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8.. Het vakbondswezen 

Eenn deel van de werklieden sloot zich aan bij een vakvereniging. Een minderheid 
weliswaar,, maar het was een minderheid van betekenis. Het bestaan van de 
vakverenigingenn en hun werkwijze waren van grote invloed op de totstandkoming 
vann de arbeidsvoorwaarden, en daarmee het levenspeil van de arbeiders en uiteindelijk 
dee maatschappelijke verhoudingen. Dat is echter niet waar het primair om gaat in dit 
boek.. Onze interesse ligt bij de werklieden zelf. Als wij ons afvragen welke rol de 
vakbondenn speelden in hun leven, dan gaat het er niet om welke verbeteringen 
uiteindelijkk dankzij de vakbond tot stand zijn gekomen, maar vooral om de dagelijkse, 
gelijktijdelijkee verhoudingen en overwegingen. Waarom werd, met andere woorden, 
iemandd lid van een vakvereniging? Waarom zegde hij zijn lidmaatschap weer op? En 
opp welke gronden koos iemand bijvoorbeeld voor de 'onafhankelijke' of'moderne' 
richting?? En waarom en wanneer deed men mee aan acties, zoals stakingen? 

Teneindee een poging te kunnen ondernemen deze vragen te beantwoorden, dienen 
wee ons eerst te verdiepen in de vakbeweging zelf. Dat is het doel van dit hoofdstuk. 
Wee gaan na hoe de vakbonden zich in grote lijnen ontwikkelden en doen een poging 
dee mechanismen achter deze ontwikkeling bloot te leggen. Vervolgens richten we 
onss op de verschillende stromingen en proberen deze te karakteriseren. Waarin 
verschillenn de onafhankelijken, modernen en confessionelen nu wezenlijk van elkaar? 
Enn wat zijn de belangrijkste kenmerken van hun organisaties? 

Naarr groter eenheid 

Inn het najaar van 1913 kwam een aantal hoofdbestuursleden van moderne bouw-
vakbondenn bijeen om de mogelijkheid tot samensmelting van hun verenigingen te 
bespreken.. Vij f bonden waren vertegenwoordigd: de Algemeene Nederlandsche 
Timmerliedenbond,Timmerliedenbond, de Algemeene Nederlandsche Stukadoorsbond, de Centrale Bond van Bouw-
vakarbeidersvakarbeiders (voornamelijk bestaande uit metselaars, opperlieden en steenhouwers), de 
NederlandscheNederlandsche Bond van Loodgieters, Gasfitters en aanverwante vaklieden en de Nederlandsche 
Schildersgezellenbond.Schildersgezellenbond. De fusie ging uiteindelijk niet door, maar van de vergaderingen 
werdd een uitgebreid verslag gemaakt. Het geeft ons inzicht in de aard van een proces 
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datt meermaals is beschreven, maar zelden geanalyseerd: de ontwikkeling van werkgevers-
enn werknemersverenigingen naar steeds groter eenheid. 

J.. Spek, vertegenwoordiger van de schilders, somde de mogelijke redenen voor 
dee fusie op. Ten eerste, zo zei hij, zal de ontwikkeling van het bouwbedrijf ons op 
denn duur tot samensmelting voeren. Steeds meer worden de verschillende vakken 
inn één bedrijf samengebracht. Metselaars en schilders bijvoorbeeld zijn tegenwoordig 
ookk rechtstreeks bij aannemers in dienst. Bovendien is er nu de betonbouw, die het 
bedrijff  verandert. En ook de patroons gaan in de richtingvan één bouwvakorganisatie. 

'Maar',, ging Spek verder, 'al ware zulks niet het geval, dan nog zijn wij voor de 
samensmeltingg op organisatorische gronden." Hij wees vervolgens op de onvolmaakte 
organisatiee in veel afdelingen. De onbezoldigde bestuurders waren niet voor hun taak 
berekend,, vooral niet in administratief opzicht. Dat kostte veel leden en was er eigenlijk 
dee oorzaak van dat het ledental zo wisselde. Na een fusie zouden meer professionele 
bestuurderss kunnen worden aangesteld, zou de administratie kunnen worden verbeterd 
enn zou er meer aan voorlichting kunnen worden gedaan. Bovendien waren sommige 
afdelingenn nu te klein. Of ze bestonden gewoonweg niet, terwijl samenvoeging van 
verschillendee groepjes vaklieden wél een levensvatbare afdeling mogelijk zou maken. 

Tenn slotte waren er grote besparingen mogelijk. In plaats van vij f propagandisten 
zouu voortaan maar één persoon naar de provincie hoeven afreizen om leden te werven. 
Enn er zou nog maar één blad behoeven te worden uitgegeven. 'Samenvoeging', zo 
besloott Spek zijn betoog, 'zal tot geweldige krachtsontwikkeling der organisatie leiden. '2 

Dee fusie mislukte door toedoen van de timmerliedenbond. Bestuurslid Van der 
Wall  kwam met een reeks van ingenieuze inhoudelijke tegenargumenten, maar de 
werkelijkee reden was voor iedereen duidelijk: de timmerlieden achtten zich superieur 
enn meenden het alleen wel te kunnen rooien. Penningmeester Verdorst had tenslotte 
maarr liefst een bedrag van 42.000 gulden in kas. Welke bond kon daaraan tippen? Geen 
enkele,, en dat maakte de timmerlieden ook al niet erg happig op een fusie. De 
timmerliedenbondd voelde er niets voor zijn kapitaal in een nieuwe organisatie te steken, 
mett vakgroepen die door hun hogere werkloosheidscijfers en grotere stakingslust 
bovendienn wel raad zouden weten met het geld. Nee, de timmerliedenbond deed 
hett goed en wilde dat graag zo houden, hoe overtuigend de voorstanders ook 
redeneerden.. 'Als de vaktrots wordt overwonnen', pleitte Spek nog, 'dan is één bond 
mogelijkk en zal hij goed werken.'3 De timmerlieden vielen echter niet te vermurwen. 
Misschienn dat de omstandigheden in de toekomst nog eens tot fusie zouden leiden, 
maarr niet nu, zo luidde hun conclusie. 

Hett zou er toch van komen. In 1920 kwam de Algemene Nederlandsche Bouw-
vakarbeidersbondvakarbeidersbond tot stand, inderdaad onder druk van de omstandigheden. Al eerder 
warenn de bouwbonden van andere richtingen gaan samenwerken. De onafhankelijken 
richttenrichtten hun Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders al in 1909 op. De christelijke 
bouwvakkerss kwamen al een jaar eerder tot de Nederlandschen Christelijken Bouw-
arbeidersbondarbeidersbond en de katholieke bouwvakarbeiders verenigden zich in 1917 tot de Ned. 

1.. Verslag van de vergadering van hoofdbesturen 1913, 9. 

2.. Ibidem, 16. 
3.. Ibidem, 73. 
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R.K.R.K. Bouwvakarbeidersbond 'StJoseph'.4 Ook in het buitenland waren de bouwbonden 
drukk aan het fuseren. 

Watt dreef hen hiertoe? Niet een diep gevoelde noodzaak onder de leden zelf, in 
elkk geval. Die voelden zich toch in de eerste plaats verbonden met het eigen vak. En 
inn hun bond zagen zij liever geen andere beroepen vertegenwoordigd. 'De zaak is,' 
zoo merkte NW-bestuurder Oudegeest op, 'dat men zijn belangen het liefst laat 
behartigenn door zijn eigen vakgenooten.'5 De bestuursleden moesten dan ook nogal 
watt moeite doen hun leden van de noodzaak tot de overgang naar groter verbanden 
tee overtuigen. Niet voor niets werden de besprekingen van 1913 zo uitgebreid 
vastgelegdd en werden de notulen in druk onder de leden verspreid. De resolutie die 
inn 1913 door de tegenstand van de timmerlieden niet werd aangenomen sprak ervan 
datt vele bouwvakarbeiders nog geheel vreemd stonden tegenover het idee van één 
bondd in het bouwbedrijf. En ook de katholieke bonden brachten in 1916 een speciale 
brochuree uit om hun fusie aan hun leden te verkopen.6 

Beschouwenn we de gang naar groter eenheid wat nauwkeuriger, dan zien we dat 
err aanvankelijk twee bewegingen plaatsvonden: van beroepsgroep naar bedrijfstak 
enn van plaatselijk naar landelijk niveau. In een later stadium volgde het samengaan 
vann vakcentrales van verschillende richtingen. 

Voorr de fusiedrang zijn drie complexen van factoren aan te wijzen. De eerste is 
dee ontwikkeling van de ondernemingswijze. Dat was althans in 1913 een belangrijke 
overweging.. Zelfs voor de timmerliedenbond. 'De organisatievorm dient te worden 
aangewezenn door de bedrijfsvorm', zo verwoordde bestuurder Van der Wal het. 'Als 
dee bedrijfsvorm zich wijzigt in een centralistische richting, zal de fusie der vakbonden 
noodzakelijkerwijzee van zelf groeien.' Maar van een centralistische tendens was volgens 
hemm in 1913 nog geen sprake.7 Hij wees daarbij op het streven van de zelfstandige 
vakpatroonss naar partiële aanbestedingen. Dat laatste was inderdaad het geval: 
opdrachtgeverss gingen in die tijd steeds meer werken met gesplitste bestekken. De 
NederlandschenNederlandschen Aannemersbond kwam daartegen in opstand. In Haarlem kwam het zelfs 
zoo ver dat de aannemersbond schildersbedrijven oprichtte, om het succes van de 
zelfstandigee schilderspatroons op het gebied van partieel aannemen tegen te gaan.8 

Tochh werd hieraan in vakbondskringen getwijfeld. 'De vakpatroons mogen dan naar 
partieelee aanbestedingen streven, succes heeft dat m.i. niet', zei bestuurder De Zeeuw 
vann de stukadoorsbond.9 

Dee trend naar gesplitste bestekken betekende inderdaad niet dat er in de bouw-
bedrijvenn geen concentratie plaatsvond. Steeds meer werden bepaalde categorieën 
personeell  rechtstreeks door aannemers in dienst genomen. In deel 1 zagen we al dat 
ditt vooral metselaars en opperlieden betrof en soms ook stukadoors, loodgieters en 

4.. Zie voor de oprichtingg van de Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond: Jan Jacob van Dijk, 
'Als'Als de heere het huis niet bouwt...'. Een beeld van de de geschiedenis van de Hout- en Bouwbond CNV iQOO-2000 
(Amsterdamm 2000) 3 3. 

5.. Verslag van de vergadering van hoofdbesturen 1913, 53. 
6.. Jaarverslag Nederl. R.K. Timmerliedenbond 'St Joseph' 1916, 4. 
7.. Verslag van de vergadering van hoofdbesturen 1913, 18. 
8.. Gedenkboek Nederlandsche Aannemersbond, XLVII . 
9.. Verslag van de vergadering van hoofdbesturen 1913, 24. 
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HetHet bestuur van de ANBB rond ïg^o. Zittend, tweede van links Van der Wal. Staand helemaal rechts 

VanVan Achtcrbergh. Zittend links C. van der Lende (timmerliedenhond), die ook aanwezig was op de vergadering 

inin igi3. IISG, collectie Het Vrije Volk 

grondwerkers.. Vroeger hadden zij een eigen vakpatroon, nu behoorden ze vaak samen 
mett de timmerlieden tot één bedrijf. Het lag voor de hand dat ze dan ook door één 
bondd vertegenwoordigd werden. Bedrijven werden bovendien groter, al was het alleen 
maarr doordat de toenemende mechanisering grotere investeringen vereiste. In het 
tweedee decennium van de twintigste eeuw begon dit proces aardig op gang te komen. 

Dee tweede factor bij het fusieproces was het idee dat een grotere organisatie 
efficiënterr kon werken. De belangrijkste argumenten werden hiervoor al genoemd 
doorr Spek van de schildersbond. Met alleen onbezoldigde bestuurders kon men wel 
eenn bondje in stand houden, maar een goed functionerend geheel zou zoiets nooit 
worden.. Dat moest zelfs de onafhankelijke vakbeweging op een bepaald moment 
toegeven.. De hoeveelheid werk was gewoonweg te veel: acties moesten geleid worden, 
onderhandelingenn gevoerd, propagandavergaderingen toegesproken, bondsorganen 
enn brochures volgeschreven. En dan waren er nog de gewone bestuursvergaderingen 
enn niet te vergeten de administratie. 

Omdatt bij het groter worden van de organisatie de hoeveelheid werk niet evenredig 
bleekk toe te nemen, en de kapitaalkracht meer dan evenredig, leken fusies voordelig. 
Menn kon dan (meer) betaalde functionarissen aanstellen, die niet alleen de taken beter 
zoudenn kunnen verrichten, maar bovendien zaken ter hand zouden kunnen nemen 
waarr een onbetaald bestuurder nooit aan toe zou zijn gekomen. 'Ware er één centrale 
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organisatie',, zei Spek in de eerste bijeenkomst van 1913, 'dan zou één bestuurder aan 
hett hoofd van de administratie kunnen worden gesteld, hij zou zich er in kunnen 
bekwamenn en er zich geheel aan wijden.' Dat was nu wel anders, zo vervolgde hij: 
'Wee weten hoeveel moeite het steeds kost, een penningmeester te vinden. De vraag, 
off  hij voor zijn taak berekend is, komt soms niet eens in aanmerking.'10 

Verderr waren er in het land tal van kleine plaatsen waar een bond afzonderlijk geen 
afdelingg kon vormen, doordat er te weinig vakgenoten waren. Nu waren er in principe 
tweee mogelijkheden: de vakgenoten uit de hele regio voegden zich samen, of men 
stichttee in één plaats een afdeling waarin verschillende vakken werden ondergebracht. 
Bijj  de besprekingen van 1913 waren de timmerlieden voor de eerstgenoemde variant 
enn de overige aanwezigen voor de laatste. De schilder Jensch merkte op dat de 
schildersbondd ooit één afdeling had voor Appingedam, Loppersum, Farnsum, Borgsweer 
enn Delfzijl, met een centraal punt in Appingedam. Wie het dichtst bij het centrale 
puntt woonde, moest nog anderhalf uur fietsen om er te komen. Er kwam dus niets 
vann terecht.11 Organisatie per plaats lag dus voor de hand. 

