan worden 
toegevoegd',, schreef de onderzoekscommissie. 'Immers ongeregelde levenswijs, 
medebrengendd ongeregeldheid en achteloosheid in den arbeid, stellen den werkman 
spoedigg aan ontslag bloot.' De commissie staafde deze bewering met het feit dat onder 

8.. GAA 5408. Résumés der verhooren, 100. 
9.. Enquête Staatscommissie 1890, 419. 
10.. Knotter, Economische transformatie, 116. 
11.. Ibidem, 378. 
12.. Ibidem, 442. 
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georganiseerdee timmerlieden in 1904 de meeste werkloosheid voorkwam bij jonge 
enn oude arbeiders. Men stelde de volgende cijfers vast: 

TabelTabel 16: Werkloosheid georganiseerde timmerlieden in igo4 

Ledenn der vakverenigingen 

Vann hen zijn werkloos geweest 

Percentagee werklozen per leeftijdsgroep 

Duurr der werkloosheid in weken 

Gemiddeldee duur in weken per 
werkloze e 

Duurr in weken per lid van elke groep 

18-277 jaar 

134 4 

81 1 

60,4 4 

504,5 5 

6,2 2 

3,7 7 

28-522 jaar 

402 2 

130 0 

32,3 3 

661,5 5 

5 5 

1,6 6 

533 jaar en 
daarboven n 

126 6 

48 8 

38 8 

504 4 

10,5 5 

4 4 

totaal l 

662,0 0 

259,0 0 

39,1 1 

1670,0 0 

6,4 4 

2,5 5 

Bron:: Gemeentelijke steun bij werkloosheidsverzekering 1906 

Dee redenering van de commissie was dat de werkloosheid onder deze groepen moest 
wordenn toegeschreven aan mindere bekwaamheid, vlugheid en handigheid. Vóór het 
28stee jaar werden de vereiste bekwaamheid en vlugheid meestal niet verworven.'3 

Dee jongeren kregen ook weinig kans op het werk van hun oudere collega's iets te 
leren.. Meestal werd in stukloon gewerkt en waren de arbeiders te zeer gericht op hun 
productiee om iets aan de opleiding van jonge bouwvakkers te doen. Wat hadden ze 
err bovendien aan concurrenten op de arbeidersmarkt te kweken? Als jongeren iets 
wildenn leren dan moesten ze de kunst maar afkijken. 

Dee commissie boog zich voorts over de vraag of er verschil in werkloosheid was 
tussenn georganiseerden en ongeorganiseerden. Dit bleek inderdaad het geval te zijn: 
bijj  de jongste groep scoorden de ongeorganiseerden ruim zeven procent hoger, 27,5 
tenn opzichte van 20,2. Dat correspondeerde met een ongeveer gelijk maar omgekeerd 
verschill  bij de middengroep. Bij de ouderen was geen noemenswaardig onderscheid.14 

InIn elk geval: de een had op de arbeidsmarkt meer kansen dan de ander. Toch moet 
dee invloed van de voorkeuren der werkgevers ook niet overdreven worden. 
Waarschijnlijkk was er een elitegroep van bouwvakkers die altijd gemakkelijk aan werk 
konn komen. Ook bestond er misschien een groepje minder gewilden, dat men pas 
inhuurdee als het absoluut niet anders kon. Maar het grootste gedeelte van de werklieden 
zall  van een gemiddelde bekwaamheid geweest zijn, en voor hen lagen de kansen onge-
veerr gelijk. Het bouwbedrijf was groot en er waren duizenden arbeiders. De patroons 
enn ploegbazen konden onmogelijk iedereen kennen. Nieuwe projecten begonnen 
opp verschillende tijden, en het was maar net wie er op een bepaald moment het eerst 
bijj  was. 

[3.. Gemeentelijke steun bij werkloosheidsverzekering. Rapport uitgebracht door de subcommissie daartoe ingesteld 
doordoor de gemeentelijke commissie belast met het doen van plaatselijke onderzoekingen naar arbeidstoestanden 
tete Amsterdam (Amsterdam 1906) 26. 

[4.. Gemeentelijke steun bij werkloosheidsverzekering, 31. 
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Konn men in de bouw niet terecht dan bestond altijd nog de mogelijkheid om in 
anderee sectoren van de arbeidsmarkt aan de slag te komen. Ongeschoolde losse 
arbeiders,, zoals sjouwers, werkten niet alleen in de bouw maar ook in de haven en 
bijj  fabrieken. En als dat niet lukte kon men soms als venter nog iets verdienen.t5 

Inn de jaren negentig kwam werkloosheid vaak nog als een verrassing. 'Gewoonlijk 
wordtt men Zaterdagavond ontslagen zonder voorafgaande kennisgeving*, zei de 
timmermansknechtt Cornelis Oosterhoff daarover. 'Wij zien wel, dat het werk ten 
eindee raakt, doch weten niet, wie van de werklieden ontslagen zal worden. Vandaar 
datt wij den Zaterdag met spanning tegemoet zien."6 Zijn collega Pieter Ignatius had 
onlangss nog zo'n spannende zaterdag meegemaakt: 'Verleden Zaterdagavond, toen 
wijj  ons geld kregen, wist de een voor den ander niet, of hem het lot zou treffen om 
gedaann te krijgen, want wij wisten, dat het werk vrij wel op was."7 

Dee staatscommissie wilde van Oosterhoffweten of dit misschien een koekje van eigen 
deegg was: gingen de werklieden op hun beurt ook niet op stel en sprong heen als ze 
hett elders beter konden krijgen? Oosterhoff redde zich er handig uit. 'Tegenwoordig 
openbaartt zich onder hen meer een geest om den patroon vooraf te waarschuwen', 
verklaardee hij . 'Ik weet wel, dat ik vroeger niet waarschuwde, maar tegenwoordig wel 
[...]]  Nu wil ik in dat opzicht wat hooger schijnen dan de patroon, die anders handelt."8 

Aann de timmerfabrikant Hulsman was deze morele superioriteit niet besteed. Hij volgde 
dee omgekeerde weg. Vroeger had hij wel van tevoren opgezegd, 'maar [ik] doe het 
thanss niet meer, omdat ik daarnaar door de lieden niet behandeld ben'. De werklieden 
zonderr waarschuwing op straat zetten was volgens hem in het aannemersvak gewoonte.19 

Hett een lokte dus het ander uit. De conjunctuur bepaalde wie het meeste nadeel had 
vann de wederzijdse onverhoedse opzeggingen: bij grote drukte was het lastig voor de 
ondernemers,, bij slapte ondervonden de werklieden hinder. Na enkele schommelingen 
ontstondd dan ook het besef dat een regeling op den duur in beider voordeel kon werken. 
Inn de Wet op de Arbeidsovereenkomst werden daarom, zoals we in hoofdstuk 4 al zagen, 
tamelijkk uitgebreide bepalingen opgenomen over de beëindiging van de dienstbe-
trekking.. Vanaf I februari 1909 was bij een dienstverband voor onbepaalde tijd opzegging 
nodigg tegen een overeen te komen aantal dagen. De wet voldeed redelijk—althans voor 
dee arbeiders. In 1914 werd door het Tijdschrift der Maatschappij van Nijverheid opgemerkt 
datt het plotseling ontslaan van werklieden nauwelijks meer voorkwam. Maar aan de 
anderee kant namen dezen het zelf kennelijk minder nauw met de wet. Met leedwezen 
constateerdee het tijdschrift een 'achteruitgang in den goeden trouw bij het nakomen 
vann de verplichtingen, die werknemers op zich nemen omtrent het verbreken van het 
dienstverband'.. 2° 

15.. Gertjan de Groot, 'Door slapte gedaan gekregen', 170. De Groot noemt een aantal voorbeelden 
diee zijn ontleend aan het archief van de Amsterdamse armenzorg. 

16.. Gemeentelijke steun bij werkloosheidsverzekering, 261. 
17.. Ibidem, 244. 
18.. Ibidem, 261. 
19.. Ibidem, 444. 
20.. Maandschriften CBS (1914) 577. 
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Ziektee als risico 

Hoee vaak een bouwarbeider in het begin van de twintigste eeuw ziek was weten we 
niet,, maar we kunnen wel iets zeggen over het aantal keren dat hij te ziek was om 
tee werken. Het maakt verschil, want ziek zijn betekende niet automatisch verzuimen. 
Alss men niet werkte, kreeg men geen geld en thuisblijven deed iemand meestal dan 
ookk pas als werken fysiek volslagen onmogelijk was. Het ziekteverzuim was naar 
tegenwoordigee maatstaven dan ook gering, ongeveer een factor vier lager zelfs. In 
19999 bedroeg het ziekteverzuim in de industrie en de bouwnijverheid 6,2 procent,21 

terwijll  de leden van de timmerliedenvereniging Concordia Inter Nos over de periode 
1910-19177 minder dan 1,2 procent van hun werktijd verzuimden.22 De schilders-
gezellenverenigingg Vooruitgang Zij Ons Doel scoorde in de periode 1913-1915 zelfs 
lagerr dan een half procent.23 En uit een onderzoek van de Zaanse vereniging Hulp 
bijbij  Ziekte bleek dat haar leden in de periode 1907-1912 gemiddeld 4,6 dagen per jaar 
ziekk waren. Dat komt neer op zo'n anderhalf procent.24 

Tochh gingen de meeste bouwvakkers eerder dood dan de gemiddelde Nederlandse 
arbeiderr tussen de 18 en de 65 jaar. Dat blijkt uit tabel 17:25 Het kon per vak nogal 
verschillen.. Het beroep van steenhouwer was verreweg het ongezondst. Voor een 
groott deel kwam dit door aandoeningen aan de ademhalingsorganen, veroorzaakt door 
dee inademing van steenstof. Gemiddeld stierf 1,69 procent van de Nederlandse arbeiders 
aann keel- en longtering, maar bij de steenhouwers lag dit percentage op 8,26. We zagen 
all  in het eerste deel dat in 1911 de Steenhouwerswet in het leven werd geroepen om 
dee gezondheidstoestand van deze beroepsgroep te verbeteren. Ook onder behangers, 
schilderss en loodgieters was de sterfte hoog. In de beide laatste beroepsgroepen lag 
datdat aan de omgang met lood of loodhoudende verfstoffen. Dat verhoogde de kans 
opp kanker. Waarom het beroep van behanger hogere sterfte met zich meebracht, is 
niett duidelijk. Het zou kunnen zijn dat veel behangers in de praktijk ook schilderwerk 
verrichtten. . 

21.. Website: http://www.cbs.nl/nl/cijfers/kerncijfers/swe1816a.htm (11 mei 2000). 
22.. Jaarverslagen CIN 1910-1917. 
23.. Jaarverslagen Vooruitgang Zij Ons Doel 1913-1915. 
24.. Ziektestatistiek en ïste wetenschappelijke balans. Verslag van den stand op 31 december 1912, van de baten 

enen verplichtingen der vereeniging, aan het bestuur uitgebracht, door Mr. W.H.A. Elink Schuurman, adviseur 
voorvoor verzekering. Vereeniging Hulp bij Ziekte (Zaandam 1913), 29. 

25.. Statistiek van de sterfte onder de mannen van 18-65 jaar met onderscheiding naar beroep en de positie daarin 
bekleedbekleed in verband met leeftijden en doodsoorzaken in de jaren 1908-1911. Centraal Bureau voor de Statistiek, 
Bijdragenn tot de statistiek van Nederland, nieuwe volgreeks, nr 247 ('s-Gravenhage 1917), 62. 

http://www.cbs.nl/nl/cijfers/kerncijfers/swe1816a.htm
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TabelTabel 17: Sterftecijfers bouwvakkers igo8-ign 

Vakk Aantal overledenen per jaar en per 1000 werknemers 

Metselaarss en opperlieden 7,5 

AlleAlle beroepen 7,6 

Opperliedenn alleen 7,9 

Timmerliedenn 8,2 

Loodgieterss 8,9 

Overigee bouwvakkers 9,0 

Schilderss 10,1 

Behangerss 12,1 

Steenhouwerss 17,5 

Bron:: Statistiek van de sterfte 1908-1911 

Naastt deze speciale nadelen van sommige ambachten, zo concludeerde de Commissie 
vanvan Onderzoek naar de Toestanden in het Bouwbedrijf'm 1921, 'is een algemeen nadeel 
voorr de gezondheid verbonden aan den arbeid op bouwwerken, in zooverre schaft-, 
kleed-- en waschgelegenheden [...] nog veelal te wenschen overlaten'/6 Dat vonden 
dee werklieden zelf ook: 'Over dat natte pak zullen we het gauw eens zijn', klaagt een 
brochuree uit 1903, 

off  is het geen schandaal en geen worm, die aan de gezondheid knaagt, dat bonken den 
godganschelijkenn dag met je natte plunje aan? Het zal toch bij u ook wel zoo zijn, dat 
err alleen een kachel op het karwei te vinden is, als het huis gedroogd wordt, maar dat 
eenn natte timmerman maar vanzelf droog moet worden. Het is toch wel noodig, een 
weinigg warmte nietwaar, of waren Uw vingers nooit blauw als gij eerst Uw materiaal 
onderr de sneeuw had uitgegraven?27 

