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7-- Het niet-materiële bestaan 

Inn de twee vorige hoofdstukken schetsten we de materiële omstandigheden van de 
Amsterdamsee bouwvakarbeiders. Maar daarmee is nog niet de vraag beantwoord wat 
dezee toestand voor de betrokkenen betekende. Dat is een lastige vraag, die niettemin 
doorr veel historici van de arbeidersbeweging met vrij groot gemak is beantwoord: 
dee armoede was bitter, de omstandigheden waren schrijnend en de ellende was dof. Veel 
adjectieff  geweld dus, en het kleurenpalet waarmee de toestand van de verworpenen 
derr aarde werd geschilderd bevatte vooral veel grijstinten. Het leven was grijs, kleurloos, 
eentonigg en grauw. De Amsterdamse historicus Frits de Jong Edz. wist al deze 
kwalificatiess zelfs fraai in een zin te verwerken. Hij beschreef de gang van de arbeiders 
naarr de fabriek aldus: 

Dee grijsheid der grote fabrieksgebouwen, de kleurloosheid van de aaneengesloten 
arbeiderswijkenn werd nog verhoogd door de rook van de machtige schoorstenen; en 
inn de prille morgen klonken over de ongelijke keien der slecht gerooide straten de 
eentonigee voetstappen van het "klompenbataljon": de grauwe stoet van naar hun werk 
gaandee arbeiders [...].' 

Zelfss de voetstappen van de arbeiders klonken eentonig, al Hepen zij op klompen over 
ongelijkee keien van slecht gerooide straten. Als het tegen zat, dan zat ook alles tegen. 

Hett beeld van het arbeidersbestaan 

Hett beeld van de gedepriveerde, verelendete arbeider dringt zich ook wel op uit de 
bronnen.. Het is niet in de laatste plaats geschapen door de arbeidersbeweging zelf. 
Dee uitingen van de arbeidersbeweging waren veelal bedoeld om anderen over te halen 
haarr zijde te kiezen. Het hielp dan niet de zaken al te rooskleurig voor te stellen. Beter 
wass het een gevoelige snaar te raken, en sommige auteurs beheersten dat genre tot 
inn de perfectie. Hun pennenvruchten verschenen vaak in de vorm van brochures. 'Zij n 
err voor ons dan geen verjaardagen en St. Nicolaas en zooveel andere gelegenheden, 
diee voor het kind der rijken feesten, voor ons ergernissen zijn?' vroeg bijvoorbeeld 

i .. Ernest Hueting, Frits de Jong Edz., Rob Neij, Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Nederlands 
VerbondVerbond van Vakverenigingen igo6-ig8i (Amsterdam 1983) 14. 
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eenn vlugschrift uit 1903.2 En: 'Hebben wij dan ook geen recht op 't leven en al wat 
dee aarde voortbrengt? Mogen wij dan ook niet genieten van al het schoone dat er 
tee zien is?'3 De teneur was steeds dezelfde: 'Ons leven is zoo dor en treurig [...].'* 

Verderr is ons beeld deels bepaald door enkele arbeidersenquêtes, die eind 
negentiendee eeuw gehouden werden. De arbeidersbeweging is daarin vaak meer dan 
goedd vertegenwoordigd. Van de acht Amsterdamse bouwvakarbeiders die de Staats-
commissiee in 1891 en 1892 verhoorde, waren er op zijn minst zes bestuurslid van een 
vakvereniging.. Van de overige twee is dat niet zeker, maar zij hadden zich wel op 
eigenn initiatief aangemeld bij de commissie. Allen hadden zich goed voorbereid op 
dee verhoren; sommigen hadden onderzoekjes gedaan, anderen lazen verklaringen voor. 
Dee gemeentelijke enquête van 1897/98 liep zelfs geheel via de vakverenigingen. De 
commissiee verzocht deze de te verhoren personen aan te wijzen. De meeste getuigen 
wistenn dan ook wel wat zij moesten zeggen. Een te positieve situatie zullen zij zeker 
niett geschetst hebben. 

Naastt de arbeidersbeweging zelf waren er sympatiserende tijdgenoten, die via hun 
publicatiess het beeld van de gedepriveerde arbeider aan ons hebben overgedragen. 
Somss letterlijk, via tekeningen of prenten. We zien ze voor ons, de hol-ogige, bleke, 
inn lompen gehulde arbeiders, ten prooi aan de vreselijkste ellende. (Op foto's of films 
uitt die tijd zien we echter zelden lompen; tijdens vakbondscongressen bijvoorbeeld 
dragenn de meeste arbeiders boorden en hoeden. In filmfragmenten wordt soms zelfs 
gelachen.) gelachen.) 

Dee beschrijvingen zijn vaak buitengewoon plastisch. In 1908 kwam een boekje 
uitt van P.E. van Renesse, die zich naar eigen zeggen niets anders ten doel stelde 'dan 
eenn onopgesmukte precieze weergave van de ervaringen, welke ik persoonlijk bij mijn 
bezoekenn aan de Amsterdamsche werkloozen heb opgedaan'. Geheel onopgesmukt 
lijkenn de stukjes toch niet. Ook hier zien we een ruim gebruik van stijlmiddelen en 
woordenn die de kleurloosheid van het arbeidersbestaan moesten weergeven: 

'Drie-hoogg was 't, 'n armoedig, hokkig achterkamertje met half vermolmde, vervelooze 
raamkozijnenn en hier en daar een oud wrakkig meubeltje, 't Zag er nog naargeestiger 
uitt in 't grauwe licht van den regendag, dat door de kleine vensterruiten naar binnen 
druilde.. Met doorschijnend wit gezichtje zat in 'n grooten stoel vóór het raam 'n klein 
blondd kindje, dood-stil. En bij de tafel stond 'n groote stoere kerel met geelbleek gezicht 
enn vermoeide trekken.5 

Nett als bij Frits de Jong Edz. zijn het niet alleen de economische en sociale 
omstandighedenn van de arbeiders die het beeld bepalen. Nee, ook het weer zit tegen 
enn het licht is grauw. Het 'druilt' naar binnen. Het kind is doodstil. En zijn vader, 

2.. J.R., Het lot van den Nederlandscken Timmerman, 4. 
3.. Waarom lid van de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders? Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders 

inn Nederland, Propaganda-brochure No 4 (Amsterdam z.j.) 2. 
4.. Wie wij zijn en wat wij willen. Federatie van Bouwvakarbeiders in Nederland. Landelijke Federatie van 

Bouwvakarbeiderss in Nederland, Propaganda-brochure No 1 (Amsterdam z.j.) 3. 

5.. P.E. van Renesse, Amsterdam zoo het lijdt en strijdt. Op huisbezoek bij werkloozen (Amsterdam 1908) 

4-5--



HETT NIET-MATERIELE BESTAAN 173 3 

Zooo denkt „De Notenkraker"  zich de betooging van het strijdende proletariaat op I Mei... 
TwkwiiM CC -ran G. VAN JLIKSOJONUK 

. ... en zoo verkiest het er  gewoonlijk uit te zien. .. 

'De'De betooging van het strijdende proletariaat op 1 Mei', De Notenkraker 28 april 1923. Collectie IISG 

vann beroep opperman, dus altijd buiten werkend, heeft desondanks een 'geelbleek 
gezicht'.. Zo zijn er meer voorbeelden te geven van uitermate geëngageerde, 
goedwillendee en solidaire auteurs, die maar een bedoeling hadden: onrecht aan de 
kaakk stellen en verbeteringen bewerkstelligen. Zij kozen voor het artistieke of literaire 
beeldd als wapen, en zorgden ervoor dat dit pakkend was. 

Niett veel anders is het wetenschappelijke beeld dat de historici van de arbeiders-
bewegingg hebben geschapen. Liefhebbers van het kapitalisme waren zij meestal niet, 
enn de uitwassen van dit systeem konden wat hun betreft niet sterk genoeg worden 
aangezet.. Veel onderzoek wijdden zij overigens niet aan de arbeiders zelf, het ging 
henn vooral om de arbeidersorganisaties en de leiders van de beweging.6 Maar in de 
stroomm van literatuur over de arbeidersbeweging uit de jaren zestig en zeventig bleef 

6.. Giele, Arbeidersleven, 12-16. Giele wijst op dit probleem, en levert met zijn bundel levensverhalen 
enn fragmenten van interviews een belangijke bijdrage aan onze kennis van het arbeidersbestaan. 
Voorr de meeste stukken geldt overigens het hiervoor al genoemde probleem dat zij vaak geschreven 
zijnn met het doel een ellendige situatie aan de kaak te stellen. 
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hett beeld van de gedepriveerde, verpauperde, apathische en lijdende arbeider bestaan, 
enn werd zelfs versterkt. 

Eenn wat genuanceerdere visie ontstond in de jaren tachtig, althans wat de 
Amsterdamsee arbeidersbevolking betreft. Daaraan werd onder meer bijgedragen door 
dee proefschriften van Selma LeydesdorfF en Al i de Regt.7 Zij stelden vragen over de 
betekenisbetekenis van de materiële omstandigheden voor de betrokkenen. Leydesdorff maakte 
duidelijkk dat armoede in een historische context een relatief begrip is. Voor joodse 
mensen,, die de concentratiekampen van 1940-1945 hadden overleefd, betekenden 
dee slechte omstandigheden van 1917 nauwelijks meer iets in vergelijking met de latere 
ellende.. Achteraf werd door sommigen deze eerdere tijd zelfs geïdealiseerd: het was 
gezellig,, er was saamhorigheid, we hebben gelachen, het was goed. 

Zoo was voor de arbeiders rond de eeuwwisseling de beoordeling van hun situatie 
ookk een relatieve kwestie. Er was op dat moment, afgezien van enkele kortdurende 
uitzonderingen,, geen herinnering aan beter tijden. De toestand was altijd zo geweest. 
Volgenss een bouwvakker raakte 'je [daar] zoo aan gewend datje tenslotte niet beter 
weett of het hoort zoo'.8 Ook anderen zeiden dit. Al i de Regt haalt het dagboek van 
dee Amsterdamse woningopzichteres Johanna ter Meulen aan, waarin een buurtbewoon-
sterr opmerkte datje vroeger nooit iemand over de slechte woningen hoorde klagen: 
'' Zij wisten niet beter of't hoorde zoo [...]. '9 Deze houding klinkt ook door in het verhoor 
vann de grondwerker Eildert Postma door de Staatscommissie. Postma leefde rond 1891 
inn de Heintjeshoeksteeg, dicht bij de Warmoesstraat. Hij woonde met zijn vrouw en 
vierr kinderen in een kleine kamer, voor een huur van ƒ 1,25 per week. 'Heel veel 
bijzonderss is het niet', vond hij, maar verhuizen naar een van de nieuwe buurten was 
tochh niet aan de orde. 'Ik woon hier het dichtst bij mijn werk, en in de nieuwe buurten 
moett men ƒ 1,75 per week betalen.'10 Het was voor hem normaal zo te wonen. 

Hett relatieve van de armoede is niet alleen een kwestie van de vergelijking met 
vroeger,, maar heeft ook te maken met de toestand waarin anderen zich bevonden. 
Eenn groot deel van de bevolking zat in hetzelfde schuitje. De meeste arbeiders hadden 
hett ongeveer even goed of slecht. Hele buurten leefden op ongeveer dezelfde wijze. 
Ui tt het geheugen van de door Selma LeydesdorfF geïnterviewden komt een beeld 
naarr voren van ernstige armoede onder het joodse proletariaat, dat zeker, maar niet 
eenn van dofheid en groot ongeluk. Ondanks het feit dat men geacht werd niet langer 
inn getto-omstandigheden te kunnen leven, heeft men daar toch geleefd, zegt 
LeydesdorfF,, ondanks het vuil was men gelukkig, en het vuil werd kennelijk niet altijd 
alss zodanig ervaren, maar als gewoon." 

Hett is, kortom, de vraag of het arbeidersleven door de betrokkenen zelf ook als 
grauw,, grijs, dor en treurig ervaren werd. De vraag is van belang, omdat hierin een 
factorr kan liggen die bepaald gedrag, zoals het al dan niet lid worden van vakbonden, 

7.. Selma LeydesdorfF, Wij hebben als mens geleefd. Het Joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940 
(Amsterdamm 1987); De Regt, Arbeidersgezinnen. 

8.. Op voor betere levensvoorwaarden. Centrale Bond voor Bouwvakarbeiders ( z.p. 1908) 3. 
9.. De Regt, Arbeidersgezinnen, 196. 
10.. Enquête Staatscommissie 1890, 408. 
11.11. LeydesdorfF, Wij hebben als mens geleefd, 133. 
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medee kan verklaren. Het lijk t de moeite waard ons licht eens te laten schijnen over 
dee niet-materiële kant van het arbeidersleven. 

