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9.. Staken, of niet? 

Zouu men een Amsterdamse bouwvakker in het tweede decennium van de twintigste 
eeuww gevraagd hebben wat het belangrijkste arbeidsconflict uit zijn tijd was, dan zou 
hijj  vermoedelijk gewezen hebben op de grote metselaars- en opperliedenstaking van 
1910.. En terecht: zelden zal een Amsterdamse staking meer emoties losgemaakt hebben 
enn pennen in beweging gezet. Dat lag vooral aan het bijzondere karakter van de strijd: 
meerr een oorlog tussen vakbonden dan een tegen de werkgevers gerichte actie. 

Dee inzet was de CAO die in 1908 door de moderne en confessionele bonden was 
afgeslotenn met de Algemeene Patroonsvereniging. De onafhankelijke vakbeweging, met 
alss kern de metselaarsvereniging Door Verbroedering Verbetering (DW), was daarbij buiten-
spell  gezet, of liever gezegd: plaatste zichzelf buitenspel. De onafhankelijken hadden 
toenn nog de nodige ideologische bezwaren tegen het afsluiten van collectieve overeen-
komsten.. Bovendien zagen de 'vrije' bestuurders met lede ogen dat de van de grond 
komendee moderne richting enig succes begon te krijgen. Daarom riepen zij dat de CAO 
tee weinig voordelen bracht en dat de moderne en confessionele bonden onvoldoende 
ledenn telden om een geldige overeenkomst af te sluiten voor het hele bedrijf. 

Toenn na de crisis van 1907-1908 de huizenbouw weer op gang kwam, ontwikkelden 
dee onafhankelijke bonden een tactiek die er op gericht was de afgesloten CAO — en 
daarmeee de opkomende moderne vakbeweging — te ondermijnen. Bij een aantal 
aannemerss en bedrijven werden eisen gesteld die boven de CAO-afspraken uitgingen, 
off  in elk geval daarvan afweken. Zo was in de CAO overeengekomen dat de werkdag 
tienn uur zou duren, maar dat de zaterdagmiddag vrij zou zijn. De onafhankelijken 
hetenn nu weten de voorkeur te geven aan een doordeweekse werkdag van negen-
eneenhalfuur,, en een zaterdag van achteneenhalf uur. In totaal een langere werkweek 
dus,, wat volgens de gecontracteerde moderne bonden het bewijs was dat het de 
onafhankelijkenn helemaal niet om concrete voordelen te doen was, maar om het 
vernietigenn van de CAO en daarmee vooral de nieuwe moderne Centrale Bond van 
Bouwvakarbeiders.Bouwvakarbeiders.' ' 

Opp 13 december 1909 proclameerde DW een staking bij de aannemers Hanse & 
Wintershoven.Wintershoven. Andere werken volgden en twee weken later reageerden de patroons 
mett een gedeeltelijke uitsluiting. Het uiteindelijke resultaat was dat vijf maanden lang 
zo'nn achthonderd metselaars en opperlieden niet op hun werk verschenen of konden 

1.. J. Oudegeest, De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland, Amsterdam 1932, 307. 
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verschijnen.. Moderne vakbondsleden werden door de onafhankelijken met geweld 
verhinderdd te werken, rellen braken uit en de politie stelde een demonstratie verbod 
in.. De staking ging uiteindelijk verloren. 

Eenn traumatische ervaring voor velen, kortom, en zoals Oudegeest later stelde:'[...] 
veell  honger en ellende voor honderden en nog eens honderden gezinnen, verraad-
geschreeuww wederzijds tusschen de arbeiders, [en] veel vijandschap [...].'2 Na de grote 
stakingg van 1910 bleef het bij de metselaars en opperlieden dan ook een tijdje 
opmerkelijkk rustig aan het front van de arbeidsverhoudingen. 

Vormenn van collectieve actie 

Wetenschappelijkk rekenen we de gebeurtenissen van 1910 onder de categorie 
'collectievee actie', subcategorie 'stakingen'. En in het perspectief van de bestaansstrate-
gieënn gaat onze belangstelling uit naar de vraag welke overwegingen bij de bouwvakkers 
tott dit soort acties leidden. 

Stakingenn waren in de Amsterdamse bouwwereld verreweg de meest voorkomende 
vormm van collectieve actie. Het principe van een werknemersstaking lijk t simpel: men 
steltt eisen, en als de werkgever daaraan niet voldoende tegemoet komt, wordt het 
werkk neergelegd totdat de eisen geheel of gedeeltelijk zijn ingewilligd. Het is daarbij 
verstandigg economisch goede tijden af te wachten, omdat bij veel werk de baas eerder 
geneigdd zal zijn toe te geven. Als de zaken goed gaan is er meer winst te verdelen. 
Bovendienn kan de werkgever in zo'n periode meestal moeilijk aan arbeidskrachten 
komen.. Als er eenmaal een afspraak is gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van een 
collectievee arbeidsovereenkomst, dan ligt staken tijdens de looptijd van de CAO niet 
inn de rede. Zo kan men op grond van dit soort redeneringen een verwachting uit-
sprekenn over het patroon dat de stakingsactiviteit over een bepaalde periode zal vormen. 

Watt het verhaal over de staking van 1910 ons duidelijk maakt is dat het niet altijd 
zoo eenvoudig ligt. Deze actie begon midden in de winter, normaal gesproken in de 
bouww niet de meest voor de hand liggende tijd om een staking te beginnen. De 
werkloosheidd is dan hoog, evenals de kosten van levensonderhoud. De metselaars en 
opperliedenn hadden bovendien net een CAO afgesloten, die nog doorliep tot in 1912. 
Verderr valt op dat na de staking van 1910 de lust tot actievoeren even behoorlijk is 
verminderd.. Een staking kan dus kennelijk ook zelf invloed doen uitgaan op het 
stakingspatroonn van de navolgende tijd. Kortom, de staking van 1910 is een anomalie 
vann flinke omvang, die het verwachtingspatroon van de stakingsonderzoeker danig 
inn de war schopt. 

Dee gebeurtenissen van 1910 attenderen ons nog op een andere zaak: de enorme 
verdeeldheidd onder de arbeiders. De strijd die gaande was tussen twee groepen 
vakbondsledenn trof ook anderen zwaar. Oudegeest wees daarop: de actie bracht zowel 
stakerss als niet-stakers veel ellende en armoede. De niet-stakers namen dat de stakers 
kwalijk.. Bij de meeste ongeorganiseerde arbeiders kwamen de verantwoordelijke 
bondenn (en bij sommigen zelfs alle bonden) in een kwade reuk te staan, als ze daarin 

2.. Oudegeest, De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging, 310. 
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all  niet stonden. Kortom: de betrokken bouwvakkers streefden verschillende belangen 
na.. Van een eensgezinde 'arbeidersklasse' is dan ook geen enkele sprake. De meeste 
actiess zijn maar in beperkte mate 'collectief. 

Collectieff  actie voeren door werknemers kan op allerlei manieren.3 In de 
Amsterdamsee bouwvakwereld kwamen hoofdzakelijk de volgende vij f vormen voor. 