Maarr het werk in de bouw was niet alleen ongezonder dan in andere bedrijven, het 
wass ook relatief gevaarlijk. Men werkte vaak op hoogte. Zowel arbeiders als allerlei 
voorwerpenn konden gemakkelijk naar beneden vallen. De veiligheidsmaatregelen waren 
vaakk niet van dien aard dat zulks voorkomen of zelfs bemoeilijkt werd. Het materiaal 
wass soms wrak. Berucht waren de steigers van de revolutiebouw, een onderwerp waaraan 
dee enquêtecommissie van 1890 dan ook speciale aandacht besteedde. 'Bij het bouwen 
opp winstbejag moet men er zich over verwonderen, hoe de werklui soms op een steiger 
durvenn te gaan', zei de metselaar Van Veelen desgevraagd. Ongelukken kwamen naar 
zijnn zeggen dan ook vaak voor. Niet alleen in de revolutiebouw, trouwens. Nog onlangs 
hadd op de Brouwersgracht een steiger het begeven en was een opperman naar beneden 
gevallen.. Meer dood dan levend was hij naar het ziekenhuis vervoerd. En bij de bouw 
vann het Buitengasthuis waren na het breken van een steigerhout tien metselaars en 
opperliedenn neergestort en allen 'min of meer gekneusd'/8 

26.. Verslag van de Commissie van Onderzoek toestanden bouwbedrijf. ie deel, 104-107. 
27.. J.R., Het lot van den Nederlandschen timmerman en de weg tot verbetering (Amsterdam z.j.), 7. 
28.. Enquête Staatscommissie 1890, 18-19. 
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GammeleGammele steiger, begin twintigste eeuw. IISG, collectie Veiligheidsinstituut, VI 40 

Nuu moesten de ondervraagde bouwvakkers ook wel bekennen dat de werklieden vaak 
zelff  mede schuldig waren aan de ongelukken. De toch al zwakke steigers werden door 
dee opperlieden vaak simpelweg overladen. 'Dat zit hem in het stukwerk', legde 
metselaarsbestuurderr Jan van Zomeren uit, 'Hoe meer zij opladen, hoe meer zij 
verdienen.'299 De meeste bouwvakkers waren bovendien vrij roekeloos. Pieter Smitt 
verteldee de Staatscommissie dat als men twijfelde aan de kwaliteit van de steiger, de 
meestenn er toch vrij onbekommerd opstapten.30 

Bijnaa dertig jaar later, in 1921, kwam een andere commissie met harde cijfers over 
dee ongelukken in de bouw. In de bouwbedrijven bleken circa twintig procent meer 
ongelukkenn voor te komen dan in andere bedrijven, met in relatief meer gevallen 
eenn ernstige (38% hoger) of dodelijke (33% hoger) afloop. Extreem veel ongevallen 
dedenn zich voor bij de heiers, terwijl het schildersvak betrekkelijk veilig bleek te zijn, 
zoalss tabel 18 laat zien.3' 

29.. Ibidem, 401. 

30.. Ibidem, 380. 

31.. Verslag van de Commissie van Onderzoek toestanden bouwbedrijf. 1' deel, 101. Waarom zich bij de heiers 



1444 DE MARGES VAN HET BESTAAN 

TabelTabel 18: Aantal ongevallen per 1000 werklieden 1908-1917 

Categorie e 

Bouwbedrijven n 

Overigee bedrijven 

Heiers s 

Schilders s 

Aantall  ongevall 

Geen n 
invaliditeit t 

24,24 4 

24,96 6 

49,4 4 

9,44 4 

enn per 1000 werklieden resulterende in: 

Tijdelijke e 
invaliditeit t 

94,88 8 

74,93 3 

216,2 2 

40,74 4 

Blijvendee Dood 
invaliditeit t 

2,366 0,52 

1,722 0,39 

17,99 2,5 

1,322 0,5 

Totaal l 

122,0 0 

102,0 0 

286,0 0 

52,0 0 

Bron:: Verslag Commissie van Onderzoek toestanden bouwbedrijf 

Dee kans tijdelijk of permanent uitgeschakeld te worden door een bedrijfsongeval was 
duss niet gering. In de tien jaar die het onderzoek besloeg overkwam dit onheil 
gemiddeldd 97,76 van de duizend werknemers, een kleine tien procent dus. 

Ouderdom m 

Hoee kleiner het risico op ziekte of bedrijfsongevallen werd, hoe meer kans men liep 
oudd te worden. Op zeker moment begonnen werkkracht en vaardigheden af te nemen, 
enn langzamerhand werd men een minder aantrekkelijke partij op de arbeidsmarkt. 
Ouderee bouwvakkers werden net als iedereen zo nu en dan werkloos, maar merkten 
vervolgenss dat zij minder snel dan hun collega's weer aan de slag kwamen. Kwam 
eenn bouwvakker op leeftijd om werk vragen, dan was de inschatting gauw gemaakt: 
'Dee patroons zien dan met een oogopslag, dat zoo een "niet meer mee kan", zij moeten 
jongee krachten hebben, aan dien oude is niets meer te verdienen.'32 

Dee hogere werkloosheid bij oudere werkgevers blijk t onder andere uit de cijfers 
vann Concordia Inter Nos. We zagen al eerder dat daar in 1915 de werkloosheid zestien 
procentt bedroeg, terwijl dat bij de werklieden boven de vijfti g jaar 25,7 procent was. 
Alss we echter kijken naar het percentage van alle leden, die dat jaar met werkloosheid 
tee maken hadden, dan blijk t dit 76,3 procent te zijn, terwijl dit bij de leden boven 
dee vijfti g nauwelijks minder was: 75,9 procent. Oudere leden liepen dus niet méér 
kanss werkloos te worden, maar als ze werkloos werden, dan duurde het langer. 
Gemiddeldd waren de leden zeventig dagen zonder werk, en degenen boven de vijfti g 
jaarr 105 dagen.33 Di t resultaat komt wat verhoudingen betreft vrij nauwkeurig overeen 
mett het onderzoek dat de gemeente in 1906 liet verrichten. In het jaar 1904 bleek 
39,11 procent van de georganiseerde timmerlieden werkloos geweest te zijn. Bij degenen 
bovenn de 52 jaar lag het percentage op 38 procent. Gemiddeld was men echter over 
hett geheel 2,5 weken werkloos, terwijl de ouderen op vier weken kwamen. De 

zoveell  ongelukken voordeden vermeldt de commissie niet. 
32.. Wordt lid van uw vakbond, 6. 
33.. Jaarverslag CIN 1915, 30. Het percentage werkloosheid wordt bepaald door het aantal werkloze 

dagenn te delen op het arbeidsvolume. 
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WaarschuwingWaarschuwing tegen slechte steigers. HSG, collectie 

Veiligheidsinstituut,Veiligheidsinstituut, XII 8 

ouderenn kregen het volgens dit onderzoek vooral moeilijk in de revolutiebouw, 'maar 
zijj  kunnen zeer gewaardeerde werkkrachten blijven overal waar vakbekwaamheid 
denn doorslag geeft. Worden zij echter eenmaal ontslagen, dan is het voor hen minder 
gemakkelijkk dan voor de jongeren weer werk te vinden, daar de werkgever bij hen 
dee zekerheid heeft van langzame aftakeling.'34 

Hett was een zekerheid die iedereen had, en daarom lag het in de rede dat er van 
overheidswegee een regeling kwam. In 1919 trad dan ook de Wet op de Ouderdoms-
enn Invaliditeitsverzekering in werking. All e arbeiders die op dat moment onder de 
33 5 jaar waren, werden verplicht verzekerd. We zagen in het eerste deel al dat deze 
verzekeringg niet veel opleverde: in het meest gunstige geval ruim zes gulden per week, 
maarr meestal minder. 

Voorr een groot gedeelte moest men zichzelf zien te redden, net als vóór 1919. 
Sommigee oudere werklieden wisten bijvoorbeeld wat bijeen te scharrelen door voor 
particulierenn klusjes te doen. 'Man is op leeftijd, lijd t aan gezichtszwakte en verdient 
nogg iets door karweitjes te verrichten. De laatste tijd lukt dat slecht', noteerde een 
armenbezoekerr in 1908 over een toen zestigjarige timmerman.35 In 1922 maakte de 
armenzorgg melding van een 73-jarige man, die een ouderdomsrente van drie gulden 
ontving,, niet eens voldoende om de huur van ƒ 3,25 te voldoen. De man, vroeger 
behanger,, verdiende zo nu en dan nog wat bij als orgeltrapper of boodschappenloper, 
waarmeee hij gemiddeld ƒ 2,25 per week bijeenbracht. Zij n vrouw was 64 jaar en hun 
26-jarigee dochter woonde nog thuis. Zij was naaister en verdiende wekelijks twaalf 
gulden.. Maar daarin zou spoedig verandering komen, want ze stond op het punt te 

34.. Gemeentelijke steun bij werkloosheidsverzekering, 26. 

35.. GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst, dossier 20017. 
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trouwenn en het ouderlijk huis te verlaten. Vandaar dat het echtpaar nu aanklopte bij 
dee armenzorg.56 

Hett moeten aankloppen bij de armenzorg was een lot dat vele ouderen trof, maar 
niett iedereen. Sommige werklieden hielden het werkend bestaan lang vol. De aannemer 
Haalmeijerr vertelde in 1891 de Staatscommissie het volgende verhaal: 

Eenn jaar of wat geleden werkte er bij ons een timmerman, die toen al dicht bij de 80 
jarenn was. Wanneer ik hem echter vroeg of hij het nog geen tijd vond om op te houden 
mett werken, was zijn antwoord altijd: ik kan nog heel goed meedoen. En dan ging hij 
weerr naar den zolder om hout te halen, zoodat ik hem wel eens iemand achterna stuurde 
omm te helpen, daar ik bang was, dat hij misschien met zijn beenen onder een stapel deelen 
mochtt raken. Maar dan werd de oude heer op zijn manier boos en vroeg of men dacht, 
datt hij een kwajongen was. Op zekeren dag echter kwam hij op het kantoor en zei: 'Ik 
benn van daag jarig en ik wil nu maar meteen uitscheiden ook. U hebt mij dat al zoo 
dikwijl ss gezegd, maar ik mankeer iets.' Dat 'iets' bleek ƒ 6 in de week te zijn, waarmede 
hijj  er naar hij meende, best kon komen, daar hij nog wat had overgespaard. Wij hebben 
hemm die ƒ 6 gegeven en nu is hij bij zijn kinderen in Dordt gaan wonen, terwijl hij van 
tijdd tot tijd overkwam om zijn pensioentje te halen.37 

Eenn roerend voorbeeld van krasheid enerzijds en sociaal ondernemerschap anderzijds, 
datt echter in beide opzichten weinig navolging zal hebben gevonden. Niet weinig 
bouwvakarbeiderss begonnen vóór hun zestigste al ernstige tekenen van slijtage te 
vertonen,, en de firma Staal & Haalmeyer stond wat arbeidsvoorwaarden betreft bekend 
alss een witte raaf onder de bouwondernemers. De meeste arbeiders moesten het vóór 
19200 zonder pensioen zien te redden en degenen die na 1920 een uitkering kregen, 
kondenn daarvan nauwelijks de huur voldoen. De oude dag was een zorgelijke tijd, 
diee in afhankelijkheid moest worden doorgebracht. Misschien kon men zo nu en dan 
nogg eens een karweitje doen, misschien kon men bij de kinderen terecht en misschien 
konn men van baas of overheid een karig pensioentje krijgen. Dat lukte echter lang 
niett iedereen. En dan was de armenzorg toch het laatste station. 

Werkk zoeken 

Ziekte,, ouderdom, invaliditeit en werkloosheid hadden allemaal hetzelfde gevolg: 
hett slachtoffer zat thuis en bleef met zijn gezin verstoken van een inkomen uit arbeid. 
Dann moesten andere manieren gevonden worden om brood op de plank te krijgen. 
Inn het geval van werkloosheid lag de eerste actie voor de hand: werk zoeken. Om 
tee beginnen meldde men zich meestal bij de oude patroon of ploegbaas, want 
werkliedenn die dezen kenden, kwamen vaak het eerst in aanmerking.38 Ook speurden 
dee werklozen kranten af naar nieuws over aanbestedingen. Maar doorgaans zocht men 
werkk door eenvoudigweg 'langs de straten te loopenV9 De arbeiders liepen langs werk-

36.. Ibidem, 31081. 
37.. Enquête Staatscommissie i8go, 441. 
38.. Verslag van de Commissie van Onderzoek toestanden bouwbedrijf. ic deel, 27. 
39.. GAA 5408. Résumés der verhooren, 89. 
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enn bouwplaatsen, en sommigen gingen bij patroons aan huis vragen.40 Een opwekkende 
activiteitt was dat niet. 'Men gaat mopperende 's morgens de deur uit [...]', aldus een 
timmermann in 1897. En eenmaal de deur uit moest men soms veel kilometers afleggen. 
'All ee mogelijke moeite heb ik mij gegeven om [...] werk te krijgen', schreef een andere 
timmermann in 1924 aan de armenzorg, 'doch totnogtoe ben ik daar niet in geslaagd, 
alhoewell  ik me zelfs naar buiten heb begeven, steeds te voet, en wel naar Zaandam, 
Hett Gooi, Uitgeest, Amstelveen, Weesp, etc..'41 Timmerlieden zochten werk in het 
timmervakk en hadden niet de neiging om zich daarbuiten te begeven. We hebben 
daarr althans geen aanwijzingen voor kunnen vinden. Anders ligt het met losse, 
ongeschooldee arbeiden als sjouwers, opperlieden en grondwerkers. Ad Knotter heeft 
aangetoondd dat deze zich bij het zoeken naar werk niet tot het bouwvak beperkten. 
Menn werkte ook in andere sectoren, waar los werk werd gevraagd, zoals in de haven.*2 

Dee arbeidsbeurs was, zoals we in hoofdstuk 4 al zagen, geen populair medium. 'In 
hoofdzaakk [ligt dat aan] de oude sleur', zei Pieter Smitt. 'de werkman is van vader op 
zoonn gewend om bij de patroon om werk te vragen. Hij spreekt zijn kennissen en hoort 
datdat er ergens werk is; dan gaat hij naar dien patroon toe. De arbeidsbeurs is bovendien 
tee omslachtig [...].UJ Dat laatste werd beaamd door de metselaarsknecht Van Veelen. 
Hijj  vertelde het verhaal van een timmerman, die door de beurs uit onkunde naar een 
kastenmakerr werd gezonden. 'Dat zegt genoeg', vond hij. Bovendien werkte de beurs 
voorr de bouwvakken te traag, 'omdat in ons vak de persoon wordt genomen op het 
oogenblik,, dat hij noodig is; daar loopt soms nog geen uur over heen'.44 Ook de latere 
versiess van de arbeidsbeurs kregen weinig krediet uit het bouwvak. De timmer-
liedenverenigingg Concordia Inter Nos meldde in haar jaarverslag over 1911 dat de 
arbeidsbeurss noch bij de patroons, noch bij de werklieden in het bouwbedrijf gewild 
was.. En ook niet bij de vakbeweging, want deze had op de beurs geen enkele invloed. 
Inn dagen van strijd, zo meende Concordia, vormde de instelling zelfs een gevaar.45 Pas 
vanaff  1917 schreef een meerderheid van de werkzoekenden zich in. Maar toen was 
datdat dan ook verplicht gesteld, althans voor verzekerden en steuntrekkers. 