Eenn belangrijk argument was verder dat de uitgave van een blad voordeliger was 
alss men dat in een groter verband deed. Zo gaf volgens bestuurslid Van Achterbergh 
vann de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders de timmerliedenbond in 1911 voor zijn 
weekbladd 81 cent per lid uit; de stukadoorsbond voor zijn veertiendaags orgaan 74 
centt per lid. De Duitse bouwvakarbeidersbond echter besteedde aan zijn weekblad, 
datt driemaal zo groot was, maar 61 cent per lid. 'Hier zou dus een enorme besparing 
mogelijkk zijn, ten bate van een stevige weerstandskas, die op zijn beurt de werfkracht 
weerr ten goede zal komen', constateerde Van Achterbergh.12 De onafhankelijke 
LandelijkeLandelijke Federatie van Bouwvakarbeiders was al eerder tot die conclusie gekomen. Al 
vrijwell  vanaf de oprichting in 1909 verscheen Het Bouwvak, dat in de persoon van 
Lansinkk jr. vanaf 1913 een betaalde redacteur kende. Niet dat dit zonder problemen 
gingg overigens, want er werd regelmatig over geklaagd dat het blad door de leden 
tee weinig gelezen werd. Veel leden waren toch alleen in hun eigen vak geïnteresseerd. 
Zoo zei grondwerkersvoorzitter De Rijk eind 1912, toen hem in een vergadering werd 
verwetenn dat de grondwerkers Het Bouwvak niet inzagen, dat zij blad misschien wel 
zoudenn lezen 'als er grondwerkers boven staat'.'3 

Hett derde en misschien belangrijkste complex van factoren wordt gevormd door 
strategischee overwegingen in de strijd tussen werknemers en werkgevers. Er vond 
eenn soort organisatorische wedloop plaats, waarin men haasje-over sprong naar steeds 
groterr verbanden. We onderscheiden daarbij twee bewegingen. 

10.. Ibidem, 9. 
11.. Ibidem, 33. 
12.. Ibidem, 27. 
13.. Notulen vergadering Federatiebestuur met het Grondwerkersbestuur, eind 1912, archief Landelijke 

Federatiee van Bouwvakarbeiders, IISG. Mij n cursivering. 
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Vann beroepsgroep naar bedrijfstak 

Eenn vakvereniging kan verschillende doelen nastreven, maar in de praktijk komt het 
tochh vooral op het volgende neer: door gezamenlijk handelen van loonarbeiders macht 
tee vormen, om daarmee bij de werkgever zo gunstig mogelijke arbeidsvoorwaarden 
aff  te dwingen. Zoals Van der Wal het in 1913 zei: 'De machtsontwikkeling bepaalt, 
watt de arbeiders zullen krijgen."4 

Dee machtsbron voor de arbeiders lag eenvoudigweg in de mogelijkheid niet te 
werken.. 'Werken de arbeiders niet', zo legde een brochure van de Centrale Bond van 
BouwvakarbeidersBouwvakarbeiders uit, 'dan staat de bron stil, waaruit de winst van de patroon vloeit. 
Geenn winst, geen verdienste voor hem. Daarop berust de macht, welke de arbeiders 
kunnenn ontwikkelen."5 En inderdaad: 'Door dan deze, dan gene patroon het mes 
eenss op de keel te zetten' konden aanvankelijk goede resultaten worden behaald.16 

Bijj  een gunstige conjunctuur althans, want er moest een zekere overvloed aan werk 
zijnn om ervan uit te kunnen gaan dat de bedreigde werkgever niet in staat zou zijn 
andere,, niet-georganiseerde arbeiders zover te krijgen in zijn dienst te treden. En de 
margee van de werkgever moest natuurlijk goed genoeg zijn om zich de gevraagde 
loonsverhogingg of arbeidstijdverkorting te kunnen permitteren. Maar in principe kwam 
hett er dus op neer 

[...]]  dat elk personeel op eigen gelegenheid van z'n baas haalde wat er te halen was -
enn stakingen daaruit voortvloeiende in den regel gesteund werden — met afwisselend geluk. 
Waarr tegenover stond dat de patroons, datzelfde nu en dan ook in toepassing brachten, 
duss onder 't loon betaalden, langer lieten werken enz.17 

Inn de jaren negentig voelden veel patroons zich inderdaad 'platgedrukt' tussen de 
organisatiess van hun opdrachtgevers en die van hun werknemers.18 Het kwam hun 
voorr dat er één manier was waarop zij hiertegen iets zouden kunnen ondernemen: 
eveneenss samenwerking te zoeken. Zij zouden dan gezamenlijk de arbeidsvoorwaarden 
kunnenn vaststellen, en als een van hen bedreigd werd, kunnen reageren met een 
uitsluiting,, het collectief ontslaan van alle arbeiders in een bepaalde beroepsgroep. 

Ui tt deze redenering ontstond de patroonsorganisatie op lokaal niveau. En omdat 
inn de bouw de werkzaamheden van de verschillende beroepsgroepen een keten 
vormden,, lag samenwerking tussen de verschillende soorten vakpatroons en aannemers 
ookk voor de hand. Zo kwam het in Amsterdam al in een vrij vroeg stadium (1899) 
tott de oprichting van de Algemeene Patroonsvereeniging tot vaststelling en handhaving van 
arbeidsvoorwaarden,arbeidsvoorwaarden, de APV. 

Daarmeee lag het heft weer in handen van de werkgevers. Dat moesten ook de 
vakbondenn na verloop van tijd concluderen: 'Het is de patroonsorganisatie geworden, 
diee — al dan niet in overleg met de arbeidersorganisatie - de arbeidsvoorwaarden 

14.. Verslag van de vergadering van hoofdbesturen 1913, 68. 
15.. Lid van de Landelijke Bouwvakfederatie, 2. 
16.. Ibidem, 6. 
17.. Sluit U aan!, 2. 
18.. Gedenkboek Nederlandsche Aannemersbond, XiX . 
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A.W.Jensch.A.W.Jensch. Collectie IISG 

vaststelt',, schreef de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders dan ook in een brochure. En 
datt had gevolgen voor de manier van actievoeren: 'Eenmaal zoover gekomen wordt 
dee vroegere strijdwijze steeds meer onbruikbaar [...] Sinds de patroonsorganisatie 
gewordenn is wat zij is, staat achter ieder klein confliktje het uitsluitingsspook."9 De 
onafhankelijkee vakbeweging, altijd belust op actievoeren, had er moeite mee de juistheid 
vann deze moderne analyse te erkennen, maar hield in de praktijk wel degelijk rekening 
mett de gewijzigde verhoudingen. Toen de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders in 
19111 een actie overwoog tegen de grondwerkerspatroon Geus van der Heuvel, werd 
naa uitgebreide discussie besloten deze toch maar niet uit te voeren. Men wist dat de 
grondwerkerspatroonsverenigingg en de APV zich achter hem zouden scharen.20 Voortaan 
moestt men dus terdege rekening houden met de patroonsorganisaties. 

Vann nu af aan draaide het dan ook steeds meer de vaststelling van collectieve 
arbeidsvoorwaarden.. De patroons konden dat in principe eenzijdig doen, maar streefden 
ernaarr de arbeidersorganisaties erbij te betrekken. Dat blijk t onder meer uit de statuten 
vann de Nederlandsche Aannemersbond, die in 1895 was opgericht. Het ging om: 

hett waar noodig, door de afdeelingen van den Bond, voor zoover mogelijk na overleg 
enn in overeenstemming met de daarbij betrokken werklieden-vereenigingen, plaatselijk 
vaststellenn van arbeidsvoorwaarden.2' 

19.. Lid van de Landelijke Boiiwvakfcderatie, 6,8. 
20.. Notulen gecombineerde bestuursvergadering LFB 16 oktober 1911, archief LFB, IISG. 
21.. Gedenkboek Nederlandsche Aannemersbond, XLIV . 
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Onlogischh was dit streven naar samenwerking niet: konden de werkgevers het eens 
wordenn met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden, dan was de arbeidsrust voor 
dee komende periode redelijk verzekerd. In een bedrijf waar het werk tegen een vooraf 
bepaaldee scherpe prijs verricht moest worden, was dit een belangrijk gegeven. De 
vakbewegingg stond, zoals we al zagen en nog zullen zien, verdeeld ten opzichte van 
dee CAO. Het beperkte haar mogelijkheden om ad hoc gunstige momenten te benutten. 
Anderzijdss kon een in goede tijd afgesloten overeenkomst tijdens een slechte con-
junctuurr verzekering bieden tegen achteruitgang van de voorwaarden. In elk geval 
betekendee deze ontwikkeling voor de vakverenigingen een belangrijke vorm van 
erkenning.. Hoewel ze maarr een klein gedeelte van de arbeiders vertegenwoordigden, 
werdenn de bonden door de werkgevers nu toch gezien als een serieuze onder-
handelingspartner.. Dat betekende voor bestuursleden een plezieriger en veiliger status. 
Bijj  de APV aangesloten patroons konden nu moeilijk bezwaar meer maken tegen het 
feitt dat hun personeel vakbondslid was. 

Dee organisatorische wedloop ging echter voort. Beide kampen hielden elkaar daarbij 
nauwlettendd in het oog. Net als bij wapenwedlopen werd voortgang bij de tegenstander 
gezienn als een goed argument voor nieuwe inspanningen in eigen kring. 'Maar laten 
wi jj  denken, dat de patroons evenals de werklieden elkaar ondersteunen', waarschuwde 
eenn vertegenwoordiger van het Plaatselijk Arbeids Secretariaat (PAS) in 191i.22 Ook 
inn andere vergaderingen werd herhaaldelijk op deze dreiging gewezen. 'Men ziet toch 
watt of onze patroons doen', riep de grondwerker Rijk eind 1912 in een vergadering 
vann LFB-bestuurders, 'alle middelen nemen zij te baat om zich maar hecht en sterk 
tee organiseeren, om zoo doende hun belang te verdedigen [...] ,'23 LFB-bestuurder Nelis 
Kitszz waarschuwde zijn collega's in 1914 vooral voorzichtig te zijn met het toepassen 
vann de zogenaamde besmettingstheorie en vooral daarmee niet te gaan dreigen, want 
dann zouden de patroons maatregelen nemen, 'zoo dat we er naast komen te staan'.24 

Dee voorzichtigheid was niet onterecht: de patroons aarzelden niet de stakers flink 
onderr druk te zetten, als de situatie daar om vroeg. Bij een betonwerkersstaking in 
19144 ontvingen de metselaars-, opperlieden- en timmerliedenorganisaties van de LFB 
eenn schrijven waarin zij door de APV werden gesommeerd de betonwerkers te adviseren 
hunn staking op te heffen. Als ze dat niet deden, dan zouden ook de leden van hun 
organisatiess worden uitgesloten op de werken van de leden van de APV.25 

Dee dreiging van de werkgeversorganisaties werd een belangrijk thema in de propa-
ganda.. Een brochure van de Plaatselijke Federatie van Bouwvakarbeiders, omstreeks 1914: 

Watt zien wij thans gebeuren? Dat wij niet meer met de patroons te doen hebben uit 
onss eigen bedrijf, b.v. de metselaars met de metselaarspatroons of de grondwerkers met 
dee grondwerkerspatroons, enz. Doch zoodra er door een categorie in ons bedrijf een 
actiee tot verbetering van den toestand van eenige beteekenis gevoerd wordt, dan zien 
wee tegenover ons het geheele georganiseerde bouwvakpatronaat belichaamd in de A.P. V. 

22.. Notulen gecombineerde bestuursvergadering LFB 16 oktober 1911, archief LFB, IISG. 
23.. Notulen gecombineerde vergadering besturen LFB en de afdeling Grondwerkers, eind 1912, archief 

LFB,, IISG. 
24.. Notulen gecombineerde bestuursvergadering LFB 8 mei 1914, archief LFB, IISG. 
25.. Notulen gecombineerde bestuursvergadering LFB 28 juli 1914, archief LFB, IISG. 
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enn nu spreekt het vanzelf, dat, willen wij met succes hiertegen onzen strijd aanbinden 
tott verkrijging van betere levensvoorwaarden, wij ook alle krachten tegen hen moeten 
concentreeren.. Hieruit blijkt dus duidelijk, dat de oprichting der Plaatselijke Federatie 
eenn gevolg is van de gewijzigde machtsverhoudingen in ons bedrijf.1 

Hett was dezelfde argumentatie die de moderne bonden gebruikten bij hun poging 
tott aaneensluiting in 1913. De afdelingen van de Nederlandsche Aannemersbond en de 
plaatselijkee organisaties van vakpatroons werkten bij conflicten samen, zo betoogde 
Vann Achterbergh van de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders, 'Op deze wijze hebben 
wij ,, als een conflict uitbreekt, niet alleen te maken met onze eigen patroons, maar 
mett alle andere bovendien.'27 Voorzitter Jensch van de schildersbond was het met hem 
eens:: 'De schilderpatroons zeggen: als de timmerlieden niet hooger gaan, dan wij ook 
niet.. [...] Onze patroons zeggen: wij zullen ons eerst verstaan met de aannemers en 
timmerpatroons.'288 De stukadoors hadden soortgelijke ervaringen. Hun was bij de 
laatstee onderhandelingen medegedeeld dat hun vakpatroons moeilijkheden verwachtten 
mett de aannemers indien ze het loon zouden verhogen. Desnoods zouden dezen zelf 
stukadoorss in dienst nemen, zo hadden ze laten weten.29 

Vann der Wal (timmerliedenbond) riep dat dit smoesjes waren, waarachter deze 
patroonss zich verschuilden,30 maar vier jaar later begonnen ook de timmerlieden de 
noodzaakk van samensmelting te zien. En ook zij beriepen zich op het gevaar van de 
zichh aaneensluitende werkgevers. In het jaarverslag over 1917 van Concordia Inter Nos 
wordtt uitgebreid ingegaan op de noodzaak tot verdere centralisatie van de moderne 
vakbeweging.. In 1916 had de APV het initiatief genomen tot samenstelling van een 
patroonscommissiee voor de collectieve contracten. Sindsdien moest Concordia onder-
handelenn met deze commissie, die niet alleen uit aannemers en burgerpatroons bestond, 
maarr ook uit werkgevers van schilders, stukadoors, steenhouwers en uit andere 
bedrijven.. En de arbeidsvoorwaarden werden zoveel mogelijk gelijkluidend vastgesteld. 
Dee werkliedenverenigingen waren dus meer dan vroeger op elkaar aangewezen, luidde 
dee conclusie in het jaarverslag: 'De centralisatie der patroonsorganisatie [...] heeft 
veroorzaaktt dat het niet meer mogelijk is als timmerliedenvereeniging alleen de 
arbeidsvoorwaardenn met de patroons te regelen.'31 

Voorr de patroons lag er inderdaad een duidelijk belang. Staakten de timmerlieden 
bijvoorbeeldd de arbeid, dan stond het bouwwerk stil. De andere bouwvakkers konden 
dann ook niet verder. Bereikte de patroon vervolgens overeenstemming met de 
timmerlieden,, dan bestond het risico dat de volgende week de metselaars of de 
stukadoorss in staking gingen: waarom de timmerlieden wel loonsverhoging en zij niet? 
Hett liefst stelden de patroons dus de voorwaarden voor alle werknemers tegelijk vast. 
Dee door hen zo op prijs gestelde arbeidsrust was hiermee het best gewaarborgd. In 

26.. Eert ernstig woord aan de bouwvakarbeiders. Plaatselijke Federatie van Bouwvakarbeiders Amsterdam 
(Z.p.,, Z.j.) 2. 