Herkomst t 

Amsterdamsee bouwvakarbeiders kwamen aanvankelijk meestal 'van buiten'. De 
immigratiee was begonnen in de jaren zeventig, tijdens de eerste bouwgolf. Eerst was 
dee trek nog seizoengebonden. Metselaars en stukadoors kwamen bij de aanvang van 
hett bouwseizoen vanuit vooral Noord-Brabant en de aan Nederland grenzende Duitse 
provinciess naar Amsterdam, en verlieten de stad weer in het najaar.12 Toen de 
stadsuitbreidingg bleef aanhouden vestigden vele van deze werklieden zich voorgoed 
inn de hoofdstad. Ook uit Noord-Holland en Friesland trokken vele bouwvakkers, 
aangeloktt door de hoge (stuk)lonen, naar Amsterdam. '3 Het waren vooral de metselaars, 
diee een provinciale achtergrond hadden. 'Ik zou daarbij geen 100 geboren Amster-
dammerss kunnen opnoemen', aldus de metselaarsgezel Van Veelen in 1891. Zelfwas 
hijj  afkomstig uit Schoonhoven.14 Een andere metselaar dacht in 1897 dat van de tien 
Amsterdamsee metselaars er zeker acht van buiten waren.15 In de jaren tachtig bestond 
err zelfs een metselaarskroeg, waar de Noord-Brabantse metselaars zondags bij elkaar 
kwamen.166 Het Brabantse karakter van de metselaars droeg eraan bij dat zij niet erg 
geletterdd waren. 'Onder de metselaars zijn velen, die al heel ellendig kunnen lezen 
enn schrijven', zei Van Veelen. 'Waarin de oorzaak ligt weet ik niet. Velen komen echter 
uitt Noord-Brabant, en daar genieten de kinderen al heel weinig of geen goed 
onderwijs.'177 Mogelijk was dit er de oorzaak van dat de Brabanders vooral in de revo-
lutiebouww werkzaam waren. De schaarse Amsterdamse metselaars werkten vooral bij 
dee burgerbazen.J 8 Niet iedereen was er trouwens van overtuigd dat de metselaars vooral 
uitt het zuiden kwamen. De metselaarsbaas Veit meende inn 1897 dat de meeste metselaars 
afkomstigg waren uit Friesland, en 'weinig uit de zuidelijke provinciën'.I9 Ook schilders 
kwamenn vaak uit het noorden, vooral uit Groningen.20 Veel timmerlieden kwamen 
uitt Noord-Holland en Friesland.21 

Overr het eerste kwart van de eeuw gemeten is iets meer dan een derde van de 
bouwvakkerss buiten Amsterdam geboren, als we althans mogen afgaan op ons bestand 
vann 207 werklieden uit het archief van de armenzorg. Alleen de grondwerkers zijn 
merendeelss geen geboren Amsterdammers, terwijl de metselaars inmiddels voor de 
helftt uit stedelingen bestaan. De verschuiving is af te lezen uit de gemiddelde leeftijd 

12.. Zie voor een uitgebreide analyse van de immigratie van Amsterdamse bouwvakarbeiders: Knotter, 
EconomischeEconomische transformatie, 100-113. 

13.. De toestand der werklieden, 13, 
14.. Enquête Staatscommissie i8go, 21. 
15.. Résumés der verhooren, 89. 
16.. Enquête Staatscommissie i8go, 396. 
17.. Ibidem, 21. 
18.. Résumés der verhooren, 87. 
19.. Ibidem, 75. 
20.. Ibidem, m . 
21.. Knotter, Stedelijke transformatie, 104-105. 
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vann de groeperingen: het gemiddelde geboortejaar van de Amsterdammers is 1877, 
terwijll  de immigranten gemiddeld in 1871 geboren zijn. 

TabelTabel 28: Afkomst bouwvakkers igoo-ig2$ 

Amsterdamm of Nieuwer-Amstel Overigee plaatsen 

Aantal l % % Aantal l % % 
Timmerlieden n 

Metselaars s 

Grondwerkers s 

Opperlieden n 

Sjouwers s 

Schilders s 

Stukadoors s 

Totaal l 

35 5 

14 4 

3 3 

12 2 

12 2 

26 6 

12 2 

131 1 

63,6 6 

50 0 

12 2 

85,7 7 

92,3 3 

74,3 3 

75 5 

63,3 3 

20 0 

14 4 

22 2 

2 2 

1 1 

9 9 

4 4 

76 6 

36,4 4 

50,0 0 

88,0 0 

14,3 3 

7,7 7 

25,7 7 

25,0 0 

36,7 7 

Bron:: GAA 5256. Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 

Nett als in eerdere gevallen komt het resultaat van de armenzorg-database vrij aardig 
overeenn met de uitkomst van het werkloosheidsonderzoek dat de gemeente Amsterdam 
inn 1927 hield: 

TabelTabel 2g: Afkomst Amsterdamse bouwvakkers 10.27 

%% geboren in: 

Amsterdam m 

N .-- en Z.-Holland 

Ov.,, Gld., Utr. 

Lim.,, Br., Zee. 

Gr.,, Fr., Dr. 

Buitenn Nederland 

Gemiddeldee leeftijd 

Totaall  aantal 

T immer--
lieden n 

67,3 3 

16 6 

8,1 1 

3,2 2 

5 5 

0,3 3 

36,9 9 

618 8 

Metselaarss en 
voegers s 

66,3 3 

16,6 6 

5,5 5 

8,8 8 

2,2 2 

0,6 6 

39,3 3 

181 1 

Opperlieden n 
enn sjouwers 

66,7 7 

19,1 1 

5,6 6 

2,3 3 

5,8 8 

0,5 5 

40,8 8 

430 0 

Grondwerkers s 
enn heiers 

30,9 9 

37,6 6 

9,2 2 

13,1 1 

8,5 5 

0,7 7 

42,5 5 

282 2 

Totaal l 

63,8 8 

18,9 9 

6,8 8 

4,2 2 

5,2 2 

1,1 1 

39,2 2 

2252,0 0 

Bron:: Rapport Commissie van Onderzoek 1927, 76 en 78 

Vann de in 1927 werkloze bouwvakarbeiders blijk t 63,8 procent een geboren Amster-
dammerr te zijn. Op het niveau van de beroepsgroepen zijn inmiddels wel wat 
verschillenn ontstaan: het percentage autochtone metselaars is toegenomen van 50 naar 
66,33 procent; het percentage grondwerkers van 12 naar 30,9. Het is bij deze vakken 
merkbaarr dat de immigranten van de jaren zeventig en tachtig door ouderdom lang-
zamerhandd verdwijnen uit de statistieken. De opperlieden en sjouwers daarentegen 
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komenn nu voor een groter deel van buiten de stad, wat vermoedelijk te wijten is aan 
dee bouw-hausse van 1920 en 1921, toen nogal wat landarbeiders zich als opperman 
off  sjouwer in de bouw meldden.22 

Veell  Amsterdamse bouwvakarbeiders droegen dus de herinnering aan het platteland 
mett zich mee. Daar was het leven anders geweest. Het best kan dit misschien geduid 
wordenn met het aloude begrippenpaar Gemeinschaft (gemeenschap) en Gesellschaft 
(maatschappij)) van de Duitse socioloog Ferdinand Tönnies.23 Het zijn samenlevings-
vormenn waarbij in een Gemeinschaft de onderlinge relaties onder meer gekenmerkt 
wordenn door een gevoel van bij-elkaar-horen en continuïteit, terwijl in de Gesellschaft 
dee omgang onpersoonlijk, rationeel en zakelijk is. Inmiddels is duidelijk dat dit begrip-
penpaarr niet zonder meer vereenzelvigd mag worden met de tegenstelling stad-
platteland.144 Op het platteland konden de relaties in sommige omstandigheden ook 
tamelijkk onpersoonlijk zijn. In de stad daarentegen bleek het buurt- of verenigingsleven 
somss verrassende Gemeinschafts-trekken te vertonen. Voor ons doeleinde is de tegen-
stellingg van Tönnies echter toepasbaar en verhelderend. Een belangrijk verschil tussen 
Amsterdamm en een plattelandsgemeente lag simpelweg in het aantal inwoners. De 
meestee negentiende-eeuwse plattelandsgemeentes waren van een schaal die het mogelijk 
maaktee elkaar te kennen. Daardoor wist men zijn plaats in de gemeenschap. Met andere 
woorden:: er was duidelijkheid over de status die men had, en er was duidelijkheid 
overr de hoeveelheid (zelfrespect die men daaraan kon ondenen. Meestal was dat 
bevredigend.. Alleen al het feit dat men elkaar bekend was, elkaar groette, was in de 
grondd van de zaak een vorm van waardering. Men was een erkend lid van de gemeen-
schap,, en vervulde daarin een rol, hoe bescheiden ook. De plattelandsgemeenschap 
boodd daardoor een zekere geborgenheid, een emotionele cohesie die men na verhuizing 
naarr de stad niet onmiddellijk weer terugvond. 

Zelfrespect t 

Eenmaall  gevestigd in Amsterdam moest de migrant zijn sociale plaats opnieuw vinden. 
Voorr velen moet het toch een overgang van een Gemeinschaft naar een Gesellschaft 
geweestt zijn. In de stad was de pas aangekomen metselaar of grondwerker in de meeste 
gevallenn anoniem, hij hoorde nergens bij en hij speelde geen sociale rol. Hij genoot 
weinigg respect, hij was niets meer dan een naamloze arbeider. De omstandigheden 
opp het werk, meestal de revolutiebouw, waren ook niet bepaald eervol te noemen, 
zoalss we zo nog zullen zien. Daar hadden overigens niet alleen de immigranten 
problemenn mee. 

Hett concept van (zelfrespect of 'eer' verdient meer aandacht dan het tot nu toe 
heeftt gekregen in het onderzoek naar arbeid, arbeiders en arbeidsomstandigheden. 
Hiervoorr is onlangs nog gepleit door de Duitse historicus Alf Lüdtke. Arbeiders-eer, 

22.. Ibidem, 40 
23.. Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie (Berlijn 1912). 
24.. Zie bijvoorbeeld: Lars Clausen en Carsten Schlüter ed., Hundertjahre "Gemeinschaft und Gesellschaft": 

FerdinandFerdinand Tönnies in der internationalen Diskussion (Opladen 1991). 



178 8 DEE MARGES VAN HET BESTAAN 

zoo zegt hij, is geen zwakke afspiegeling van kleinburgerlijke dromen, en het is óók 
geenn verwrongen vorm van klassenbewustzijn. Veeleer vormt 'eer' een eigen maatstaf, 
diee eigen betekenissen en ervanngen bijeenbrengt.25 Zo is het, en arbeiders verschillen 
daarinn niet van andere mensen. Het verlangen gerespecteerd te worden is een elemen-
tairee menselijke drijfveer, waarvan de verklarende kracht in historische processen niet 
onderschatt mag worden. 

Zelfrespectt is daarom een van de centrale thema's in het bekende boek van de 
Amerikaann Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, dat verscheen in 
1992.. Hij wijdt er zelfs een heel deel aan. Mensen zijn niet alleen uit op materieel 
comfort,, schrijft Fukuyama, maar ook op respect en erkenning, en ze menen dat ze 
respectt waard zijn omdat ze een zekere waarde of waardigheid bezitten.26 Fukuyama 
beroeptt zich op een hele reeks denkers: Plato, Machiavelli, Hobbes, Kant, Hegel en 
Kojève.. Wat de een het verlangen naar 'respect' of'erkenning' noemt, is voor de ander 
'eerzucht',, 'trots', 'ambitie' of'thymos'. Maar het gaat bij allen om een gevoel van 
eigenwaarde,, dat bij ieder mens een onderdeel van het karakter vormt. Mensen geloven 
datt ze een zekere waarde bezitten, en als anderen handelen alsof ze waardeloos zijn, 
alss hun waarde niet erkend wordt, dan worden ze kwaad. Niet voor niets kan men 
voorr 'kwaad' ook 'verontwaardigd' zeggen.27 Daarom zijn bijvoorbeeld stakers ook 
altijdd kwader op stakingsbrekers dan op hun werkgever, zegt Fukuyama: 'Hij wordt 
verachtt als een laf mens wiens gevoel voor eigenwaarde werd overstemd door verlangen 
naarr direct economisch voordeel.'28 Het is misschien nog iets duidelijker te zeggen: 
dee stakers ontlenen hun kracht - en dus hun eigenwaarde - aan de groepssolidariteit, 
diee in feite het wezen vormt van elke staking. Wordt deze solidariteit door mede-
arbeiderss doorbroken, dan tast dit het gevoel van eigenwaarde zwaar aan. 