Dee eerste is het adresseren van de overheid. Met de kiesrechtuitbreidingen in de 
decenniaa rond 1900 kreeg het algemeen belang steeds meer aspecten in zich van het 
belangg der loonarbeiders. In een toenemend aantal gevallen vonden belangengroepen 
vann arbeiders daarom de Staat aan hun zijde.4 Ook de Amsterdamse bouwvakkers waren 
hierbijj  zo nu en dan succesvol. Meestal richtten zij hun pijlen op de bestekbepalingen 
vann werken die in opdracht van de gemeente Amsterdam werden uitgevoerd. De 
gemeentee was verreweg de grootste opdrachtgever in de bouw en haar bestekken zetten 
veelall  de toon voor de arbeidsvoorwaarden in de particuliere sector. Zo schreef de 
gemeentee al vroeg in haar bestekken minimumlonen voor.5 En werktijden: in 1894 
kwamenn 'door adresseren en appelleren' aan de gemeentelijke overheid bestek-
bepalingenn tot stand, waarin de elfurige werkweek werd voorgeschreven.6 De 
progressievee liberalen M.W.F. Treub en C V . Gerritsen hadden hiertoe in 1891 al 
hett initiatief genomen. De gemeente moest het goede voorbeeld geven, meenden 
zij,, en de particuliere werkgevers volgden dan vanzelf.7 

Dee werklieden merkten het inderdaad. 'Sinds 1894 zit er meer regel in het werk; 
dee gemeente stelde de bepalingen vast, de vakvereenigingen hielpen ze te handhaven', 
verklaardee de timmerman W. Hartog in 1897 aan een onderzoekscommissie die de 
gemeentee had ingesteld.8 De bekende architect H.P. Berlage werd eveneens door de 
commissiee gehoord. Maar hij zag een ander verschijnsel: 

Dee bepalingen, die de gemeente in hare bestekken voorschrijft worden veelal door de 
architectenn overgenomen. Het komt echter zeer vaak voor dat ze overtreden worden. 
Inn bijzijn van den opzichter wordt het volk loon uitbetaald, doch later moet door den 
werkmann aan den aannemer b.v. 2 cent per uur worden terugbetaald. Het geschiedt dus 
mett medewerking van de werklieden, een verschijnsel dat zoo het vereenigingsleven 
derr werklieden verder was, niet zou voorkomen.9 

Off  dit écht zeer vaak voorkwam valt te betwijfelen. Geen van de andere getuigen 
bevestigdee dit bericht. Ook op andere plaatsen kwamen we het fenomeen van de 
terugbetalendee werklieden niet tegen. 

Dee bemoeienissen van de gemeente gingen intussen verder. In 1909 vonden de 
arbeidersorganisatiess het gemeentebestuur bereid in zijn bestekken op te nemen dat 

3.. Zie voor een overzicht van het totale repertoire: Louise and Charles Till y ed., Class Conflict and 
CollectiveCollective Action (Beverly Hill s [etc.] 1981). 

4.. W.S.P. Fortuyn, Stakingsrecht in Nederland. Theorie en praktijk 1872-ig86 (Weesp 1985) 39. 
5.. Maandschrift CBS (februari 1914) 149. 
6.. Op hechte fundamenten, 21 en 37. 
7.. Luchien Karsten, De achturendag. Arbeidstijdverkorting in historisch perspectief 1817-igig (Amsterdam 

1990)) 245. 
8.. GAA 5408. Resumes der verhooren, 59. 
9.. Ibidem, 69. 
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artikell  1638 c en d van de Wet op de Arbeidsovereenkomst (doorbetaling van niet 
gewerktee uren bij verzuim door slecht weer en andere onverhoopte omstandigheden) 
doorr de aannemer niet mocht worden uitgeschakeld. Bij de aannemers riep dit fel 
verzett op, dat pas werd gestaakt toen in 1912 de risico's van artikel 1638 c en d 
verzekerbaarr bleken.10 

Minderr succesvol waren de pogingen die de Amsterdamse afdeling van de Landelijke 
FederatieFederatie van Bouwvakarbeiders in 1913 deed om de gemeente zover te krijgen de 
werkliedenn van buiten Amsterdam van gemeentewerken te weren. Dat kwam misschien 
ookk doordat de vakbeweging daarover zelf verdeeld was. De Centrale Bond van 
BouwvakarbeidersBouwvakarbeiders merkte fijntjes op dat 

[...]]  het [de onafhankelijken] niet aanging de niet-Amsterdammers van de werken te 
weren,, daar hen in 1907, 1908 en 1909 een dergelijke behandeling, toen zij buiten de 
stadd hunner inwoning zelf brood moesten trachten te verdienen, ook niet aangenaam 
zoudenn hebben gevonden."1 

Eenn tweede vorm van collectieve actie was demonstreren. Vaak ging dit gepaard aan 
stakingen,, maar zo nu en dan boekte men een succesje met een losse demonstratieve 
actie.. We hebben hiervoor al kennis kunnen nemen van de wat gewelddadige 
methodenn die de onafhankelijke vakbeweging hierbij soms hanteerde. Maar ook het 
modernee Concordia Inter Nos kwam regelmatig in actie, zij het op bedaarder wijze. 
Bijvoorbeeldd tegen de timmerfabriek van Jongepier en Reinierse, die niet het 
contractloonn wilden betalen. 'Herhaalde malen zijn we daar geweest als bestuur', zo 
melddee Concordia. 'En hebben er tal van keren [...] gedemonstreerd.' Dat gebeurde 
ookk bij de patroon CruijfF op de Nieuwe Zijds Voorburgwal, die zijn werklieden 
dwongg langer te werken dan negen uur. Hiertegen werd door Concordia 'kalm 
gedemonstreerd',, waarop CruijfF de politie inschakelde en de demonstranten liet 
verjagen.. Vervolgens overwoog het bestuur een ongewoon middel in te zetten, 'door 
mett een bord voor zijn deur te demonstreren, waarop staat wat wij tegen hem hebben, 
omm zoodoende invloed op het publiek uit te oefenen.'12 Ook Bewust Streven, de onaf-
hankelijkee timmerliedenvereniging, bespeelde zo de publieke opinie. Toen bijvoorbeeld 
bijj  de aannemer Lotgerink op het Koningsplein elf uur per dag werd gewerkt, 'brachten 
wijj  het door straatpropaganda terug tot op 10 uur'.'3 

Dee derde vorm van collectieve actie is puur vakbondswerk: het onderhandelen 
mett werkgevers over allerlei zaken, al dan niet onder dreiging van een staking. 
Misschienn is dit niet de meest in het oog springende activiteit, maar wat resultaten 
betreftt zeker niet de onbelangrijkste. Vooral de 'moderne' jaarverslagen staan er vol 
van.. Zo spreekt het jaarverslag van Concordia Inter Nos over 1912 van een 'groot aantal 
behandeldee kwesties, nagenoeg alle met gunstig resultaat'. Het is voor de moderne 
vakbondsbestuurderss dé manier van werken, en ze zijn trots op de status, die ze 
inmiddelss hebben verworven: 

10.. Op hechte fundamenten, 72. 
11.. De Bouwvakarbeider (27 december 1913) 3. 
12.. Jaarverslag CIN, 1 september 1908 tot 1 januari 1910, 14-15. 
13.. ic Jaarverslag van de Timmerlieden-Vereeniging "Bewust Streven" (1905), 9. 
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Wijj  hebben steeds duidelijk kunnen waarnemen dat CIN door elke tegenstander wordt 
erkendd als een organisatie waarmee rekening dient te worden gehouden en men heeft 
onss bestuur als vertegenwoordigers van de leden overal waar dit o.i. nodig was toegelaten 
enn behoorlijk te woord gestaan.1* 

Dee vierde vorm is vrij zeldzaam. Soms organiseerden de bonden een economische 
boycott van een bepaald bedrijf. Zo werd in 1911 en in 1912 een actie gevoerd tegen 
dee timmerfabriek van Van Eepe, een vakbondsvijandig patroon, die 'reeds 20 jaar de 
organisatiess had genegeerd en gehoond'. Concordia Inter Nos probeerde op allerlei 
manierenn de timmerfabriek zoveel mogelijk werk te onthouden. Hoe men dat precies 
deed,, wordt helaas niet vermeld, maar kennelijk kon zoiets met succes gebeuren. In 
19122 meldde het jaarverslag dat de timmerfabriek Van Eepe 'wel zo'n beetje ten gronde 
[was]]  gericht'.15 En in 1913 rapporteerde de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders 
datt men besloten had een staking bij het bedrijf van de Gebroeders Van der Vijgh 
omm te zetten in een boycot, 'waar men dezen patroon beter mede kon krijgen'.16 

Stakingenn vormen de vijfde vorm van collectieve actie in de Amsterdamse bouw. 
Stakenn is verreweg de meest voorkomende manier van actievoeren. Het grote aantal 
gevallenn maakt het mogelijk op een zinvolle manier onderzoek te doen naar de vraag 
onderr welke omstandigheden collectieve actie zich voordoet. 