27.. Verslag van de vergadering van hoofdbesturen 1913, 65. 
28.. Ibidem, 54. 
29.. Ibidem, 66. 
30.. Ibidem. 
31.. Jaarverslag CI N 1917, 25. 
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DeDe Aannemer, het orgaan van de Nederlandsche Aannemersbond, verscheen in 1911 een 
artikell  waarin gepleit werd voor nog meer organisatorische samenwerking. 'Zij , die 
inn het maatschappelijk leven gelijke belangen voorstaan, mogen niet tevreden zijn 
mett de vereeniging der tot één vak behoorende personen', betoogde de auteur, al 
wass hij wel van mening dat aannemers en vakpatroons zich afzonderlijk behoorden 
tee organiseren.32 

Nett als de vakbonden hanteerden de patroons graag het argument van de zich 
aaneensluitendee tegenstanders. De Nederlandsche Schilderspatroonsbondhnceerde omstreeks 
19133 het idee te komen tot 'het stellen van een samenwerken van Patroonsbonden 
tegenoverr het samenwerken van Gezellenbonden'. De Federatie van Nationale Bonden 
vanvan Vakpatroons, hierover om advies gevraagd, suggereerde 'een federatief samen werken, 
plaatselijkk van alle werkgevers in de bouwbedrijven'. Deze federaties konden dan waar 
mogelijk,, 'en zeer zeker bij een staking', samenwerking zoeken met de plaatselijke 
afdelingg van de Aannemersbond.33 In Amsterdam ging deze samenwerking overigens 
niett zonder horten en stoten. In 1913 sloot de Burger Patroonsvereniging De Eenheid 
zichh aan bij de APV, maar twee jaar later gingen de vakpatroons weer hun eigen weg. 
Inn 1916 lukte het de APV de gelederen weer te sluiten, dit maal in vorm van de al eerder 
genoemdee Patroonscommissie voor de Collectieve Contracten. 

Vann plaatselijk naar landelijk 

Intussenn was de beweging van plaatselijk naar landelijk ook op gang gekomen. In deze 
wedloopp nam de moderne vakbeweging het voortouw. Met de oprichting van de 
CentraleCentrale Bond van Bouwvakarbeiders (1906), en de reorganisaties bij de Nederlandsche 
SchildersgezellenbondSchildersgezellenbond (1905), de Algemeene Nederlandsche Stukadoorsbond (1906) en de 
AlgemeeneAlgemeene Nederlandsche Timmerliedenbond (1908) kwamen organisaties tot stand waarin 
hett landelijk bestuur vrij veel macht had. Bij de timmerliedenbond ging driekwart 
vann de contributie naar de centrale bondskas. Overlijdens- en ziekteuitkeringen 
administreerdee men landelijk. Ook de weerstandskas werd centraal beheerd. Wilden 
afdelingenn extra contributies heffen, dan was daarvoor toestemming van het bonds-
bestuurr nodig.34 Alleen de werkloosheidskassen hield men voorlopig nog decentraal. 
Maarr in 1917 gingen ook deze over naar het landelijk niveau.35 

Dee syndicalistische Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders, opgericht in 1909, besloot 
inn 1915 tot de instelling van een landelijke werklozenkas én een landelijke weerstands-
kas.. Vooral dat laatste ging niet zonder interne strijd. Een weerstandskas lag sowieso 
moeilijkk in de LFB, maar als er dan toch een moest komen, hadden veel leden hem 
lieverr op plaatselijk niveau. Een landelijke kas werkte centralisatie in de hand, zo 
vondenn ze, en gaf de bestuurders te veel macht. Maar het argument van de zich 

32.. Verslag van de vergadering van hoofdbesturen 1913, 25 en 44. 

33.. Ibidem, 11-12. 

34.. Op Hechte Fundamenten, 65. 

35.. Jaarverslag C IN 1917, 25. 
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versterkendee tegenstanders gaf uiteindelijk de doorslag. Het besluit werd in een 
referendumm bekrachtigd.36 

Dee werkgevers waren tegen die tijd inderdaad hun achterstand aan het inlopen. 
Bijj  de fusiepoging van 1913 moesten de vakbonden constateren dat onlangs bij de 
werkgeverss een landelijke centralisatie had plaatsgevonden: 

Vroegerr was de regeling der arbeidsvoorwaarden geheel overgelaten aan de plaatselijke 
verenigingenn [...] en thans is erkend dat het ook de taak van den [Aannemerslbond is, 
zichh in te laten met de arbeidsvoorwaarden. De regeling geschiedt inderdaad plaatselijk, 
maarr onder toezicht van het hoofdbestuur. Een deel der contributie gaat in de strijdkas 
enn wie daaruit steun wil hebben bij een conflict met de arbeiders, moet eerst overleg 
gepleegdd hebben met het hoofdbestuur. Is dat niet gebeurd, dan wordt er geen uitkeering 
gedaan.. Precies als bij ons.37 

Inderdaad,, maar de aannemers gingen meteen alweer een stap verder. Hun volgende 
zett in het machtsspel was de gang naar een landelijke collectieve arbeidsovereenkomst. 
Enn ook bij hen was de toenemende centralisatie bij de tegenstander het hoofdargument. 
'Dee tijd van de plaatselijke contracten is voorbij', zo viel te lezen in De Aannemer van 
januarii  1919. 'Men ziet het immers dagelijks hoe die arbeidersvereenigingen hun macht 
centraliseerdenn en -gebruik makend van de omstandigheden, herhaaldelijk trachten 
dee plaatselijke werkgeversvereenigingen tegen elkaar uit te spelen, wat de invloed dezer 
laatstenn niet weinig zal doen verminderen [...].*38 

Niett lang daarna, op 18 maart 1919, werd dan ook de Bond van Patroonsvereenigingen 
inin Nederland (BPN) opgericht, met als voornaamste doel te komen tot een landelijke 
CAO.. Het was een federatie, waarbij plaatselijke patroonsverenigingen en afdelingen 
vann de Nederlandsdie Aannemersbond zich konden aansluiten.39 De Amsterdamse 
patroonsverenigingg deed dat overigens niet. Wel was deze vertegenwoordigd in de 
eindd 1918 opgerichte Centrale Raad van Patroons-Bonden. Di t was een club met een 
watt wijdere strekking dan de BPN en vooral een adviserende rol. Maar met toestemming 
vann de betrokken organisaties kon de Centrale Raad ook onderhandelen over de arbeids-
voorwaarden.. Naast de BPN en de APV waren er nog andere losstaande patroons-
verenigingenn vertegenwoordigd, ook uit het nevenbedrijf.40 In dezelfde tijd ontstond 
overigenss ook een landelijke Rooms-Katholieke Patroonsbond. 

Dee landelijke CAO voor het bouwbedrijf kwam er in 1920, min of meer 
afgedwongenn door de werkgeversorganisaties. Het was een voorlopig sluitstuk in de 
organisatorischee wedloop tussen werklieden- en patroonsverenigingen. Met de woning-
noodd van na de Eerste Wereldoorlog was de vraag naar bouwvakarbeiders groter dan 
ooit,, en waren de bonden plaatselijk in staat tamelijk riante regelingen af te dwingen. 
Inn sommige gevallen kon de ene gemeente tegen de andere worden uitgespeeld.41 

36.. Gedenkboekje, 81-82. 
37.. Verslag van de vergadering van hoofdbesturen 1913, 45-46. 
38.. De Aannemer (6 januari 1919). 
39.. 60 jaren bouwbedrijf (Amsterdam 1955) 12. 
40.. Daan van Hille, Onwrikbaar als een muur. Vakactie in het Amsterdamse bouwvak 1918-1939 (ongepubliceer-

dee doctoraalscriptie 1989) 53. 
41.. 60 jaren bouwbedrijf, 34. 
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Enn individuele bouwers hadden de neiging snel toe te geven; in een situatie waar koste 
watt het kost gebouwd moest worden, konden zij de hogere loonkosten zonder 
problemenn doorberekenen aan de opdrachtgever. 

Onderr druk van de zich aaneensluitende werkgeversorganisaties was inmiddels op 
ii  januari 1920 aan vakbondskant de (moderne) Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond 
(ANB)) ontstaan. Enthousiast over het idee van een landelijke CAO was deze niet. In 
dee praktijk waren de plaatselijke afdelingen nog steeds redelijk vrij in de manier waarop 
zijj  onderhandelden en actie voerden.42 En, zoals gezegd, in 1919 en 1920 werden overal 
grotee successen gehaald. 

Maarr de werkgevers speelden het hard. De landelijke collectieve arbeidsovereen-
komstt moest tot elke prijs worden doorgevoerd. Die prijs was een landelijke uitsluiting 
vann alle leden van de Algemeene Nederlandsche Bouwvakarbeidersbond, de Landelijke Federatie 
vanvan Bouwvakarbeiders en de Neutrale Timmerliedenbond. Op 21 juni 1920 werden enkele 
duizendenn bouwvakarbeiders op straat gezet. De patroonsorganisaties wonnen: in 
septemberr kwam het tot een CAO, min of meer onder hun voorwaarden. Het was 
dezelfdee CAO die al op 1 mei 1920 door de confessionele vakbonden was aanvaard. 
Voorr de patroons reden tot vreugde: 'De strijd was moeilijk,' verklaarden zij, 'niettemin 
hieldenn de leden van de patroonsbonden zich prachtig.'43 Aan werknemerszij de was 
menn minder tevreden. Zoals altijd na mislukte acties werd het zwartepietenspel met 
graagtee gespeeld. De LFB had het over 'verraad' van de moderne vakbeweging, de 
ANBB weet de nederlaag aan een tactische fout van de LFB en de Nederlandsche Christelijke 
BouwvakarbeidersbondBouwvakarbeidersbond vergeleek de ANB met het 'gevallen Babyion'.44 

Kenmerkenn van de verschillende stromingen: verzet tegenover 
belangenbehartiging g 

Voorr de verhouding tussen de verschillende richtingen in de Amsterdamse vakbeweging 
wass dit gekijf vrij kenmerkend. Het brengt ons op de vraag naar de diepere oorzaken 
vann deze slechte verhouding en de wezenskenmerken van de te onderscheiden 
stromingen.. Die zijn relevant, want straks zullen we ons over de kwestie moeten buigen 
waaromm bepaalde groepen bouwvakarbeiders zich tot de ene of de andere stroming 
aangetrokkenn voelden. 

Welkee stromingen waren er, om te beginnen? Traditioneel worden er drie 
onderscheiden:: de onafhankelijke ofsyndicalistische, de moderne en de confessionele.45 

Err is op allerlei praktische, godsdienstige en ideologische gronden onderscheid te maken 
tussenn deze organisaties. Maar bepalen we ons tot de voor onze analyse meest wezenlijke 
kenmerken,, dan zouden we willen stellen dat de onafhankelijke beweging in principe 

42.. Op hechte fundamenten, 224. 
43.. 60 jaren bouwbedrijf, 34. 
44.. Op hechte fundamenten, 230. 
45.. Men onderscheidt ook wel vier stromingen, als men bij de confessionelen het onderscheid tussen 

protestants-christelijkk en katholiek hanteert. 
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eenn verzetsorganisatie was, terwijl de moderne en confessionele activiteiten in de eerste 
plaatss het karakter droegen van belangenbehartiging. Het principiële verschil tussen de 
modernenn en onafhankelijken enerzijds was groter dan het verschil tussen de modernen 
enn confessionelen anderzijds. Al wilde bijvoorbeeld Concordia Inter Nos in 1910 anders 
doenn geloven: 

Dee beginselen [van de confessionele organisaties] verschillen te veel, de opzet van hunne 
organisatiee is met vijandige bedoelingen, d.i. in de eerste plaats naar verbroedering met 
dee patroons te streven en den klassenstrijd te weerstaan, en wij daarentegen stellen er 
prijss op, op het standpunt van den klassenstrijd te staan. Wij zien duidelijk dat hierzonder 
geenn verbetering te bereiken is bij dit maatschappelijk stelsel; wij staan dus feitelijk 
minstenss even ver of verder van deze organisaties af als van 'B.S.'.46 

Mett 'B.S.' werd Bewust Streven bedoeld, de afdeling timmerlieden van de onafhankelijke 
LandelijkeLandelijke Federatie van Bouwvakarbeiders. Maar het onderscheid met de christelijke 
organisatiess was kunstmatig en overdreven. De opmerking was waarschijnlijk bedoeld 
voorr de onafhankelijke beweging, die in haar propaganda graag de modernen en 
confessionelenn over een kam schoor. En niet geheel onterecht. Beide stromingen 
streefdenn in Amsterdam naar collectieve overeenkomsten met de werkgevers en 
onderhandeldenn daar vaak gezamenlijk over. Weliswaar waren de confessionelen 
doorgaanss wat eerder tevreden met wat de patroons boden, en vermeden zij als het 
evenn kon stakingen, maar van Concordia en de andere moderne bonden kon evenmin 
gezegdd worden dat ze daar grote liefhebbers van waren. En de meeste leden van 
modernee bonden lieten zich aan de klassenstrijd even weinig gelegen liggen als hun 
katholiekee en christelijke collega's. Ook in het bestuur van de Algemeene Nederlandsche 
TimmerliedenbondTimmerliedenbond (ANTB) werd de soep niet zo heet gegeten als door Concordia in haar 
jaarverslagg van 1910 was opgediend: 'Is [...] onze bond socialistisch?' vroeg de ANTB 
zichh in een van zijn brochures af. Om te antwoorden: 'We gelooven het niet. [...] 
"Opheffingg van privaatbezit, de grond en de productiemiddelen in handen van de 
gemeenschap",, dit speciaal socialistisch standpunt wordt niet door de vakbeweging 
gepropageerd.'*7 7 

Socialistischh in deze strikte zin was de moderne vakbeweging inderdaad niet, al 
kwamm de onvermijdelijke klassenstrijd in hun propaganda nog wel eens om de hoek 
kijken.. De geschiedenis is bekend. De eerste volgens 'moderne' principes 
georganiseerdee vakbond was in Nederland de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers 
BondBond (ANDB), in 1894 opgericht door Henri Polak. Wi l men de werkgevers partij 
kunnenn bieden, zo redeneerde Polak, dan zal men een krachtige, gedisciplineerde 
organisatiee moeten bouwen, die niet op strijd uit is, maar deze wel zou kunnen winnen. 
Dee belangrijkste functie van een staking is dat men daarmee kan dreigen, om eisen de 
nodigee kracht bij te zetten. Om zo'n dreigement inhoud te geven, zijn sterke weer-
standskassenn en bekwame, zo mogelijk professionele bestuurders nodig. Verder kan 
eenn bond dienen als organisatie van onderlinge hulpverlening, bijvoorbeeld door 
verzekeringsfondsenn op te richten en in stand te houden. Dat dit alles een hoge 

46.. Jaarverslag CIN 1910, 29. 
47.. Wordt lid van uwen vakbond, 13. 
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contributiee met zich meebracht, was duidelijk. Maar dit werd niet alleen als een nadeel 
gezien.. Leden werden gedwongen te investeren in hun bond, en wilde men daarvan 
rendement,, dan was het raadzaam niet al te lichtzinnig het lidmaatschap op te zeggen. 
Belangrijkk was ook de discipline: onder geen beding mochten de leden zelfde strijd 
aanbindenn met deze of gene patroon. Acties afkondigen was voorbehouden aan de 
besturen,, en die deden dit pas als met onderhandelingen niets meer viel te bereiken 
enn als een actie kans van slagen had. Traden leden toch eigenmachtig op, dan hoefden 
zee niet op steun te rekenen en hing hun in ernstige gevallen zelfs een royement boven 
hett hoofd. De moderne vakbeweging was als een leger waar de officieren weliswaar 
democratischh gekozen werden, maar niettemin de lakens uitdeelden. 