Hett verlangen naar respect speelt een belangrijke rol in het civilisatieproces. Men 
kann het zien als de drijvende kracht achter de dynamiek van aanpassing en distinctie. 
Norbertt Elias heeft het mechanisme onthuld: om hun maatschappelijk aanzien te 
verhogenn proberen lager geplaatste groeperingen het gedrag van de maatschappelijke 
bovenlagenn te imiteren; deze pogen vervolgens het onderscheid weer te herstellen 
doorr hun gedrag te veranderen, bijvoorbeeld door de omgangsvormen verder te 
verfijnen.. Zo werkt het door alle maatschappelijke lagen heen. In hoofdstuk 5 zagen 
wee dat in navolging van de meer gegoeden en ontwikkelden steeds meer gehuwde 
arbeidersvrouwenn in het begin van de twintigste eeuw stopten met het verrichten van 
loonarbeid.. Daarmee imiteerde men de burgerij. Men onderscheidde zich op deze 
wijzee van 'lagere' arbeidersgroepen, met als resultaat een grotere mate van zelfrespect. 
Hett was voor hen, in een bepaald opzicht, bevredigend te kunnen neerkijken op 
gezinnenn met vrouwen die nog wél moesten werken. 

25.. AJf Lüdtke, Eigen-Sinn. Fabrikalltag, Arbeitererfahmngen und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus 
(Hamburgg 1993) 147. 

26.. Gebruikt is de Nederlandse vertaling: Francis Fukuyama, Het einde van de geschiedenis en de laatste 
mens,mens, (Amsterdam 1992) 177. 

27.. Fukuyama, Het einde van de geschiedenis, 191. 
28.. Ibidem, 199. 
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Eenn ander voorbeeld vormen de handwerkslieden, die zich in bepaalde fasen van 
dee industrialisering wilden onderscheiden van fabrieksarbeiders door hun levensstijl 
aann te passen aan die van de burgerij. Barrington Moore heeft laten zien hoe 
(zelfrespectt voor Duitse handwerkslieden een uiterst belangrijke drijfveer was. 'What 
theyy sought was self-respect - which in practice means the respect of others - and 
aa rate of earnings that would sustain self-respect', schrijft hij.29 

Datt laatste wordt ook benadrukt door Lüdtke. 'Eer' is volgens hem verbonden met 
dee dagelijkse inspanningen om in het levensonderhoud te voorzien - en met de daarmee 
gepaardd gaande onzekerheden en angsten. Een succesvolle en zekere verwerving van 
dee middelen om te overleven, materiële verbetering en sociaal succes waren redenen 
tott demonstratieve trots, die zowel naar buren, collega's als familie werd uitgestraald. 
Inn deze situatie konden handelingen die naar de gangbare, 'burgerlijke' normen 
oneerbaarr waren, in arbeiderskringen anders worden gewaardeerd. Diefstal van 
levensmiddelenn was bijvoorbeeld niet per se afkeurenswaardig.30 

Watt men volgens Barrington Moore wilde, was 'to be treated with ordinary human 
respect'.311 Daar kwam het inderdaad op neer. Het was zoals een Amsterdamse timmer-
mann het in 1903 zei: 'Ik wil geacht en gerespecteerd worden, want ik ben een man, 
diee met eigen handen het brood voor zich en de zijnen verdient.'32Achting en prestige 
warenn uiterst belangrijk, en men wilde het ook van de werkgevers. Door de patroons 
serieuss genomen te worden was van grote waarde, al waren de bouwvakarbeiders het 
niett eens over hoe dit bewerkstelligd kon worden. Moest men respect afdwingen door 
voortdurendd grommend de tanden te laten zien, of diende men zich juist te laten 
kennenn als een redelijk, meedenkend en constructief onderhandelingspartner? De 
modernee vakbeweging was de laatste mening toegedaan. Toen de onafhankelijke 
collega'ss zich in 1905 tijdens een onderhandeling kennelijk agressief en onbuigzaam 
haddenn opgesteld, wilden de werkgevers niet meer met hen verder praten. Hun werd 
verzochtt de vergadering te verlaten, en de moderne en christelijke bonden bleven 
achter.. In een 'moderne' brochure werd het prestige-aspect van deze kwestie later 
expliciett aan de orde gesteld: 

Kameradenn zij [van de onafhankelijke vakvereniging Bewust Streven] lieten daar op die 
conferentiee [in 1905 met de patroonsvereniging] aan het patronaat zien, de leegheid van 
willenn en denken en maakten een ellendig figuur. Ze konden gaan! Zoo weinig prestige 
bijj  't patronaat, en dan daarnaast zoo'n grooten mond [...]." 

Hett is een gevoel van plaatsvervangende schaamte, dat uit deze passage spreekt. En 
vann kwaadheid, omdat door het gedrag van de onafhankelijken de waardigheid van 
dee arbeiders was aangetast. Natuurlijk hadden de onafhankelijken soortgelijke gevoelens, 
maarr dan jegens de 'schaamteloze kruiperij' (of een dergelijke kwalificatie) van de 

29.. Barrington Moore Jr., Injustice. The social basis of obedience and revolt (White Plains, N.Y. 1978) 160. 
30.. Lüdtke, Eigen-Sinn, 147. 
31.. Barrington Moore, Injustice, 133. 
32.. J.R., Het lot van den Nederlandschen Timmerman, 15. 
33.. Sluit Vaan! Ter toelichting: Waarom C.I.N. een collectieve overeenkomst met de Algemeene Patroonsvereeniging 

"Tot"Tot vaststelling en handhaving van arbeidsvoorwaarden voorde bouwbedrijven te te Amsterdam " heeft aangegaan. 
Timmerliedenvereenigingg 'Concordia Inter Nos' (z.p., z.j.) 9. 
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modernee vakbeweging. Ook bij hen was de achting van het patronaat in het geding, 
maarr ze maakten zich daarover weinig illusies. 'De laatsten tijd hebt u toch weer geleerd 
hoee gij als arbeider geminacht wordt', schreef de Federatie van Bouwvakarbeiders in 1909 
aann haar leden. 'De patroons leggen u contracten voor en gij moet teekenen, of anders 
dee laan uit, zoo was het parool.'34 

Hett is hoe dan ook duidelijk dat het verlangen naar respect, erkenning of 
waardigheidd een belangrijke drijfveer was voor de bouwvakarbeiders rond de eeuw-
wisseling.. Ze waren zich daarvan bewust en zochten naar mogelijkheden om eraan 
tegemoett te komen. Want de respectabiliteit stond onder druk, vooral op het werk. 

Dee omstandigheden op het werk 

Hett werk had namelijk sinds de jaren zeventig niet zoveel te bieden aan 
arbeidsvoldoeningg en zelfrespect. De omstandigheden waren snel veranderd toen de 
kapitalistischee productiewijze haar intrede had gedaan. Vroeger werden huizen en 
gebouwenn op bestelling geleverd. Achteraf werd dan de rekening gestuurd op basis 
vann het aantal dagen dat de bouwer had besteed en het materiaal dat hij had verwerkt. 
Dee werklieden stonden in dagloon. Dat betekent dat timmerlieden en metselaars op 
hunn gemak mooie dingen konden maken, want er was geen reden tot haast. Harder 
werkenn gaf niet onmiddellijk voordeel. Toen de bouwondernemers echter in 
concurrentiee opdrachten gingen verwerven en daarbij een vaste prijs moesten noemen, 
werdd het anders. En nog anders werd het toen de 'revolutiebouwers' met eigen of 
geleendd geld huizen voor de markt gingen produceren. 

Err waren drie gevolgen. De eerste was dat de kosten van de arbeid een veel 
zwaarderee factor in het succes van de onderneming werden. Het werd de moeite waard 
enn zelfs essentieel de werklieden tot een zo groot mogelijke arbeidsprestatie te drijven. 
Datt gebeurde op twee manieren, die wat clichématig als de wortel en de zweep 
gekenschetstt kunnen worden. De wortel bestond uit het hanteren van het stukloon-
stelsel,, dat we in hoofdstuk 5 al bespraken. De zweep kan men beschouwen als een 
stelsell  van disciplinerende maatregelen en voorschriften, die van de arbeider een 
berekenbaree en efficiënte productiekracht moesten maken. 

Hett tweede gevolg was de neiging alle kosten zo laag mogelijk te houden. Dat geldt 
uiteraardd voor de loonkosten, maar ook voor de kosten van het materiaal, het 
gereedschap,, de steigers en de voorzieningen voor de arbeiders op het werk. 

Hett derde gevolg was dat het grootste deel van de bouwarbeiders alleen nog op 
tijdelijkee basis werd ingezet. Was een bouwwerk voltooid, dan stond men op straat, 
enn moest men een nieuwe baas zoeken. 

Ditt alles vormde een aanslag op de waardigheid en het zelfrespect van de 
werklieden.. Zij verdienden nog steeds 'met eigen handen het brood', maar niet meer 
altijd.. Soms waren ze werkloos, en moesten ze zich bloot stellen aan vernederende 
omstandigheden.. Voor degenen die hun vak nog goed geleerd hadden, en daar trots 
opp waren, was de revolutiebouw een gruwel. Snelheid was daar alles. De revolutie-

34.. Wie wij zijn en wat wij willen, 3. 
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bouwerss dwongen hun werklieden min of meer knoeiwerk te leveren. De vakman 
werdd daarmee gelijkgesteld aan degenen die alleen maar knoeiwerk konden leveren. 
Somss werd hij zelfs ten achter gesteld, want de echte knoeiers waren in knoeien 
gespecialiseerdd en konden dat vaak sneller dan de vakman. Sterker nog: sommige 
vakliedenn waren 20 gewend aan de degelijkheid en het lage tempo van de burgerbouw 
datt zij niet in het aannemersbedrijf of in de revolutiebouw terecht konden.35 

Dee ondernemers stelden zich harder op, en de werklieden ook. Vanwege de losse 
arbeidsverbandenn verzakelijkten de relaties. Goede arbeidsverhoudingen werden minder 
belangrijk.. 'De klove tusschen patroon en werkman is breeder geworden', oordeelde 
dee metselaar en vakbondsman Jan van Zomeren in 1891. Dat was naar zijn zeggen 
sindss eenjaar of tien het geval. Lag het aan de patroons? Inderdaad: 'Ik zeg niet, dat 
err geen eerlijke en edele patroons zijn, maar de meesten zijn te egoïstisch om zich 
dee belangen van den werkman aan te trekken.' Maar ook de houding van de werklieden 
Üett volgens Van Zomeren te wensen over. Sterker nog: 'De werkman is veeltijds de 
oorzaakk van de oneerüjkheid der patroons. Een patroon kan met een werkman niet 
eerlijkk omgaan, ook al wilde hij; want dan zou hij bedrogen uitkomen in den regel.'36 

Dee verhoudingen verhardden dus. De ondernemers trokken de teugels strakker 
aan.. In de jaren zeventig, toen er meer werk was dan er bouwvakkers waren, konden 
dee arbeiders zich nog veel veroorloven. 'De zeer geringe invloed, die de patroons 
opp de zich onmisbaar voelende werklieden konden uitoefenen, gaf aanleiding tot grote 
onregelmatigheidd op het werk', constateerde de commissie die in 1898 de toestand 
vann de bouwvakken onderzocht.37 Met de arbeidstijden namen de werklieden het 
bijvoorbeeldd niet al te nauw. Men werkte wanneer het uitkwam en kon zich dat 
vanwegee de hoge lonen kennelijk permitteren. Een opperman vertelde de commissie 
datt in het begin van de jaren tachtig door sommige werklieden doorgaans slechts 
drieëneenhalff  of vier dagen per week werd gewerkt.38 De maandag bracht men vaak 
inn dronkenschap door en ook de rest van de week was jenevergebruik onder de 
werkliedenn eerder gewoonte dan uitzondering. In de revolutiebouw maakte het de 
werkgeverr niet veel uit hoe lang de werklieden werkten. Zij konden dat naar eigen 
goeddunkenn bepalen. Werkten de arbeiders te weinig, dan stelde hun baas gewoon 
meerr werklieden aan.39 

Maarr toen het in de loop van de jaren tachtig wat minder ging met de bouw, achtten 
steedss meer ondernemers dit 'vrije' gedrag onwenselijk. Zij moesten steeds scherper 
calculeren.. Degenen die hun arbeiders goed aan de gang wisten te houden, genoten 
voordeel.. Dat leidde tot disciplinerende maatregelen. Het gebruik van sterke drank 
werdd door steeds meer aannemers verboden. 'Ieder weet, dat die dronken is er uit 
gaatt om er niet weder in te komen' zei de aannemer Haalmeijer in 1891 tegen de Staats-
commissie.. Zijn bedrijf had van die zaken dan ook geen last. Vroeger was dat wel 