Velee onderzoekers hebben zich met deze vraag bezig gehouden. Karl Marx 
natuurlijk,, maar naast hem een hele reeks andere economen, sociale wetenschappers 
enn historici. Waar het natuurlijk in principe om ging was de voorspellende waarde 
vann de analyse. Sommige analyses leidden met ijzeren logica naar een vaststaande 
toekomst.. Marx was wat dat betreft voor velen zó overtuigend dat zijn voorspelling 
deelss een zichzelf vervullend karakter kreeg. Marx' basisidee bij collectieve actie was 
eigenlijkk dat bij voortgaande materiële achteruitgang, op een bepaald punt gekomen, 
eenn grote groep arbeiders (het 'proletariaat') een steeds grotere strijdbaarheid zou gaan 
vertonen.17 7 

Nuu was het punt dat de achteruitgang niet werkelijk doorzette, maar er zijn ook 
redenenn te betwijfelen dat de mate van actiebereidheid zich in omgekeerde even-
redigheidd verhoudt tot de materiële welstand. In zijn algemeenheid zal dat te maken 
hebbenn met de risico's, die acties met zich meebrengen, en de mogelijkheid deze risico's 
tee dragen. In een periode met grote werkloosheid, bijvoorbeeld, zal ook een klein loontje 
niett gauw in de waagschaal gesteld worden, hoe ellendig men daarvan ook leeft. 

Ditt soort mechanismen kwamen aan de orde bij het onderzoek naar stakingsgolven, 
datt in de jaren twintig van de twintigste eeuw begon. Er bestaat inmiddels een 
karrenvrachtt aan publicaties op dit terrein. Voor veel landen is de stakingsactiviteit 
uitvoerigg in kaart gebracht. Helaas wil dit niet zeggen dat we nu over een helder beeld 
beschikkenn van wat nu precies veroorzaakt dat er in bepaalde periodes meer of minder 
stakingsactiviteitt is. Sommige waarnemingen leidden tot conclusies met een claim op 

14... Jaarverslag CIN 1912, 21. 
15.. Ibidem. 
16.. Jaarverslag LFB 1913, 30. 
17.. Karl Marx en Friedrich Engels, Het Communistisch Manifest (dertiende verbeterde druk, Amsterdam 

1972)) 51. 
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algemenee geldigheid, maar niet zelden waren deze in lijnrechte tegenspraak met de 
anderee bevindingen, gebaseerd op andere gegevens.'8 De een legde de nadruk op de 
relatiee van de stakingscurve met de economie, de ander beklemtoonde het politieke 
karakterr van de stakingen en de volgende wees op de rol van de vakbonden en 
vakbondsleiders.199 En bijna niemand had ongelijk. Daarom moesten de claims voor 
universelee geldigheid van de bevindingen allengs plaatsmaken voor een behoedzamer 
geluid.. Ook voor Nederland werd onlangs geconstateerd dat er geen allesomvattende 
verklaringg gegeven kan worden voor de fluctuaties in de stakingsbeweging op de lange 
termijn.. Sjaak van der Velden moest constateren dat een door hem ontwikkeld model 
mett veertien variabelen geen verklarende waarde bleek te bezitten.20 

Eenn probleem is waarschijnlijk het hoge aggregatieniveau van dit soort onderzoek. 
Téé veel variabelen kunnen een rol spelen. Ze kunnen elkaar versterken, maar ook 
verzwakken.. De economische indicatoren zijn bijvoorbeeld van belang, maar de 
ontwikkelingenn in verschillende bedrijfstakken lopen niet altijd precies parallel. Als 
err bijvoorbeeld in een bepaaldjaar veel textielstakingen waren, kan dat gecompenseerd 
wordenn door het uitblijven van stakingen in de metaalsector, waar net een CAO was 
afgesloten.. In de jaren zeventig en tachtig begonnen veel onderzoekers dit probleem 
tee zien. De Amerikaanse onderzoeker James Cronin constateerde in 1987 dan ook 
datt in het stakingsonderzoek de aandacht aan het verschuiven was naar het lokale 
niveau,, of naar één bedrijfstak, en dat de staking steeds meer in de plaatselijke sociale 
enn economische context werd bezien.21 

Diee aanpak biedt inderdaad nieuwe perspectieven. In ons Amsterdamse geval blijk t 
bijvoorbeeldd dat meerdere ontwikkelingen tegelijkertijd van invloed kunnen zijn op 
hett stakingspatroon, maar dat deze redelijk in kaart vallen te brengen. Wij komen tot 
driee bepalende zaken, die overigens deels onderling afhankelijk zijn: de bouw-
conjunctuur,, de verhouding tussen werkgevers en werknemers en de organisatorisch-
politiekee overwegingen binnen de vakbeweging. 

18.. Een bekend voorbeeld is de theorie van de 'Isolated mass and the integrated individual' van Clark 
Kerrr en Abraham Siegel. Zie: Clark Kerr and Abraham Siegel, 'The interindustry propensity to 
strikee — an international comparison', in Arthur Kornhauser, Robert Dubin and Arthur M. Ross 
ed.,, Industrial Conflict (New York [etc.] 1954) 189-213. Zij constateerden dat de neiging tot staking 
hett grootste is waar de arbeiders een relatief homogene massa vormen, die geïsoleerd in de 
samenlevingg staat. Er kwam veel kritiek los, onder meer van Shorter en Tilly , die op basis van 
gegevenss over stakingen in Frankrijk stelden dat stakingen juist goed gedijen in steden waar 
verschillendee takken van nijverheid voorkomen. Zie: Edward Shorter and Charles Tilly , Strikes 
inin France 1830-ig68 (London [etc.] 1974). 

19.. Zie voor een korte historiografische beschouwing: Henk Wals, 'Stakingen in Nederland tussen 1901 
enn 1938', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 2 (1991) 197-221, aldaar 197-202. 

20.. Van der Velden, Stakingen in Nederland, 288-289. 
21.. James E. Cronin, 'Strikes and Power in Britain 1870-1920', International Review of Social History 32 

(1987)) 145-
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Hett stakingspatroon en de bouwconjunctuur 

Inn de jaren 1900 tot en met 1925 vonden in de Amsterdamse bouw 486 stakingen plaats, 
watt gemiddeld neerkomt op iets minder dan negentien conflicten per jaar." Grafiek 
44 geeft aan hoe het aantal stakingen en stakers zich in deze periode perjaar ontwikkelen. 
Datt er een relatie bestaat met de economische ontwikkeling valt vrij duidelijk te zien. 
Wee volgen de conjunctuur aan de hand van de grafieken 7 tot en met 9 uit bijlage 1. 

Naa de conjunctureel goede eerste jaren van de eeuw daalt het aantal stakingen en 
stakerss sterk in de crisisjaren 1907 en 1908. In 1909 volgt een opleving van de stakings-
activiteit,, tegelijkertijd met een sterke toename van de huizenbouw. In 1910 blijf t 
dee woningbouw op peil, maar wordt er weer minder gestaakt. De reden daarvan zal 
liggenn bij de eerder genoemde grote metselaars- en opperliedenstaking, die in december 
19099 begint en doorgaat tot mei 1910. In de telling wordt deze staking echter tot 1909 
gerekend.. Daarna is de lust tot staken velen voor een poosje vergaan. 

Eenn piek volgt in 1912 en 1913, als inderdaad de woningbouw op een hoogtepunt 
staat.. Per maand zijn meer dan duizend percelen tegelijkertijd in uitvoering. De crisis 
vann de Eerste Wereldoorlog laat vervolgens haar sporen na in 1915, als er weinig wordt 
gestaakt.. De neergang begint trouwens meteen al in augustus 1914, de eerste oorlogs-
maand.. 'Daadwerkelijke strijd [is] thans slechts in buitengewone gevallen mogelijk,' 
schrijftt De Bouwvakarbeider in september. 'De kans om te winnen is zeer gering, de 
kanss op verliezen zeer groot.'23 

InIn de volgende jaren wordt de relatie tussen conjunctuur en stakingsactiviteit wat 
minderr innig. Voor 1916 zouden we ook niet veel werkstakingen verwachten, want 
menn bouwt minder dan het voorgaande jaar. Veel bouwvakkers zijn werkloos. Maar 
err wordt in dat jaar flink gestaakt. In mindere mate geldt dit voor 1917. 