Dee confessionele vakbeweging had - het is ook bekend - een andere achtergrond. 
Aanvankelijkk stond zij harmonieuze samenwerking met patroons voor. Later groeiden 
dee confessionele vakverenigingen uit tot een iets minder veeleisende variant van de 
modernee vakbeweging, waarvan men lid werd op grond van religieuze overtuiging. 
Inn de propaganda werden de verschillen tussen beide richtingen meestal breed 
uitgemeten,, maar het valt op hoe weinig praktische consequenties deze hadden. Volgens 
dee Nederlandse Christelijke Bouwarbeidersbond in 1915 was er maar één reden waarom 
zijnn organisatie superieur was aan de moderne: 'Omdat ze Christelijk is. Omdat ze 
gehoorzaamtt aan den geopenbaarde wil van God, die alleen goed is en heilzaam en, 
omdatt het opvolgen daarvan een duurzaam volksgeluk brengt'.48 Maar in de praktijk 
gingg het de NCB net als de moderne organisaties om een hoger loon en een kortere 
werkdag.. 'Het doel der werklieden-vakorganisatie', zo lezen we in een brochure van 
dee NCB, 'is de arbeidsvoorwaarden (...) voortdurend te verbeteren'.49 De collectieve 
arbeidsovereenkomstt was een belangrijk middel om deze zaken te bereiken. Onder-
handelingenn dus, maar de werkstaking was daarbij een geoorloofde strijdwijze: 

Alss zij haar doel op vredelievende wijze bereiken kan, dan doet ze dat; lukt haar zulks 
niet,, dan is ze in staat een botsing te verduren, een strijd aan te gaan. Wordt ten haren 
opzichtee de machtskwestie gesteld, dan is ze in staat en bereid, om haar macht tegenover 
diee der werkgevers te plaatsen.50 

Modernee vakbonden dachten daar niet anders over. En christelijken en modernen 
verschildenn ook niet van mening over het belang van centralisatie, de weerstandskas, 
bezoldigdee bestuurders en verzekeringen.51 Maar de confessionele vakverenigingen 
bodenn werklieden van protestants-christelijke en katholieke huize de mogelijkheid 
li dd te worden van een vakbeweging met behoud van een goede reputatie in een 
religieus,, verzuild verband. Christelijke en katholieke vakbondsleden konden zich 
daardoorr 's zondags met goed fatsoen in de kerk vertonen. 

48.. L.F. van Wageningen, Ter oriëntering (Amsterdam 1915) 55. Een uitgave van de Nederlandse 
Christelijkee Bouwarbeidersbond. 

49.. Van Wageningen, Ter oriëntering, 20. Zie ook: Bouwt voort! Handleiding tot de kennis van het ontstaan, 
dede beginselen en de prestatie van den "Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond", ten dienste van de 
jongejonge bondsleden (Utrecht 1930). 

50.. Van Wageningen, Ter oriëntering, 22. 
51.. Ibidem, 33-37. 
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Hett ging de moderne en confessionele organisaties er dus beide om voor hun leden 
zoo goed mogelijke arbeidsvoorwaarden te bedingen. De moderne Centrale Bond van 
BouwvakarbeidersBouwvakarbeiders stelde zich net als de christelijke organisaties onverbloemd op het 
standpuntt dat de strijd van de vakverenigingen zich hoofdzakelijk diende te richten 
opp verbeteringen van het minimumloon.52 Op voor betere Levensvoorwaarden, heette 
eenn van hun brochures dan ook. 'Als we een flink aantal vakgenooten georganiseerd 
hebben,, dan komt het voornaamste pas aan,' zo valt daarin te lezen. 'Dat voornaamste 
is:: het verkrijgen van betere levensvoorwaarden.'53 In een andere brochure somde 
dee Centrale Bond zijn strijdpunten nog eens op:S4 

1.. Een normale arbeidsdag. 
2.. Een loon dat de arbeider in staat stelt behoorlijk te leven. 
3.. Extra vergoeding voor over-, nacht- en zondagwerk. 
4.. Billijk e vergoeding voor onvrijwilli g verzuim en extra vergoeding voor ongezond 

off  vuil werk, als aan riolen, beerputten, privaten enz. 
5.. Gerieflijkheden op de karweien als heldere privaten, goed drinkwater, tocht-

enn regenvrije schaftloodsen enz. 
6.. Deugdelijk steiger- en klimmateriaal. 
7.. Bepalingen in Rijks-, Gemeentelijke en Provinciale bestekken, die de arbeidstijd, 

hett loon enz. der arbeiders regelen. 
8.. Afschaffing van het stukwerk en waar dat niet mogelijk is regeling der prijzen. 
9.. Uitbetaling van loon op erkende christelijke feestdagen. 
10.. Goede arbeidswetgeving. 
11.. Bestrijding van het drankmisbruik. 

Eenn ambitieus programma, maar naar een omverwerping van de bestaande maatschappij 
streefdee de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders dus niet, evenmin als de andere moderne 
enn confessionele bonden dat deden. Het element van verzet tegen de patroons kwam 
inn hun uitingen nauwelijks voor. Integendeel: men wilde bij de werkgevers en de 
overheidd graag als betrouwbare partners overkomen. Toen de gemeente in 1905 
medewerkingg verzocht om gegevens over de werkloosheid te krijgen, leverde Concordia 
InterInter Nos deze met genoegen. Trots vermeldde het jaarverslag over 1904/1905 dat bij 
dee sub-commissie van de gemeenteraad vijfhonderd ingevulde kaarten waren inge-
leverd,, 'waarvoor onze werkzaamheid door hen op zeer hoogen prijs is gesteld 
gewordenn en de organisatie van C.I.N. is gerezen in het vertrouwen bij buitenstaande 
personenn en vereenigingen en onze reputatie uitermate verhoogd'.55 En als er eenmaal 
eenn CAO afgesloten was, dan hield de bondsleiding zich daaraan, hoewel dat soms 
aanleidingg gaf tot grote problemen. Het kwam er soms op neer dat de leden van 
modernee of christelijke bonden als stakingsbreker moesten fungeren. Zo gingen 
modernee bouwvakarbeiders in 1915 bij de door de LFB ontketende staking aan de 

52.. Lid van de Landelijke Bouwvakfederatie, 10. 
53.. Op voor betere levensvoorwaarden. Centrale Bond voor Bouwvakarbeiders ( z.p. 1908) 2. 
54.. Vlugschrift van de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders in Nederland. Neemt deel aan den strijd! (z.p., z.j.) 

8. . 
55.. Jaarverslag CIN, 1 september 1904 tot en met 31 augustus 1905, 5. 
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Amstelveensee weg onder politiebegeleiding naar hun werk. Het vertrouwen van de 
werkgeverss mocht tot geen prijs geschonden worden. 

Dee spontane 'directe-actie'-stakingen van de onafhankelijken werden dan ook door 
dee moderne en confessionele beweging met een mengeling van vrees en minachting 
bezien.. Vrees omdat de gevolgen vaak even onaangenaam als ingrijpend waren: de 
ledenn konden zonder werk komen te zitten of door de situatie worden gedwongen 
dee staking te breken, met al de onafhankelijkee hoon en geweldplegingen van dien. 
Minachtingg omdat de onafhankelijke stakingen in de ogen van de overige vakbonden 
weinigg tot niets uithaalden. De Centrale Bond van Bouwvakarbeiders legde in een van 
zijnn brochures uit waarom. Hoe ging het namelijk? Neem een gemiddeld geval, met 
hett gunstigst mogelijke verloop voor de arbeiders. Op een gegeven moment wordt 
aann een patroon de eis gesteld om een paar centen meer loon. De patroon weigert 
enn er wordt een staking uitgeroepen. Stel nu, 20 ging de Centrale Bond verder, dat 
hett desbetreffende karwei nog elf weken duurt en dat de staking na een week wordt 
gewonnen.. Stel verder dat dit een gulden loonsverhoging per week oplevert en het 
verdiendee loon van de vorige weken vijftien gulden per week bedroeg. Dan is het 
financiëlee voordeel dus tien gulden en het verlies vijftien gulden. Negatief saldo: vij f 
gulden.. 'Zij n zulke stakingen nadeelig of niet?' 

Dee 'directe-actie'-staking wordt niet door een bestuur, maar door het betrokken 
personeell  geproclameerd, zo legde de brochure verder uit. Het bestuur is bij de LFB 
machteloos.. Bij de moderne bonden onderhandelt het bestuur, en bij voorkeur niet 
opp het moment dat de staking is uitgebroken, maar vóór het mogelijke begin daarvan. 
Dreigenn met staking is vaak al voldoende. Zo hoeven de leden niet te verzuimen en 
komenn ze toch thuis met het volle weekloon.56 

Hett was een puur pragmatische redenering, ontdaan van elke ideologische of 
sentimentelee lading. Zo zijn er veel meer te vinden. Talloos zijn de brochures waarin 
werdd voorgerekend hoeveel loonsverhoging de moderne bonden door hun acties 
verdiendd hadden. Deze winst werd vervolgens afgezet tegen de volgens de auteurs 
naarr verhouding bescheiden contributie. Door het werken van onze bond, zo liet de 
CentraleCentrale Bond in 1908 per vlugschrift weten, zijn er reeds 3.070 vakgenoten, die 
gemiddeld// 34,75 per jaar meer naar huis brengen dan zij zonder het bestaan van onze 
bondd thuis gebracht zouden hebben. Gezamenlijk verdienen deze 3.070 man nu 
ƒƒ 106.760 meer dan vorige jaren. Om vervolgens te concluderen: 'Is het geen dwaasheid 
omm van die bond geen lid te worden, zoogenaamd om de "hooge" contributie, terwijl 
reedss 8 maal meer aan loonsverhooging werd verkregen dan aan contributie door de 
ledenn betaald werd?'57 

Hett principe is duidelijk: de moderne bouwvakbonden behartigden de belangen 
vann hun leden, de leden betaalden daarvoor en het bestuur zette de lijnen uit. En bij 
dee Amsterdamse confessionele bonden was dat, afgezien van het godsdienstige sausje 
waarmeee hun propaganda soms was overgoten, niet veel anders. 

56.. Lid van de Landelijke Bouuwakfederatie, 8-9. 
57.. Vlugschrift van de Centrale Bond, 3-6. 
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KantoorKantoor Landelijke Federatie van Bouiwakarbei-

dersders aan de Bloemgracht 143. Collectie IISG 

Dann de onafhankelijke bonden. Bij hen ligt het ingewikkelder: er zit een zekere 
tweeslachtigheidd in hun uitingen. Natuurlijk wilden de leden van de LFB ook materiële 
verbeteringen,, maar daarbij komt nog iets anders: men had de onmiskenbare behoefte 
zichh te verzetten. De strijd was daarom niet alleen een middel, maar ook een doel. Het 
'heerlijkk kameraadschappelijk strijdensgevoel' waarover in het vorige hoofdstuk werd 
gesproken,, stond vaak op de voorgrond. De 'directe actie' was heilig: de onafhanke-
lijkenn wilden de patroons kunnen treffen wanneer zij daar zin in hadden. Dat is ook 
dee reden waarom het idee van de CAO ze niet aanstond. De moderne leiders, zo 
verklaardee de onafhankelijke timmerliedenvereniging Bewust Streven in 1906, zijn er 
steedss op uit door arbeidsovereenkomsten de arbeidsvoorwaarden voor het bedrijf 
vastt te leggen. Noodzakelijkerwijs moeten ze daarom trachten op goede voet met 
hett patronaat te blijven. Maar het zal een gewone arbeider toch zeker niet in het hoofd 
komenn om met zijn klassevijanden heel broederlijk om te gaan?5 

Dee onafhankelijke vakbeweging stond dan ook een andere werkwijze voor. Toen 
dee aannemer Dekker aan de Jodenbreestraat in 1905 zijn arbeiders te lang liet werken 
tegenn een te laag loon, liepen de leden van Bewust Streven tegen hem te hoop. 'Door 
eenn flinke ovatie, waarbij harde woorden en eenige klappen vielen, kwam deze zaak 
[...]]  in het reine.' Toen bij de aannemer Diepenbroek de timmerlieden meer dan veertien 
uurr per dag moesten werken, werd er opnieuw ingegrepen: 's Avonds een ploeg van 
5omann erheen, ' twerkop.dejongensbij elkaar getrommeld, de baas in duizend angsten; 
mett dit gevolg dat men de jas aantrok en van stonde af aan de negen-urendag 

58.. Voor de Amsterdamsche Timmerlieden, 7. 
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handhaafde.'' Toen de aannemer Kruize een aantal werklieden wilde ontslaan omdat 
err even geen werk meer was, werd hij 'hieromtrent eens onderhanden genomen'.S9 

Inn onafhankelijke brochures en jaarverslagen uit deze tijd kan men meer van deze 
mett smaak vertelde verhalen aantreffen. Het karakter is vaak wat macho-nchüg. Spontane 
actiess waren mooi, en het allermooist was het als de baas met behulp van enige 
intimidatiee en geweld kon worden getoond dat er beperkingen waren aan zijn macht. 
Hett was een kwestie van zelfrespect. Als de modernen en de confessionelen met de 
werkgeverr om de tafel gingen zitten en achting toonden, hadden ze eigenlijk al 
verloren,, ongeacht het resultaat. Dat resultaat was overigens niet onbelangrijk, maar 
dee actie zelf voorzag in een minstens even grote behoefte. Vandaar dat we de 
Amsterdamsee onafhankelijke vakbeweging in deze periode in de eerste plaats als een 
verzetsorganisatiee zouden willen karakteriseren. 