35.. Knotter, Economische transformatie, 108. 
36.. Enquête Staatscommissie 1890, 396-397. 
37.. De toestand der werklieden, 30. 
33 8. Résumés der verhooren, 95. 
39.. De toestand der werklieden, 27. 
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hett geval geweest, '[...] maar door met hand en tand aan het beginsel vast te houden, 
wordtt het kwaad best onderdrukt'.40 

Alss het stukloonstelsel niet kon worden toegepast, hadden de arbeiders veel minder 
dee neiging zichzelf op te drijven. Andere maatregelen waren dan geboden. Meestal 
kwamenn deze neer op strengere regels en een verscherping van de controle. Het 
toezichtt ging vaak met het nodige verbaal geweld gepaard. Dat vonden niet alle 
werkliedenn even plezierig, maar ze hadden weinig keus: 

Dee baas of opzichter, die maar jaagt en naar wiens zin ge nooit genoeg jakkert. Dat is 
maarr al te waar, dat dergelijke menschen ons beschouwen als machines, als werktuigen 
zonderr geest of gemoed. Of hebt ge nooit smaad of vloeken te verduren gehad? Dan 
zweegtt ge wellicht, maar in uw binnenste onweerde het, of het brak los bij uw thuiskomst 
overr de hoofden van uw onschuldige vrouw en kinderen. Waarom gaaft ge hem zijn 
vett niet en liet hem voelen dat ge het vertikte zoo behandeld te worden? Omdat ge wist, 
datt dan de deur voor u open stond en broodsgebrek al op u wachtte.4' 

Bevorderlijkk voor het zelfrespect van de bouwarbeider was deze ontwikkeling dus 
niet.. Evenmin was dit het geval met het gebrek aan allerlei voorzieningen op de 
bouwplaats.. Die kostten geld en dus kozen vele ondernemers ervoor ze achterwege 
tee laten. Schaftketen, drinkwater en privaten waren vooral in de revolutiebouw een 
zeldzaamheid.. Er werd over geklaagd op de bouwplaats. Sommige reacties waren even 
duidelijkk als snedig. 'Moet ik soms betalen voor jouw sch...?' luidde het antwoord 
vann een baas, toen een van zijn arbeiders een opmerking waagde te maken over het 
ontbrekenn van een privaat.41 Het gemis leverde minder fraaie tonelen op rond de 
bouwplaats,, zoals blijk t uit het volgende verhaal van de timmermansknecht Pieter Smitt: 

Hett is ongeveer 3 jaar geleden, dat ik werkte in de Van Zwindenstraat bij A. De Rijken, 
inn dezelfde huizen, waarin hij nu zijn winkel en woonhuis heeft. Drinkwater was er niet. 
Wijj  werkten daar ongeveer met twintig personen midden in den zomer. Privaat was 
err niet, elk deed zijn behoefte tusschen de steenen 's morgens vroeg aan de straat, zoolang 
dee vloer er niet in was tusschen de balken, waar later over al die pest de vloer werd gelegd. 
Tenn einde raad, dat de vloer dicht was, zijn wij naar de buren door de goodijst gegaan, 
legdenn een stuk richel tussen twee daken, waar een schoorsteen tusschen was om gedekt 
tee zitten, en eer wij weg waren, was het zóó verschrikkelijk, dat wij al een meter met 
dienn richel voorwaarts waren gegaan. Het geleek daar een mestvaalt op de daken van 
anderee percelen.43 

Collegaa OosterhofFnoemde de afwezigheid van privaten op de bouwplaatsen 'werkelijk 
eenn beroerd iets, een gemeen ding'. De meeste werklieden vonden het niet prettig, 
zichh 'achter een plank of in een keldertje te zitten schamen onder spotgelach of 
zedekwetsendee praat'. Zij voelden zich, volgens een brochure, 'met beesten gelijk 
gesteld'.444 Het gemis van privaten druiste tegen het idee van eigenwaarde in; zeker 
inn een tijd waarin een deel van de werklieden erkenning zocht door zich te gedragen 

40.. Enquête Staatscommissie 1890, 439. 
41.. J.R., Het lot van den Nederlandschen Timmerman, 6. 
42.. Ibidem, 8. 
43.. Enquête Staatscommissie 1890, 376. Met 'Van Zwindenstraat' wordt bedoeld: 'Van Swindenstraat'. 
44.. J.R., Het lot van den Nederlandschen Timmerman, 8. 
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naarr de burgerlijke beschavingsnormen. Volwaardige burgers doen hun behoefte nu 
eenmaall  niet onder een brug, en als je gedwongen wordt dat wel te doen, dan ben 
jee niet volwaardig, zo was het gevoel. 

Ookk het ontbreken van drinkwater en schaftketen was niet erg verheffend. Men 
moestt 'bij goedgunstige mensen om een beetje water in een fleschje gaan vragen',45 

off  goede maatjes trachten te worden met een herbergier.46 Soms was er 'slechts 
Vechtwater'' te drinken.47 

Overr het ontbreken van bouwketen vertelde de grondwerker Eüdert Postma dat 
zijnn baas wel een keet had laten zetten, maar dat deze alleen gebruikt mocht worden 
doorr de onderbaas, als deze op het werk kwam. De dertig werklieden moesten de 
schafttijdd met hun nat, bezweet lichaam buiten doorbrengen. 'Mij dunkt', zei Postma, 
'waarr voor één man een keet gezet kan worden, kan men ook wel zulk een lokaal 
makenn voor 30 man; dan was men in de schafttijden niet meer zoo blootgesteld aan 
koudee en armoede.'48 De boodschap is duidelijk: het buiten schaften was niet alleen 
ongerieflijk,, maar ook vernederend. 

InIn de loop der tijd kwam er wat verbetering in de toestanden op de bouwplaats. 
Dee grotere aannemers zagen wel in dat het verbeteren van de omstandigheden op 
hett werk niet per se nadelig behoefde te zijn, integendeel. Haalmeijer vertelde op 
zijnn bouwwerken altijd privaten en water te hebben, want 'dan is men ook meteen 
vann dat geloop af, waardoor het moeilijk wordt de lui te controleeren en het kroeglopen 
tegenn te gaan.'49 Steeds meer ondernemers kwamen in de loop der tijd tot dit inzicht. 

Dee wegen tot zelfrespect 

Hett verlangen zichzelf te kunnen respecteren was een niet te onderschatten drijfveer 
achterr het handelen van de werklieden. De manieren waarop men handelde, konden 
echterr zeer verschillen. Men kon in verzet komen. Men kon zich proberen te onder-
scheidenn van anderen, door bijvoorbeeld te wijzen op de eigen vakbekwaamheid of 
hett succes van de organisatie waarbij men was aangesloten. Men kon het gedrag van 
succesvolleree groepen, zoals de burgerij, proberen te imiteren, of men kon dit juist 
rigoureuss van de hand wijzen. In het onderstaande zullen we de meest in het oog 
springendee strategieën behandelen. 

Eenn eerste, bijna natuurlijke reactie was innerlijk of openlijk in verzet te komen, 
daarmeee onafhankelijkheid te tonen en het gebrek aan respect door de buitenwereld 
mett gelijke munt te betalen. Deze houding leidde soms tot een tamelijk subtiel en 
onbewustt proces van groepsvorming, met ontwikkeling van eigen cultuuruitingen, 
mett eigen codes en eigen gedragsnormen. 

Ibidem,, 8. 
EnquêteEnquête Staatscommissie 1890, 376. 
Ibidem,, 244. 
Ibidem,, 406. 
Ibidem,, 421. 



184 4 DEE MARGES VAN HET BESTAAN 

Doorr Al f Lüdtke is dit verschijnsel Eigensinn gedoopt, de wil een eigen atmosfeer 
aff  te bakenen, met eigen omgangs- en uitdrukkingsvormen.50 Lüdtke gebruikt als bron 
dee waarnemingen van dominee Paul Göhre, die in 1890 een tijdje doorbracht in een 
machinefabriekk te Chemnitz.51 De arbeiders in deze fabriek stonden als ze de kans 
kregenn te kletsen, haalden - bij voorkeur fysieke - grappen met elkaar uit, verdwenen 
zonderr haast naar het toilet, enzovoort. Met deze illegale pauzes drukten de arbeiders 
hunn geringschatting uit ten opzichte van het arbeidsproces en de hiërarchische verhou-
dingenn in de fabriek, aldus Lüdtke. Maar hij signaleerde ook verdergaande vormen 
vann verzet. Meer in de richting van een openlijke confrontatie ging bijvoorbeeld de 
reactiee van de fabrieksarbeiders als zij door voorlieden ofbazen met het familiaire 'Du' 
werdenn aangesproken, in plaats van het formelere 'Sie'. Zij antwoordden dan ook 
mett 'Du', wat geenszins de bedoeling was van de aangesprokene; of zij reageerden 
helemaall  niet.52 

Hett gaat erom, dat werklieden hun naaste omgeving en vooral zichzelf wilden laten 
zienn dat zij vrij waren, dat zij maling konden hebben aan hun baas en aan wat hij hen 
wildee laten doen. Zij vergolden als het ware minachting met minachting. Het hing 
vann de situatie af of ze hun gebrek aan respect ook openlijk toonden, of dat de verzets-
daadd in het verborgene plaatsvond. Roddelen was bijvoorbeeld een bekende vorm 
vann verborgen verzet. Veili g en effectief: de initiator van de kwaadsprekerij bleef 
anoniem,, maar het verhaal verspreidde zich snel en bereikte vele oren.53 Verzet kon 
ookk subtielere vormen aannemen. Sommige Engelse landarbeiders tikten beleefd tegen 
hunn voorhoofd, als ze hun landlord tegenkwamen, maar hielden intussen achter hun 
rugg twee vingers omhoog, om daarmee de beleefdheid weer teniet te doen.54 Dat is 
verzett waarvan alleen de pleger op de hoogte is, en dat dus geen ander doel kan hebben 
dann het bewaren van diens zelfrespect. Dat gold ook voor de illegale pauzes van de 
fabrieksarbeiderss uit Chemnitz, al troffen deze hun werkgever wel, want het kostte 
hemm productietijd. Maar het verlies ging hem ongemerkt voorbij. 

Dee grens tussen Eigensinn en kalkulierter Widerstand is vloeiend en onduidelijk, zegt 
Lüdtke.5SS Dat is ongetwijfeld waar, maar duidelijk is wel dat het verzet meestal 
openlijkerr werd naarmate de arbeidsmarkt voor de werklieden zich gunstiger ont-
wikkelde.. Als er een tekort was aan arbeiders, dan moest de patroon zich meer laten 
welgevallen.. We zagen hiervoor al hoe de zich onmisbare voelende bouwvakarbeiders 
inn de jaren zeventig van de negentiende eeuw op de bouwplaats min of meer konden 
doenn en laten wat ze wilden. Zozeer zelfs, dat sommigen achteraf vonden dat men 
tee ver was gegaan. Toen de timmermansknecht Pieter Smitt in 1891 door de 
Staatscommissiee werd gevraagd of de werklieden in de jaren zeventig in feite misbruik 

50.. Lüdtke, Eigen-Sinn, 9-21. 
51.. Paul Göhre, Drei Monate Fabriksarbeiter unA Hanctwerksbursche. Sozialreportage eines Pfarrers urn die 

JahrhundertwendeJahrhundertwende (Leipzig 1891). In het Nederlands vertaald door Hel. Merrier: Paul Göhre, Drie 
maandenmaanden fabrieksarbeider (Amsterdam 1891). 

52.. Lüdtke, Eigen-Sinn, 136-142. 
53.. Zie voor roddel als verzetsdaad: James C. Scott, Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant 

ResistanceResistance (New Haven en Londen 1985) 282. 
54.. Howard Newby, The deferential worker. A study of farm workers in East Anglia (Londen 1977) 112. 
55.. Lüdtke, Eigen-Sinn, 142, 
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haddenn gemaakt van hun overmacht, antwoordde deze ronduit bevestigend.56 De 
arbeiderss hadden in deze periode macht, en dat was niet slecht voor hun zelfrespect. 