Dee jaren 1918-1919 geven niet de enorme toename van stakingsactiviteit te zien 
diee we op grond van de hoogconjunctuur zouden mogen verwachten. Het aantal 
stakingenn blijf t achter bij dat van 1912 en 1913, terwijl de hoeveelheid percelen-in-
uitvoeringg een veelvoud vormt van het vooroorlogse peil. Het aantal stakers schiet 
inn 1918 en 1919 wél omhoog, maar dat ligt in beide jaren aan één staking.24 Het is 
overigenss wel goed hierbij aan te tekenen dat het toneel van de arbeidsverhoudingen 
zichh rond deze tijd naar het landelijke niveau aan het verplaatsen is. De landelijke 
conflictenn en de uitsluitingen zijn in de grafiek niet meegeteld. Dat betekent 
bijvoorbeeldd dat de strijd om de landelijke CAO van 1920 hierin geen plaats heeft.25 

22.. Van der Velden, Stakingen in Nederland. Bij het boek is een CD-ROM geleverd, met daarop gegevens 
vann 14.574 stakingen die in Nederland plaatsvonden tussen 1810 en 1998. Wij baseren ons in het 
navolgendee op deze gegevens. Van der Velden baseerde zich niet alleen op het gebruikelijke materiaal 
vann het Centraal Bureau voor de Statistiek, maar diepte uit tal van andere bronnen gegevens over 
stakingenn op. Van niet alle stakingen is bekend hoeveel stakers er aan deelnamen. Van der Velden 
namm de uitsluitingen niet op in zijn database, zodat wat dit betreft het beeld niet geheel compleet is. 

23.. De Bouwuakaéeider {19 september 1914) 1. 
24.. In 1918 begint op 9 januari een staking van 1600 man in de schoonmaaksector, die formeel ook 

tott de bouw werd gerekend. In 1919 gaat het om 1152 elektriciens, die op 27 oktober in staking 
gaan. . 

25.. In de database van Van der Velde zijn voor de periode 1900-1925 vijflandelijke bouwvakstakingen 
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Dee jaren 1923 tot en met 1925 ten slotte staan bekend als een slechte tijd. De toestand 
begintt zich al te verslechteren in 1922. Toch wordt in 1925 het op een na hoogste 
aantall  stakingen en het hoogste aantal stakers van de hele periode geboekt. 

Watt is nu de ratio achter deze waarnemingen? Voor de periode tot 1916 is deze 
duidelijk:: het is onverstandig te staken in slechte tijden. Er is dan een overschot aan 
arbeiders,, en de stakers zijn door de getroffen patroon gemakkelijk te vervangen door 
werkwilligen.. Bij de werkgever is bovendien weinig te halen. 

GrafiekGrafiek 4: Aantal stakingen en stakers igoo-1925 
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Hijj  heeft het werk aangenomen onder zware concurrentie tegen een zo scherp 
mogelijkee prijs. Als het de stakers om een verbetering van de arbeidsvoorwaarden gaat, 
iss daarvoor dus geen ruimte. Aan de kant van de stakers is er evenmin veel rek. Zij 
mogenn blij zijn dat ze werk hebben, en als op de arbeidsvoorwaarden het een en ander 
valtt aan te merken nemen ze dat graag voor lief. De huishoudkas, toch al een 
crisisgevoeligee zaak, kan onder deze omstandigheden al helemaal weinig tegenslagen 
verdragen.. Voor een staking is bovendien weinig financiële steun te verwerven. 
Inzamelingenn leveren weinig op, wanneer iedereen het moeilijk heeft. En bonden 
mett weerstandskassen openen deze liever niet in een tijd van crisis. Op zo'n moment 
komtt toch al weinig contributie binnen, het ledental neemt meestal af, en de 
bondsbestuurderss weten dat een staking weinig kans van slagen heeft. 

opgenomen,, waarvan er een plaatsvond in 1916, een in 1922, een in 1923, een in 1924 en een in 

1925. . 
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Kortom,, vóór 1916 zien we in economisch slechte tijden relatief weinig stakingen 
enn in goede tijden relatief veel. Want de keerzijde is ook duidelijk. Als het goed gaat 
heerstt er krapte op de arbeidsmarkt. De patroons kunnen veel opdrachten krijgen met 
eenn ruime winstmarge. Zij zitten om personeel te springen en zijn onder die 
omstandighedenn snel bereid om de eisen in te willigen. 'Als het drukker is en de vraag 
hett aanbod overtreft, dan is de concurrentie minder scherp en zijn de meesten onzer 
inn staat hun loon [...] hooger op te voeren als bij slapte', stelde het bestuur van Concordia 
InterInter Nos in 1910.26 Ook de onafhankelijken ontging dit niet. Op een vergadering in 
19144 merkte een bestuurslid wijselijk op dat het aangaan van een conflict alleen zin 
hadd '[...] wanneer er werk genoeg is om eenigzins voordeel [te] kunnen behalen'.27 

Maarr als de economie gunstig is geldt ook nog iets anders, namelijk de stelregel 
'datt men het minst tot strijd genoopt wordt als men er het best toe in staat is'.28 Als 
het,, met andere woorden, maar goed genoeg gaat met de conjunctuur, dan worden 
veell  eisen ook wel ingewilligd zonder staking. Het is goed denkbaar dat dit gebeurde 
inn de periode 1918-1921. Door de enorme vraag naar woningen was er werk in 
overvloed.. Looneisen werden onder deze omstandigheden door de aannemers snel 
ingewilligd;; de hoogtes van de lonen hadden immers nauwelijks invloed op de winst. 
Doorr het gebrek aan concurrentie konden de calculaties bijna onbeperkt worden 
aangedikt.. Risico's van tussentijdse looneisen calculeerde men in. Of anders namen 
dee aannemers in de bestekken een clausule op waardoor ze expliciet tegen prijs- en 
loonsverhogingenn beschermd waren. 

Inn dit aannemers- en bouwvakkersparadijs zeiden de meeste patroons vaak al 'ja' 
opp de looneis voordat het woord 'staking' kon worden uitgesproken, laat staan dat 
hett zover kwam dat deze dreiging ten uitvoer moest worden gebracht. En gaf de 
aannemerr niet het gewenste loon, dan bestond natuurlijk altijd de mogelijkheid naar 
eenn andere baas over te stappen. Zo meldde in april 1920 een gemeenteopzichter dat 
dee gehele ploeg stukadoors was overgelopen naar de aannemer van de 
tentoonstellingwerkenn in het Paleis voor Volksvlijt , 'als gevolg van het feit dat aldaar 
zeerr hooge loonen betaald werden'.29 

Tochh staakte men in deze tijd wel, maar meestal op kleine schaal. Sommige groepen 
bouwvakkerss zochten eenvoudigweg de grenzen van hun mogelijkheden. Deze lagen 
ver,, maar bestonden natuurlijk wel. Het zoeken ging enerzijds in de richting van een 
zoo hoogg mogelijk loon, en anderzijds naar manieren om daarvoor zo weinig mogelijk 
arbeidd te verrichten. Ui t een rapport van een opzichter bij de bouw van gemeente-
woningen: : 

Aann een der timmerlieden bezig aan het aftimmeren, werd op Woensdag 9 Juni j.1. 
ongeveerr kwart voor 8 uur v.m. opgedragen het zagen van eenige gaatjes voor den 
loodgieter.. Na lang dralen begon deze timmerman er eerst om halfhegen mee. Toen 
omm 11 uur, dus 3 Vè uur later, door den aannemer werd geconstateerd dat er slechts één 
gaatjee was gezaagd, werd die timmerman wegens te geringe arbeidsprestatie op staanden 