Err was natuurlijk in de onafhankelijke vakbeweging enige theoretische recht-
vaardigingg voor haar acties, al was deze niet altijd even consistent en helder. De 
onafhankelijkee bonden worden vaak als 'syndicalistisch' betiteld; een begrip dat 
misschienn niet het meest duidelijke is in de geschiedenis van de arbeidersbeweging. 
Hett was een conglomeraat van politieke ideeën, gevormd in theorie en in de praktijk. 
Dee vakbeweging stond daarin centraal, op twee manieren. Zij moest door haar acties, 
uiteindelijkk culminerend in een algemene staking, het bestaande politieke systeem 
tenn val brengen. Was dit eenmaal gebeurd, dan zouden de arbeidersverenigingen zelf 
dee productie gaan beheersen. Hoe dat laatste precies moest, bleef vaag. Maar er zou 
geenn centrale politieke structuur meer zijn en de organisatie van de productie zou 
opp lokaal niveau geschieden. Op weg naar de alles omver werpende algemene 
werkstakingg moesten zoveel mogelijk partiële stakingen worden gehouden. Dit zou 
dee arbeiders bewust maken en hen voorbereiden op de eindstrijd. Het kwam er vooral 
opp aan dat zij zelfstandig leerden handelen. Tot zover de theorie, in een notendop. 
Syndicalistischee vakbonden onderhielden idealiter dus zo weinig mogelijk contacten 
mett de werkgevers en propageerden stakingen waar mogelijk. Ze onthielden zich 
zoveell  mogelijk van centralisatie en het aanstellen van betaalde bestuurders; hun 
organisatiess droegen vaak een federatief karakter. Spontane economische acties werden 
gekoesterdd en acties voor sociale wetgeving vermeden.60 

Dee syndicalistische stroming was ontstaan en groot geworden in Frankrijk, waar 
zee een tijd lang een overheersende rol speelde in de vakbeweging. Bij de verbreiding 
inn Nederland speelde Christiaan Cornelissen een belangrijke rol. Hij was tot 1896 
secretariss geweest van het Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), dat zich later mede onder 
zijnn invloed in syndicalistische richting zou ontwikkelen. Het streven naar onmiddellijke 
verbeteringenn van de levensomstandigheden wees Cornelissen overigens niet af, al 
wass het alleen maar omdat hij inzag dat de arbeiders anders moeilijk te binden waren.61 

59.. Ibidem, 29-30. 
60.. Zie voor een uiteenzetting van het syndicalisme: Marcel van der Linden and Wayne Thorpe ed., 

RevolutionaryRevolutionary Syndicalism. An International Perspective (Aldershot [etc.] 1990) 1 -24. Verder: P.N. Stearns, 
RevolutionaryRevolutionary Syndicalism and French Labor: A Cause without Rebels (New Brunswick, N.J. 1971), In 
Nederland:: H.B. Wiardi Beekman, Het syndicalisme in Frankrijk (Amsterdam 1931). 

6i.. Van Hille, Onwrikbaar, 33. 
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ChristiaanChristiaan Cornelissen. Collectie IISG 

Hett was ook Cornelissen die in 1904 het begrip directe actie uit Frankrijk importeerde. '2 

Vann belang was, meende hij, dat de vakverenigingen onafhankelijk handelden van 
politiekee partijen. Nog belangrijker was echter dat de arbeiders hun macht zo min 
mogelijkk uit handen gaven aan vertegenwoordigers of bestuurders. Zelf doen, daar 
gingg het om. De Franse bouwvakarbeiders hadden dit in 1904 op hun congres te 
Bourgess uitstekend verwoord: niet vragen om de acht-uren-dag, deze ook niet 
afdwingenn door een staking zelfs, maar een rustig en waardig nemen van die werktijd, 
doorr na acht uur werken eenvoudigweg naar huis te gaan. 'Les travailleurs cessent 
d'eux-mêmess de travailler plus de huit heures'- de arbeiders houden zelf gewoonweg 
opp na acht uur werken/'3 

Dee onafhankelijke Nederlandse vakbeweging begon zich in deze tijd af te tekenen. 
Zoalss we nog zullen zien trad na de eeuwwisseling de ene na de andere vereniging 
uitt het NAS. Ze schaarden zich onder de moderne banier, die in de jaren negentig 
wass opgericht door Henri Polak. Van de grote bonden bleef alleen de metselaarsbond 
over.. Rond 1905 was de onafhankelijke vakbeweging er beroerd aan toe. Er waren 
overr heel Nederland amper meer dan drieduizend leden. Wel leidde dit tot een grotere 
ideologischee duidelijkheid: op het mei-congres van 1905 werd in een resolutie de 
tochh wel waarlijk syndicalistische overtuiging uitgesproken dat de vakbeweging de 

62.. Cornelissen zette het begrip voor het eerst uiteen in het Correspondentieblad NAS (1 januari 1904) 
enn in de brochure C. Cornelissen, "Directe actie!" "Zelf doen!" (Amersfoort 1904). 

63.. Een Ernstig Woord aan de Bomovakarbeiders, 2. Dat de werkgevers in dat geval ook het loon zouden 
aanpassenn was kennelijk geen probleem, zoals de moderne vakbeweging gnuivend constateerde. 
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werkelijkee en enige arbeidersbeweging was, met het doel in de toekomst de bezitters 
tee worden van de productiemiddelen en de regelaars van de arbeid. Werklieden 
moestenn niet ijveren voor wetgeving, maar vertrouwen stellen in het zelfdoen, in het 
voerenn van directe actie, in het optreden van de vakorganisaties zelve.64 In de brochure 
OnafhankelijkeOnafhankelijke en Moderne Vakbeweging werd het door Janus van Emmenes allemaal 
nogg eens op een rij  gezet. Staken, daar draaide het allemaal om, zo meende hij: 

Onzee taak is dus te strijden, dag aan dag strijden tegen de kapitalistische maatschappij 
enn hen, die haar schragen. Staken om ons te oefenen voor den komende strijd; staken 
omm onze krachten te ontwikkelen; staken om van de werkgevers te halen wat er van te 
halenn is; korter-elkaar-opvolgende stakingen; grooter omvang aannemende stakingen. ...om 
zooo te komen tot 'hetgroote middef de algemeene werkstaking: de revolutie!6s 

Dee ideologie stond dus in 1905 als een huis, maar een nieuwe organisatorische start 
werdd pas gemaakt in 1908, toen de kersverse secretaris Harm Kolthek orde op zaken 
stelde.. Vanaf dat moment ging de onafhankelijke beweging weer vooruit. De 
administratiee werd gesaneerd, en er kwamen een nieuw huishoudehjk reglement, 
nieuwee statuten en een nieuwe beginselverklaring. Wat de aangesloten bonden betreft, 
wass het de bedoeling dat deze zich per bedrijfstak aaneensloten tot een landelijke 
federatie.. Deze federatie diende zich vervolgens bij het NAS aan te sluiten. Een van 
dezee nieuwe federaties was de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders, waarvan de 
kernn werd gevormd door de oude metselaarsbond. Hierin voerde op haar beurt de 
Amsterdamsee vereniging Door Verbroedering Verbetering de boventoon. Ook in de LFB 
zouu het Amsterdamse element tamelijk overheersend zijn. 

Voorr de LFB was de Beginselverklaring van het NAS dus het ideologische fundament. 
Zee is betrekkelijk simpel. Het doel van de onafhankelijke vakbeweging is socialisering 
vann de grond en de productiemiddelen. Di t doel moet bereikt worden door 
economischee strijd en niet 'door het geven van opdrachten aan leden van kapitalistische 
bestuurslichamen'.. Met andere woorden: door rechtstreekse druk van de arbeiders 
enn niet via de politiek. De bezittende klasse is namelijk tevens de machthebbende klasse 
enn zij sluit zich, ongeacht de politieke of godsdienstige overtuiging, steeds hechter 
aaneen.. Door nu de (klassen)strijd uitsluitend op economisch terrein te voeren, kunnen 
ookk aan arbeiderszijde werklieden van verschillende godsdienstige en politieke 
overtuigingenn zich samenvoegen. De onafhankelijke vakbeweging behartigt overigens 
zowell  hun toekomstige als hun ogenblikkelijke belangen. In de toekomst zullen 
vakverenigingenn zich ontwikkelen tot productieve voortbrengingsgroepen, die de 
voortbrengingg en verdeling van de maatschappelijke rijkdom althans in hoofdzaak 
hebbenn te regelen. 

Datt is de hoofdlijn van de Beginselverklaring van het NAS uit 1908. Interessant is dat 
ookk hier expliciet gewezen wordt op de zich steeds hechter aaneensluitende werkgevers. 
Eenn tweede opvallend punt is te vinden in de bij de Beginselverklaring behorende nieuwe 
statuten,, waarin naast de acties tegen werkgevers als middel staat genoemd: 'Het voeren 
off  bevorderen van acties, welke ten doel hebben het uitoefenen van een recht-

64.. Van Hille, Onwrikbaar, 35. 
65.. A. van Emmenes, Onafhankelijke en "Moderne" vakorganisatie (Amsterdam z.j. [1905]) 138. 



HETT VAKBONDSWEZEN 221 1 

streekschenn druk of invloed op de wetgevende en uitvoerende staatsmachten.'66 Het 
lijk tt erop, dat hier een kleine hoeveelheid water aan de syndicalistische wijn wordt 
toegevoegd.. In de praktijk moest dat trouwens wel vaker gebeuren. 

Theoriee en praktijk 

Err was een ingebakken spanning tussen theorie en praktijk, die de LFB voortdurend 
partenn speelde. De syndicalistische theorie vormde de leidraad voor het handelen. De 
voorkeurr voor directe actie en het zelfdoen waren hierbij de meest in het oog springende 
eigenschappen.. Spontane acties van arbeiders in bedrijven werden in de LFB gekoesterd 
enn gesteund. Duurde zo'n actie enige tijd, dan moesten de stakers financieel ondersteund 
wordenn via het zogenaamde lijstenstelsel. Van andere arbeiders werd dan via een steunlijst 
add hoc een financiële bijdrage gevraagd. Het moderne alternatief, de weerstandskas, 
werdd aanvankelijk als een onaangename inbreuk op het zelfdoen beschouwd. Het beheer 
vann een weerstandskas versterkte immers onontkoombaar de macht van het bestuur. 
Daarbijj  was het probleem 'dat [het bestuur] niet alleen naar zijn mening onze gelden 
besteedt,, maar ook als wij iets noodig hebben voor het een en ander, het van hun 
goedgunstigheidd afhangt of wij het krijgen zullen of niet'. 

Hetzelfdee gold voor werkloosheids- en ziektekassen. De modernen onderhielden 
dezee volgens de onafhankelijken als ledenlokkertjes: 'Zij hebben het doel zooveel 
mogelijkk te halen, wij elkaar zooveel mogelijk te ondersteunen.' Bestuursmacht was 
onwenselijk:: 'Bij ons beslissen wij allen zelf en wij beschouwen de bestuurders als onze 
gelijken,, niet als onze meesters, maar ook niet als onze knechten.'67 En gesalarieerde 
bestuurderss waren al helemaal uit den boze. 

Maarr tegenover de syndicalistische theorie stond de dagelijkse praktijk. Zoals we 
zagen,, vormden de werkgevers langzamerhand een gesloten front, waardoor de directe-
actie-stakingenn moeilijker te voeren werden. De APV sloot CAO's af met moderne 
enn christelijke verenigingen, waardoor deze geen medewerking verleenden aan LFB-
stakingenn tegen bij de APV aangesloten patroons. Bovendien werden stakingen nu 
potentieell  langer en groter, waardoor de LFB deze zonder weerstandskas moeilijk kon 
volhouden.. En veel leden waren toch wel geïnteresseerd in verbeteringen van hun 
levensomstandighedenn op korte termijn, wat in de gewijzigde omstandigheden moeilijk 
viell  te realiseren zonder 'tactisch' optreden, waarin het afsluiten van CAO's mede 
begrepenn was. Sommigen vroegen of zij zich niet via hun bond tegen werkloosheid 
off  ziekte konden verzekeren. Bij de modernen en christelijken kon dat toch ook? 
Bovendienn vielen de verenigingen door vrije tijds-bestuurders op den duur moeilijk 
adequaatt te besturen, zodat de roep om gesalarieerde functionarissen steeds sterker 
werd.. De hele situatie vroeg om water bij de wijn, en dit werd in de loop van het 
tweedee decennium dan ook in steeds grotere scheuten toegevoegd. 

66.. Van eenheid en strijd. Populaire beschouwingen over klassenstrijd en kapitalisme, naar aanleiding van de 
beginselverklaringbeginselverklaring van het Nationaal Arbeids-Secretariaat. NAS (Amsterdam 1910) 6-7. 