Opp de Amsterdamse bouwplaatsen ging de Eigensinn van de arbeiders nog wel wat 
verderr dan die van de fabrieksarbeiders in Chemnitz. Het uitte zich vooral in 
alcoholgebruikk en absentie, zoals het bekende 'maandag-houden'. In de jaren zeventig 
warenn er zelfs bazen geweest die een gulden extra gaven aan werklieden die bereid 
warenn op maandag te werken." Maandag-houden was tot in de jaren negentig met 
namee onder metselaars eerder regel dan uitzondering. 'Het aantal denkende werklieden 
vermeerdertt wel', zei de metselaar Van Zomeren in 1891 tegen de Staatscommissie, 
'maarr toch ziet men op Maandag nog veel treurige tooneelen.' En ook op andere dagen 
werdd er gedronken. Hij vertelde bijvoorbeeld dat het gebruik was jongens die het 
vakk wilden leren, alleen te helpen als deze de werklieden van drank voorzagen.58 In 
18988 werd Jan van Zomeren weer geïnterviewd. Hij liet weten dat maandag-houden 
bijj  de metselaars nog steeds algemeen was. Maar men moest niet denken dat zij de 
enigenn waren, die op werkdagen alcohol nuttigden. De drinkgewoonten verschilden 
alleen:: 'Een metselaar drinkt [...] Maandags zeer veel dan de heele week niets meer; 
eenn timmerman drinkt de geheele week door z'n borrel.'59 Ook heiers stonden 
trouwenss bekend om hun stevig drankgebruik.60 Maar het waren toch vooral de 
Amsterdamsee metselaars en opperlieden, die berucht waren om hun alcoholzucht. ' 
Volgenss de metselaarsbaas Veit kwam dit doordat metselaars en opperlieden minder 
ontwikkelingg hadden dan bijvoorbeeld timmerlieden, maar ook doordat zij vrijer waren 
enn minder onder toezicht van een patroon stonden. Bovendien waren er meer onregel-
matighedenn in het werk, want regen en vorst maakten het metselen al snel onmogelijk. 
Dee werklieden gingen dan bij voorkeur schuilen in de kroeg, aldus Veit. a 

Drankgebruikk kwam vooral voor in de revolutiebouw. Door het stukloonstelsel 
wass er daar weinig controle. Het stond de werklieden min of meer vrij weg te lopen 
enn de kroeg te bezoeken.63 Bovendien hadden revolutiebouwers meer dan aannemen 
dee gewoonte hun arbeiders in de kroeg uit te betalen, wat volgens veel werklieden 
hett alcoholgebruik sterk in de hand werkte. 'Natuurlijk', antwoordde de metselaars-
knechtt Van Veelen ronduit, toen hem door de Staatscommissie gevraagd werd of het 
uitbetalenn in de kroeg soms aanleiding gaf tot drinken. Een waardeoordeel over deze 
handelwijzee gaf hij echter niet.64 Anderen deden dat wel: Van Zomeren sprak over 
'hett groote, treurige misbruik der uitbetaling in kroegen'. Hij vertelde dat op zaterdag 
hett werk meestal om een uur of vier, vijf beëindigd werd, maar dat men eerst om 
zeven,, acht uur oflater zijn geld kon ontvangen in de kroeg. Vroeger was dat trouwens 

EnquêteEnquête Staatscommissie i8go, 379. 
Résuméss der verhooren, 123-127. 
EnquêteEnquête Staatscommissie 1890, 399. 
Résuméss der verhooren, 88. 
Ibidem,, 129. 
Ibidem,, 89. 
Ibidem,76. . 
Ibidem,, 89. 
EnquêteEnquête Staatscommissie 1890, 20. 
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nogg erger geweest; toen werd het wel eens elf of twaalf uur.65 Het is natuurlijk de vraag 
off  de meeste werklieden het uitbetalen in de kroeg écht betreurden. Pieter Smitt 
bijvoorbeeldd dacht van niet. Gevraagd of het uitbetalen in kroegen door vele 
werkliedenn als een ernstige schaduwzijde van hun arbeidsleven werd beschouwd, 
antwoorddee hij ontkennend. Integendeel: 'Het meerendeel is er zelfs voor om op die 
manierr betaling te krijgen.'66 

Inn het aannemersbedrijf probeerde een aantal werkgevers het drankgebruik onder 
dee arbeiders wel tegen te gaan. Bij Staal en Haalmeijer was drinken op het werk 
verboden.. Als men betrapt werd, volgde ontslag. Dat gebeurde ook bij de aannemer 
Koster.. Hij vertelde een verhaal over vij f van zijn timmerlieden, die hij bezig zag met 
hett loden van een kap. Zij gebruikten daarvoor een touw, waaraan een kruik was 
bevestigd.. 'Ik begreep, dat er jenever in was, sneed het touw door en gaf aan alle vij f 
gedaan.'677 Bij deze werkgevers geschiedde betaling ook niet in de kroeg, maar in de 
bouwkeett of in de winkel. Het neemt overigens niet weg dat ook bij aannemers en 
opp stadswerken gedronken werd, al moest dit stiekem gebeuren.68 

Err zijn aanwijzingen dat het gebruik van drank op het werk verminderde in de 
loopp van de jaren negentig en het eerste decennium van de twintigste eeuw.69 

Verschillendee arbeiders getuigden er in 1898 van dat het drinken minder was dan 
vroeger.700 Sommigen meenden dat het verenigingsleven hieraan ten grondslag lag, 
anderenn hielden het op de strengheid van de aannemers. Een minstens even plausibele 
oorzaakk werd genoemd door de schilder Kuiper. 'Nu is het loon te laag', zei hij. 'Er 
wordtt op 't overwerken niet genoeg oververdiend. Vroeger was ook het uurloon wel 
lagerr maar het aantal uren dat men in een week maakte veel grooter, b.v. 80 tegen 
nuu 60 uren.'71 Men kon zich het vele drinken eenvoudigweg niet meer veroorloven. 
Verderr was het niet onbelangrijk dat de revolutiebouw in de loop van het eerste 
decenniumm min of meer tot een einde kwam. En voor het maandag-houden was 
misschienn was ook van belang dat met de CAO van 1908 voor een groot aantal 
bouwvakkerss de vrije zaterdagmiddag werd ingesteld.72 

Tochh was bij het begin van de twintigste eeuw het alcoholgebruik op het werk 
nogg lang niet uitgebannen. De Landelijke Federatie van Timmerlieden vond in 1906 dat 
hett maar eens afgelopen moest zijn met 'maar op de werken te zwetsen en zich te 
buitenn te gaan aan het gebruiken van alcoholische dranken'.73 Het maandag-houden 

65.. Ibidem, 401. 

66.. Ibidem, 379. Mij n cursivering. 

67.. Ibidem, 419. 

68.. Résumés der verhooren, 87. 

69.. Z i e ook: J .C. van der Stel, Drinken, drank en dronkenschap. Vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverle-

ningning in Nederland. Een historisch-sociologische studie (Hilversum 1995) 123-127. 

70.. Résumés der verhooren, 66, 73, 95, 116. 

71.. Ib idem, 112. 

72.. Douglas Re id constateerde voor het Engelse Birmingham een duidelijk verband tussen de opkomst 

vann de vrij e zaterdagmiddag en het verdwijnen van het maandag-houden. Douglas A. Reid, 'The 

Decl inee of Saint Monday ', Past & Present 71 (mei 1976) 100. 

73.. Op voor den verkorten arbeidstijd. Landelijke Federatie van Timmerl ieden in Nederland (Den Haag 

1906)) 3. 
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verdweenn wel geleidelijk, maar onder de werklieden bleef het nog een tijd gewoonte 
opp maandagochtend vij f of tien cent te lappen voor een 'elfuurtje'.74 Het vakbonds-
periodiekk De Bouwvakarbeider legde uit hoe dat ging: 

Ofschoonn we mogen aannemen, dat 't wat verminderd is, blijf t het voor velen een 
gewoonte,, 200 om elf uur, als 't 'tijd' is, een beetje (of een boel) te laten halen. Wie er 
niett aan meedoet, van zijn rijkdom nog 5 spie of een dubbeltje mee te 'lappen' is voor 
menigeenn dan nog een vent van niks.75 

Datt was in 1909. Ook in publicaties van later datum gaat het nog vaak over 
drankgebruikk op het werk. De metselaarsbaas Kaspers verklaarde in 1913 nog dat elke 
maandagg op het werk flink gedronken werd.76 Waarschijnlijk om die reden was volgens 
dee Centrale Bond van Bouwvakarbeiders de maandag een bijzonder slechte dag voor 
huisbezoek.777 En in 1914 liet de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders aan haar leden 
weten: : 

Zoolangg de arbeiders nog zooveel geld uitgeven aan alcoholische dranken en dus 
benadeelenn hun lichaam, hun gezin en hun organisaties, zoolang kan de kapitalist nog 
rustigg 't hoofd neerleggen, want hij wordt bewaakt door duivel Alcohol.78 

Dee moderne collega's vroegen zich intussen af hoeveel bouwvakkers er in 1908 wel 
niett waren 'die er absoluut niet tegen opzien om ettelijke uurtjes loon per week te 
verpappenn en er soms nog, om tijd voor het pappen te hebben nog enkele uurtjes 
bijj  verzuimen ook?'79 

Hett gebruik van alcohol op en rond de bouwplaats is een complex gegeven, dat 
doorr de werklieden op verschillende manieren en soms met enige ambivalentie tege-
moett getreden werd. Zelfrespect als drijfveer speelde hierbij een rol. Enerzijds is het 
duidelijkk dat in de loop der tijd een aantal werklieden het gebruik van alcohol op het 
werkk en vooral dronkenschap met een zekere gêne gingen bezien. Zij hadden zich 
eenn aantal burgerlijke normen toegeëigend, en het gedrag van hun drinkende collega's 
pastee hier niet meer in. Zij ontleenden inmiddels een deel van hun zelfrespect aan 
hett feit, dat zij zich konden beheersen ten aanzien van alcoholgebruik. Vanuit hun 
perspectieff  gedroegen degenen die dat niet konden zich onwaardig. Hun gedrag haalde 
dee status van alle bouwvakarbeiders naar beneden en het had dus ook gevolgen voor 
hett prestige en het gevoel van eigenwaarde van de niet-drinkers. Het biedt een 
verklaringg voor de grote moeite, die de bonden zich getroostten de drinkende arbeiders 
opp het rechte pad te krijgen. Het verklaart ook de felheid van de bewoordingen, 
waarmeee de afkeuring werd uitgesproken. 

74.. De Eerste vijfjaar van ons bestaan, van 18 november igo6 tor 31 december ïgn. Centrale Bond van 
Bouwvakarbeiderss in Nederland (Amsterdam 1913)7. Opmerkelijk is overigens dat we in de hiervoor 
geanalyseerdee arbeidersbudgetten geen sporen aantroffen van deze gewoonte. 

75.. De Bouwvakarbeider (3 april 1909) 4. 
76.. Ibidem, 20 september 1913, 3. 
77.. Ibidem, 6 maart 1909, 2. 
78.. Jaarboekje 1914. Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders in Nederland (Amsterdam z.j.). 
79.. Op voor betere levensvoorwaarden, 6. 
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Anderzijdss bevat het alcoholgebruik ook het element Eigensinn. Drinken op de 
bouwplaatss hield een zekere minachting in ten opzichte van de werkgever. Het 
rondgaann van de jeneverkruik leverde natuurlijk vooral een lichamelijk effect op, maar 
hett had tevens - zeker wanneer dit illegaal gebeurde - de betekenis van kameraadschap 
enn het gezamenlijk scheppen van een eigen sfeer. Bewust of onbewust pleegde men 
hierdoorr een verzetsdaad, die een positieve uitwerking had op het gevoel van 
eigenwaarde.. Met het maandag-houden was het ook zo: dit werd door de meeste bazen 
niett leuk gevonden, maar de werklieden deden het toch. Misschien niet als een bewuste 
vormm van verzet, maar het had wel iets van: ik ben vrij , ik bezuip me wanneer ik dat 
wi ll  en als de baas dat niet bevalt dan heeft-ie pech gehad. Samen drinken, of het nu 
opp het werk was of in de kroeg, schiep een band. En door die band voelde men zich 
sterker,, beter en waardevoller. Alcoholgebruik diende dan ook - hoe vreemd het 
misschienn ook moge klinken - het zelfrespect van de werklieden. Vandaar dat het 
zoo moeilijk was uit te bannen. 