Migratie e 

Somss moest men letterlijk ver gaan om werk te krijgen. Zoals in de zomer van het 
jaarr 1888. Toen verscheen in het Nieuws van den Dag een advertentie, waarin 
timmerliedenn werden uitgenodigd in Duitsland te komen werken. Omdat er in die 
zomerr veel werkloosheid heerste, gaven 130 Amsterdamse arbeiders aan de oproep 
gehoorr en vertrokken naar Hamburg.46 Helaas bleek het daar te gaan om een staking, 

40.. Enquête Staatscommissie 1890, 376. 
41.. GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst, dossier 59°97-
42.. Knotter, Economische transformatie, 118. 
43.. Enquête Staatscommissie 1890, 376. Het gaat hier over de arbeidsbeurs van de Maatschappij voor den 

Werkendee Stand. De Centrale Gemeentelijke Arbeidsbeurs werd in 1898 opgericht. 
44.. Enquête Staatscommissie 1890, 20. 
45.. Jaarverslag CIN 1911, 27-28. 
46.. Giele, Arbeidersleven, 88. 
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diee men door de Nederlanders wilde laten breken. De meeste timmerlieden keerden 
dann ook snel terug. 

Di tt wegtrekken om arbeid te vinden was in de tweede helft van de negentiende 
eeuww vrij gewoon; zo was een groot deel van de Amsterdamse bouwvakarbeiders ook 
vann elders gekomen. Ook in het eerste decennium van de twintigste eeuw schroomden 
veell  arbeiders niet hun biezen te pakken, als dat nodig was. De vertrekcijfers hangen 
sterkk samen met de conjunctuur. Dat is bijvoorbeeld goed te zien in de periode 1907-
1908.. Eind 1906 stortte de Amsterdamse woningbouw min of meer in, zoals we eerder 
zagen.. Niet lang daarna, in januari 1907, meldde het Centraal Bureau voorde Statistiek 
datt vele metselaars en opperlieden in Duitsland werkzaam waren.47 Ook in augustus 
wass dit nog het geval: 'Zeer velen zijn naar Duitschland vertrokken.'48 Twee jaar lang 
blevenn deze meldingen doorgaan. Honderden bouwvakarbeiders trokken weg, vooral 
'nieuwbouwers'' als metselaars, opperlieden en stukadoors. 

Inn ons armenzorgbestand treffen we enkele van deze migrerende werklieden aan. 
Dee gebruikelijke gang van zaken was dat de man vertrok en zijn echtgenote met de 
kinderenn achterbleef. Als het dan niet lukte voldoende geld naar huis te sturen kwam 
dee vrouw bij de armenzorg terecht en werd het geval opgetekend. 'Na geruime tijd 
werklooss geweest te zijn is de man naar Duitschland vertrokken om werk te zoeken', 
noteerdee een armenbezoeker in februari 1907 over een 48-jarige stukadoor. 'Hij 
verdientt ƒ 12,- maar moet veel kostgeld betalen, zoodat hij maar ƒ 4,- kan 
overzenden.'499 Dat is niet veel, maar het kon nóg slechter. Een 43-jarige grondwerker 
vertrokk begin 1907 naar Duitsland, maar had in februari nog helemaal geen geld 
overgemaakt.. Terwijl dat niet zijn gewoonte was: hij ging al een paar keer eerder, 
enn slaagde er toen steeds in vier a vij f gulden per week te zenden.50 

Hoee zo'n migratie naar Duitsland in zijn werk kon gaan, kunnen we lezen uit het 
verhaall  van een jonge Amsterdamse timmerman, dat speelt in het jaar 1907: 

'kk Was onder de hand negentien jaar geworden en al een heele timmerman, ofschoon 
nogg niet volleerd natuurlijk. Tot ik voor het eerst eens zonder werk kwam. Bij m'n 
rondgang,, op ander werk uit, sprak ik een timmerman die zoo pas uit Duitschland hier 
wass komen werken, en die vertelde mij dat in Duitschland volop werk was. Twee dagen 
laterr stapte ik te Duisburg uit den trein en de avond vond ik mij in het lokaal van den 
Timmerliedenbondd te midden van een groepje vakgenooten, met wie ik zoo goed en 
zooo kwaad als dat ging zat te koeterwalen. Het eenige Duitsch, dat ik in de gauwigheid 
voorr m'n vertrek uit Holland had geleerd, was: 'Meister, haben Sie bitte Arbeit?' Dat 
gingg dus nogal. Maar den volgenden dag timmerde ik er al lustig op los te Homburg 
amm Rhein [...].J1 

Veell  bouwvakarbeiders zochten dus in deze tijd hun werk buiten Amsterdam, en zelfs 
inn het buitenland, maar hoeveel het er precies waren valt moeilijk te zeggen. Wel veel 
meerr dan in de voorgaande jaren. De commissie die in 1906 de haalbaarheid van een 

47.. Maandschrift CBS (februari 1907). 
48.. Maandschrift CBS (september 1907). 
49.. GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst, dossier 18904 
50.. Ibidem, 18904. 
51.. J.F. Ankersmit, Arbeiderslevens (Amsterdam z.j.) 43. 
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gemeentelijkee werkloosheidsverzekering onderzocht constateerde dat in de periode 
1898-19055 192 van de 2.101 in 1898 aanwezige timmerlieden vertrokken, wat neerkomt 
opp 9,1 procent in totaal en gemiddeld 1,3 procent per jaar.52 Van deze 192 werklieden 
vertrokkenn er overigens 85 naar een gemeente in Noord-Holland, 55 naar een andere 
provinciee en 33 naar het buitenland.53 Voor wat dejaren 1907 en 1908 betreft, krijgen 
wee een indruk uit een jaarverslag van de timmergezellenvereniging Concordia Inter 
Nos.Nos. Een propagandist verzamelde de adressen van 327 ongeorganiseerde timmerlieden. 
Hijj  bezocht van deze lijst 144 werklieden en merkte dat er inmiddels zestien naar het 
buitenlandd waren vertrokken, wat meer is dan een tiende.54 Na de crisis neemt vertrek 
weerr af. Voor de jaren 1909 en 1910 zijn cijfers over de totale bouwvakpopulatie 
beschikbaar.. Maar toen ging het economisch al weer een stuk beter. In 1909 was er 
nogg een klein vertrekoverschot: 562 bouwvakarbeiders vertrokken, terwijl er 539 
binnenkwamen.. In 1910 verheten 426 bouwvakkers de stad, maar daar kwamen er 
7299 voor terug.55 Van de 14.508 bouwvakkers die in 1910 werden geteld vertrok dus 
2,99 procent. 

Hett is onze indruk dat vertrek van bouwvakkers na 1908 niet meer op deze schaal 
iss voorgekomen. Dat is ook wel voorstelbaar: de volgende periode van werkloosheid 
wass 1914-1918 en in die tijd was migratie om voor de hand liggende reden wat minder 
aantrekkelijk.. Daarna was er in de Amsterdamse bouw betrekkelijk veel werk voor 
handen.. In ons armenzorgbestand troffen we in totaal zestien personen (7,7 procent) 
aann die Amsterdam verheten om werk elders te zoeken. Daarvan zochten er elf werk 
inn het buitenland (acht in Duitsland, een in Zuid-Amerika, een in Zuid-Afrika en 
eenn in de Verenigde Staten) en vijf in Nederland. Maar de meeste van deze gevallen 
(negen)) vonden plaats in de periode 1907-1908. Ook in de Maandschriften van het 
CentraalCentraal Bureau voor de Statistiek treffen we na 1908 weinig vermeldingen aan over 
migrerendee bouwvakkers. Alleen in het voorjaar van 1914 volgde nog een keer de 
mededelingg dat 'velen buitenlands werk gaan zoeken*.56 

Bezuinigen,, lenen en belenen 

Deedd een calamiteit als ziekte of werkloosheid zich voor, dan stond het gezin meestal 
voorr de taak rigoureus te bezuinigen. Het eerder aangehaalde budgetonderzoek uit 
19177 biedt daarvan een fraai voorbeeld, waaraan we kunnen zien hoe dit in praktijk 
werkt.. Het gaat om een timmerman van dertig jaar, zijn 32-jarige vrouw, een dochter 
vann acht jaar en twee zonen van zeven en vier.57 Halverwege het vier weken durende 
onderzoekk kwam de man plotseling op straat te staan. Van de ene op de andere dag 

GemeentelijkeGemeentelijke steun bij werkloosheidsverzekering, 51. 
Ibidem,, 111. 
Jaarverslagg CIN, 1 september 1907 tot en met 31 augustus 1908, 10. 
StatistischeStatistische Maandberichten Amsterdam (december 1909 en decemberi9io). 
MaandschriftMaandschrift CBS (juli 1914) 516. 
ArbeidersbudgetsArbeidersbudgets gedurende de crisis ('s-Gravenhage 1917) 66. 
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moestt zwaar bezuinigd worden, vooral op de levensmiddelen. Tabel 19 geeft de 
belangrijkstee besparingen weer. 

TabelTabel 19: Enkele besparingen van een timmermansgezin, ij  februari- 17 maart ïgij 

17-244 feb 255 feb - 3 mrt 4-100 mrt 11-177 mrt 
Aardappelen n 

Wittebrood d 

Bruinbrood d 

Melk k 

Osselappen n 

Gehakt t 

Worst t 

Tabak/sigaren n 

Scheren// haarsnijden 

11 r/2 kg 

688 ons 

400 ons 

7L L 

11 pond 

44 ons 

44 ons 

ƒ0,51 1 

ƒ0 ,35 5 

7'/22 kg 

644 ons 

400 ons 

6»/2L L 

--
4J44 ons 

44 ons 

ƒ 0 , 42 2 

ƒ 0 , 42 2 

55 kg 

400 ons 

566 ons 

3] /2L L 

--
1V22 ons 

22 ons 

ƒ 0 , 20 0 

ƒ 0 , 20 0 

2 ^ k g g 

166 ons 

600 ons 

4/2L L 

--
--
--

ƒ0,20 0 

ƒ0,10 0 

Uitgavenn voor voeding ƒ11,43 
Totalee uitgaven ƒ 21,-

ƒƒ 10,70 

ƒƒ 18,80 

ƒ6,92 2 

ƒƒ 13,055 

ƒ5,45 5 

ƒ11,17 7 

Bron:: Arbeidersbudgetsgedurende de crisis, 's-Gravenhage 1917 

Dee bezuinigingen lijken tamelijk ernstige gevolgen te hebben. Niet alleen moest men 
allee artikelen die een maaltijd maar enigszins kunnen opfleuren schrappen, maar ook 
dee basis van brood en aardappelen werd aangetast. Er kwamen geen alternatieven als 
rijstt of bonen voor in de plaats. Leed het gezin dan honger? Misschien, maar het kan 
ookk zijn dat men hulp van buiten kreeg. Ui t de toelichting blijk t dat het laatste 
inderdaadd het geval was: de buren steunden de vierde week in natura. 