67.. Oproep aan de Amsterdamsche Bouwvakarbeiders. Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders in 
Nederlandd ( z.p., z.j.) 12-13. 
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HarmHarm Kolthek. Collectie IISG 

Neemm de collectieve contracten. In 1906 had de onafhankelijke timmerhedenvereniging 
BewustBewust Streven daarover nog een uitgesproken mening. Een collectief contract was 
eenn machtsmiddel voor de patroons, een slaapmiddel voor de leden en een dwangmiddel 
inn handen van de 'moderne dignitarissen', verlammend, onzedelijk en misdadig. 'Een 
contractt tusschen kapitaal en arbeid, tusschen roofdier en prooi is een contradictie, 
eenn tegenstrijdigheid, een verloochening van het princiep der vakorganisatie [...].' 
Bijj  de oprichting van de LFB, in 1909, keek men daar nog niet veel anders tegenaan: 
'Onzee moderne vrienden' werken samen met 'andere sectarische, zich ook noemende 
vakbewegingenn om, desverlangd, de menschen met handen en voeten over te leveren 
aann het patronaat, door het aangaan van collectieve overeenkomsten, waarin zij zelven 
nietss hebben te vertellen.'6v 

Maarr al in 1911 was dit standpunt door de praktijk achterhaald. Binnen de LFB 
werdenn felle discussies gevoerd over de vraag wat men moest doen als het geldende 
contractt — waaraan de LFB niet had deelgenomen — in 1913 zou aflopen. Er viel bijna 
niett meer aan te ontkomen. Door niet mee te onderhandelen zou men zichzelf wéér 
buitenspell  zetten. Tegenstanders vonden echter dat de onafhankelijke vakbonds-
organisatiee dan haar principes prijs zou prijsgeven. Een van de bestuurders vroeg zich 
aff  hoe het mogelijk was dat de onafhankelijken zich hun beste middel, namelijk de 
directee actie, op deze manier uit handen liet nemen. Tegen deze principiële standpunten 
wass het voor de practici lastig redeneren. Zelfs de bekende metselaarsbestuurder Nelis 
Kitszz kwam niet verder dan een wat onnozel voorbehoud. Hij verklaarde vóór een 
contractt te zijn, maar alleen als dit voordelen voor de arbeiders bevatte, 'anders is hij 

68.. Voor de Amsterdamsche Timmerlieden, 15. 
69.. Wie wij zijn en wat wij willen, 3. 
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ertegenn [...]'. Het LFB-bestuur kwam er niet uit en besloot — als zo vaak — de beslissing 
aann de aangesloten organisaties afzonderlijk over te laten.70 

Duidelijkk blijk t de spanning tussen theorie en praktijk uit een motie die werd 
ingediendd en aangenomen tijdens het algemene congres van 1913: 

Hett Congres [...] is van oordeel dat het standpunt van de onafhankelijke vakorganisatie 
principieell  moet zijn tegen contracten, doch erkent, dat de noodzakelijkheid zich kan 
voordoen,, dat uit tactisch oogpunt een contract moet worden aanvaard.71 

Eenjaarr later viel in het LFB-jaarboekje te lezen dat de auteur daarvan ook niet principieel 
tegenn collectieve contracten was. Maar er moest natuurlijk niet om gevraagd worden, 
zoalss de modernen deden. En, vanzelfsprekend: 'Als het klassebelang, de klasse-
solidariteitt 't vereischen, beschouwen wij , onafhankelijke vakmannen, het collectieve 
contractt als een stuk scheurpapier!'72 

Dezelfdee ambivalentie bestond ten opzichte van centralisatie en het aanstellen van 
gesalarieerden.. In de propaganda van de pas opgerichte LFB werd de 'moderne' arbeiders 
voorgehoudenn dat hun beambten 'gesalarieerde luizen' waren, 'predikers van tucht 
enn discipline', die ten koste van de arbeiders een goed leven hadden.73 Maar bijna 
tegelijkertijdd stelde het Federatiebestuur in 1911 voor een betaalde secretaris-
penningmeesterr en een betaalde propagandist aan te stellen. Ook hier achterhaalde 
dee praktijk de theorie: 

Naa gebleken ondervinding van genoemd bestuur, zijn de werkzaamheden van dien aard, 
datt er te veel arbeid aan deze functies is verbonden, om het langer in vrijen tijd te kunnen 
waarnemen,, wil men tenminste datgene verrichten wat allernoodzakelijkst blijkt [...]. 

Err was een contributieverhoging nodig om dit mogelijk te maken. Het dilemma 
waarvoorr men voortdurend stond wordt goed geïllustreerd door de reactie van de 
Enschedesee schilders: 'De Schilders Enschedé betoogen, dat zij er in principe tegen 
zijn,, maar als de noodzakelijkheid het eischt, dan moet het.'74 De tragiek van de 
syndicalistischee vakbeweging in een zin samengevat. 

Hett instellen van een centrale weerstandskas riep hetzelfde probleem op. Principieel 
wass men daartegen, omdat dit de macht van het centrale bestuur zou versterken. En 
dee bestuurlijke aandrang tot strijd niet zou bevorderen, meenden sommigen. Volgens 
eenn brochure uit 1906 zou dan namelijk de neiging tot goed kasbeheer de boventoon 
gaann voeren: 'Steeds oppassen, dat er zooveel mogelijk in, zoo weinig mogelijk uit 
ga.'' De salarissen der moderne dignitarissen, zo gaat de brochure verder, staan vaak 
inn evenredige verhouding tot de bezittingen der organisatie: 'Die van een zeer groote 
organisatiee met een zeer rijke weerstandskas de leider is, kan het zelfs zoover brengen 

70.. Notulen gecombineerde bestuursvergadering van de LFB 27 november 1912, archief LFB, IISG. 
71.. Verslag van het vierde congres gehouden op 20 en 21 April tgij, in het gebouw "Concordia" te Amsterdam. 

Landelijkee Federatie van Bouwvakarbeiders in Nederland (Amsterdam z.j.) 30-31. 
72.. Jaarboekje 1914 LFB, 81. 
73.. Hoe wij werken en Wat wij als onze plicht achten, 8. 
74.. Verslag van het Congres gehouden op 16 en 17 April 1911 in "De Roode Leeuw" te Amsterdam. Landelijke 

Federatiee van Bouwvakarbeiders in Nederland (Amsterdam z.j.) 27. 
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datt hij van overgegaard loon een landhuisje kan laten bouwen.*75 Die kon Henri Polak 
inn zijn zak steken.76 

Maarr het probleem was dat de ad hoc steunbewegingen van de LFB en het NAS bij 
actiess lang niet altijd voldoende opbrachten, wat de stakingsbereidheid óók niet bepaald 
tenn goede kwam. Sommige onafhankelijke organisaties hadden wel een weerstandskasje,77 

anderee weer niet, en de acties voor vrijwillig e bijdragen kwamen soms langzaam op 
gang.. Zo ontvingen de Haagse metselaars tijdens een staking in 1913 gemiddeld een 
bedragg van ƒ 1,66 per week, wat voor hen een reden was in de LFB vurig voor verplichte 
bijdragenn te pleiten.78 En zo waren er meer voorbeelden. In slechte tijden kon nu eenmaal 
bijnaa niemand geld missen, en vonden de steunlijsten geen warm onthaal. De redacteur 
vann het LFB-orgaan Het Bouwvak, Lansinkjr., legde tijdens het congres van 1914 de vinger 
opp deze zere plek. 'Als de werkgeversklasse gebruik maakt van het middel der uitsluiting, 
off  als werkloosheid de arbeiders teistert, waar wil t gij dan uw steun vandaan halen?' 
vroegg hij de tegenstanders. Om daaraan toe te voegen: 'Vrees voor centralisatie moet 
onss niet weerhouden datgene te doen wat noodig is.'79 

Maarr die vrees hield tamelijk lang stand. Vanaf de oprichting van de LFB tot aan 
19155 werden tijdens congressen voorstellen tot oprichting van een weerstandskas 
gedaan.. En steeds weer sneuvelden ze. Zo moest penningmeester Wi m van Blijenburgh 
tijdenss het congres van 1913 constateren dat er weer geen eenstemmigheid bestond: 

Eenn gedeelte is voor en een gedeelte is tegen. Zij die er tegen zijn, zijn dit uit principe, 
omdatt het vormen van een landelijke weerstandskas leidt tot centralisatie, doch zij die 
voorr het voorstel zijn houden rekening met de feiten waarvoor wij in de practijk geplaatst 

wordenn [...]. ° 

Principee en praktijk stonden elkaar dus ook hier in de weg. Maar de praktijk won 
hett uiteindelijk. 'Steeds weer kwam naar voren', constateerde de LFB achterafin 1919, 
'datt een landelijke weerstandskas de centralisatie in de hand werkte en den bestuurders 
meerr macht gaf.' Maar, zo merkte men op: 'De practijk spreekt in deze ook een 
woordjee mee en het was een gelukkig verschijnsel dat de leden van de Federatie niet 
blindd waren voor de practijk en zich daarbij aanpasten.'81 In 1915 werd dan ook, zoals 
wee hebben gezien, een centrale kas opgericht. De contributie werd met vij f cent per 
li dd per week verhoogd. 

Niett blind voor de praktijk was de LFB ten slotte ook ten opzichte van de 
werkloosheidsuitkeringen.. Op hetzelfde congres werd besloten tot het oprichten van 
eenn landelijke werklozenkas, waarvoor men op 1 augustus 1917 begon te contribueren. 

75.. Voor de Amsterdamsche Timmerlieden, 21-22. 
76.. Polak verhuisde in april 1906 naar Laren en betrok daar een door Berlage ontworpen landhuis. Zie: 

Salvadorr Bloemgarten, Henri Polak, Sociaal democraat 1868-1943 (Den Haag 1996) 261. 
77.. Zo besloot de Amsterdamse timmerliedenvereniging Bewust Streven al in 1905 tot het instellen van 

eenn weerstandskas, waarvoor de contributie verhoogd werd van 20 naar 25 cent. 
78.. Verslag van het vierde Congres gehouden op 20 en 21 April 1913, LFB, 17. 
79.. Verslag van het vijfde Congres gehouden op 26 en 27 April 1914 in gebouw "Handwerkers Vriendenkring" 

tete Amsterdam. Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders in Nederland (Amsterdam z.j.)i7. 
80.. Verslag van het vierde Congres gehouden op 20 en 21 April 1913, LFB, 14-15. 
81.. Gedenkboekje, 81-82. 
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B.B. Lansinkjr. Collectie IISG 

Beidee besluiten hadden overigens tot gevolg dat enkele afdelingen de Federatie 
verlieten. . 

Enn de algemene werkstaking? Toen bij de betonwerkersstaking van 1914 de 
metselaars,, opperlieden en timmerlieden door de werkgevers bedreigd werden met 
eenn uitsluiting, deed de vraag zich voor hoe te reageren. Moest men het hoofd in de 
schoott leggen of de strijd aangaan? Het leverde een interessante discussie op in de 
gecombineerdee bestuursvergadering van jul i 1914. Sommige bestuursleden vonden 
ditt dé gelegenheid om de algemene werkstaking te proclameren. Zo meende het 
bestuurslidd Boogaart 'dat wij nu toch eens tot de daad moeten komen want dat wij 
altijdd de algemeene staking propaganderen maar hem blijkbaar nooit uit durven voeren 
enn als er toch reden is daarvoor dan is het nu wel'. Sommigen vielen hem bij. Maar 
BoMiwa/e-redacteurr Lansinkjr. verklaarde dat men de leuzen alleen maar ah propaganda-
middelmiddel diende te beschouwen. Men moest immers wél rekening houden met de kans 
vann slagen die zo'n staking had. Ook andere bestuursleden verwachtten weinig van 
eenn algemene staking: de geestdrift onder de arbeiders zou daarvoor niet erg groot 
zijn.. Men kon het niet eens worden en de beslissing werd zoals gewoonlijk aan de 
organisatiess overgelaten. De dreiging van de Eerste Wereldoorlog bracht uitkomst: 
inn verband met 'de huidige toestand' kon de betonwerkers geadviseerd worden hun 
strijdd te staken.83 

Zoo worstelde de syndicalistische vakbeweging maar door. Bij het uitbreken van 
dee Eerste Wereldoorlog prevaleerde de praktische visie. Ui t het jaarboekje van 1914 
blijk tt dit bijzonder duidelijk: 

Enn gelukkig zien wij 'de teekenen des tijds' [...] Wij behoeven ons dan ook werkelijk 
niett te gevoelen als een teleurgestelde, wanneer aan den overkant meer succes (schijn-
succes)) wordt gehaald [...] Onze mannen zullen worden gevormd en geschoold tot 
krachtige,, bewuste individuen, [die] niet blind voor de feiten, leering puttende uit den 
practischenn strijd, als 't noodig blijkt, hun strijdwijze zullen herzien en begane abuizen 
zullenn herstellen. Met tact en beleid, in overeenstemming met de gewijzigde organisatie-

82.. Ibidem, 82. 

83.. Notulen gecombineerde bestuursvergadering LFB, 28 jul i 1914 en 3 augustus 1914, archief LFB, 

IISG. . 



226 6 GEZAMENLIJKEE ACTIE 

enn bedrij feverhoudingen, wordt de laatste jaren reeds opgetreden. De Bouwvak-Federatie 
behoeftt voor de modern concurreerende zuster-organisatie heusch niet onder te doen 

[-].84 4 

Maarr beginjaren twintig sloeg de balans weer naar de andere kant door. De brochures 
werdenn radicaler van toon. Eind 1920 - een 'tijd van felle reactie, van scherpen 
klassenstrijd'' - besloot het LFB-congres niet meer aan de totstandkoming van een 
nieuwee collectieve arbeidsovereenkomst mee te werken.85 En in 1922 werd gestopt 
mett de werklozenkas, toen de regering haar steun staakte. Een brochure: 

Dee arbeiders zullen dan voor 't overgroote deel zelfde gevolgen der werkloosheid [...] 
moetenn dragen, en hun strijdorganisaties zullen veranderen in verzekeringsinstituten. 
Wiee dit wil, moet de werkloozenkas handhaven onder alle omstandigheden. Onze leden 
hebbenn daaraan gelukkig geen behoefte.86 

Dee uittocht van leden, die daarna op gang kwam, doet anders vermoeden. Vanaf dit 
momentt begon de invloed van de LFB gestadig af te nemen. 