Ookk verdergaande opstandigheid droeg bij aan het gevoel van eigenwaarde. Veel 
vann de conflicten, die eind negentiende, begin twintigste eeuw in de Amsterdamse 
bouww uitbraken, kwamen net zo goed voort uit een behoefte aan zelfrespect als uit 
concretee ideeën om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Verzet en vooral overwin-
ningenn gaven een gevoel van macht, en verhoogden de eigenwaarde.80 Veel conflicten 
ontstondenn spontaan, vaak met niet meer dan de vage bedoeling de baas een lesje te 
leren.. Dat men de maandagmorgen vaak een geschikt tijdstip achtte om de koppen 
bijj  elkaar te steken en eisen te formuleren, is in dit opzicht veelbetekenend.81 'Hadden 
wee vroeger een incident op het werk', zei bestuurder Kees de Klerk van de Landelijke 
FederatieFederatie van Bouwvakarbeiders in 1915 met een kennelijk gevoel van heimwee, 'dan 
pats,, daar lag het gereedschap en de koppen bij elkaar en de straat op.'82 Of de kroeg 
in.. 'Leve de solidariteit!' werd erbij een grondwerkersstaking in hetzelfde jaar geroepen. 
Enn vervolgens: 'Kom jongens, we gaan een pot bier drinken!'83 

Di tt soort spontane acties kwam het meest voor waar de werklieden min of meer 
loss stonden van hun patroon, en waar zij voor het grootste gedeelte uit ongeschoolden 
bestonden.844 Metselaars en opperlieden bijvoorbeeld, of stukadoors. Zij verrichtten 
meestall  aangenomen werk en waren vooral werkzaam in de revolutiebouw. De 
onderzoekscommissiee van 1898 concludeerde dat 'de metselaar zich vrijer en ongebon-
denerr voelde dan enig ander werkman in de bouwvakken'.85 Maar tevens waren de 

80.. Richard Price heeft voor wat de Engelse bouwvakarbeiders aangaat betoogd dat het gevecht om 
dee macht centraal stond in hun conflicten met de werkgevers. Zie: Richard Price, Masters, unions 
and men.and men. Workcontrol and the rise of labour 1830-1914 (Cambridge [etc] 1980) 1-18. 

81.. Op Hechte Fundamenten, 123. 
82.. Notulen Gecombineerde bestuursvergadering van de metselaarsvereniging D W en de opperlieden-

verenigingg ODWL over samensmelting, 10 maart 1915, archief LFB, IISG. 
83.. Notulen Gecombineerde bestuursvergadering van alle bouwvakorganisaties in Amsterdam en 

hoofdbesturenn ter bespreking actie machinisten, stokers en dekpersoneel in verband met de grond-
werkersstaking,, eind juli 1915, archief LFB, IISG. 

84.. Lid van de Landelijke Bouwvakfederatie of van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders? Centrale Bond 
vann Bouwvakarbeiders in Nederland (z.p., z.j.)i2; Op hechte fundamenten, 154. 

85.. De toestand der werklieden, 21. 
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metselaarss niet erg ontwikkeld, wat mogelijk in nog sterkere mate gold voor de 
opperliedenn en de stukadoors.86 Het waren, kortom, de groepen die op grond van 
dee relatie met hun baas of hun ontwikkeling weinig waardering toekwamen. 

Dee tweede manier waarop het zelfrespect kan worden bevorderd, is het toepassen 
vann distinctie, het creëren van een onderscheid tussen zichzelf en anderen, waarbij 
aann de eigen persoon een hogere waardering wordt gehecht. Aanleidingen hiertoe 
zijnn meestal makkelijk te vinden. In ons kader dienen we daarbij vooral te denken 
aann zaken als vakmanschap, het lid zijn van een organisatie of het aannemen van normen 
enn waarden van 'hogere' maatschappelijke lagen. We laten hieronder een aantal 
onderscheidingswijzenn de revue passeren. 

Timmerliedenn bijvoorbeeld wisten zich gescheiden van de overige bouwvakkers 
doorr hun betere opleiding en hun vermeende intelligentie. 'De timmerman moet maat 
kunnenn voeren, lezen, schrijven en rekenen geleerd hebben en tekenonderwijs genoten 
hebben',, schrijft Andries Leusink, de auteur van Op Hechte Fundamenten, een 
gedenkboekk van de moderne bouwvakbonden. En: 'Er is een ontegenzeggelijk verschil 
inn mentaliteit tussen metselaars en timmerlieden. Een timmerman is bedachtzaam, bij 
metselwerkk speelt routine en vlugheid een grote rol.' Het lijdt geen twijfel wie van 
beidenn superieur is. Uiteraard was Leusink zelf ook timmerman geweest.87 

Err was ook wel een verschil in ontwikkeling. De onderzoekscommissie van 1897 
steldee dat een timmerman een vrij lange voorbereiding nodig had, die hem niet alleen 
dee nodige handigheid moest geven, maar ook zijn verstand diende te ontwikkelen. 
Hijj  moest immers in staat zijn van tekening te werken en dingen uit te meten. De 
jongee timmerman kon iets leren door af te kijken van oudere collega's, maar het beste 
wass toch als hij een opleiding volgde. Want: 'Als de bekwaming niet lukt, dan komt 
menn in de revolutiebouw terecht. Hij wordt dan op den duur de mindere van een 
bekwamee vakman.'88 De onbekwame arbeider was dus inferieur aan de vakman. Hij 
hadd weinig reden tot zelfrespect. 'Het eergevoel van den werkman is niet hoog, 
wanneerr hij niet knap is,' zo zei de timmerman Ignatius het letterlijk.89 

Maarr de avondambachtschool voor timmerlieden was een zware opleiding. Men 
diendee over het nodige doorzettingsvermogen beschikken om deze tot een goed einde 
tee brengen. De leerlingen moesten vijfjaar lang vijf avonden per week naar school, 
vann halfzeven tot negen uur.90 Speelde men dit klaar, dan was er alle reden tot trots. 
Sterkerr nog: de opleiding leverde volgens sommige ouderen nogal wat 'pedante 
heertjes'' af. 'Zij meenen meer te weten dan iemand die jaren lang het vak uitoefent', 
klaagdee Ignatius daarover. 'Inderdaad zijn zij wel wat pedant', vond ook collega 
Oosterhoff,, 'maar dat gaat er in het dagelijksch leven spoedig genoeg af.' De oudere 

Résuméss der verhooren, 76 en 104. 
OpOp Hechte Fundamenten, 120. 
DeDe toestand der werklieden, 19, 28. 
EnquêteEnquête Staatscommissie 1890, 242. 
AvondambachtsschoolAvondambachtsschool voor timmerlieden, onder beheer der timmergezellen-vereeniging "Concordia Inter Nos"  Nos" 
tete Amsterdam (z.p., z.j. [1901]) 2. 
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werkliedenn wisten daar wel raad mee. En zulke jongens ontwikkelden zich volgens 
hemm spoedig tot bekwame werklieden.9' 

Enn voor timmerlieden was er de mogelijkheid zich nog verder te ontwikkelen. 
Inn tegenstelling tot de meeste andere bouwvakken lag er voor hen een goede kans 
hogerr op de sociale ladder te stijgen. Timmerlieden beschikten over de kennis en 
vaardighedenn om zelf een aannemersbedrijfje te starten. Veel aannemers waren vroeger 
dann ook timmerman geweest.92 Maar ook konden timmerlieden het tot onderbaas, 
uitvoerder,, tekenaar of opzichter schoppen. Dat blijk t bijvoorbeeld uit de jaarverslagen 
vann de timmerliedenvereniging Concordia Inter Nos, waarin vanaf 1913 het aantal 
uitgeschrevenn leden wordt gegeven met de reden van hun vertrek. In 1913 verloor 
ConcordiaConcordia 368 leden, van wie er veertien vertrokken omdat zij patroon waren geworden. 
Vij ff  vertrekkers waren nu onderbaas, vier opzichter en twee tekenaar. In totaal waren 
err dus vierentwintig Concordia-leden die zich een betere positie hadden weten te 
verwerven.. In 1914 waren dat er dertien, in 1915 vier en in 1916 negen.93 

Hett superioriteitsgevoel van de timmerlieden speelde ook een rol in het verenigings-
leven.. Het vertraagde bijvoorbeeld het fusieproces van de moderne vakbeweging enige 
tijd.. Toen in 1913 de moderne bouwvakbonden de mogelijkheden tot samengaan 
bespraken,, zette Concordia Inter Nos de hakken in het zand. Waarom? Vaktrots en 
minachtingg van de achterlijkheid der vakgenooten, zo vatte een van de aanwezigen 
hett samen. En trots op hun eigen organisatie, waarvan de kas veel beter gevuld was 
dann die van de andere bonden. 'Verdorst wil zijn 42.000 pop behouden!', riep een 
derr voorstanders van de fusie spottend over de penningmeester van Concordia. Hilariteit 
inn de zaal, maar de timmerliedenbond zou voorlopig zelfstandig blijven voortgaan.94 

Ookk op de bouwplaats staken de timmerlieden hun mening over de andere bouw-
vakkerss niet onder stoelen of banken. In het Vlissingse timmerliedenjargon heetten 
dee metselaars 'muurvarkens'.95 

Maarr de metselaars waren ook niet gespeend van enige beroepstrots.96 Leusink vertelt 
inn Op Hechte Fundamenten dat de metselaars bij hem op de bouw nooit zeiden 'Ik heb 
daarr of daar aan een vill a gewerkt', maar: 'Ik heb daar of daar een vill a gezet.'97 Men 
wass trots op het werk dat men leverde. 'Het is een moeilijk vak om te leeren, moeilijker 
dann het timmervak', meende de metselaar Van Zomeren. Toch moest dit altijd in de 
praktijkk gebeuren. Een ambachtsschool werd door de metselaarsjongens niet bezocht.98 

Veell  metselaars werden dan ook 'uit opperlieden geboren'.99 Dezen keken het vak 
aff  en namen op een bepaald ogenblik zelf de troffel ter hand. 

Maarr Van Zomeren had gelijk: oorspronkelijk was het metselen een lastig vak. Het 
vereistee enige kennis van het tekenen, een goed begrip van het samenstel van een 

EnquêteEnquête Staatscommissie i8go, 242, 263. 
DeDe toestand der werklieden, 19. 
Jaarverslagenn CIN 1913, 14; 1914, 15; 1915, 16; 1916, 9. 
VerslagVerslag van de vergadering van hoofdbesturen 1913, 15. 
Altena,, Een broeinest der anarchie, 191. 
OpOp Hechte Fundamenten, 120. 
Ibidem. . 
EnquêteEnquête Staatscommissie 1890, 398. 
GedenkboekGedenkboek Nederlandsche Aannemersbond, 243. 
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gebouww en beheersing van de kunst de gebakken steen in bepaalde vormen te hakken. 
Murenn metselde men uit de hand. In de loop der tijd werd het echter makkelijker. 
Menn bouwde steeds meer recht-toe-recht-aan, de steenbakkerij leverde stenen in alle 
gewenstee (en in tegenstelling tot vroeger: regelmatige) vormen en de timmerlieden 
zorgdenn voor de profielen en het spannen van de touwtjes. De metselaar hoefde daar 
alleenn nog maar langs te metselen. Hierdoor ontstond een nieuw soort, minder 
bekwaamm metselaar.100 In Utrecht werden in 1920 zelfs ongeschoolde werklozen ingezet 
alss metselaar. Zij metselden niet langs een draad, maar langs een lat, waarop 
aanwijzingenn waren aangebracht.10' Toch werden metselaars in het algemeen zeker 
tott de geschoolde vaklieden gerekend, al hadden ze weinig opleiding en waren ze 
meestall  niet erg geletterd. Maar voor metselaars waren de mogelijkheden tot sociale 
stijgingg veel geringer dan voor timmerlieden. Aannemer werden zij zelden, op zijn 
hoogstt konden zij het tot ploegbaas brengen. 

Eenn tweede vorm van distinctie was de verhevenheid die georganiseerde werklieden 
voeldenn boven ongeorganiseerde arbeiders en leden van concurrerende organisaties. 
Hett lidmaatschap van een vakbeweging kon in deze tijd simpelweg het plezierige gevoel 
verschaffenn ergens bij te horen. Zoals het in een vlugschrift werd uitgedrukt: 'Het 
heerlijkk kameraadschappelijk strijdensgevoel', dat nimmer te groot ofte overdreven 
konn zijn.102 Maar georganiseerde werklieden hadden tevens de neiging zich superieur 

100.. Op hechte fundamenten, 20. 
101.. Heerma van Voss, De Doodsklok, 238. 
102.. Voor de Amsterdamsche Timmerlieden. Timmerlieden-Vereeniging "Bewust Streven", Afd. van de 

Landelijkee Federatie van Timmerlieden (Amsterdam 1906) 23. 
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tee wanen, of in elk geval verder geëvolueerd. Vanuit de leiding van de vakbeweging 
werdd dit gevoel gestimuleerd door allerlei propaganda, waarin ongeorganiseerde 
arbeiderss werden afgeschilderd als dom en onverschillig. Ware iedereen zo verstandig 
enn opofferingsgezind als wij , zo tamboereerden de brochures, dan zou de wereld er 
eenn stuk beter uitzien. 