26.. Jaarverslag CIN 1911, 8. 
27.. Notulen gecombineerde bestuursvergadering LFB 8 mei 1914, archief LFB, IISG. 
28.. Op hechte fundamenten, 73. 
29.. Verslag van de Commissie van Onderzoek toestanden bouwbedrijf, i' deel, 140. 
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voett ontslagen. Hiermede gingen de overige 15 aldaar werkzaam zijnde timmerlieden 
niett accoord en legden na een bespreking van ongeveer 1 uur met den aannemer over 
dezee kwestie, collectief het werk neer.30 

Hierr is dus sprake van grensoverschrijding: één gaatje in drieëneenhalf uur was kennelijk 
tee weinig. Maar de grens lag inderdaad ver. Hetzelfde rapport verhaalt van een groep 
metselaarss en opperlieden, die bij de betaling van hun loon plotseling driehonderd 
guldenn extra eisten. Zij wilden de patroons niet van het bouwterrein laten vertrekken 
voordatt dit bedrag betaald was, 'al moest het ook twee dagen duren'. De werkgevers 
kondenn onder deze dreiging weinig anders doen dan betalen. De bouwvakkers kwamen 
err mee weg, al was de waardering voor hun optreden niet overal even groot. 
'Genoemdee som is niet te beschouwen als loon of toeslag op loon', vond bijvoorbeeld 
dee opzichter, 'doch zuiver als geld, verkregen door afpersing.'3' 

Dee patroon voor een voldongen feit stellen werd een vaste tactiek bij dit soort acties. 
Hijj  kon óf het loon onmiddellijk verhogen, of het werk stil laten liggen. Deze stakingen 
gingenn meestal buiten de vakverenigingen om. De gebruikelijke gang van zaken was 
datt het conflict na enkele dagen door bemiddeling werd beslist, waarbij als regel de 
tariefprijss werd verhoogd.32 

Inn de loop van 1922 deed zich echter een nieuw verschijnsel voor: de arbeiders 
enn hun organisaties moesten overschakelen van de aanval op de verdediging. Er had 
zichh inmiddels een conjunctuuromslag op de lange en de korte termijn voltrokken. 
Diee van de korte termijn had twee oorzaken. Voor de geoefende en ongeschoolde 
arbeiderss was de markt inmiddels overvoerd met werklieden die afkomstig waren uit 
anderee bedrijven. Daar was de werkloosheid al eerder begonnen en veel arbeiders 
uitt de industrie, de transportsector en de landbouw hadden hun heil in het bouwbedrijf 
gezocht.. Verder zette de regering een rem op de woningbouw, door de subsidies aan 
gemeentenn en woningbouwverenigingen te verminderen. Aan de grootste vraag naar 
woningenn was voldaan. Men wilde nu een halt toeroepen aan de loonopdrijving in 
dee bouw.33 

Dee conjunctuurwisseling op de lange termijn — de Kondratieff-golf— was aanvanke-
lij kk wat onduidelijk door de oorlog en de inhaalslag daarna, maar zette nu in volle 
omvangg door. Tijdens de opgang van de golf in de eerste decennia van de eeuw waren 
dee arbeidsvoorwaarden en de sociale voorzieningen voor de arbeiders aanzienlijk 
verbeterd.. Zo veel zelfs, dat de overheid en de werkgevers vonden dat het best weer 
evenn minder kon. Zo ontstond er een beweging onder de werkgevers om de werktijden 
tee verlengen van acht uur tot tien uur per dag. En de wetgever paste zich in veel 
gevallenn aan. Verdere loonsverhoging zat er niet meer in, integendeel. Op tal van 
plaatsenn poogden patroons en werkgeversbonden de lonen te verlagen. 

Di tt verklaart veel van de stakingsactiviteit van de jaren 1922-192 5. De bouwarbeiders 
warenn net gewend aan hun betere levensomstandigheden. (Eindelijk hoefde de vrouw 
niett meer uit werken te gaan.) Nu kwam dit weer onder druk te staan. Men moest 

30.. Ibidem, 141-142. 

31.. Ibidem, 142. 

32.. Ibidem, 68. 

33.. Op Hechte Fundamenten, 237. 
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zichh verdedigen. Van de negentien stakingen tegen loonsverlaging tussen 1900 en 1925 
vondenn er dan ook elf in de periode 1922-1925 plaats. 

Naastt de economische conjunctuur waren er de invloeden van het seizoen. Uit 
sommigee bronnen menen we te mogen opmaken dat de winter geen goede tijd was 
omm een staking te beginnen. Zo spraken in oktober 1911 de gecombineerde besturen 
vann de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders over de mogelijkheid om een algemene 
stakingg te organiseren. De vertegenwoordiger van de grondwerkers meende echter 
datdat dit geen goed idee was: 'De komende winter met de dure levensmiddelen, zeker 
iss dat een overwegend punt. Laten wij ons door de winter heensiepen en dan met 
voorjaarr beginnen met nieuwe moed en met frissche kracht.' Ook de stukadoors waren 
dezee mening toegedaan. Ze waarschuwden voor de moeilijkheden met de steun-
beweging.. Want, zo zeiden ze, steun verwerven is in de winter altijd erg moeilijk.34 

Enn bij het begin van de eerder genoemde staking in december 1909 kon het moderne 
vakbondsbladd De Bouwvakarbeider kort zijn. 'Verstandig werk?' vroeg het zich af. Niet 
dus:: 'Op het ogenblik wijzen wij alleen [...] op de datum waarop de vrijen deze zaak 
aanpakken,, namelijk 15 December.,'35 Ook in de verdere verslaggeving sprak De 
BouwvakarbeiderBouwvakarbeider voortdurend zijn verbazing uit over het beginnen van een staking in 
hett hartje van de winter. Het was een ultiem bewijs dat de vrijen het op de modernen 
haddenn voorzien.36 

Bijnaa vijfjaar later wijdde het blad een heel voorpagina-artikel aan de winter, 'met 
zijnee verschrikkingen'. Geen goede tijd om te staken: 'Werktijdverkorting, gepaard 
aann minder loon; werkloosheid en gebrek, wij zien ze komen [...].'" 

Veell  stakingen zouden we in de wintermaanden dus niet verwachten. Maar we 
komenn bedrogen uit, getuige tabel 30. In totaal begint 49,6 procent van de stakingen 
inn de periode oktober tot en met maart. Dat is wel héél weinig minder dan in de zomer. 
Maaktt het misschien dan wel wat uit bij uitgesproken seizoengevoelige beroepen? 
Nauwelijks.. Nemen we bijvoorbeeld de metselaars, die vaak 's winters enkele maanden 
werklooss waren, dan is er weinig verschil: 51,5 procent. Mogen we dan misschien 
aannemenn dat de winterstakingen ontactische, spontane conflicten zijn, waarvan de 
vakbondenn geen weet hebben? Ook niet. Nemen we alleen stakingen waarbij geen 
vakbondenn betrokken waren, dan komen we uit op 48,8 procent. Nemen we alleen 
dee spontane stakingen, dan bedraagt het percentage winterstakingen 48,7 procent. 
Kortom:: in de praktijk begonnen ongeveer evenveel stakingen in de zomer als in de 
winter.. Hoe zit dit? 