Dee voortdurende spanning die in de LFB gevoeld werd, was niet alleen te wijten 
aann de kloof tussen de syndicalistische theorie en de dagelijkse tactische praktijk. Het 
wass evenzeer een spanning tussen 'het heerlijk kameraadschappelijk strijdensgevoel' 
enn de tactische beslommeringen. De directe actie-methode vormde weliswaar een 
keurigg onderdeel van de syndicalistische theorie, maar voor veel actievoerders was 
ditt niet meer dan een aardige bijkomstigheid, als het hun al bekend was. Zij staakten 
eenvoudigwegg omdat ze daartoe een concrete aanleiding zagen: de baas deed iets wat 
hunn woede opwekte of ze zagen de mogelijkheid een voordeeltje te verwerven. Een 
medee door hun eigen organisatie afgesloten CAO maakte zulke stakingen onmogelijk 
off  in elk geval ongewenst. Stakingen voorzagen in een behoefte. Het bestuur van de 
LFBB had dan ook soms moeite de aangesloten bonden van overhaast staken af te houden. 
Zoo werd in 1914 in een gecombineerde bestuursvergadering een motie ingediend 
waarinn het bestuur de organisaties in overweging gaf bij voorkomende gevallen 'niet 
directt over te gaan tot het neerleggen van den arbeid, doch eerst overleg te plegen 
opp een gecombineerde Bestuursvergadering of ledenvergadering'.87 En voorzitter Gerrit 
vann Erkel vond dat de heiersstaking van 1914 wel 'een beetje schielijk in zijn werk 
iss gegaan zonder voeling te houden met andere organisaties'.88 

Dee protesten tegen een weerstandskas en betaalde bestuurders hadden in vergade-
ringenringen vooral een ideologische achtergrond, maar binnen de rank en file speelde 
ongetwijfeldd een rol dat zulke plannen een verhoging van de contributie met zich 
meebrachten.. Zo protesteerden de leden van de grondwerkersorganisatie in 1911 heftig 
toenn ze door de LFB verplicht werden gesteld tegen betaling Het Bouwvak af te nemen. 

84.. Jaarboekje 1914 LFB, 85-91. 
88 5. Bouwvakarbeiders,, wat zal uw antwoord zijn? Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders in Nederland 

(Amsterdamm 1920) 2. 
86.. Op een keerpunt. De opheffing der werkloozenkas. Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders in 

Nederlandd {Amsterdam 1922) 8. 
87.. Notulen gecombineerde bestuursvergadering LFB 25 februari 1914, archief LFB, IISG. 
88.. Notulen gecombineerde bestuursvergadering LFB 8 mei 1914, archief LFB, IISG. 
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GerritGerrit van Erkel. Collectie IISG 

Eenn groot aantal van hen kon niet eens lezen, zo luidde het verweer van hun voorman 
Dee Rijk. En ook de weerstandskas en het o verlij densfonds waren tegen hun zin. 
'Besluitenn die de grondwerkersorganisatie allemaal finantieel belasten, en men moet 
zichh maar bij die besluiten neerleggen en dat is modern en dat is centralisatie [...]', 
barsttee De Rijk los tijdens een vergadering met het Federatiebestuur.89 Contributie-
verhogingenn waren niet bepaald populair bij de leden. Het is niet uitgesloten dat dit 
eenn rol speelde bij de 'principiële' standpunten die soms door hun vertegenwoordigers 
werdenn ingenomen. 

Overigenss kampten ook de modernen wel met de spanning tussen theorie en 
praktijk,, al was het in veel mindere mate. Voor hen kwamen de problemen er vaak 
opp neer dat leden eigenmachtig handelden, zonder bestuursbesluiten af te wachten. 
Inn de Bouwvakarbeider, het orgaan van de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders, verscheen 
inn 1914 een aantal artikelen over deze problematiek. Bij de Amsterdamse metselaars 
enn opperlieden was de onafhankelijke vereniging Door Verbroedering Verbetering op veel 
werkenn beter vertegenwoordigd dan de Centrale Bond. Als zij in staking gingen, dan 
stondd de moderne minderheid vaak onder grote druk om mee te doen. Uitgemaakt 
wordenn voor 'onderkruiper' of 'maffer' was voor een vakbondsman niet plezierig, 
omm van zwaardere drukmiddelen maar te zwijgen. Het bestuur van de Centrale Bond 
beseftee dit, maar wilde toch streng zijn: stakingen buiten het bestuur om werden niet 
gesteund,, noch financieel, noch moreel.90 

Bestuursbesluitenn moesten worden opgevolgd, anders viel de basis onder de moderne 
organisatiee weg. 'Het moet en zal zoover komen, dat de [...] besluiten door alle leden 
alss een man worden opgevolgd [...]' stelt het jaarverslag van Concordia Inter Nos over 

89.. Notulen vergadering LFD-bestuur met de Grondwerkersorganisatie, eind 1912, archief LFB, IISG. 
90.. De Bouwvakarbeider (7 maart 1914) 3. 
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H.H.H.H. Wollring. Collectie IISG 

1912.9'' Zo ver zou het nooit komen, maar in het algemeen hadden de modernen hun 
ledenn goed in de hand. Het bestuur schroomde ook niet daartoe zo nu en dan zwaar 
geschutt in stelling te brengen. Toen in Concordia s jaarvergadering van 1915 de leden 
eenn ander besluit dreigden te nemen dan het bestuur wenselijk achtte, verliet voorzitter 
Wollringg onder protest de vergadering. En dat ging alleen nog maar over een agenda-
kwestie.92 2 

Dee verhouding tot elkaar 

Dee innerlijke worstelingen van de onafhankelijken werden door hun moderne collega's 
mett grote interesse gevolgd. Steeds als de LFB een pragmatische verandering onderging, 
stondenn zij onmiddellijk gereed te verklaren dat de onafhankelijke vakbeweging 'in 
modernee richting' was opgeschoven. En hoezeer dit het gelijk van de modernen 
bewees.. ' "B.S." heeft nu een ziekenkas, een werkloozenkas, heeft toelating verzocht 
tott het gemeentelijk fonds en de koninklijke goedkeuring aangevraagd op hare statuten', 
constateerdee Concordia Inter Nos in 1910. Om pesterig te vervolgen: 'En nu is het juist 
voorr hen zeker wel erg jammer en onaangenaam, dat zij b.v. ons kassenstelsel zoo 
fell  hebben gelaakt.'93 En in 1915: 'De leiding van "B.S." komt, onwillens misschien, 

91.. Jaarverslag C IN 1912,20. 

92.. Jaarverslag C IN 1915,31. 

93.. Jaarverslag C I N 1911, 29. 
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geleidelijkk nader tot de moderne taktiek.'94 De Centrale Bond van Bouwvakarbeiders deed 
err nog een schepje bovenop: 

Dee collektieve arbeidsovereenkomst, die lijnrecht staat tegenover alle direkte aktie, vroeger 
mett alle kracht verworpen door alle voorstanders van de direkte aktie, wordt nu algemeen, 
zelfss door de "onafhankelijken" aanvaard. Daarmede hebben zij feitelijk erkend, dat hun 
eigenn taktiek niet deugt en die der "modernen" de juiste is! Het gaat daarmede trouwens, 
alss met al hun vroegere principes. Felle tegenstanders, die zij vroeger waren van bezoldigde 
bestuurders,, politieke aktie, weerstandskassen, fondsen enzoovoort, zijn ze nu niet meer; 
zijj  volgen, zij het ook schoorvoetend, steeds meer den weg door ons gepropageerd.95 

Vriendelijkee plaagstoten van een concurrerende organisatie? Niet echt. De verhouding 
tussenn modernen en onafhankelijken was op z'n zachtst gezegd onplezierig. Eigenlijk 
dateerdee dat al uit de jaren negentig, toen in de arbeidersbeweging de richtingenstrijd 
begonn tussen - simpel gezegd - degenen die voor onmiddeUijke lotsverbetering wilden 
ijverenn en degenen die zich vooral wilden richten op de omverwerping van de 
bestaandee maatschappij in de toekomst. Dit verschil van visie kreeg organisatorisch 
vormm door koersveranderingen binnen organisaties en door het oprichten van nieuwe 
politiekee partijen en vakbewegingen. Het ontstaan van de Sociaal Democratische Arbeiders 
PartijPartij  (SDAP) in 1894 en het Nederlands Verbond van Vakvereenigingen ( N W ) in 1906 
zijnn hiervan de bekendste voorbeelden. 

Ookk de Amsterdamse bouwvakbonden beleefden in de jaren negentig een roerige 
tijd,, vol interne strubbelingen. Bij de timmerlieden bijvoorbeeld bestonden vanouds 
tweee bonden: Concordia Inter Nos en Door Eendracht Verbetering (DEV). Andries Leusink 
citeertt in zijn gedenkboek van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond een timmer-
man,, Jan Diender geheten, die in het begin van de jaren negentig uit Groningen naar 
Amsterdamm kwam. Hij biedt ons een enigszins 'modern' gekleurde, maar niettemin 
veelzeggendee sfeertekening: 

Ikk kwam in het begin van de 90-er jaren naar Amsterdam en werd lid van D.E.V. [...] 
Ikk stond versteld over de wijze waarop in de vergaderingen werd gediscussieerd. Als de 
éénn voorstelde een adres naar de gemeenteraad te sturen om besteksbepalingen te 
verkrijgen,, stond er direct een ander op om dat voorstel scherp te bestrijden. Het zenden 
vann adressen was aan politiek doen en de antiparlementairen zoals zij zich noemden, waren 
tegenn alle politiek. Zo was het met alles, de parlementairen stonden vierkant tegenover 
dee anti's en men bestreed elkaar op leven en dood, ongeacht waarover het ging.96 

Di tt meningsverschil tussen 'parlementairen' en 'anti's' speelde in alle bouwvakbonden. 
Hett leidde tot een nieuwe organisatorische ordening, die in de eerste zes jaar van de 
twintigstee eeuw haar beslag kreeg. Dat ging soms op een ingewikkelde manier. Om 
bijj  de timmerlieden te blijven: Concordia Inter Nos en Door Eendracht Verbetering waren 
beidee afdelingen van de Algemene Nederlandsche Timmerliedenbond (ANTB), maar Concordia 
wass bovendien nog aangesloten bij het Algemeen Nederlands Werkliedenverbond en DEV 

94.. Jaarverslag CIN 1915, 39. 
95.. Lid van de Landelijke Bouwvakfederatie, 11. 
96.. Op Hechte Fundamenten, 3 3. 



230 0 GEZAMENLIJKEE ACTIE 

bijj  de Sociaal-Democratische Bond. Concordia gold dan ook wel als conservatief en DEV 
alss vooruitstrevend, maar binnen de beide verenigingen lag dit niet zo vast.97 

Inn 1898 brak er een nagenoeg algemene werkstaking uit onder de Amsterdamse 
timmerlieden.. De staking werd verloren. Voor een aantal vakbondsvoorlieden was 
datt reden zich eens grondig te bezinnen op de voortaan te volgen taktiek. In Concordia 
begonn dientengevolge de moderne richting de overhand te krijgen, wat in 1899 leidde 
tott de afscheiding van degenen die het daarmee niet eens waren. Zij richtten de nieuwe 
verenigingg Bewust Streven op. De afgescheidenen lieten echter hun oude vereniging 
niett met rust, want vanaf dat moment werden de openbare vergaderingen van Concordia 
'bedorvenn op de [...] bekende manier [...] eindeloos gedebatteer, persoonlijk 
gekrakeel'.988 Een bijzondere tactische wending nam deze richtingenstrijd toen in 1902 
dee leden van Bewust Streven zich weer aanmeldden bij Concordia. Een onvergeeflijke 
foutt om deze personen opnieuw aan te nemen, oordeelde het bestuur achteraf, want 
hunn doel werd al snel duidelijk: 

Doorr allerlei onbenullige voorstellen en grove persoonlijkheden zouden de vergaderingen 
ontaardenn [...] en op de puinhopen van C.I.N. het nieuwe gebouw van 'Bewust Streven' 
herrijzenn met de centen van 't voormalig C.I.N. Hoe goed bedacht!" 

Intussenn was ook DEV in Concordia opgegaan. Dit alles had naar het zich laat aanzien 
eenn tijdelijk rukje naar links tot gevolg. Zo diende de Amsterdamse vereniging in 1903 
bijj  de ANTB het toch wel syndicalistisch getinte voorstel in de bond niet meer te laten 
deelnemenn aan de strijd voor het algemeen kiesrecht.100 

Maarr de moderne beweging was niet meer te keren. De ANTB scheidde zich in 
19011 af van het NAS, wat ook de Schildersgezellenbond en de Algemeene Nederlandsche 
StukadoorsbondStukadoorsbond deden.101 Ook in Concordia kreeg de moderne richting weer de overhand. 
Opp 8 mei 1904 hield de oppositie het voorgoed voor gezien: een 52-tal leden trad 
uitt en richtte een nieuwe versie van Bewust Streven op. Even later scheidde Concordia 
zichh af van de in syndicalistisch vaarwater rakende Stedelijke Bouwvak Federatie, terwijl 
BewustBewust Streven zich daarbij aansloot.102 Veel aanhang kreeg Bewust Streven overigens 
niett onder de Amsterdamse timmerlieden; de syndicalistische invloed onder hen is 
altijdd vrij klein gebleven. 

Bijj  de metselaars ging het anders. De onafhankelijke stroming, belichaamd in de 
metselaarsverenigingg Door Verbroedering Verbetering (DW) en de opperliedenvereniging 
OntwaaktOntwaakt Door Nieuw heven (ODNL), was en bleef de overheersende richting. Maar naar 
aanleidingg van de heiersstaking in de herfst van 1905, die zeer onaangename gevolgen 
hadd voor veel bouwvakarbeiders, werd op 1 december 1905 toch de (moderne) 

97.. Ibidem, 39. 
98.. Sluit U aan!, 3. 
99.. Ibidem, 4. 
100.. Op Hechte Fundamenten, 55. 
101.. Ibidem, 40. 
102.. ie Jaarverslag van de Timmerlieden- Vereeniging "Bewust Streven ", Uitgebracht op de Huishoudelijke Vergadering 

vanvan 25 mei 1905, 3-5. 
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AmsterdamseAmsterdamse Metselaars- en Opperliedenvereniging opgericht. Een klein jaar later zou deze 
verenigingg mede aan de wieg staan van de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders.IOi 

Anderee vakken kozen weer een andere weg. Maar in het eerste decennium ontstond 
voorr nagenoeg elk vak een moderne en een onafhankelijke vereniging, meestal door 
afscheidingg van wat voor dat vak de hoofdstroom was. De meeste bestuurders en leden 
vann deze verenigingen hadden herinneringen aan een bewogen verleden. Een felle 
machtsstrijdd had plaatsgevonden. Er waren ruzies geweest en vergaderingen die in 
handgemenenn waren geëindigd. De minder frisse streken die men elkaar soms had 
geleverd,, waren niet vergeten. Deze collectieve herinnering was een goede voedings-
bodemm voor verdergaande wederzijdse haat in de jaren tien en twintig. Al snel 
begonnenn beide zijden eigen culturen te vormen, die, zoals we in het vorige hoofdstuk 
zagen,, aantrekkingskracht uitoefenden op mensen van een verschillende geestes-
gesteldheidd en achtergrond. 