Bijj  ongeorganiseerden bestond aan de andere kant zo hier en daar ook wel een 
zekeree afkeer van de bij vakverenigingen aangesloten collega's. Soms werden deze 
voorr oproerkraaiers of loopjongens van het socialisme uitgemaakt. Degenen met een 
sterkk ontwikkelde liefde voor God, Oranje en het vaderland hadden op hun beurt 
redenn zich verheven te voelen boven de 'fanatieke drijvers' van de vakverenigingen. 
Bovendien:: stakingen van vakbewegingen betekenden vaak gedwongen werkloosheid 
vann niet-leden en dezen namen dit de organisatoren niet altijd in dank af. 

Misschienn nog sterker dan het superioriteitsgevoel dat georganiseerden en ongeorga-
niseerdenn ten opzichte van elkaar voelden, was dit er bij de georganiseerden ten aanzien 
vann de concurrentie. De aangeslotenen bij de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders, 
stondenn in eigen ogen verheven boven de modern georganiseerden, en omgekeerd. 
Enn beiden keken neer op de christelijke en katholieke bonden, wat eveneens wederzijds 
was.. Vooral in onafhankelijke kringen leidde de haat tegen de anders georganiseerden 
niett zelden tot het gebruik van geweld. Volgens de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders 
warenn alle bedankjes voor het lidmaatschap in 1909 het gevolg van vrees voor molest 
doorr de 'vrijen', zoals de leden der onafhankelijke vakbeweging genoemd werden.103 

Enn we zagen in hoofdstuk 3 al hoe De Vroede (St Joseph) en Muller (Centrale Bond 
vanvan Bouwvakarbeiders) tijdens hun ronde langs de bouwplaatsen gevaar liepen door 
onafhankelijkee collega's van de steiger te worden gegooid. 

Waarr lag de oorzaak voor de onderlinge haat? Er was natuurlijk verschil van inzicht 
overr de te volgen weg. Er was, zoals we hiervoor al betoogden, schaamte en woede 
overr eikaars optreden. En er was de groepsvorming, het 'wij tegen de rest'. Het 'heerlijk 
kameraadschappelijkk strijdensgevoel' was er niet alleen ten opzichte van de baas, maar 
ookk ten aanzien van elkaar. De modernen, de onafhankelijken en de confessionelen 
achttenn zich stuk voor stuk superieur aan de anderen. Het sterkst komt dit naar voren 
bijj  de beide eerstgenoemden. De onafhankelijken vonden zichzelf in de eerste plaats 
inn moreel opzicht boven de modernen staan. Hun principes waren het zuiverst, zij waren 
hett meest recht in de leer. Zij konkelden niet met de werkgevers, zij braken geen 
stakingenn door 'tussen klabakken' naar het werk te gaan en zij bewezen geen 
'handlangersdienstenn aan het patronaat'.104 Hun ideeën sloegen het best aan bij de 
ongeschooldee arbeiders. Ze ergerden zich aan de arrogante moderne propaganda, die 
zakelijkk en klinisch wees op reeds behaalde successen, waarbij vooral de prestaties van 
dee Duitse moderne vakbeweging graag werden aangehaald. Het wekte de lachlust 
vann de onafhankelijken op. 'En dat heen wijzen naar Duitschland wordt op den duur 
zooo vervelend', schampte eenjaarverslag van de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders, 
'datt ik heel goed begrijp, dat bijvoorbeeld een geheide Amsterdamsche grondwerker 

103.. Aan de bouwvakarbeiders inzonderheid de metselaars en opperlieden. Amsterdamsche bestuurdersbond. 
(z.j.,, zj.). Brochure Amsterdamsche Bestuurdersbond, 17. 

104.. Jaarboekje 1914 LFB, 84-85. 
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off  opperman den modernen propagandist in de maling neemt."05 De modernen, dat 
warenn 'gesalarieerde luizen', de 'predikers van politieke tucht en discipline [die] van 
uww zweet en bloed al een goed leven hebben [...]V 

Discipline,, dat was inderdaad waar de modernen zich op lieten voorstaan. Zij achtten 
zichh superieur omdat ze zichzelf gedisciplineerder, handiger en slimmer vonden. Ze 
zagenn het optreden van de LFB als dom en onhandig. 'Met een beetje handigheid had 
hett goed kunnen gaan', oordeelde men dan over de zoveelste door de onafhankelijke 
vakbewegingg verloren staking.,07 Maar dat zat er niet in: de leden van de onafhankelijke 
vakbewegingg waren immers 'fanatiekere en verdwaasden' 

[...]]  welke op staan en naar bed toe gaan met ruzie met hun patroon, kortom die strijd 
zoekenn om de strijd zelve. [...] Domme, onontwikkelde naturen, die op een dergelijke 
wijze,, eigen en andermans leven vergallen. Weet ge, kameraden, wat 't zijn? Lieden met 
eenn verzuurd gemoed, die met benepenheid en achterdocht - steeds kwaaddenkend -
doorr het leven gaan.Io8 

Warenn de onafhankelijken dus dom en onontwikkeld, de modernen dichtten zich 
dee tegenovergestelde eigenschappen toe. Hun organisatie was doeltreffend en bijdetijds; 
dee syndicalisten hadden in moderne ogen hun tijd gehad. 

Dee christelijke en katholieke organisaties ten slotte meenden the best of both worlds 
inn huis te hebben. 'Zelfs daar waar wij numeriek in de minderheid waren', zo schreef 
dee Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond in zijn jaarverslag, 'mochten we veeltijds 
mett genoegen opmerken, dat ons optreden, door de kracht, die van onze beginselen 
uitgaat,, beteekenis heeft en invloed niet te ontzeggen was.'109 Door de 'kracht van 
onzee beginselen' stonden zij in moreel opzicht vanzelfsprekend boven de anderen, 
maarr zij claimden bovendien hetzelfde soort van superieur pragmatisme als de moderne 
vakbeweging.. Ook zij wezen bijvoorbeeld met graagte en trots op de resultaten die 
warenn bereikt in CAO-onderhandelingen met de ondernemers. 'De N.C.B, heeft 
werkelijkk getoond de beste belangenbehartigster voor de Nederlandsche bouwvak-
arbeiderss te zijn', verklaarde het bestuur onomwonden in zijn verslag over 1917 en 
1918.. Om vervolgens uitgebreid verslag te doen van allerlei acties waarbij de NCB 
betrokkenn was. Veelal met succes, dat echter niet zonder bovennatuurlijke hulp tot 
standd kwam. 'Zoo spreekt ons geleverd verslag van veelzijdigen strijd, van geleden 
leedd en van menschelijke tekortkoming', besloot de schrijver. 'Maar ook van onder-
vondenn zegen en genoten weldaden uit de Vaderhand van Hem, die ons lot bestiert 
enn Wiens Geboden ook voor de behartiging onzer stoffelijke belangen ons ten 
richtsnoerrichtsnoer strekken.'110 

105.. Ibidem, 85. 
106.. Hoe wij werken en wat wij ah onzen plicht achten. Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders in 

Nederland,, Propaganda-brochure No 2 (z.p., z.j.) 6. 
107.. Op hechte fundamenten, 181. 
108.. Stuit U aan!, 1 en 7. In Federatiekringen was deze brochure berucht als het zogenaamde 'blauwe 

boekje'. . 
109.. Jaarverslag Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond (verder: NCB), 1 april 1914-31 december 

1916,, 10. 
110.. Jaarverslag NCB 1917-1918, 36 en 87. 
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Li dd zijn van een vakorganisatie was dus een reden om, al was het op verschillende 
gronden,, zichzelf een hogere waardering toe te kennen. Men kon er verschillend over 
denkenn wat succes was; maar op gezette tijden was het er en dat gaf een goed gevoel. 
Vakbondsledenn getroostten zich bovendien een financiële opoffering, in de vorm van 
contributiess of bijdragen aan steunacties. Enerzijds betekende dit dat men in materiële 
zinn iets moest laten, maar anderzijds droeg dit bij aan het zelfrespect. Men kon 
neerkijkenn op de ongeorganiseerden, die dit offer niet wensten te brengen. En men 
kon,, vooral in de concurrentie met andersdenkende bonden, zich warmen aan de 
behaaglijkheidd en gelijkgestemdheid van het eigen nest. 

Eenn andere vorm van distinctie heeft te maken met gedragsnormen. Zoals we 
hiervoorr al zagen hebben lager gewaardeerde maatschappelijke groeperingen de neiging 
hett gedrag van hoger gewaardeerde groepen te imiteren, om zo zelf aanspraak te 
kunnenn maken op een hogere waardering. We hebben het hier uiteraard over de 
bekendee civilisatietheorie van Norbert Elias. In de tweede helft van de negentiende 
enn het begin van de twintigste eeuw was dit proces bij bepaalde groepen loonarbeiders 
inn volle gang. Zij imiteerden het gedrag van de beter gesitueerden, die we voor het 
gemakk maar even als de burgerij aanduiden. Hoe dit in zijn werk ging bij Nederlandse 
enn Amsterdamse arbeidersgezinnen is uiteengezet door Al i de Regt, zodat we hier 
kortt kunnen zijn. Het kan nauwelijks duidelijker gezegd worden dan zij het deed: 

Dee navolging van burgerlijke gedragsmodellen was een middel om een bevredigende 
vormm te geven aan het bestaan onder gewijzigde materiële verhoudingen, en tegelijkertijd 
eenn manier om zich te onderscheiden van andere arbeiders. Door naar burgerlijk model 
gevormdee houdingen en gedragingen, omgangsvormen en consumptiewijzen gaven deze 
arbeiderss een nieuwe inhoud aan traditionele rangverschillen binnen lagere klassen. Deze 
'distinctiezucht'' van stijgende arbeidersgroepen was nauw verbonden met statusangst: 
dee angst geen erkenning te krijgen voor de nieuw verworven positie en gelijk gesteld 
tee worden met mensen van wie men zich juist wil onderscheiden, en de daarmee 
verbondenn angst zelf weer terug te vallen tot de situatie waaraan men nog niet zo lang 
geledenn ontsnapt was. De statusrivaliteit tussen verschillende groepen arbeiders vormde 
zoo een motor voor de ontwikkeling naar een meer beschaafde levensstijl."1 

Watt de bouwvakarbeiders betreft, hebben we al een voorbeeld van imitatie gezien: 
steedss meer gehuwde vrouwen stopten met werken. Verder gaat het uiteraard om 
uiterlijkee kenmerken als kleding, haardracht, of de inrichting van woningen. Maar 
hett behelst ook een aantal meer innerlijke aanpassingen van het gedrag, dat eigenlijk 
voorall  neerkomt op zelfbeheersing: minder drinken, niet in het openbaar zijn behoefte 
doen,, geboortebeperking, het matigen van het taalgebruik, risico's verzekeren of sparen. 
Uiteraardd zijn veel van deze zaken gerelateerd aan de mate van welstand: men moest 
zichh de 'burgerlijke' levenswijze en de uitingen daarvan in financiële zin kunnen 
veroorloven.. Vandaar dat geschoolde, dus beter gesitueerde werklieden eerder tekenen 
vann 'geciviliseerd' gedrag vertoonden dan ongeschoolde arbeiders. 