34.. Notulen gecombineerde bestuursvergadering LFB 16 oktober 1911, archief LFB, IISG. 
35.. De Bouwvakarbeider (25 december 1909) 1. 
36.. Ibidem, 8 januari 1910, 2; 19 februari 1910, 1; 1 en 11 juni 1910, 1. 
37.. Ibidem, 7 november 1914, 1. 
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TabelTabel 30: Stakingen per maand 1900-1925 

Maandd waarin de staking werd begonnen Aantal stakingen tussen 1900-1925 

Januarii  45 

Februarii  33 

Maartt 40 

Aprill  34 

Meii  68 

Junii  40 

Julii  30 

Augustuss 40 

Septemberr 33 

Oktoberr 40 

Novemberr 38 

Decemberr 40 

Totaall  486,0 

Bron:: Database Van der Velden 

Eenn echt bevredigend antwoord hebben we niet.38 Misschien was de winter toch niet 
zo'nn slechte tijd om te staken. Er waren wellicht ook voordelen. 'De arbeiders zijn 
geneigdd kort voor de wintermaanden een compromis te verwerpen, dat zij in het 
voorjaarr zouden aanvaarden', zegt Andries Leusink, de chroniqueur van de Algemene 
NederlandscheNederlandsche Bouwarbeidersbond.39 In het voorjaar viel wat te verdienen, in de winter 
weinig.. Velen waren toch al werkloos. Veel viel er niet te verliezen. Bovendien was 
hett werk dat er 's winters was tamelijk onaangenaam. Het zou voor sommige arbeiders 
well  eens niet zo slecht geweest kunnen zijn, in de winter te mogen profiteren van 
dee steunbeweging of de stakingskas. Zeker als het alternatief de lommerd of de 
armenzorgg was. Maar het bewijs voor deze stelling ontbreekt. 

38.. Richard Price constateert voor de Engelse metselaarsstakingen tussen 1836 en 1896 een afnemend 
aantall  winterstakingen (Price, Masters, Masters, unions and men, 278-281). Aanvankelijk was de verdeling over 
hett hele jaar ongeveer gelijk, na 1870 bleef de winter achter bij de andere seizoenen. De winterse 
stakingenn droegen aanvankelijk vooral een verdedigend karakter, tegen loonsverlaging. Toen later 
dee arbeidsverhoudingen een meer geformaliseerd karakter gingen krijgen werden de winterse lonen 
all  bij de voorjaarsonderhandelingen vastgesteld. In het Amsterdamse geval vonden weinig 
verdedigendee stakingen plaats. In totaal 19, waarvan 8 in de winter. Bij de stakingen om 
loonsverhogingg (187) is er ook weinig verschil tussen zomer en winter: 49,7 procent vond plaats 
inn de winter. Met de verklaring van Price komen we dus weinig verder. 

39.. Op Hechte Fundamenten, 238. 
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Hett stakingspatroon en de verhouding tussen werkgevers en 

werknemers s 

Dee verhouding tussen werkgevers en werknemers kreeg vooral gestalte in het 
collectievee arbeidscontract. De wet op de CAO dateert van 13 juli 1907 en trad in 
werkingg op 1 mei 1909.40 In sommige vakken waren in afwachting van de wetgeving 
all  eerder collectieve overeenkomsten afgesloten. De timmerlieden liepen wat dat betreft 
voorop.. Hun eerste contract, tussen Concordia en de APV, ging in op 1 mei 1905. Op 
11 mei 1908 volgden de metselaars en opperlieden.4' 

Hett Tijdschrift der Maatschappij van Nijverheid kwam in het meinummer van 1914 
mett een evaluatie van de wet. Het Amsterdamse departement van de Maatschappij was 
optimistisch.. Misstanden als het plotseling ontslaan van werklieden, het gedwongen 
werkenn op zondagen, het afdwingen van ongeregelde schadeloosstellingen en boeten, 
dee onzekere belegging van door de arbeider mede bekostigde pensioengelden en de 
gedwongenn winkelnering waren opgehouden te bestaan, of er was ernstige verbetering 
inn waar te nemen, zo werd gemeld. De eer kwam werkelijk ten dele aan de wet toe, 
meendee de rapporteur, 'doch daarnaast aan de geleidelijke ontwikkeling van humane 
socialee beginselen bij alle klassen der maatschappij.'42 

Dee vraag is nu in hoeverre het afsluiten van CAO's invloed had op de neiging van 
dee bouwvakarbeiders tot collectieve actie over te gaan. Collectieve arbeidsover-
eenkomstenn sloot men tot 1920 per vak af, dus we zullen hiernaar afzonderlijk moeten 
kijken.. Een groep die zich hiervoor goed leent, wordt gevormd door de metselaars, 
opperliedenn en voegers. Zij behoren tot de strijdlustigste groeperingen en zij maakten 
afwisselendd tijden mét en zonder CAO door. Tabel 31 geeft een overzicht van de 
periodee 1900-1918. Na deze tijd wordt de situatie onoverzichtelijker vanwege de 
overgangg naar de landelijke CAO. 

TabelTabel 31: Periodes met en zonder CAO's igoo-igi8 

Periode e 

01.01.00-01.05.08 8 

01.05.08-01.05.13 3 

01.05.13-13.03.17 7 

13.03.17-01.05.18 8 

CAO O 

geen n 

wel l 

geen n 

wel l 

Aantall  maanden 

100 0 

60 0 

46,5 5 

13,5 5 

Aantall  stakingen 

41 1 

23 3 

37 7 

7 7 

Stakingenn per 
maand d 

0,4 4 

0,4 4 

0,8 8 

0,5 5 

Bron:: Database Van der Velden 

Dee periode die er uitspringt is die van mei 1913 tot maart 1917. Het aantal stakingen 
perr maand verdubbelt ten opzichte van de vorige perioden. Dit is vooral opvallend omdat 

40.. Maandschrift CBS, juni 1908, 52; Op Hechte Fundamenten, 71. 
41.. Ibidem, jul i 1914, 568. Ook de navolgende gegevens over CAO-data tot deze tijd zijn hierop 

gebaseerd. . 
42.. Ibidem, juli 1914, 577. 
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economischh gezien deze tijd tot de slechtere behoort. Ook in 1913 was dit al duidelijk. 
DeDe Bouwvakarbeider bij voorbeeld wijdde in november 1913 een artikel aan de naderende 
crisis.433 In de zomer onderhandelden de bonden nog met de APV over een nieuw contract. 
Dee timmerlieden, bij wie het moderne Concordia de boventoon voerde, kwamen tot 
eenn akkoord. Maar bij de metselaars en opperlieden werd de toon gezet door de 
onafhankelijkee vakvereniging Door Verbroedering Verbetering. Deze verwierp het contract 
enn verbrak de contacten met de werkgevers. Het bestuur van hun moderne evenknie, 
dee Centrale Bond van Bouwvakarbeiders, wilde verder onderhandelen. Het zag een slappe 
tij dd aankomen, en wilde met de CAO een bodem leggen onder de lonen. Hun leden 
lietenn echter weten ook geen brood meer te zien in een CAO. 

Hett ging dus niet door. In de periode 1914-1917, hoe ongunstig de omstandigheden 
ookk waren, moesten de metselaars en opperlieden steeds door acties een zo goed 
mogelijkk loon en zo gunstig mogelijke werktijden afdwingen. Dat deden ze dan ook. 
Intussenn lieten de patroons zich ook flink gelden en in 1914 dreigde de ene uitsluiting 
naa de andere. 'Dat de contractlooze tijd nog altijd op z'n goede vruchten laat wachten, 
enn de daarover door de "onafhankelijken" gedane voorspellingen nog altijd niet 
uitkomen,, begint zoo zoetjes aan meerdere erkenning te vinden', mokte De Bouw-
vakarbeidervakarbeider in mei 1914. 'We staan tenminste thans weer voor een paar uitsluitingen, 
waarinn het einde nog niet te vinden is.'44 

Eenn andere verschijnsel vormen de acties die soms plaatsvonden rond de afsluiting 
vann een CAO. De ondertekening van een overeenkomst wierp haar schaduwen naar 
vorenn en naar achteren. In het voortraject probeerden de bonden hun posities door 
actiess te verstevigen. Was de CAO eenmaal afgesloten, dan moesten soms werkgevers 
gedwongenn worden de bepalingen (of de interpretatie van de bonden daarvan) na 
tee leven. 