Dee wederzijdse afkeer werd zo nu en dan aangewakkerd door incidenten. De 
onafhankelijkenn ontketenden stakingen, die door de modernen meestal niet gesteund 
werden.. De modernen sloten — meestal samen met de confessionele bonden — 
akkoordenn met de werkgevers, die door de onafhankelijken niet gesteund werden. 
Hett 'verraad' van de andere groepering werd in brochures dan vaak breed uitgemeten. 

Maarr ook andere middelen werden ingezet, vooral door de onafhankelijken. Het 
verstorenn van door de modernen belegde openbare vergaderingen was bijvoorbeeld 
eenn geliefde bezigheid. Rond 1905 was deze tactiek in zoverre succesvol, dat Concordia 
InterInter Nos besloot een tijdje geen openbare bijeenkomsten meer te beleggen en zich 
tee beperken tot het uitgeven van brochures.I04 Voorzitter Wollring van Concordia nam 
wraakk tijdens gezamenlijke onderhandelingen met het bestuur van de APV. Toen Bewust 
StrevenStreven claimde namens de Amsterdamse timmerlieden te spreken, omdat zij daartoe 
opdrachtt had gekregen tijdens een openbare vergadering, merkte Wollring in het bijzijn 
vann de patroons fijntjes op dat deze bijeenkomst door slechts zeventig van de 
vierduizendd Amsterdamse timmerlieden was bezocht. 'Een Judastrap', fulmineerde 
hett bestuur van Bewust Streven na afloop.105 Maar bij Concordia sprak men achteraf van: 

Dee nog altijd puur wanhopige laster en verdachtmakingen van de mannen van "Bewust 
Streven",, omdat wij niet met hun door dik en dun wenschen te gaan [...] in hun oogen 
[warenn wij] de verraders, en hun woordenboek was te slecht voorzien om ons nog meer 
liefelijkee benamingen toe te voegen.106 

Rondd 1920 bleek het woordenboek van de Federatie inmiddels aardig voorzien: 
ConcordiaConcordia was een 'smerige bende van patroonshandlangers', die 'speciaal om onze 
organisatiess een trap te geven' hand in hand ging met de werkgevers.107 

103.. Op Hechte Fundamenten, 128. 
104.. Sluit U aan!, 2. 
105.. ie Jaarverslag van de Timmerlieden-Vereeniging "Bewust Streven" (1905) 5. 
106.. Jaarverslag CIN, 1 september 1904 tot en met 31 augustus 1905, 9. 
107.. Een ernstig woord in een emstigen tijd, 10. 
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ALBERTT HAHX 

Meegexotfenn tegen wil en danB. 

AlbertAlbert Hahn, In het kielzog der praktijk. De Notenkraker 25 april 1914. Collectie IISG 
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Somss haalde men een wat hoger niveau. Tijdens het LFB-congres van 1914 wees 
voorzitterr Gerrit van Erkel op een tekening, die een week tevoren was verschenen 
inn de Notenkraker, het zondagsdagblad van Het Volk. De moderne vakbeweging werd 
daarinn voorgesteld als een groot schip en de onafhankelijke vakbeweging als een klein 
bootje.. Een groot schip? Van Erkel had een aardige, actuele vergelijking: 

Onwillekeurigg denkt men bij deze voorstelling aan de ramp van de "Titanic". Zooals 
bekend,, was de "Titanic" een zeer groot schip en zóó ingericht volgens de nieuwste 
uitvindingenn op technisch gebied, dat iedereen meende dat er voor ongevallen geen gevaar 
bestond.. Zoo ook is het met de moderne vakorganisatie. Door de techniekers (bestuurders) 
wordtt den arbeiders geleerd, vertrouwen te stellen in de groote organisatie, zooals deze 
doorr hen technisch ineen is gezet, en in blind vertrouwen gaan de gemakzuchtige arbeiders 
hieropp door. Doch wij hebben gezien, dat het vertrouwen op de onfeilbaarheid van de 
"Titanic""  zich gewroken heeft. Zoo zal het ook gaan met de moderne vakorganisatie; 
ookk bij deze zal zich het blindelings vertrouwen wreken.10 

Vann Erkel kreeg de lachers op zijn hand. Dat zal ook het geval geweest zijn met de 
brochuree uit 1906, die te keer ging tegen de fondsvorming binnen de moderne 
vakbewegingg en met name die van het grote voorbeeld de Algemeene Nederlandsche 
DiamantbewerkersDiamantbewerkers Bond. 

Dee A.N.D.B. geeft behalve werkeloozen-, zieken- en begrafenisgelden, ook nog kraamgeld, 
waaromm zou men vragen niet meteen verloskundige hulp, vrij eieren ook met Paasch 
off  St. Nicolaas-cadeaux. Waarom organiseert ze geen reisclubs voor de leden, vacantie-
koloniess voor de kinderen, centrale waschinrichtingen voor de vrouwen, altemaal erg 
nuttigg en noodig en aangenaam, maar ook zoovele pogingen tot ondermijning van de 
heerschappijj  van 't geld en het gezag?109 

Minderr geestig waren de problemen die de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders had 
mett zijn onafhankelijke pendant, Door Verbroedering Verbetering. In tegenstelling tot 
dee timmerlieden van Concordia vormden de moderne metselaars een minderheid in 
Amsterdam.. Dat maakte hun het vakbondsleven moeilijk. In de eerste jaren van het 
bestaann van de Centrale Bond werden de leden door de onafhankelijken onder druk 
gezett met het doel hen voor het lidmaatschap te laten bedanken. Waar D W invloed 
konn uitoefenen werden moderne vakbondsleden van de werken geweerd, zodat het 
lidmaatschapp van de Centrale Bond slechts 'op straffe van broodeloosheid' gehandhaafd 
konn worden.110 En de onafhankelijken gingen nog een stapje verder. In 1909 zegden 
verscheidenee Centrale-leden hun lidmaatschap op, uit angst voor fysieke geweldpleging 
vann onafhankelijke zijde: 

108.. Verslag van het vijfde Congres gehouden op 26 en 27 April April 1914, LFB, 4. 
109.. Voor de Amsterdamsche Timmerlieden, 20. 
110.. De eerste vijfjaar van ons bestaan, CBB, 2-4. 
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Hett behoeft geen betoog dat er meer dan gewonen moed voor nodig was om onder 
dezee omstandigheden in Amsterdam lid van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders 
tee zijn. Bijna allen die in het najaar van 1909 bedankt hebben, hebben dit gedaan uit vrees 
voorr molest der 'vrijen'. Menigeen die we over zijn bedanken onderhouden hebben, 
gaff  dit als eenig motief op.1" 

Ui tt het eerste deel herinneren we ons nog hoe de bestuurders De Vroede en Muller 
zichh in 1910 tijdens hun enquête uit de voeten moesten maken, om niet door LFB-
aanhangerss van de steigers te worden geworpen. Geweldpleging was de onafhankelijken 
duss niet vreemd. Zelfs in eigen kring niet: zo werd grondwerkersbestuurder De Rijk 
naarr zijn zeggen tijdens een ledenvergadering in Handwerkers Vriendenkring met 
eenn pak slaag bedreigd.112 

Dee modernen lijken zich niet aan fysiek geweldsgebruik bezondigd te hebben. 
Althans,, daar zijn geen aanwijzingen voor. Maar verbaal geweld schuwden zij geenszins. 
Ookk in de moderne brochures zijn genoeg passages te vinden waarin de concurrentie 
inn de zwartst mogelijke termen werd afgeschilderd. 'Praatjesmakers' waren het, 
'verdwaasden',, 'broeders van het sloopersgild', die 'bovendien ware meesters zijn in 
hett op grenzeloos brutale manier belasteren van vakgenooten'."3 En hun werkwijze 
wass ronduit schadelijk: 'Het moet uit zijn dat enkele heethoofden, op motieven waarvan 
zee de draagwijdte niet kunnen begrijpen, onze leden in strijd drijven en daarmede 
eenn uitsluiting veroorzaken.'1'4 

Maarr liever nog dan schelden legden de moderne vakbewegingen omstandig uit 
waaromm de onafhankelijke strijdwijze niet deugde. 'Afgezien van enkele prutsstakinkjes 
kann gezegd worden, dat zoo goed als alle door de afdeelingen van de Landelijke 
Bouwvakfederatiee op touw gezette stakingen verloren zijn gegaan', merkte de Centrale 
BondBond van Bouwvakarbeiders in 1912 op. 'Dat is geen toevallig iets, maar het noodwendig 
gevolgg van het gebrek aan centralisatie, discipline, leiding, weerstandsvermogen, in één 
woordd van het geheel verkeerde systeem van organiseeren en strijdvoeren [...]." '5 Een 
vann die verkeerde zaken was de afwezigheid van een weerstandskas en het steunen op 
vrijwillig ee bijdragen: 'De onafhankelijken zijn van dat steunen op vrijwillig e bijdragen 
echterr bijna altijd geheel afhankelijk en daar passen wij voor, want in de praktijk 
beteekentt dat meest altijd, dat de stakers of uitgeslotenen des Zaterdags met een zeer 
kleinn bedrag naar huis worden gestuurd.'"6 De brochure somde vervolgens een hele 
reekss van stakingen op, met daarbij de wekelijkse bedragen waarmee de onafhankelijke 
stakerss zich tevreden hadden moeten stellen. Geen leuke dingen om te lezen voor de 
onafhankelijkee bestuurders, en het was geen wonder dat ze in deze tijd zo ijverden voor 
eenn centrale kas. Maar toen dat in 1915 eindelijk gelukt was, betekende het nieuw koren 
opp de moderne molen: de onafhankelijke vakbeweging was weer in moderne richting 
opgeschoven,, een bewijs van de superioriteit van de moderne taktiek. 

i n .. Aan de Bouwvakarbeiders, 17. 
112.. Notulen vergadering Federatiebestuur met Grondwerkersbestuur, eind 1912 , archief LFB, IISG. 
113.. Sluit Uaan!, 1. 
114.. Jaarverslag CIN 1913, 41. 
115.. De eerste vijfjaar van ons bestaan, CBB, 11-12. 
116.. Lid van de Landelijke Bouwvakfederatie, 4. 
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W.W. van Blijenburgh. Collectie IISG 

Dee LFB-bestuurders waren overigens wel gevoelig voor de moderne kritiek. In juni 
19144 vond een mislukte LFB-staking plaats, waarbij de opperlieden plotseling weer 
aann het werk gingen, zonder daarbij de andere vakgroepen, die inmiddels hun steun 
haddenn toegezegd, te consulteren. Een afgang voor de LFB, en in het bestuur werd 
haastigg overlegd hoe de feiten aan de buitenwereld verkocht moesten worden. 

Penningmeesterr Van Blijenburgh pleitte ervoor de ware reden van de opheffing 
tee verdoezelen, maar voorzitter Van Erkel vond het beter voor de waarheid uit te 
komen.. Hij wees daarbij op de positie, waarin hij kwam te staan als spreker tegenover 
modernee debaters. Die zou hoe dan ook onaangenaam zijn, maar Van Erkel voelde 
err weinig voor ook nog op leugens betrapt te worden."7 

Dee balans. Vakbonden beginnen als kleine, plaatselijke, op één vak georiënteerde 
verenigingenn en groeien uiteindelijk tot landelijke organisaties die een of meer hele 
bedrijfsgroepenn omvatten. Dat is een reeds lang bekend fenomeen, maar in mindere 
matee is tot nu toe voor het voetlicht gebracht welke mechanismen hieraan ten grondslag 
liggen.. De ontwikkeling van het bedrijf speelt duidelijk een rol. In de loop van de tijd 
kwamenn steeds meer bouwvakkers uit verschillende beroepsgroepen rechtstreeks bij 
dee aannemers in dienst. Daarnaast was er de vrij natuurlijke drang de zaken zo efficiënt 
mogelijkk aan te pakken. Samengaan bood schaalvoordelen. Maar vooral van belang was 
hett verschijnsel dat we een 'organisatorische wedloop' genoemd hebben, het elkaar 
steedss weer trachten te overtroeven door werknemers- en werkgeversorganisaties. 

117.. Notulen gecombineerde bestuursvergadering LFB 19 juni 1914, archief LFB, IISG. 
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Vakbondenn en patroonsverenigingen werden door elkaar min of meer gedwongen in 
groteree verbanden op te gaan, wilden ze hun macht niet verliezen. 

Watt kenmerken betreft hebben we de vakbeweging verdeeld in twee hoofd-
stromingen.. De moderne en de confessionele organisaties verschilden weliswaar in 
allerleii  nuances, maar niet wezenlijk: beide wilden een gerespecteerde en betrouwbare 
onderhandelingspartnerr zijn voor de werkgevers, beide streefden geen omverwerping 
vann de maatschappij na en beide wilden hun leden dienen, door zo goed mogelijke 
arbeidsvoorwaardenn te bedingen en sociale voorzieningen te bieden. En beide 
gebruiktenn dezelfde organisatorische principes: hoge contributies, weerstandskassen, 
betaaldee bestuurders en gedisciplineerd optreden. 

Anderss ligt het met de onafhankelijke vakbeweging. Deze bediende zich van een 
revolutionairee ideologie, het syndicalisme, die in theorie leidde tot omverwerping 
vann het bestaande maatschappelijke systeem. Deze ideologie bracht tevens andere 
organisatorischee principes met zich mee: zelf doen, directe actie, zo weinig mogelijk 
bestuursmachtt en daarom geen (of later: zo weinig mogelijk) betaalde bestuurders, 
geenn weerstandskassen en geen verzekeringen. De cultuur was er een van verzet, waarbij 
materieell  voordeel halen mooi was, maar waarbij het er evenzeer om ging de werkgever 
tee treffen en daarmee de eigenwaarde te vergroten. Bij de onafhankelijken ging het 
err soms wat rauw aan toe. Zowel ten opzichte van de werkgevers, de modernen als 
elkaarr werd geweld niet altijd geschuwd. 

Dee moderne en de confessionele vakbonden opereerden doorgaans in harmonie 
mett hun doelstellingen, maar de onafhankelijke beweging had op dat gebied grote 
problemen.. Voortdurend moest ze zich in bochten wringen om de ideologie, het gevoel 
enn de praktijk met elkaar in overeenstemming te brengen. Er was een ingebakken 
spanning:: men wilde geen bestuursmacht, contributieverhogingen en collectieve 
arbeidsovereenkomsten,, maar het was tevens duidelijk dat er weinig eer te behalen 
zouu zijn als men deze zaken niet accepteerde. Hetzelfde gold voor het voeren van 
acties:: in principe was elke actie goed, maar bij een voorspelbaar slechte afloop was 
hethet toch beter de leden daarvan te weerhouden. 