Bezuinigenn bood maar beperkt soelaas. Een inkomen om in bepaalde basis-behoeften 
tee kunnen voorzien bleef nodig. Tabel 20 laat zien hoe door het bovengenoemde gezin 
hett geld voor de derde en vierde week bijeen werd gebracht. De creativiteit was groot, 
maarr aan een ding viel kennelijk niet te ontkomen: het lenen van geld. In het 
onderzoekk van 1917 was bij iets meer dan een kwart (twaalf) van de onderzochte 43 
gezinnenn sprake van schuld. In de bouwvakken was dat misschien een hoger percentage, 
gezienn het feit dat men daar vaker werkloos was dan in de meeste andere 
beroepsgroepen.. Als we mogen afgaan op een brochure van de Centrale Bond voor 
Bouwvakarbeiders,Bouwvakarbeiders, dan stond in 1917 het gros van de bouwvakkers ergens in het krijt : 

Gijj  hebt, zooals bijna alle vakgenooten, dezen winter 4 tot 8 weken zonder werk 
geloopen.. Wat was daarvan het gevolg? Het gevolg was, dat gij u diep in de schuld hebt 
moetenn steken om te kunnen eten en de meest dringende uitgaven te kunnen betalen! 
Denn heelen zomer zit gij daaraan vast en lijdt gij gebrek, omdat gij tijdens den vorst geen 
inkomstenn hebt gehad58 

58.. Eigen schuld ....'., 3. 
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TabelTabel 20: Manieren om te bezuinigen, 1917 

Weekk 3 

Saldoo vorige week 

Vergoedingg voor het halen van brandstoffen voor de buren 

Verkoopp van vodden etc. 

Spaarpenningenn van de kinderen 

Eenn karweitje 

Geleend d 

Totaal l 

Weekk 4 

Werklozenuitkeringg van de vakbeweging 

Toevalligee baten 

Geleend d 

Totaal l 

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

Hett was bijna onontkoombaar. Om een werkloze periode door te komen moest men 
schuldd maken, die men vervolgens weer diende af te doen. De eerste schulden werden 
dikwijl ss gemaakt in de winkel, waar dan 'op de pof gekocht werd. De meeste 
buurtwinkelss waren daar volledig op ingesteld.59 

Ookk het stoppen van de huurbetaling kwam betrekkelijk veel voor, al werd dit 
inn de loop der tijd minder. Di t blijk t uit ons bestand van gezinnen die zich tot de 
armenzorgg wendden. Tabel 21 geeft hiervan een overzicht. De extreme woningnood 
zouu in de periode 1920-1925 wel eens ten grondslag kunnen liggen aan het lagere 
percentage.. Huurders met schuld werden gemakkelijk vervangen door betalende 
huurders. . 

Menn liet de keuze van de huisbaas soms afhangen van de mogelijkheid huurschuld 
tee kunnen maken. De metselaar en bondsbestuurder Jacob van Veelen werd in 1891 
gevraagdd werd of veel leden van de Sociaal-Democratische Bond lid waren van de 
MaatschappijMaatschappij tot het Verkrijgen van Eigen Woningen. Dat bleek inderdaad het geval te 
zijn.. Maar men was daar streng bij de huurbetaling. 'En nu zijn er in Amsterdam vele 
arbeiders',, legde Van Veelen uit, 'die weken lang zonder werk loopen en daarom He ver 
bijj  een huisbaas gaan, die het hun niet zoo erg lastig maakt.'60 

Geldd leende men als het even kon van familie of vrienden. En als die bron was 
uitgeputt dan was er nog de Bank van Leening. 'Ze bestonden de laatste tijd van 
verpandingg en verkoop van goederen', noteerde de armenzorg dan over zo'n gezin. 
Of:: 'Men heeft een en ander verkocht en verpand, maar thans is men geheel uitgeput.' 

ƒ2,07 7 

ƒ0,35 5 

ƒ3,03 3 

ƒ1,47 7 

ƒ2,00 0 

ƒ4,00 0 

ƒƒ 12,92 

ƒ7,20 0 

ƒ0,47 7 

ƒ3,50 0 

ƒ11,17 7 

59.. De Regt, Arbeidersgezinnen, 70. 
60.. Enquête Staatscommissie 1890, 22. 
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TabelTabel 21: Huurschuld, igoo-ig25 

Periode e 

1900-1909 9 

1910-1919 9 

1920-1925 5 

Totaal l 

Aantall  gevallen 

99 9 

143 3 

101 1 

343 3 

Aantall  gevallen met 
huurschuld d 

72 2 

93 3 

14 4 

179 9 

Percentage e 

72,7 7 

65,0 0 

13,9 9 

52,2 2 

Bron:: GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 

Of:: 'Bijna alles wat zij bezaten hebben zij beleend of verkocht.'61 Het verpanden van 
goederenn werd door veel geënquêteerde bouwvakkers genoemd als een tamelijk 
gebruikelijkee handelwijze. Deze conclusie kunnen we ook trekken uit ons armen-
zorgbestand,, zoals tabel 22 laat zien. 

TabelTabel 22: Aantal beleningen en gemiddelde schuld igoy-ig24 

Percentagee Gemiddelde schuld 
1907-1909 9 

1915-1917 7 

1922-1924 4 

Aantall  gevallen 

100 0 

100 0 

102 2 

Mett belening 

64 4 

42 2 

11 1 

644 ƒ 17,41 
422 ƒ 15,63 
10,88 ƒ33,50 

Bron:: GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 

Dee stijging van het gemiddelde bedrag in de laatste periode dient weer gerelateerd 
tee worden aan de stijging van lonen en prijzen. De schuld bedraagt in alle perioden 
ietss minder dan een weekloon. Maar het aantal beleningen loopt terug, net zo als het 
aantall  gezinnen met huurschuld terugloopt. De teruggang wordt bevestigd door de 
gegevenss van de Stads Bank van Leening, zij het wat minder geprononceerd. In de 
periodee 1915-1917 verwerkte de bank gemiddeld 1.087.635 panden, in de periode 
1922-19244 was dit aantal gedaald tot 554.120, ongeveer de helft dus. De daling deed 
zichh voor in de periode 1919-1922, daarna stabiliseerde het aantal zich weer.62 

Voorr een voorschot, verstrekt op gebruikte kledingstukken en gebruikt beddengoed 
rekendee de Stads Bank van Leening in 1913 een rente van zes procent per jaar. Op 
anderee voorschotten was dat dertien procent over de eerste vijfti g gulden en zes procent 
voorr wat daar eventueel nog bovenop kwam. De rente werd berekend over termijnen 
vann vijftien dagen. Als minimum was een termijn verschuldigd. Plus administratie-
kosten,, afhankelijk van de hoogte van het voorschot oplopend van een cent (voor-
schottenn tot een gulden) tot 25 cent (voorschotten van vijfti g gulden of meer).63 

Ontvingg men bijvoorbeeld een voorschot van vijftien gulden, met kleding als 

61.. GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst, dossiers 18027, 18029, 18902. 
62.. Statistische Maandberichten Amsterdam (december 1913 en december 1924). 
63.. De Stads Bank van Leening te Amsterdam. Opgericht in 1614. Bepalingen van het reglement, rente tabellen. 

HaarHaar 300-jarig bestaan 1614-1914 (z.p., z.j.) 7. 
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onderpand,, dan betaalde men twaalf cent administratiekosten plus per vijftien dagen 
eenn bedrag van dertien cent aan rente. Bij andersoortige panden kwam de rente op 
288 cent. Liet men zo'n pand een halfjaar bij de lommerd liggen, dan moest men dus 
ongeveerr anderhalfkeer het bedrag terugbetalen van wat men aan voorschot ontvangen 
had.. De panden moesten trouwens binnen deze periode gelost worden, want na die 
tijdd konden ze verkocht worden. Heel veel kwam dit overigens niet voor. Over de 
periodee 1903-1913 gerekend werd ongeveer drie a vier procent van de panden in de 
verkoopp gedaan.6*  Dat wil zeggen, door de bank, want wat ook wel voorkwam was 
datdat mensen zélf hun lommerdbriefjes verkochten. 'Al eerder heb ik al wat ik had naar 
dee lommert moeten brengen, en ook reeds de briefjes weer moeten verkopen', schreef 
eenn bouwvaksjouwer in 1924, 'doch nu weet ik absoluut niet, waar ik het onderhoud 
voorr mijn gezin vandaan moet halen.'65 Veel van dit soort aanwijzingen komen we 
echterr niet tegen. De meeste beleners waren waarschijnlijk wel in staat hun schuld 
tee voldoen en hun panden terug te halen. 

Dee Stads Bank had in 1913 twaalf filialen in Amsterdam. Daarnaast bestonden er 
particulieree instellingen. In de negentiende eeuw genoten deze de voorkeur, althans 
volgenss de ümmermansknecht Wolfswinkel. 'Gewoonlijk gaat men naar particuliere, 
niett naar stedelijke, omdat de laatste niet alles aanneemt', vertelde hij de onderzoeks-
commissiee in 1897.66 De twintigste-eeuwse bouwvakkers uit ons armenzorgbestand 
daarentegenn verkozen meestal de Stads Bank, zoals tabel 23 laat zien. Niet alleen is 
hett aantal verpandingen bij de Stads Bank groter, maar ook de uitstaande bedragen 
overtreffenn die van de particuliere instellingen. 

TabelTabel 23: Beleningen bij de Stads Bank en bij particuliere instellingen, igö7-ig246? 

1907-1909 9 

1915-1917 7 

1922-1924 4 

n n 

100 0 

100 0 

102 2 

Aantal l 

56 6 

41 1 

10 0 

Stadss Bank 

% % 

62,2 2 

80,4 4 

71 1 

Gemiddeld d 
bedrag g 

ƒ15,14 4 

ƒƒ 14,64 

ƒ31,65 5 

Aantal l 

34 4 

10 0 

4 4 

Particulier r 

% % 

37,8 8 

19,6 6 

29 9 

Gemiddeld d 
bedrag g 

ƒ7,82 2 

ƒ5,61 1 

ƒƒ 13,00 

Bron:: GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 

Dezee voorkeur zal vermoedelijk met de tarieven te maken hebben. De Stads Bank 
bestondd al sinds 1614 en had geen winstoogmerk. Men regelde de tarieven zodanig, 
datt de kleinere panden in de gunstiger termen vielen. Vandaar ook de lagere rentes 
voorr kleding en beddengoed. 

64.. De Stads Bank van Leening; berekening op grond van tabellen op p. 6 en 14. 
65.. GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst, dossier 64009. 
66.. GAA 5408. Résumés der verhooren, 45. 
67.. Met aantal wordt bedoeld: het aantal keren dat men opgaf bij de Stads Bank dan wel bij een 

particulieree instelling een of meer panden in belening te hebben gegeven. De meeste beleners hadden 
zowell  bij de Stads Bank als bij particuliere instellingen panden uitstaan. Vandaar de verschillen met 
dee voorgaande tabel Aantal beleningen en gemiddelde schuld, 1907-1924. 
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Sparen n 

Alss iemand goederen beleent en later in staat blijk t de panden te lossen, dan zou hij 
inn theorie ook het omgekeerde moeten kunnen doen: geld opzij leggen voor 
noodgevallen.. Toch kwam men daar maar zelden toe, zo lijk t het. In de jaren negentig 
wass het al mooi als er wat voorraden voor de winter konden worden gevormd. De 
metselaarsgezell  Van Veelen zei in 1891 er steeds voor te zorgen tegen de winter genoeg 
aardappelenn en steenkool in huis te hebben.68 Maar dat lukte niet iedereen. De 
timmermann Van der Valk was ook gewoon brandstoffen en aardappelen te sparen voor 
dee winter, maar in het jaar 1897 was hij daarin niet geslaagd, zo vertelde hij.69 

Dee commissie die in 1898 de toestand in de bouwbedrijven onderzocht, trok de 
conclusiee dat er niet veel gelegenheid tot sparen was, zeker niet om meer dan enkele 
wekenn van te leven.70 De onregelmatigheid van de arbeid speelde de bouwvakker 
daarbijj  parten. Men heeft niet de hele zomer werk, verklaarde de timmerman H.S. 
Harren.. 'Houdt men iets over, dan zijn er altijd nog oude gaten die gevuld moeten 
worden.'71 1 

Datt was inderdaad een probleem. Zat men eenmaal in het ritme van schulden en 
aflossen,, dan kwam men daar niet gemakkelijk uit. Er was een nauwelijks op te brengen 
matee van zelfdiscipline voor nodig. Onmiddellijke behoeftebevrediging genoot dan 
ookk meestal de voorkeur. Dat is niet geheel onbegrijpelijk: als een arbeidersgezin op 
dee rand van het bestaansminimum leefde, en het had eens wat meer te besteden, dan 
zullenn de gedachten in veel gevallen eerder uitgegaan zijn naar een stukje varkensvlees 
dann naar het spaarvarken. Met name ongeschoolde arbeiders, zegt de sociologe Al i 
dee Regt, leefden bij de dag en verdedigden dit door te zeggen dat zij ook wel eens 
rechtt hadden op iets extra's. 'Het besef dat zij er toch nooit in zouden slagen genoeg 
tee sparen om in slechte tijden redelijk van te kunnen leven, speelde bij deze houding 
waarschijnlijkk een rol.'7i 

Volgenss De Regt gingen de geschoolde arbeiders met hogere lonen wel steeds meer 
tott sparen over. Ook Elles Bulder stelt dat er door Nederlandse arbeiders rond de 
eeuwwisselingg wel degelijk werd gespaard. In de periode 1881-1919 behoorde 26-34 
procentt van de inleggers bij een spaarbank tot de arbeidersklasse, zo becijferde zij.71 

Tochh is bij de Amsterdamse bouwvakgezinnen in het eerste kwart van de eeuw van 
eenn dergelijke spaarlust nog weinig merkbaar. In het budgetonderzoek van 1917 troffen 
wee inderdaad arbeiders aan die er in slaagden iets te sparen. Maar dit is toch vrij 
uitzonderlijk.. Van de 43 gezinnen tellen we er vij f die wat geld opzij kunnen zetten. 
Hett budgetonderzoek uit 1927 biedt ons het volgende resultaat: 