Inn 1908 sloten zowel de timmerlieden als de metselaars en opperlieden een collectieve 
overeenkomstt af. Voorafschaduwing was er niet veel, want de bouw zat midden in 
eenn crisis. De arbeidersorganisaties leden een kwijnend bestaan en op de schaarse werken 
vondd de ene na de andere loonontduiking plaats. Onder deze omstandigheden leek 
hett de betrokken confessionele en moderne bonden raadzaam door een contract verdere 
achteruitgangg te voorkomen. Op sommige punten kon zelfs enige winst geboekt 
worden,, zoals bij het vastleggen van de vrije zaterdagmiddag. Helemaal tevreden waren 
dee modernen er trouwens achteraf niet over. Maar, zo schreef De Bouwvakarbeider, 
inn de huidige omstandigheden is het beter het aangeboden halve ei te pakken dan, 
zoalss de onafhankelijken voorstaan, de lege dop.45 

Veell  actie kon er in die omstandigheden voor het afsluiten van het contract dus niet 
gevoerdd worden. Ook was er weinig nawerking. In 1908 en 1909 waren weinig stakingen 
directt gerelateerd aan de CAO, die van december 1909 uitgezonderd. Op 13 augustus 
19100 voerde de Centrale Bond een dagje actie, omdat een aantal niet-contractueel 
gebondenn patroons de vrije zaterdagmiddag weigerde door te voeren.46 De 

43.. De Bouwvakarbeider (15 november 1913) 2. 
44.. Ibidem, 30 mei 1914. 2-
45.. Ibidem, 1 mei 1909, 2. 
46.. Ibidem, 20 augustus 1910, 3. 
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onafhankelijken,, die uit de onderhandelingen waren gestapt, pakten het op een andere 
manierr aan, namelijk door op zaterdagmiddagen juist door te gaan. In plaats van een 
vrijee zaterdagmiddag wilden ze namelijk liever elke dag een halfuur korter werken. 

Inn 1913 lag het anders. Per 1 mei van dat jaar vervielen nogal wat contracten, 
namelijkk die van de timmerlieden, de metselaars, de opperlieden en de grondwerkers. 
Hett werd een topjaar wat het aantal stakingen betreft: 52. Het jaar daarvoor werden 
maarr dertig stakingen geteld, terwijl de jaren 1912 en 1913 in conjunctureel opzicht 
heell  vergelijkbaar zijn. Er moet dus iets bijzonders aan de hand geweest zijn in 1913. 
Wass het de CAO? 

Aann het begin van het jaar meldde De Telegraaf al dat er 'eenige gisting merkbaar 
wass onder de bouwvaktimmerlieden'. De leden van de bonden wisten dat er 
besprekingenn met de APV plaatsvonden. Op 4 november 1912 was al een ontwerp-
arbeidsovereenkomstt naar de werkgevers gezonden. Dezen hadden echter nog niet 
gereageerd.. Het misnoegen onder de timmerlieden nam daarover 'verbazend' toe, 
zoo hadden enkele bondsbestuurders aan De Telegraaflaten weten. De werklieden waren 
niett van plan de verbetering van hun arbeidsvoorwaarden op de lange termijn te laten 
schuiven.. De besturen hadden moeite hun mensen in de hand te houden, aldus de 
zegsliedenn van de krant.47 

DeDe Bouwvakarbeider van zaterdag 22 februari 1913 vermeldde dat ook de metselaars 
enn opperlieden ontevreden begonnen te worden over het lange uitblijven van de 
reactie.. Maar, aldus het blad, anders dan de timmerlieden, die het heten bij geschreeuw, 
zettenn zij hun ongenoegen om in praktische daden. 'Overal komt dan ook langzamer-
handd de massa in beroering. Lieden, die vroeger met zich lieten sollen, komen nu 
inn verzet, zoodat de besturenn herhaalde malen worden geroepen om kleine kwesties 
opp te lossen.'48 

Err zat iets in de lucht. 'Het land dreunt van de strijd', merkte De Bouwvakarbeider 
inn april op. 'Staking op staking gaat gepaard met uitsluiting op uitsluiting.' Inderdaad 
warenn op dat moment niet alleen de bouwvakarbeiders actiebelust. Ook in andere vakken 
roerdenn de arbeiders zich, terwijl de patroons zich evenmin onbetuigd lieten. De grote 
sigarenmakersuitsluitingg was aan de gang en bij de typografen werd door de patroons 
mett een landelijke uitsluiting gedreigd.49 Zowel de bonden als de SDAP noteerden vele 
nieuwee leden. En ook Het Volk mocht hordes nieuwe abonnees verwelkomen. 

Tegelijkertijdd merkten de bouwvakarbeiders dat het moeilijk werd nieuw werk 
tee vinden, wanneer hun oude project was afgelopen. De Centrale Bond sprak daarop 
dee verdenking uit dat de patroons het werk ophielden, met oog op een eventueel 
conflict.500 Onmogelijk is dat niet: de APV was in deze tijd tamelijk agressief. In De 
AannemerAannemer verscheen een fors getoonzet artikel waarin de moderne vakbeweging onder 
meerr als 'staatsgevaarlijk' werd gedoodverfd. Het droeg de veelzeggende titel 'Om 
dee macht.'51 De aannemers omarmden de klassenstrijd, zo leek het bijna: 

47.. Ibidem, 8 februari 1913, 4. 
48.. Ibidem, 22 februari 1913, tweede blad, 1. 
49.. Ibidem, 22 maart 1913, 1. 
50.. Ibidem, 5 april 1913, 4. 
51.. Ibidem, 18 april 1914, 2. 
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UITSLUITIN GG IN DE BOUWVAKKEN . 
Tcekcnlngg »an jo in**» . 

A r b e i d e r ;;  „Behandt l ons alt mensch en wij  maken een eind aan den woningnood." 
P a t r o o n ;;  „Mercï^ï k woon goed — en devest gaat me niet aan.*. 

LJ.LJ. Jordaan, Uitsluiting in de bouwvakken. De Notenkraker 31 juli  1920. Collectie IÏSG 
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Inn principe is dan ook, vooral in dezen tijd, elke loonverhoging, elke verkorting van 
dee werktijd, verkregen als die zijn, mede onder invloed van die zijde [der vakbonden], 
eenn middel om dit streven [tot de macht te geraken] te bevorderen.52 

Maarr de grote strijd bleef uit. De timmerlieden sloten in de loop van het voorjaar toch 
eenn contract af, en de metselaars en opperlieden gingen het contracdoze tijdperk in. 
Hunn partiële stakingen gingen door. 

Err was dus CAO-koorts, maar misschien had de toename van het aantal stakingen 
enn uitsluitingen ook iets met de in 1913 te houden verkiezingen voor de Tweede Kamer 
tee maken? Dat is moeilijk vast te stellen. De Bouwvakarbeider riep in elk geval zijn leden 
opp mede in dat kader strijd te voeren.53 Die verkiezingsstrijd liep voor de 
arbeidersbewegingg niet slecht af: de SDAP ging van zeven naar vijftien zetels. Dat was 
verontrustendd veel, vonden de bouwvakwerkgevers. Na afloop beschuldigde de APV 
'eenn deel der werklieden [...] niets anders dan instrument, dan middel te zijn in handen 
vann hen, die grijpen naar politieke macht'. De Bouwvakarbeider sprak in een reactie het 
vermoedenn uit dat deze boosheid iets te maken had met de afloop van de verkiezingen.54 

Eenn direct gevolg van de timmerlieden-CAO was de staking aan de tramremise bij de 
Amstelveensee weg, die begon op 3 juni. We komen daarop zo nog terug. 

Hett timmerliedencontract liep a f in 1917. De vernieuwing lijk t niet al te veel 
stakingenn veroorzaakt te hebben, al meldde Concordia Inter Nos in 1916 dat over de 
komendee loonactie niet te licht moest worden gedacht. Het was zelfs aanleiding om 
eenn tweede gesalarieerde aan te stellen.55 Ook de collectieve overeenkomsten die in 
19188 en 1919 werden afgesloten, lijken geen al te grote stakingsactiviteit met zich 
meegebrachtt te hebben. 