Dee Regt vestigt de aandacht op 'de emotionalisering van het gezinsleven' bij 
arbeidersgezinnen,, dat in navolging van de burgerij plaatsvond. Men besteedde meer 
tij dd aan het gezin en de gevoelens van de kinderen namen daarbij een grotere plaats 

i n .. De Regt, Arbeidersgezinnen, 243. 
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in.1122 Inderdaad treft men van dit streven in allerlei brochures en pamfletten sporen 
aan.. Vakbonden vroegen voor de arbeiders gelegenheid zich '[...] wat hoger te 
ontwikkelen,, [zich] een beetje met ons huisgezin, met vrouw en kinderen te kunnen 
bezigg houden'."3 De opvoeding van de kinderen baarde zorgen: 'Moet niet vaak een 
kindd zijn heil op straat zoeken, of krijgt het, om het maar stil te houden, niet dikwijl s 
watt toe, dat beslist tegen het belang der kleinen is?'114 

Hett is duidelijk: de arbeider diende zich met zijn gezin bezig te houden, zijn 
kinderenn op te voeden, te praten met zijn vrouw. Hij moest, kortom, meer thuis zijn 
enn daar aan gezelligheid doen."5 Anderzijds diende hij ook zo nu en dan met zijn gezin 
opp stap te gaan. Hij moest 'met genoegen heerlijke zomerdagen [zien] naderen, die 
[hem]]  doen genieten van bosch en heuvelland', hij moest 'de heerlijke tonen van de 
winterconcerten'' horen."6 Kort samengevat: 

'tt Moest zijn één voortdurend streven naar hooger en edeler te willen leven in plaats 
vann maar op de werken te zwetsen en zich te buiten gaan aan het gebruiken van alcoho-
lischee dranken en elkander af te jakkeren en er uit te timmeren.117 

Hett was de stand van zaken in 1906. De zin begint met de gewenste situatie en eindigt 
mett de praktijk. De geestelijke verheffing van de werklieden was toen kennelijk nog 
niett op het door de vakbond gewilde niveau. Toch waren er al eerder veranderingen 
gesignaleerdd in de levenswijze van de bouwvakarbeiders, niet in de laatste plaats door 
dee inspanningen van de vakbonden. In de enquête van 1897 verklaarden meerdere 
arbeiderss dat het verenigingsleven een gunstige invloed had op de werklieden. Leden 
vann vakbonden gebruikten volgens hen bijvoorbeeld minder sterke drank, bij sommige 
verenigingenn was zelfs bepaald dat dronkenlappen geroyeerd moesten worden.'r 'Ons 
beginsell  is te werken tegen gebruik van sterken drank', zei de metselaarsgezel Van 
Veelenn in 1891: 

Wanneerr er bijv. op eene huishoudelijke vergadering iemand dronken zoude komen, 
zoudee hij dadelijk de deur uitgezet worden. Wij zijn degenen geweest, die altijd den 
alcoholl  hebben veroordeeld, omdat het verstand en de kracht der werklieden daardoor 
wordtt weggenomen."9 

Hett mechanisme van distinctie en imitatie leidde tot civilisering. Hiervoor was 
zelfbeheersingg nodig, wat ook een vereiste voor een succesvolle vakbondspolitiek was. 
Dee moderne bonden hadden belang bij zelfdiscipline en plichtsbetrachting. Zonder 
dezee eigenschappen was er naar hun idee geen organisatiebereidheid en kon collectieve 
actiee niet succesvol worden gevoerd. Zo gingen organisatiedrang en 'verburgerlijking' 
deelss hand in hand. 

112.. De Regt, Arbeidersgezinnen, 135. 
113.. Van- en aan Timmerlieden. AJgemeene Nederlandsche Timmerliedenbond (z.p., z.j.) 6. 
114.. J.R., Het lot van den Nederlandschen Timmerman, 4. 
115.. Ibidem. 
116.. Ibidem, 10. 
117.. Op voor den verkorten arbeidstijd, 3. 
118.. Résumés der verhooren, 59, 60, 95, 120. 
119.. Enquête Staatscommissie i8go, 24. 
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Anderee groepen onderscheidden zich liever van de hogere strata en degenen die zich 
daarmeee vereenzelvigden. Dat deden zij door afstand te nemen van de 'burgerlijke' 
maatschappijj  en de 'beschaafde' levenswijze. Zij sloegen een eigen richting in. Men 
zouu dit 'distinctie naar beneden' kunnen noemen. Deze groep stond dicht bij de al 
eerderr genoemde sfeer van Eigensinn en verzet. Het overlapte die sfeer ook voor een 
groott gedeelte. Maar deze categorie is beperkter. Het was een reële groep mensen, 
diee er een eigen normenstelsel op nahield. Di t kwam niet overeen met de gangbare, 
'burgerlijke'' normen. Een haarscherpe definitie van deze levenswijze is moeilijk te 
geven,, maar belangrijke elementen worden gevormd door: grof, 'onbeschaafd' gedrag, 
drank-- en geweldsgebruik en - meer in het algemeen- overtreding van de maatschap-
pelijkee en wettelijke regels wanneer men dat opportuun achtte. Er is ook een zeker 
'macho'-elementt te bespeuren. 

Opp het bestaan van deze 'proletarische' subcultuur is in de jaren vijfti g van de 
twintigstee eeuw al gewezen door de socioloogj. Haveman.120 Het onderscheid tussen 
dee geschoolde en de ongeschoolde arbeider was naar zijn inzicht allesbepalend voor 
dee acceptatie of afwijzing van de 'burgerlijke' cultuur. Hij schetste het levensmilieu 
vann de ongeschoolde arbeider als een typische wereld, zowel sociaal als geografisch 
geïsoleerd,, waarbinnen de arbeider tot een eigen levensstijl kwam. Scherpe methodo-
logischee kritiek kwam van J.A.A. van Doorn, die het bestaan van een 'proletarische 
achterhoede'' als subcultuur niet ontkende, maar vaststelde dat deze niet per se samenviel 
mett de groep van ongeschoolde arbeiders.121 Havemans bewering dat de afwijkende 
positiee en levensstijl van de 'proletarische' groep te verklaren viel vanuit hun lage plaats 
inn de maatschappij werd door Van Doorn genuanceerd. Het ging niet om de lage plaats 
inn de maatschappij, aldus Van Doorn, maar om 'een concrete plaats in een bepaalde 
ontwikkelingsfazee van een bepaald maatschappijtype'. Deze dynamische visie hield 
inn dat een doorgaand emancipatieproces op den duur zou leiden tot een verdere 
'verburgerlijking'.. Uiteindelijk zou nog slechts een restgroep met 'psycho-physische 
manco's'' overblijven: 'personen met geringe wilskracht of concentratievermogen, 
debielen,, psychopaten, e.d.V22 

Hoee dan ook: in de ontwikkelingsfase die de maatschappij tussen 1900 en 1925 
doormaaktee bestond een dergelijke subcultuur. Scholing was inderdaad niet de 
doorslaggevendee factor. Wat eerder bepalend lijk t te zijn, is de mate van zelfrespect 
diee men aan zijn maatschappelijke positie kon ontlenen. Van Doorn wijst er terecht 
opp dat ongeschoolde arbeiders geen grauwe massa, geen kleurloos arbeidsreservoir 
vormden,, maar verdeeld waren over tientallen functies en taken. De bedrijfshiërarchie 
zettee zich tot in de laagste regionen voort.123 Voor wat betreft de bouw aan het begin 
vann de twintigste eeuw kunnen we dit beeld zeker bevestigen. Bij de bepaling van 
dee positie die iemand innam, waren tal van zaken van belang: verdienste, veel of weinig 
werkloos,, de manier waarop men behandeld werd door de baas, het contact met 
collega's,, de officiële en informele hiërarchie op de bouwplaats, enzovoort. Een 

120.. J. Haveman, De ongeschoolde arbeider. Een sociologische analyse (Assen 1952). 
121.. Jac. A.A. van Doom, De proletarische achterhoede. Een sociologische critiek (Meppel 1954). 
122.. Van Doorn, De proletarische achterhoede, 87. 
123.. Ibidem, 71. 
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ongeschooldee metselaar of opperman kon bijvoorbeeld in stukloon vaak meer verdienen 
dann een goed opgeleide timmerman. En dat hij daaraan een deel van zijn prestige 
ondeende,, is duidelijk. Maar een timmerman stond op de bouwplaats formeel of 
informeell  meestal hoger in de hiërarchie dan een metselaar, terwijl deze op zijn beurt 
meerr in aanzien stond dan de opperman. 

Err waren enkele groepen die weinig prestige genoten. Om in deze situatie toch het 
zelfrespectt te bewaren, restte slechts nog een vrij radicale stap: de afwijzing van de alge-
meenn aanvaarde normen en het daar tegenoverstellen van een eigen moraal en een eigen 
levensstijl.. Scherp gedefinieerd zijn deze zoals gezegd niet, maar de basis wordt gevormd 
doorr een afkeer van de hoger geplaatste categorieën, 'hun' maatschappij en 'hun' regels. 
Datt is waar het om draait. Afkeer van anderen genereert zelfachting. En bij de onderste 
groepenn kon dat alleen bereikt worden door daarbij andere spelregels te hanteren. 

Culturelee sferen 

Zoo ontstonden in de nieuwe stedelijke omgeving binnen de wereld van de arbeiders 
eenn aantal culturele sferen, subculturen, zo men wil . Soms waren deze helder van elkaar 
tee onderscheiden, maar vaak waren de grenzen diffuus. Deels sloten ze elkaar uit, deels 
overlaptenn ze elkaar. Niet elke arbeider is gemakkelijk in te delen in zo'n vakje; men 
konn tegelijkertijd deel uitmaken van verschillende culturen. 

Err zijn wel bepaalde waarschijnlijke combinaties. Was men trots op zijn vakman-
schap,, en vond men daarin erkenning, dan was er reden zich te conformeren aan de 
maatschappijj  die deze erkenning bood. Dan bevond men zich zowel in de sfeer van 
'distinctiee door vakmanschap' als in de sfeer 'distinctie door aanpassing aan burgerlijke 
normen'.. En even gemakkelijk kon men zich dan bevinden in de sfeer van de 'distinctie 
doorr lidmaatschap van de moderne vakbeweging'. Aan de andere kant kunnen we 
onss voorstellen dat een ongeschoolde bouwvaksjouwer minder reden had aan zijn 
beroepp veel eigenwaarde te ontlenen. Sneller zal hij in een cultuur van verzet of 
EigensinnEigensinn terecht gekomen zijn en zelfrespect ontleend hebben aan de weigering zich 
aann te passen aan burgerlijke normen. Misschien was hij lid van de onafhankelijke 
vakbeweging,, maar misschien ook wees hij vakbondslidmaatschap af. 

Hett zijn waarschijnlijke combinaties. We dienen ons echter te hoeden voor een 
all  te schematische en voluntaristische opvatting van het culturencomplex. Er zullen 
tallozee werklieden geweest zijn die een succesvol vakmanschap hebben gecombineerd 
mett een zeer rigide afwijzing van de burgerlijke maatschappij. Ook was er vast een 
aantall  straatarme grondwerkers met een zeer onzeker bestaan die er allerlei buiten-
gewoonn burgerlijke opvattingen op na hielden. Daarbij was het niet alleen het werk, 
datt het 'niet-materiële bestaan' vorm gaf. Men maakte ook deel uit van andere 
gemeenschappen:: het gezin, de familie, de buurt, immigranten uit dezelfde streek, 
eenn kerkgenootschap. Men kon ook eigenwaarde ontlenen aan het vaderschap of het 
feitt dat men christen was. Men kon op het werk weinig voorstellen, maar niettemin 
eenn belangrijke rol spelen in de wijk of bij de geloofsgemeenschap. Arbeid was wel 
veel-,, maar niet allesbepalend. 
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Tochh kan het concept van de eigenwaarde en de culturele sferen in relatie met de 
arbeidd verhelderend werken. Het biedt een verklaring, of in elk geval een deel daarvan, 
voorr de verschillende inzichten, handelwijzen en bestaansstrategieën binnen de groep 
vann loonarbeiders. Het verklaart ook de felheid van de tegenstellingen in de vak-
beweging,, die tot nu toe meestal alleen op hun ideologische merites werden 
beoordeeld. . 

Zelfss binnen een beroepsgroep, zoals de bouwvakarbeiders, bestonden er grote 
verschillen.. We hebben geprobeerd aan te tonen dat deze voor een belangrijk deel 
voortkwamenn uit de mate waarin men zijn zelfrespect kon behouden of vergroten, 
enn de wegen die hiertoe open stonden. Niet elke weg was voor iedereen begaanbaar; 
dee toegang kon bijvoorbeeld worden belemmerd door de materiële omstandigheden, 
waarinn men verkeerde. Eigenwaarde werd vaak bepaald door het perspectief waarin 
menn zichzelf zag staan; in niet onbelangrijke mate ging het dan ook om de verhouding 
waarinn men tot elkaar stond. Men vergeleek zich met anderen: vaklieden zetten zich 
aftegenn andere vaklieden en tegen ongeschoolden, georganiseerden tegen ongeorga-
niseerdenn en anders georganiseerden. Georganiseerden werden op hun beurt beticht 
vann socialistische drijverij of fanatisme. Degenen die het in materiële zin redelijk voor 
dee wind ging, konden trots zijn dat het hun niet zo was vergaan als de buurman die 
all  drie maanden werkloos was en wiens vrouw uit werken moest gaan. 

Hett waren reële tegenstellingen, die door de direct betrokkenen gecreëerd werden 
enn die hun bestaansgrond en functie hadden. Het waren tegenstellingen die in het 
dagelijkss leven van veel arbeiders een belangrijke rol speelden. Misschien een minstens 
evenn grote rol als de klassieke tegenstelling tussen werkgevers en werknemers, of zo 
menn wil : tussen kapitaal en arbeid. 