68.. Enquête Staatscommissie i8go, 19. 
69.. GAA 5408. Résumés der verhooren, 61. 
70.. De toestand der werklieden, 31. 
71.. GAA 5408. Résumés der verhooren, 48. 
72.. De Regt, Arbeidersgezinnen, 72. 
73.. E.A.M. Bulder, 'Sparen 1881-1940*, in Jacques van Gerwen en Marco H.D. van Leeuwen ed., Studies 

overover zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen 
(Amsterdam/Denn Haag 1998) 702. 
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TabelTabel 24: Overschotten en tekorten, 192J 

Inkomenn per 
week k 

-ƒ34 ,61 1 

ƒƒ 34,61 -ƒ 46,15 

ƒƒ 4 6 , 1 5 -/ 69,23 

Aantall  gezinnen 
mett tekort 

17 7 

22 2 

6 6 

Aantall  gezinnen 
mett overschot 

4 4 

28 8 

11 1 

Percentage e 
gezinnenn met 

overschot t 

19,1 1 

56 6 

64,7 7 

Gemiddeld d 
overschott per 

week k 

ƒ2,05 5 

ƒ2,10 0 

ƒ2,30 0 

Bron:: Huishoudrekeningen van 212 gezinnen, 1927 

Bijnaa de helft; van gezinnen houdt wel wat over, maar het overschot is te verwaarlozen. 
Perr jaar komt het gemiddeld neer op iets minder dan twee weeklonen. Ook onze 
databasee van bouwvakkers die in aanraking kwamen met de armenzorg bevat weinig 
spaarders,, al is dat om voor de hand liggende redenen wel voorstelbaar. In 12 van de 
3599 gevallen vermeldde het dossier dat het gezin nog een tijdje had geleefd van gespaard 
geld,, alvorens zich tot de armenzorg te wenden. Sparen lukte dus meestal niet. Waarom 
slaagdee men er dan meestal wel in schulden met rente af te lossen? We moeten het 
misschienn zo zien: schulden aflossen had een hogere prioriteit dan vlees op tafel of 
nieuwee schoenen, omdat het eenvoudigweg moest. Maar voor sparen gold dat niet. 
Menn kwam in de regel dan ook pas tot sparen als voldaan was aan een aantal behoeften 
inn de consumptieve sfeer. 

Verzekerenn tegen werkloosheid 

Perr gezin legde men dus nauwelijks geld weg voor slechte tijden, maar misschien deed 
menn dat wél op een collectief niveau. Men kon zich verzekeren, met andere woorden. 
InIn hoofdstuk 4 hebben we al gezien wat voor regelingen er op dat gebied bestonden 
enn wat deze te bieden hadden. Nu de vraag: in hoeverre maakten de bouwvakarbeiders 
daarvann gebruik? 

Wildee men zich tegen werkloosheid verzekeren, dan moest men lid worden van 
eenn vakvereniging. Er was geen andere manier. Verwonderlijk is dat niet: een 'vrije' 
enn volledig dekkende particuliere verzekering tegen werkloosheid was een onhaalbare 
kaart.. De Commissie van Onderzoek naar de toestand der werklieden in de bouwbedrijven 
tete Amsterdam legde in 1898 uit waarom: 'Van den aanvang af zou zulk een kas het 
allermeestt de slechtere risico's tot zich trekken, hetgeen de premie zou doen stijgen 
tott eene hoogte, die voor de beurs van den werkman onbereikbaar is.' 

Eenn simpel rekenvoorbeeld kan dit verduidelijken. In 1898 waren 1.027 timmer-
liedenn aangesloten bij een vakvereniging. In de eerste helft van dat jaar waren 320 
vann hen gezamenlijk 2.901 weken werkloos.74 Stel nu, dat we hun een tientje per week 
zoudenn willen uitkeren, dan zou dat ƒ 29.010 kosten. Om dat bedrag op te brengen 
zoudenn de 1.027 werklieden wekelijks elk/1,08 aan premie moeten betalen. Nu waren 

74.. De toestand der werklieden (Amsterdam 1906), bijlage D. 
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dee omstandigheden in het eerste halfjaar van 1898 wel extreem, met een 
werkloosheidspercentagee van 31,2 procent en een gemiddelde werkloze periode van 
ruimm negen weken. Maar ook bij lagere cijfers, laten we zeggen zes procent en vijf 
weken,, komen we nog uit op een premie van twaalf cent per week. Dat was het bedrag 
waarvann de commissie zich afvroeg of de werklieden dat voor een verzekering zouden 
overr hebben. De eerder genoemde timmermansknecht Wolfswinkel dacht van niet: 
'Voorall  niet diegenen, die vrij geregeld werk hebben, zouden er voor te vinden zijn.'75 

Daarr zit inderdaad de crux: in ons rekenvoorbeeld gaan we ervan uit, dat ook deze 
'goede'' risico's meebetalen. Bovendien nemen we aan dat het bestaan van de 
verzekeringg het aantal werklozen niet verder omhoog jaagt. Dat was wel de vrees van 
veell  tijdgenoten. De timmerman Iteljaan bijvoorbeeld zei in 1897 te vrezen dat er 
'eenn klasse van vaste premietrekkenden' zou komen. En bovendien vond hij een 
verzekeringsuitkeringg voor iemand die nog kon werken vernederend, maar dat was 
eenn andere kwestie.76 

Tochh waren er in de eerste jaren van de twintigste eeuw vakverenigingen die een 
werklozenkass oprichtten. In Amsterdam besloot Concordia Inter Nos hiertoe per 
referendumm in 1905. De contributie werd met veertien cent verhoogd en kwam 
daarmeee op veertig cent per week.77 De Amsterdamse afdeling van de Nederlandsche 
SchildersgezellenbondSchildersgezellenbond volgde in januari 1906.78 Ook de Gecombineerde Christelijke Timmer-
liedenlieden Vereeniging en de Amsterdamse afdeling van St. Joseph bleken in 1907 over een 
kass te beschikken.79 Maar in tegenstelling tot Concordia was bij deze verenigingen de 
verzekeringg niet verplicht gesteld.80 

Dee werklozenkassen waren niet toereikend. De leden konden niet de hoge 
contributiess opbrengen die nodig waren om gedurende een redelijke tijd een 
behoorlijkee uitkering te waarborgen.8' Duidelijk werd dat een adequate werkloosheids-
verzekeringg niet mogelijk was zonder overheidssteun. In 1907 kwam deze er van de 
kantt der gemeente, zoals we in hoofdstuk 4 zagen. De gemeentelijke bijdrage maakte 
dee verzekering aantrekkelijker, maar toch niet zodanig dat men zich meteen en masse 
aansloott bij de verzekerende vakverenigingen. Wel begonnen steeds meer vakbonden 
nuu een werklozenkas. Vanaf 3 maart 1910 waren ook de leden van de Centrale Bond 
vanvan Bouwvakarbeiders verzekerd. Zelfs enkele syndicalistische verenigingen kwamen 
overr de streep, 'trots alle theorieën, welke verzekeringsfondsen als uit den booze 
verwerpen'.. Zo kwam de metselaarsvereniging Door Verbroedering Verbetering in 
novemberr 1907 over een kas te beschikken en volgde de timmerliedenvereniging Bewust 
StrevenStreven in 1910.82 

75.. GAA 5408. Résumés der verhooren, 45. 
76.. Ibidem, 57. 
77.. Jaarverslag CIN 1 september 1904 tot en met 31 augustus 1905, 8. 
78.. Verzekering tegen werkloosheid. Rapport betreffende den stand en de ontwikkeling der werkloosheidsverzekering 

enen over eene van Rijkswege te treffen regeling, uitgebracht door eene commissie, ingesteld door het bestuur van 
hethet Ned. Verbond van Vakvereenigingen (z.p. 1914). 

79.. Maandschrift CBS (juni tot en met augustus 1907) paragraaf Gemeentelijk Werkloozenfonds. 
80.. Gemeentelijke steun bij werkloosheidsverzekering, 36. 
81.. Op hechte fundamenten, 78. 
82.. Statistische Maandberichten Amsterdam (november 1907) 17; (december 1910) 22. 
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Watt leverde dit alles op? Een groeiend aantal verzekerden tot 1920, toen ongeveer 
dee helft van het aantal bouwvakkers lid was van een vakvereniging met kas. Maar dit 
wass een uitzonderlijk groot aantal, zoals we uit grafiek 2 kunnen aflezen:83 

GrafiekGrafiek 2: Percentage tegen werkloosheid verzekerden op het totaal aantal bouwvakkers 1906-1925 

Bron:: Statistische Maandberichten Amsterdam, 1906-1927 

Dee grafiek geeft het aantal verzekerden weer, maar dat houdt niet in niet dat dezen 
perr se in de verzekering wilden zijn. Men kon niet anders verzekerd zijn dan via de 
vakverenigingg en naast de werkloosheidsverzekering konden er andere redenen zijn 
waaromm men daarvan lid wou worden. De jurist Goedhart zei het in 1926 zo: 'Er zullen 
verzekerdenn zijn, die zich gaarne aansloten bij een vakorganisatie, doch voor de 
verzekeringg niet gevoelen, en daarnaast zullen er verzekerden zijn te vinden, voor 
wiee de verzekering doel en de vakorganisatie het tot dat doel node aanvaard middel 
is.'844 En misschien was er ook een categorie die eigenlijk wel verzekerd zou willen 
zijn,, maar de vakvereniging daartoe geen acceptabel medium vond. Zo maakt het 
armenzorgarchieff  melding van een bouwvakker die geen lid was van een bond, en 
duss via deze weg geen uitkering kreeg, 'omdat zijn principes niet strookten met die 
vann de organisatiebestuurders'.8s 

Dee vraag is dus waarom iemand zich wel of niet tegen werkloosheid wilde 
verzekeren.. Als we de koppelverkoop met het vakbondslidmaatschap even buiten 

83.. Statistische Maandberichten Amsterdam, 1906-1927. De percentages zijn verkregen door de hoeveelheden 
verzekerdee vakbondsleden te relateren aan het totaal aantal bouwvakarbeiders. Het aantal 
bouwvakkerss op grond van de beroepstellingen van 1899, 1909, 1920 en 1930. De tussenliggende 
jarenn zijn geïnterpoleerd. 

84.. Goedhart, De ontwikkeling van de werkloosheidsverzekering, 123. 
85.. GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst, dossier 58898. 
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beschouwingg laten, dan kunnen we stellen dat de aantrekkelijkheid van de 
werkloosheidsverzekeringg werd bepaald door vier factoren: i) de hoogte van de premie, 
inclusieff  het lidmaatschap van een bond, in verhouding tot het loon 2) de hoogte van 
dee uitkering, 3) de lengte van de uitkering 4) het risico werkloos te worden. De 
verhoudingg tussen deze factoren bepaalde de lust tot deelname. De loop van de grafiek 
geeftt deze verhouding in zekere mate weer. 

Inn 1910 was deze nog vrij ongunstig. Bij de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders, 
diee op 3 maart 1910 was begonnen met een werklozenkas, betaalden metselaars en 
opperliedenn vijftien cent contributie en kreeg men vijfti g cent uitkering per dag 
gedurendee vijfti g werkdagen per kalenderjaar. Een timmerman betaalde bij Concordia 
enn St. Joseph veertien cent, terwijl de uitkering zestig cent bedroeg gedurende vijfti g 
dagen.866 De syndicalistische verenigingen boden ongeveer hetzelfde pakket. Door 
VerbroederingVerbroedering Verbetering keerde vijfti g cent per dag uit gedurende 48 dagen per jaar 
enn Bewust Streven drie gulden per week voor zes weken per jaar.87 Veel ontliep het 
elkaarr dus niet: drie gulden per week was ongeveer de norm. De gemeente deed er 
dann nog een bedrag bij: van maart tot en met december 75 procent van de bonds-
uitkeringg en in de overige maanden honderd procent. Alles bij elkaar kwam het bedrag 
inn 1910 voor een metselaar of opperman dus neer op ƒ 5,25 tot ƒ 6,-. Waarbij de 
uitkeringg na zes dagen werkloosheid begon en na twee maanden weer ophield. 

Bijj  de verzekeringspremie moet nog de contributie voor het vakbondslidmaatschap 
wordenn opgeteld. De Centrale Bond van Bouwvakarbeiders rekende een vol uur van het 
'alss regel ter plaatse geldend loon' plus een cent.88 Voor Amsterdamse metselaars zal 
ditt in 1910 dus op ongeveer 37 cent gekomen zijn. Vakbondslidmaatschap en werkloos-
heidsverzekeringg te samen kostten dan wekelijks 52 cent. Natuurlijk bood het 
vakbondslidmaatschapp ook nog andere voordelen, maar in elk geval kon men in 1910 
niett tegen werkloosheid verzekerd zijn voor een lager bedrag. Voor hetzelfde geld 
konn men dertien kil o aardappelen kopen, of acht ons ossenlappen.89 Balancerend op 
dee rand van het bestaansminimum moest men dan, als we het wat prozaïsch mogen 
stellen,, de volgende afweging maken: óf we ontvangen tijdens een volgende periode 
vann werkloosheid gedurende twee maanden ongeveer een derde van ons loon aan 
uitkering,, óf we eten nu twee, drie dagen per week vlees. Voor de meesten viel de 
keuss niet in het voordeel van de werkloosheidsverzekering uit. 

Tochh kregen de bonden in de loop van het volgende decennium steeds meer 
verzekerdee leden. Dat kan te maken hebben met een toenemende organisatielust, maar 
hett is niet onaannemelijk dat de werkloosheidsverzekering daarbij eveneens een rol 
speelde.. Dat kunnen we bijvoorbeeld zien aan de piek in grafiek 2, die zich voordeed 
tussenn 1919 en 1922. Het kan haast niet anders dan dat deze verband houdt met de 
Werkloosheidsverzekeringsnoodwet,Werkloosheidsverzekeringsnoodwet, die voorzag in een extra overheidsbijdrage aan de 

86.. Verzekering tegen werkloosheid, 96 en 120. 
87.. Ibidem, 134. 
88.. Gij hebt geen andere keuze. Enkele opmerkingen van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders over de 

noodzakelijkheidnoodzakelijkheid van organisatie (z.p., z.j. [1910]) 4. 
89.. Berekeningen op grond van: Arbeidersbudgets gedurende de crisis. Hierin wordt ook het prijspeil van 

1911 o gegeven. 
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bonden.. Deze werden daardoor in staat gesteld de uitkeringen gedurende ten minste 
negentigg dagen te verstrekken, 'tot een zoodanig bedrag, dat daaruit het noodzakelijke 
levensonderhoudd der werklooze leden kan worden bekostigd'.90 De wett ging in op 3 
novemberr 1919. Ruim twee jaar later, per 1 januari 1922, verviel de extra bijdrage weer. 

Naa 1921 werd de verzekering dus weer onvoordeliger. Een aanzienlijke afname 
vann het aantal verzekerden was daarvan het gevolg. Over heel Nederland gerekend 
wass in 1921 circa 23 procent van de arbeiders tegen werkloosheid verzekerd. In 1926 
wass dit percentage verminderd tot 17,5 procent.9' Uit grafiek 2 blijkt overigens dat 
dee Amsterdamse bouwvakkers op hogere percentages zaten. Het ligt voor de hand 
datdat dit te maken heeft met het tamelijk grote risico dat men in de bouw liep werkloos 
tee worden. De afweging valt dan al gauw wat anders uit. 

Dee calculatie kan natuurlijk ook per bouwvakker verschillen. Sommige werklieden 
liepenn nu eenmaal een grotere kans werkloos te worden dan andere. Het is logisch 
datt degenen die een groter risico liepen eerder geneigd waren zich hiertegen te 
verzekeren.. Het eerder genoemde werkloosheidsonderzoek van 1927 wijst in die 
richting.. Er waren in Amsterdam toen 2.252 werkloze bouwvakkers. Daarvan was 
52,66 procent georganiseerd in een vakvereniging met een werklozenkas.9*  Raadplegen 
wee nu grafiek 2, dan zien we dat in 1927 het totale aantal verzekerde bouwvakkers 
niett boven de dertig procent uitkomt. Maar we kunnen ook per vak verschillen 
constateren.. Al eerder zagen we dat timmerlieden gemiddeld minder vaak werkloos 
warenn dan bijvoorbeeld metselaars. En inderdaad: werkloze grondwerkers, heiers, 
metselaars,, voegers, opperlieden en sjouwers zijn in 1927 voor rond de 66 procent 
georganiseerdd in verenigingen met een kas, terwijl de timmerlieden niet verder komen 
dann 47,6 procent. 'Slechte risico's' verzekeren zich dus inderdaad vaker. 

Verzekerenn tegen ziekte 

Ziektee of tijdelijke invaliditeit waren de andere oorzaken waardoor men tijdelijk van 
inkomenn verstoken kon blijven. Bovendien bracht ziekte vaak extra kosten met zich 
mee.. Men moest zich onder behandeling stellen van een arts, in een ziekenhuis 
verblijvenn of medicijnen aanschaffen. 

Wee zagen in het vorige deel al dat in de bouw reeds vóór de eeuwwisseling 
verzekeringg tegen ziekte een vrij veel voorkomend verschijnsel was. De belangrijkste 
verzekeraarr was Amstels Bouwkring, een organisatie van werkgevers die gezamenlijk 
eenn fonds beheerden. Werklieden betaalden tien cent premie per week en de patroons 
dedenn daar nog eens tweeëneenhalve cent bij. De uitkering bedroeg begin jaren 
negentigg zes gulden per week gedurende twintig weken, en de daarop volgende tien 
wekenn drie gulden.91 De Staatscommissie van 1890 vroeg aan de aannemer Haalmeijer, 
eenn van de initiatiefnemers van Amstels Bouwkring, of deze uitkering niet aan de lage 

90.. Handleiding voor gemeentebesturen, 9. 
91.. Goedhart, De ontwikkeling van de werkloosheidsverzekering, 121. 
92.. Rapport der Commissie van Onderzoek 1927, 92. 
93.. Enquête Staatscommissie 1890, 440. 
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kantt was. Dat vond Haalmeijer eigenlijk ook wel, maar de arbeiders zélf wilden volgens 
hemm niet verder gaan, omdat zij misbruik vreesden. Ter illustratie voerde hij een 
voorbeeldd aan: 

Wijj  hebben een werkman gehad, die niets scheelde, dan dat zijn verstand beneveld was, 
hijj  kon dus niet werken en heeft twee jaar lang de minimum-uitkeering van ƒ 1,50 gehad, 
maarr zijn medewerklieden die hem zagen wandelen, vonden dit alless behalve aangenaam.94 

Niett alle werklieden waren even gecharmeerd van Amstels Bouwkring. 'In de bestaande 
omstandighedenn is dat haast een verplichting', zei de timmermansknecht Pieter Smitt, 
'maarr goed is het niet. [...] De werkman [zou] zooveel moet[en] verdienen, dat hij 
watt voor den kwaden dag kon overleggen, zonder tot deelneming aan een dergelijke 
zaakk verplicht te kunnen worden.'95 Een meer praktisch bezwaar was dat men zijn 
rechtt en dus zijn geld kwij t was, als men overging naar een werkgever die geen lid 
wass van het fonds. Vele bouwvakkers wisselden noodgedwongen nogal eens van 
werkgever,, dus de kans dat dit zou gebeuren was niet denkbeeldig. De timmerman 
Oosterhofff  had nog een ander probleem. Het boekje dat men moest laten aftekenen 
doorr de patroon, werkte naar zijn mening als een soort van livret, dat het gehalte van 
dee arbeider aangaf. De arbeiders geloofden, zo zei hij , dat bij aftekening van het boekje 
doorr de patroon een of ander geheim teken werd geplaatst.96 Hoe dan ook: 
werkgeversinitiatievenn als Amstels Bouwkring oogstten niet alom bewondering, en 
werdenn van arbeiderszij de met enig wantrouwen bezien. Dat neemt niet weg dat de 
velenn deelnamen aan het fonds. Aantallen kennen we echter niet. Volgens de aannemer 
Kosterr waren in 1891 zo'n tachtig patroons lid van Amstels Bouwkring. Maar hoeveel 
werkliedenn deze vertegenwoordigden kon hij niet zeggen.97 

Bovendienn waren er nog andere mogelijkheden om zich tegen ziekte in te dekken. 
Dee stukadoorspatroon Cornet vertelde in 1898 dat zijn personeel een onderling 
ziekenfondss had, omdat zij niet in Amstels Bouwkring wilden.yS Bij het schildersbedrijf 
Vann der Wielen had het personeel geen fonds, maar was er iemand ziek, dan gaven 
dee overige personeelsleden elk wekelijks tien cent. De patroon deed daar dan nog 
eenn gulden b i j . " Een andere schildersgezel zei dat in zijn bedrijf ziekteverzekering 
niett voorkwam. Maar bij zijn vorige baas had hij elke zaterdag twee cent moeten 
storten.. Ui t het zo gevormde fonds kregen ze dan een uitkering bij ziekte.100 Een 
grondwerkerr was lid van de R.K. Volksbond. Hij betaalde daar zes cent contributie 
enn tien cent voor een ziekenfonds. Als hij ziek was kreeg hij een uitkering van ƒ 4,8o.IGI 

Dee meeste vakverenigingen deden aan ziekteuitkeringen. Leden van Concordia Inter 
NosNos ontvingen rond 1910 per dag negentig cent aan uitkering. De Centrale Bond van 

94.. Ibidem, 441. Hoe deze twee jaar te rijmen viel met de maximum uitkeringsduur van 30 weken 

vermelddee Haalmeijer niet. 

95.. Ibidem, 381. 

96.. Ibidem, 266. 

97.. Ibidem, 422. 

98.. GAA 5408. Résumés der ve rhoo ren jo i. 

99.. Ibidem, 111. 

100.. Ibidem, 116. 

101.. Ibidem, 125. 
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BouwvakarbeidersBouwvakarbeiders hanteerde in 1912 een systeem met zeven loonklassen. Afhankelijk 
vann het loon betaalde men 15 tot 35 cent contributie per week, waarbij de 
ziekteuitkeringg varieerde van ƒ 2,25 tot ƒ 5,25. Men had recht op uitkering als men 
langerr dan een jaar lid was. De uitkering ging in na zeven werkdagen en duurde 
maximaall  zestig dagen.I02 In 1917 werd het laagste uitkeringsbedrag verhoogd tot ƒ 2,50 
enn het hoogste tot ƒ 6,-.'°3 In de Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond, waarin 
dee beide bovengenoemde bonden in 1919 werden verenigd, bedroeg de uitkering 
perr werkdag drie uur plaatselijk loon van een timmerman. In Amsterdam zal dat zijn 
neergekomenn op zo'n vijftien gulden per week. De uitkering ging in op de tweede 
dagg van de ziekte. Per jaar werd hoogstens 108 maal het uurloon uitgekeerd, wat 
betekentt dat niet meer werd betaald dan 36 dagen.104 

Maarr ziekteverzekering was toen al van minder belang geworden. In de loop der 
tij dd werden steeds meer bouwvakarbeiders bij ziekte doorbetaald door hun werkgever. 
Zoalss we in hoofdstuk 4 zagen kwam men in de CAO van 1909 nog overeen dat 
ziektedagenn niet zouden worden doorbetaald. Vanaf 1912 echter waren in de meeste 
CAO'ss de desbetreffende artikelen 1638c en 163 8d van het Burgerlijk Wetboek wel 
vann toepassing verklaard. In de door Concordia per 1 mei 1913 afgesloten CAO was 
bepaaldd dat de uitkering bij ziekte zou ingaan op de derde dag, zeventig procent van 
hett loon zou bedragen, en niet langer zou duren dan vier weken. Helemaal gerust 
opp de goede afloop waren de bestuurders van Concordia trouwens niet. In een toelichting 
aann hun leden wezen zij erop, dat het nu maar eens uit moest zijn met het tekenen 
vann contracten waarin artikel 1638c en d waren uitgeschakeld.105 

Dee vier weken uitkeringstijd werden langzamerhand wat opgerekt. Zo was in de 
schilders-CAOO van 1921 de duur van de uitkering op ten hoogste dertien weken per 
kalenderjaarr bepaald, terwijl dit tevoren zes weken was.106 De zeventig procent van 
hett loon werd na 1912 de gebruikelijke norm. Als de werkgever uitkeerde, dan deden 
dee vakbonden dat doorgaans niet. De meeste hadden bepaald dat het totaal aan 
uitkeringenn de zeventig procent niet te boven mocht gaan. Wel kon de vakbonds-
uitkeringg ingaan zodra de werkgeversuitkering was afgelopen. 

Eenn vrij bont geheel van regelingen kortom, en het is dan ook lastig uit te maken 
welkk percentage van de werklieden zich in de loop der tijd tegen ziekte had ingedekt. 
Dee onderzoekscommissie van 1897 concludeerde dat de verzekering tot uitkering bij 
ziektee in de bouw vrij algemeen genoemd mocht worden. Als dat inderdaad zo is dan 
liepenn de Amsterdamse bouwvakarbeiders vóór op de landelijke ontwikkeling. Ui t 
eenn in 1912 gedaan onderzoek blijk t dat in dat jaar in de provincie Noord-Holland 
488 procent van de arbeiders zich hadden verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van 

102.. De Eerste vijfjaar van ons bestaan, van 18 november igo6 tor 31 december 1911. Centrale Bond van 
Bouwvakarbeiderss in Nederland (Amsterdam 1913), 21. 

103.. Verslag van het zevende congres van den Centrale Bond van Bouwvakarbeiders in Nederland (z.p., z.j.) 59. 

104.. Statuten. Huishoudelijk reglement. Reglement werkloozenkas. Algemeene Ned. Bouwarbeidersbond (z.p., 

z j .. I1919]), 19-
105.. Ter voorlichting aan de leden. Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond. Afdeeling Amsterdam 

'Concordiaa Inter Nos' (Amsterdam 1913) 7-8-

106.. Collectieve Overeenkomst, regelend de arbeidsvoorwaarden in het schildersbedrijf in Nederland, 1919 en 1921 

(z.p.,, z.j.). 
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ziekte.. Over heel Nederland was dit 35 procent.107 Vanaf 1912 was in elk geval voor 
eenn groot deel van de arbeiders die onder een CAO werkten, een uitkering verzekerd. 
Inn 1920 was dat 61 procent, in 1925 was dit percentage gestegen tot 88.108 Tegen die 
tij dd werkte verreweg het grootste gedeelte van de bouwvakkers onder een collectieve 
arbeidsovereenkomst.. Vakbondsverzekeringen en particuliere regelingen kregen toen 
meerr een aanvullend karakter. 

Wederzijdsee hulp 

Dee niet bij een vakvereniging aangesloten of anderszins verzekerde arbeiders hoefden 
bijj  werkloosheid of ziekte niet op hulp van deze zijde te rekenen. Kon men zichzelf 
niett redden, dan moest men zich verlaten op de hulp van anderen. In de meeste gevallen 
wass dit de overheid, maar het kon ook zijn dat familie, buren of collega's bijsprongen. 

Menn zou dit laatste kunnen zien als een informele wijze van verzekeren. De ons 
reedss bekende t immerman Oosterhoff vertelde in 1891 van een kennis, een stukadoor, 
diee van de steiger was gevallen en nu al twee jaar in het Binnengasthuis lag. Al die 
tij dd hadden zijn oude patroon en zijn maats hem per week vijf , zes of zeven gulden 
bezorgd,, 'met kwartjes bij elkander geschraapt'.109 Het principe is simpel: wie lapt voor 
eenn zieke of ontslagen collega, kan iets terug verwachten als hém een keer onheil 
overkomt.. Wi e de buren helpt als zij in moeilijkheden zitten, mag er op rekenen dat 
dee gunst ooit geretourneerd wordt. Het zijn stortingen in het verzekeringsfonds van 
dee gunsten, zou men kunnen zeggen. 'Niemand van de kameraden zal weigeren voor 
eenn klein bedrag te tekenen, want ieder denkt: "heden hij , morgen ik'" legde 
gedenkboekschrijverr Andries Leusink uit. 'En niets geven zou tot gevolg kunnen 
hebbenn dat men zo'n "harde" links Het liggen als hij in nood zat."10 Het laat zich 
aanzienn dat dit principe eerder opging bij arbeiders met een vast dienstverband dan 
bijj  degenen die slechts kort bij een baas of ploeg dienden. 

Veell  weten we echter niet over het onderlinge hulpbetoon, want de bronnen hebben 
weinigg informatie te bieden.1" Als de buurvrouw een pan soep kwam brengen werd 
ditt doorgaans niet opgetekend. En dat geldt voor de meeste zaken in deze sfeer. Men 
hadd er zelfs belang bij dit niet vast te leggen, want moest men zich tot de armenzorg 
wenden,, dan werd de informele hulp als een goede reden beschouwd om de uitkering 

107.. Onderzoek naar de in Nederland bestaande bestaande fondsen tot ondersteuning van arbeiders bij ziekte ('s-Gravenhage 
1912)) 84. 

108.. Marco H.D. van Leeuwen, 'Collective Agreements, Unions and Welfare in the Netherlands, c. 1910-
1960',, in Ad Knotter, Bert Altena, Dirk Damsma ed., Labour, social policy and the welfare state 
(Amsterdamm 1997) 73-82, alhier 75. 

109.. Enquête Staatscommissie 1890, 265. 
110.. Op hechte fundamenten, 24. 
u i .. Zie bijvoorbeeld: Vincent Sleebe, 'Burenhulp tussen 1890 en 1950', in Van Gerwen en Van Leeuwen, 

StudiesStudies over zekerheidsarrangementen, 728-730. Sleebe moet constateren dat het moeilijk is om na te 
gaann wie en onder welke omstandigheden hulp werd gegeven. Ook familiale hulp is moeilijk te 
onderzoeken,, zo zeggen Raneke van Daalen en AH de Regt ('Familiale hulp 1890-1950', 707) in 
dezelfdee bundel. 
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niett te geven ofte verlagen. Sterker nog: in de Armenwet van 1912 was vastgelegd 
datdat ondersteuning pas kon worden gegeven als onderhoudsplichtige verwanten daartoe 
niett in staat waren gebleken. 

InIn ons armenzorgbestand troffen wij op de 3 59 gevallen er vijfti g aan van informele 
hulpverlening,, wat neerkomt op 13,9 procent. De meeste keren (33) ging het om hulp 
inn natura. 'Krijgt enig eten van de kinderen', staat er dan bijvoorbeeld, of: 'Buren helpen 
mett levensmiddelen'."2 Meestal ging het inderdaad om voeding. Het is aannemelijk 
datdat de werkelijke omvang van de wederzijdse hulp groter is geweest, omdat - zoals 
gezegdd - deze zaken niet allemaal ter kennis van de armenzorg zullen zijn gebracht. 
Wee kunnen uit ons bestand wel een afnemende trend afleiden, zoals blijkt uit tabel 25: 

TabelTabel 25: Onderling hulpbetoon 1907-1924 

1907-1909 9 

1915-1917 7 

1922-1924 4 

Aantall  gevallen 

100 0 

100 0 

102 2 

Aantall  keren hulp verleend 

25 5 

9 9 

7 7 

Percentage e 

25,0 0 

9,0 0 

6,9 9 

Bron:: GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 

Hulpp van de overheid: armenzorg en steun 

Menn werd dus steeds minder van elkaar afhankelijk, zo lijk t het. Het past in het patroon: 
ookk andere oudere bestaansstrategieën raakten wat in het slop. We zagen in dit 
hoofdstukk dat men minder huurschuld begon te maken, men minder beleende en 
datt men in mindere mate de stad uittrok om elders werk te zoeken. Al eerder bleek 
datt vrouwen steeds minder buitenshuis gingen werken. Het ligt voor de hand te denken 
datt een toenemende overheidsbescherming hierbij een rol speelt. Het zou kunnen 
zijnn dat men gemakkelijker dan vroeger een uitkering kreeg, of dat het bedrag van 
dee uitkering hoger lag. Laten we eens zien of dat inderdaad het geval is. 

Dee onderkant van het uitkeringenstelsel werd gevormd door de gemeentelijke 
armenzorg.. Deze verleende pas ondersteuning als alle andere mogelijkheden uitgeput 
warenn en hield als norm voor de hoogte van de uitkering zo'n beetje het absolute 
bestaansminimumm aan. In principe was de taak van de armenzorg ervoor te zorgen 
datt er geen Amsterdammers omkwamen door honger of kou. Deze taak werd steeds 
professionelerr uitgevoerd en ook wel wat uitgebreid. In de Armenwet van 1912 werd 
eenn nieuwe beleidslijn vastgelegd: de ondersteuning moest erop gericht zijn de 
betrokkenee zo snel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud te laten voorzien. Verder 
werd,, zoals we al zagen, vastgehouden aan het principe dat familieleden verantwoor-
delijkk waren voor armoedige verwanten. 

112.. GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst, dossiers 18817 en 18971. 
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Waarr het ons hier om gaat is de vraag wat de burgerlijke armenzorg haar klanten 
opbracht.. Tabel 26, gebaseerd op de eerder genoemde armenzorg-database, geeft enig 
inzichtt in de uitkeringen. 

TabelTabel 26: Uitkeringen armenzorg 1907-1924 

Gevallen n 

Waarinn steun werd verleend 

Waarinn uitkering in geld werd verleend 

Gemiddeldd bedrag uitkering 

Gemiddeldd inkomen inclusief andere bronnen 

Bestaansminimumm voor 2 personen volgens armenzorg"3 

%% uitkering van inkomen 

Gemiddeldd weekloon timmerman 

%% uitkering van loon timmerman 

%% uitkering van loon havenarbeider (ƒ 34,95)"4 

%% inkomen van loon timmerman 

1907--
1909 9 

100 0 

87,0% % 

58,0% % 

ƒ2,33 3 

ƒ4,40 0 

ƒ4,00 0 

56,0% % 

ƒƒ 18,28 

12,7% % 

--
22,8% % 

1915--
1917 7 

100 0 

93,0% % 

20,0% % 

ƒ5,56 6 

ƒ8,28 8 

ƒ5,75 5 

67,2% % 

ƒƒ 19,25 

28,9% % 

--

43,0% % 

1922--
1925 5 

102,0 0 

63,7% % 

56,9% % 

ƒ11,36 6 

ƒƒ 14,77 

ƒƒ 10,00 

76,9% % 

ƒƒ 49,97 

22,7% % 

32,5% % 

29,6% % 

Bron:: GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 

Richttee men zich tot de armenzorg, dan konden er in principe drie dingen gebeuren: 
menn werd afgewezen, men kreeg een uitkering in geld, of men kreeg een uitkering 
inn natura. Meestal ging het in het laatste geval om 'versterkende middelen', zoals melk 
off  eieren. In de periode 1915-1917 vonden de meeste uitkeringen in natura plaats. 
Inn veel gevallen ging het toen om extra ondersteuning van gezinnen, die langs andere 
wegg al een uitkering kregen. Zo zijn er nogal wat vrouwen onder de aanvragers, wier 
echtgenoott was gemobiliseerd. Zij kregen hiervoor een bedrag van het Rijk, dat 
afhankelijkk van de gezinssituatie varieerde van ƒ 1,- tot ƒ 1,50 per dag. Anderen kregen 
eenn uitkering via hun vakbond, of van het Steuncomité. 

Hett gemiddeld inkomen van ƒ 4,40 in de periode 1907-1909 lag net iets hoger 
dann wat de Armenzorg noodzakelijk achtte voor het bestaansminimum van twee 
personen.. De verschillen waren in de latere twee periodes wat groter. We moeten 
echterr voorzichtig zijn met deze cijfers. De inkomstenbronnen vallen soms moeilijk 
tee kwantificeren. Ondersteuning in natura is daarom niet meegerekend. Toch kan 
ditt veel uitmaken. We zagen bijvoorbeeld in het vorige hoofdstuk dat het gezinsbudget 
voorr een groot gedeelte opging aan voedsel. Als het gezin dus van eten werd voorzien 
doorr de buren of familie, betekende dit een belangrijke verlichting. Ook rekenden 

113.. De Rooy, Werklozenzorg, 35-36. De bedragen gelden respectievelijk voor 1908, begin 1917 en juni 
1922. . 

114.. Lootten en bonsverhoudingen in Nederland. Verslagen en mededeelingen van de afdeeling handel en 
nijverheidd van het departement van arbeid, handel en nijverheid 3 {'s-Gravenhage 1929) 75. 
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wee uitkeringen ineens, bijvoorbeeld om een zaak te beginnen, of om een schuld af 
tee lossen, niet mee. Aan de andere kant waren de gezinnen gemiddeld groter dan twee 
personenn en is de huishuur ook niet meegeteld. Dat maakt ook wat uit: volgens ons 
bestandd betaalde men gemiddeld in de periode 1907-1909 aan huishuur ƒ 2,13. In 
1915-19177 was dat ƒ 2,45 en in 1922-1924/ 4,08. Vaak liet men echter, zoals we al 
zagen,, de huurschuld behoorlijk oplopen. 

Vergelijkenn we de perioden 1907-1909 en 1922-1925, dan zien we dat er de laatste 
periodee minder keren in natura wordt uitgekeerd, maar ongeveer evenveel in geld. 
Dee kans een geldelijke uitkering te krijgen is dus niet groter geworden. Wel wordt 
eenn uitkering in de jaren twintig meer de moeite waard. In 1907-1909 wordt gemiddeld 
12,77 procent van het weekloon van een timmerman uitgekeerd; in 1922-1924 is dit 
22,77 procent geworden. Omdat de lonen van bouwvakarbeiders in deze tijd gemiddeld 
veell  hoger lagen dan die van andere arbeiders, hebben we de uitkering ook vergeleken 
mett het loon van een Amsterdamse havenarbeider. In dat geval bedraagt het percentage 
32,55 procent. In 1907-1909 besloeg de uitkering een kleiner gedeelte (56,0 procent) 
vann het inkomen dan in 1922-1925 (76,9 procent). Dat klopt met onze eerdere 
waarnemingen:: in de eerdere periode deed men meer moeite alternatieve inkomsten 
tee verwerven. 

GrafiekGrafiek 3: Redenen tot uitkering Armenzorg 1907-1924 
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Bron:: GAA 256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 

Err is meer verschil tussen de beide perioden. Ui t grafiek 3 blijk t dat in 1922-1924 
werkloosheidd veruit de belangrijkste reden is om een uitkering via de armenzorg te 
krijgen.. In 1907-1909 was het beeld nog wat gevarieerder. De invloed van de 
regelingenn op het gebied van ziekte deed zich duidelijk gelden, maar ook waren er 
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minderr ouderen die zich tot de armenzorg hoefden te wenden. Kennelijk verminderde 
dee Ouderdoms- en Invaliditeitswet van 1913 ondanks de lage uitkering de druk op 
dee armenzorg enigszins. Verder zien we in 1907-1909 nog een redelijk hoog percentage 
vrouwen,, die in de problemen geraakt waren terwijl hun man elders werkzaam was. 
Inn 1922-1924 deed dit verschijnsel zich nauwelijks meer voor, waarschijnlijk doordat 
toenn veel minder arbeiders in Duitsland werkten. 

Vanaff  1914 trad de steunregeling in werking. Het probleem was namelijk dat bij 
hett uitbreken van de Eerste Wereldoorlog niet meer dan acht procent van de 
mannelijkee beroepsbevolking via de vakbonden was verzekerd tegen werkloosheid. 
Dee Noodregeling-Treub, die in dat jaar tot stand kwam, gold dus ook alleen deze 
minderheid.. Omdat men verwachtte dat de oorlog een groot aantal werklozen zou 
opleveren,, werd het Koninklijk Nationaal Steuncomité (KNS) opgericht om ook de niet-
georganiseerdenn van steun te voorzien. In Amsterdam werd dit initiatief vertaald in 
dee stichting van het Algemeen Steuncomité. Het Comité ondersteunde dus ongeorga-
niseerdee werklozen, en kon indien nodig verzekerde werklozen van een aanvullende 
uitkeringg of hulp in natura voorzien. Er was natuurlijk wel verschil, zoals de 
timmerliedenverenigingg Concordia Inter Nos niet naliet in een van haar jaarverslagen 
opp te merken. De ongeorganiseerden 

[...]]  ontvingen altijd een lager bedrag en, wat veel meer beteekent, zij moesten die steun 
ontvangenn als een gift, waarvoor zij dankbaar moesten zijn, waarvoor zij wekelijks in 
dee districten, in het rijtje moesten staan, om te wachten op hun beurt. Deze groep, de 
timmerlieden,, die op deze wijze den noodigen steun in ontvangst moesten komen nemen 
enn meer behandeld werden als bedeelden, hebben een les gehad die hun lang heugen 
kan,, die hun, naar wij willen hopen, er straks toe nopen zal zich te laten inschrijven als 
lid." 5 5 

Ongeorganiseerdenn konden zich op dinsdagen in het Waaggebouw rechtstreeks bij 
hett Secretariaat van het Comitéé aanmelden na een week werkloosheid. Georganiseerden 
moestenn dit via het bestuur van hun vakbond doen. In beide gevallen werd een rapport 
opgemaakt,, dat werd gezonden naar de directeur van het Armenbezoek. Deze liet 
vervolgenss onderzoek plegen. De beslissing werd uiteindelijk genomen door de 
commissiee waaronder de aanvrager viel. In dit geval de Commissie voor de Bouwbedrijven. 
Bijj  het toekennen der ondersteuning werd in alle gevallen volgens een vastgesteld 
tarieff  gehandeld." Het tarief werd in de loop van de oorlogsperiode vier keer 
gewijzigd,, met — in vereenvoudigde vorm — het volgende resultaat."7 

Mett een huurbon kon men de helft van de huur voldoen. Daarnaast kon men 
kledingg verstrekt krijgen. En vanaf de winter van 1915-1916 werd aan de ondersteunden 
ookk nog een brandstoftoeslag gegeven van wekel i jks/ 0,75 (1915-1916), ƒ 1,- (1916-
1917)) o f / 1,50 (1917-1918). Vanaf oktober 1918 werd deze toeslag permanent bij 
dee uitkering opgeteld. 

115.. Jaarverslag CIN 1915,4. 
116.. Werkwijze van het Algemeen Steun-Comité. Amsterdam 1914 (Amsterdam 1917). 
117.. Verslag van het Algemeen Steuncomité Amsterdam 1914-1919 (Amsterdam 1921) 293-298. 
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TabelTabel 27: Uitkeringen Algemeen Steuncomité 1914-191Q 

Individuelee gevallen Middelgrote e 
gezinnen n 

(55 personen) 

Grotee gezinnen 
(100 personen) 

Augustuss 1914 

Decemberr 1914 

Julii  1915 

Oktoberr 1917 

Oktoberr 1918 

ƒ2,25 5 

ƒ3,50 0 
huurbonn bij inkomen 

t/mm ƒ 4,25 

ƒ3,50 0 
huurbonn bij inkomen 

t/mm ƒ 6,-

ƒ 5 ,--
huurbonn bij inkomen 

t/mm ƒ 7,50 

ƒƒ 8,- (incl. brandstof) 
huurbonn bij inkomen 

t/mm ƒ 9,-

ƒ5,75 5 

ƒ7,25 5 
huurbonn bij inkomen 

t/mm ƒ 8,25 

ƒ7,25 5 
huurbonn bij inkomen 

t/mm ƒ 11,-

ƒ10,--
huurbonn bij inkomen 

t/mm ƒ 13,75 

ƒƒ 12,50 (incl. 
brandstof) ) 

huurbonn bij inkomen 
t/mm ƒ 14,75 

ƒ8,75 5 

ƒ10,--
huurbonn bij inkomen 

t/mm ƒ 10,75 

ƒ10 ,--
huurbonn bij inkomen 

t/mm ƒ 14,-

ƒƒ 13,75 
huurbonn bij inkomen 

t/mm 18,75 

ƒƒ 16,25 (incl. brandstof) 
huurbonn bij inkomen 

t/mm ƒ 19,75 

Bron:: Verslag Algemeen Steuncomité Amsterdam 1914-1919 

Kleinee inkomens werden van de steunbedragen afgetrokken, maar meestal niet volledig. 
Zoo werden loon uit partieel werk en werklozenuitkering via de bonden tot november 
19155 voor driekwart van het steunbedrag afgetrokken, daarna voor tweederde. 
Verdiendee men bijvoorbeeld in een vijfpersoonshuishouden in november 1915 ƒ 6,-
perr week, dan ontving men aan steun ƒ 7,25 — (2/3 x ƒ 6,- = ƒ 4,-) = ƒ 3,25. Het 
totalee inkomen bedroeg dan ƒ 6,- + ƒ 3,25 = ƒ 9,25. De bedoeling hiervan was een 
zekeree prikkel tot werken in te bouwen. Bovendien zouden niet velen geneigd zijn 
zichh te verzekeren, als men bij werkloosheid via de steunverlening een gelijke of zelfs 
hogeree uitkering zou kunnen krijgen. 

Dee laatste uitkeringen van het Steuncomité werden gegeven in eerste week van 
septemberr 1919. De ongeorganiseerden en de leden van vakverenigingen die geen 
werklozenkass hadden, werden verwezen naar het Burgerlijk Armbestuur. Daar ont-
vingenn zij voorlopig een uitkering gelijk aan de ondersteuning, die zij van het 
Algemeenn Steuncomité kregen, echter zonder vergoeding van de huishuur. Aan tegen 
werkloosheidd verzekerde arbeiders werd een aanvulling op de uitkering van de 
werklozenkass gegeven, zodat zij evenveel ontvingen als tijdens het bestaan van het 
Steuncomité.. Deze uitkeringen hadden plaats door bemiddeling van de Gemeentelijke 
Dienstt voor de Werkloosheidsverzekering. Ook de verzekerde werklieden kregen 
vanaff  september geen huurbons meer."8 

Vanaff  juli 1920 werd de uitvoering van de steunregeling in Amsterdam toevertrouwd 
aann de zogenaamde Crisiscommissie. De bedoeling was dat deze zich richtte op vakken 
waarinn een zogenaamde crisiswerkloosheid heerste. Het moest gaan om arbeiders die 

118.. Verslag van het Algemeen Steuncomité Amsterdam 1914-1919 (Amsterdam 1921) 160. 
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hunn werkloosheid niet aan zichzelf te wijten hadden, maar het slachtoffer waren 
gewordenn van conjuncturele slapte in hun beroep. In aanmerking kwamen werklieden 
diee waren 'uitgetrokken' bij hun vakvereniging. Men kon dan dertien weken 
ondersteuningg krijgen; daarna was men 'dubbel uitgetrokken'. 

Inn de loop der tijd kwam de regering enkele malen met een richtlijn om de steun 
tee verlagen. In februari 1921 bedroeg de steun voor gehuwden en ongehuwde 
kostwinnerss volgens de regels nog ten hoogste ƒ 16,50 plus ƒ 1,50 per kind per week, 
tott een maximum van tien kinderen. In mei werd het basisbedrag verlaagd tot ƒ 15,-
enn in december tot ƒ i3,50.119 Door de Amsterdamse Crisiscommissie werd in de 
maandenn november 1922 tot en met mei 1923 gemiddeld per geval ƒ 18,- uitgekeerd. 
Inn 1923 vond overleg plaats tussen de vier grootste gemeenten van Nederland, waarbij 
werdd vastgesteld dat het onverantwoord zou zijn de uitkeringen verder te doen dalen. 
Hett bleef/ 13,50 plus ƒ 1,50 voor ieder kind. Daarbij mocht een percentage van 65 
procentt van het loon niet overschreden worden en in elk geval niet meer worden 
uitgekeerdd dan ƒ 22,50.120 Voorlopig zou de steun op dit niveau blijven. 

Latenn we tot slot van dit hoofdstuk het geheel nog eens overzien. De vraag was wat 
dee bouwvakarbeidersgezinnen deden als hun basisinkomen door ziekte of werkloosheid 
wegviel,, en wat ze ondernamen om dit risico te verkleinen. Duidelijk is dat de marges 
small  waren. Als de kostwinner niet kon werken, dan kwam zijn gezin al heel gauw 
opp de rand van het bestaansminimum terecht. Dat betekende: slecht en weinig eten, 
onaangenamee woonomstandigheden en geen enkele financiële ruimte voor wat dan 
ook.. Er was een repertoire van bestaansstrategieën, die successievelijk of naast elkaar 
werdenn toegepast. Het eerste kwart van de twintigste eeuw blijk t wat dit betreft een 
periodee van verandering te zijn. Zo zagen we in het vorige hoofdstuk al dat het aantal 
gehuwdee vrouwen dat loonarbeid verrichtte, sterk verminderde. We kunnen daaraan 
nuu toevoegen dat ook andere oude strategieën, zoals het belenen van goederen, 
schuldenn maken of het zich verlaten op informele onderlinge hulp, langzamerhand 
minderr werden toegepast. 

Watt was daarvan de oorzaak? Het was niet dat het risico kleiner geworden was. 
Misschienn dat sommige ziekten beter bedwongen konden worden dan in de negen-
tiendee eeuw, maar daar stond tegenover dat de kans op typische beroepsaandoeningen 
alss tuberculose of kanker in sommige vakken eerder was toe- dan afgenomen. Hetzelfde 
goldd voor de kans op een bedrijfsongeval. We zagen dat in een periode van tien jaar 
eenn tiende van de bouwvakarbeiders daarmee te maken kreeg. Ook werkloosheid 
wass geen afnemend fenomeen. Het was inmiddels duidelijk geworden dat er zoiets 
bestondd als een bouwconjunctuur, terwijl de projectsgewijze organisatie van het 
bouwbedrijff  een structurele frictiewerkloosheid met zich meebracht. Tevens nam de 
seizoenwerkloosheidd nog onvoldoende af 

Hett risico werd dus niet minder - maar wel raakte men in de loop der tijd beter 
ingedektt tegen de mogelijke gevolgen. Het probleem van inkomensderving door ziekte 

119.. G.W.F, van Hoeven enJ.HJ. Schouten, De steunverleening aan werklooze arbeiders (Alphen a.d. Rijn 

1938)) 14-26. 

120.. De Rooy, Werklozenzorg, 32. 
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-- mits deze niet te lang duurde - werd in de loop van de tijd opgelost. In de 
Amsterdamsee bouwvakwereld schijnt in de jaren negentig een ziekteverzekering al 
vrijj  algemeen geweest te zijn, maar deze leverde niet meer op dan een uitkering ter 
hoogtee van het bestaansminimum. Een meer bevredigende toestand ontstond vanaf 
1913,, toen de doorbetaling van ziektedagen in de meeste CAO's werd opgenomen. 

Werkloosheidd was een lastiger kwestie. Verzekering via de vakbonden was, zelfs 
mett overheidsbijslag, niet goedkoop. De meeste bouwvakkers besteedden hun geld 
lieverr aan iets anders, zoals directe consumptie. Zelfs bij de meest gunstige verhouding 
tussenn kosten en baten, die rond 1920 bestond, was niet meer dan de helft van de 
Amsterdamsee bouwvakkers verzekerd. Geheel onbegrijpelijk is dat niet. Het ging om 
vrijj  elementaire vormen van consumptie, zoals het nuttigen van beter en smakelijker 
voedsel.. Men nam daarbij in beschouwing dat een eventuele verzekeringsuitkering 
maarr kort duurde en slechts een deel van het vroegere inkomen vormde. De werklieden 
diee zich tegen werkloosheid verzekerden, waren echter doorgaans degenen die het 
meestee risico liepen, zodat de werkloosheidsverzekering toch wel een zekere druk 
vann de ketel nam. 

Dezee twee ontwikkelingen maakten het aanwenden van oude bestaansstrategieën 
alss belenen, informele hulpverlening en het verrichten van loonarbeid door vrouwen 
minderr noodzakelijk. En daar kwam vanaf 1914 nog een belangrijke derde factor bij: 
eenn verruiming van de mogelijkheden steun van de overheid te krijgen. Naast de 
armenzorgg werd een regeling in het leven geroepen voor ongeorganiseerde werklozen 
enn werklozen die bij hun vakbond 'uitgetrokken' waren. Hoewel na de oorlog de 
landelijkee overheid van deze regeling af wilde, en deze begin jaren twintig steeds 
minderr aantrekkelijk werd, bleef zij wel bestaan. En degenen die niet (meer) in 'de 
steun'' mochten, konden zich als vanouds tot de armenzorg wenden. Er zijn tekenen 
diee er op wijzen dat zij dat in de jaren twintig makkelijker deden dan hun voorgangen 
uitt het begin van de eeuw. Misschien was het dat zij door hun aanraking met de steun 
gewendd waren geraakt aan de gemeentelijke loketten en de tamelijk vernederende 
controlemaatregelen.. Veranderingen deden zich dus ook voor op het mentale vlak: 
armenzorgg werd minder dan vroeger als een schande beschouwd. Voor een werkende 
gehuwdee vrouw daarentegen gold het omgekeerde. Over het niet-materiële bestaan 
gaatt het verder in het volgende hoofdstuk. 