Dee landelijke CAO van 1920 wel. 'De grootste en de felste strijd, die ooit in het 
bouwbedrijff  werd uitgestreden', zo stelt Andries Leusink, de geschiedschrijver van 
dee Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond,i6 De onderhandelingen waren in januari 
begonnen.. De confessionele bonden lieten in april weten een contract te willen aangaan 
opp basis van het toenmalige resultaat, maar de ANB en de Federatie van Bouwvakarbeiders 
zagenn daar weinig brood in. Een contracdoos tijdperk brak aan, wat in heel het land 
aanleidingg gaf tot een groot aantal partiële en plaatselijke acties. Ook in Amsterdam 
wass het raak. In juni braken maar liefst zes stakingen uit, en in jul i nog eens drie. 
Intussenn was op 28 juni een landelijke uitsluiting tot stand gekomen. Volledig werd 
dezee niet, maar op het hoogtepunt, rond half augustus, deden een kleine vijftienhonderd 
bedrijvenn mee. Alleen al van de ANB stonden rond de vijfduizend leden op straat. De 
werkgeverss wonnen. Op 30 augustus gingen de meeste werken weer open en kon 
hett contract worden ondertekend.57 Daarna ging het tot stand komen van de CAO's 
niett meer gepaard met opvallend veel actie. 

52.. Ibidem, 16 mei 1914, 2. 
53.. Ibidem, 22 maart 1913, 2. 
54.. Ibidem, 29 november 1913, 1. 
55.. Jaarverslag CIN 1916, 25. 
56.. Op Hechte Fundamenten, 222. 
57.. Ibidem, 229. 
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Hett stakingspatroon en de organisatorisch-politieke overwegingen 
binnenn de vakbeweging 

W ee hebben al gezien hoe verdeeld de vakbeweging onderling was. Er waren tijden 
datt de onafhankelijken en de modernen eikaars bloed wel konden drinken. De vraag 
iss nu in hoeverre dit invloed had op de stakingsactiviteit. 

Dee moderne vakbeweging meende dat dit zeker het geval was. De 'vrijen' waren 
err volgens hen bewust op uit de moderne vakbeweging te schaden. De onafhankelijke 
tactiekk ging daarbij uit van het idee dat met een aanvankelijk kleine groep stakers het 
helee bedrijf kon worden stilgezet. Als men de zogenaamde besmettingstheorie toepaste 
enn andere arbeiders wist op te wekken tot solidariteitsstakingen, dan werd een klein 
vuurtjee al gauw een uitslaande brand, vooral als de werkgevers ook nog zo vriendelijk 
warenn het uitsluitingswapen te hanteren. De groep oorspronkelijke stakers zocht daarna 
vaakk een goed heenkomen in andere bedrijven. Dat was voor niet-vaklieden in 
Amsterdamm goed te doen en zo hoefde de onafhankelijke vakbeweging maar een klein 
groepjee stakers te ondersteunen. Men verwachtte dat de moderne vakbonden 
daarentegenn een zo zware financiële last zouden krijgen dat deze hieraan ten gronde 
zoudenn gaan. Tot zover de moderne interpretatie van de onafhankelijke tactiek.58 

Bewijss was er genoeg, volgens de modernen. Zo was er de grondwerkersstaking 
vann 1907. Daarbij zagen de onafhankelijken er 'geen been in om hoe dan ook, en 
omm welke futilitei t dan ook, honderden arbeiders de keien op te drijven ter will e van 
dee vermeende belangen van een betrekkelijk kleine groep arbeiders'.59 En natuurlijk 
wass er de beroemde staking van 1909/1910, waarmee we dit hoofdstuk begonnen. 
Volgenss Concordia Inter Nos, een van de gecontracteerde organisaties, waren er voor 
dee 'vrijen' twee redenen om de staking te beginnen: de moderne bouwvakorganisaties 
vernietigenn en als het kon ook de CAO, om de patroons betere voorwaarden af te 
dwingen.. Maar het eerste stond voorop. Als het immers alleen om betere arbeids-
voorwaardenn ging, dan zou het voor de hand gelegen hebben de zusterorganisaties 
opp zijn minst te raadplegen alvorens de staking te beginnen, zo meende CIN.60 Ook 
DeDe Bouwvakarbeider was dit oordeel toegedaan: 

Hett ging om de vernietiging van de moderne organisatie van bouwvakarbeiders. De 
stijgendee invloed van deze organisatie [...] was den 'vrijen' broeders een doorn in 't oog, 
enn de strijd is dan ook om niets anders begonnen dan om die invloed te keeren, en de 
modernee organisatie zoo mogelijk neer te slaan. 

Eenn aantal andere moderne vakbondsbladen trok dezelfde conclusie. En Het Volk 
schreef:: 'Er werd gestaakt om de algemeene uitsluiting uit te lokken, teneinde daarin 
dee moderne organisatie met haar collectief contract te verdrinken.'61 

Dee Vrijen' wilden intussen gaarne toegeven dat ze de CAO een kopje kleiner wilden 
maken.. Daarin was de negenurige werkdag niet opgenomen en bovendien was het 

58.. Ibidem, 135. 
59.. Ibidem, 136. 
60.. Jaarverslag CIN 1910, 14. 
61.. De Bouwvakarbeider (9 juli 1910) 2. 
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contractt voor een té lange periode, vijfjaar, afgesloten. Daarbij kwam nog dat de 
gecontracteerdenn bij elkaar nog geen 150 metselaars en opperlieden hadden, terwijl 
dee onafhankelijke metselaars- en opperliedenvereniging Door Verbroedering Verbetering 
alleenn al meer leden telde. Het contract was dus afgesloten door een minderheid. D W 
besloott eenvoudigweg een actie op touw te zetten voor verhoging van loon en 
tariefwerk,, zodra zij daarvoor de tijd rijp achtte. En dat was in december 1909.62 

Dee moderne en confessionele organisaties bestreden dat zij als gecontracteerden 
eenn minderheid van de georganiseerde bouwvakarbeiders omvatten. Het contract gold 
immerss niet alleen voor de metselaars en opperlieden, maar ook voor de timmerlieden. 
Enn was de moderne timmerliedenvereniging Concordia Inter Nos met zijn 250 leden 
inn 1908 niet verreweg de grootste bond? Henri Polak wees de onafhankelijken er 
bovendienn fijntjes op dat behalve zijn eigen Aïgemeene Nederlandsche Diamantbewerkers 
BondBond geen enkele bond of combinatie van bonden in haar vak een meerderheid had. 
Diee was namelijk ongeorganiseerd, en zo geredeneerd kon j e dus nooit namens de 
arbeiderss iets aan de patroon verzoeken. En bovendien: proclameerden de 'vrijen' 
zelff  niet voortdurend eigenmachtig stakingen en besmetverklaringen, en verlangden 
zijj  niet dat alle vakgenoten daaraan gehoor zouden geven?63 

Eenn enigszins vergelijkbare situatie deed zich voor tijdens de staking bij de in aanbouw 
zijndee tramremise aan de Amstelveense weg in 1913. Ook toen was er door de 
confessionelee en moderne organisaties een CAO afgesloten die de onafhankelijke 
vakbewegingg niet beviel. De toedracht en het verloop zijn ingewikkeld, maar het komt 
eropp neer dat een aantal leden van de onafhankelijke vereniging Bewust Streven, toevallig 
inn de meerderheid op dit werk, looneisen stelde die boven de CAO uitgingen. Toen 
dee werkgever - de Aïgemeene Beton-Maatschappij uit Dordrecht - hieraan niet wilde 
toegeven,, gingen de leden van Bewust Streven in staking. De gecontracteerde organisaties 
werktenn door. De onafhankelijken zagen dit uiteraard met minachting en afgrijzen aan: 

'ss Morgens zag men de bestuurders van de gecontracteerde organisaties, net als een paar 
slavendrijverss uit de oudheid, hun slaven naar de markt brengen, welke nog extra 
beschermdd werden door eenige ordebewakers. Deze slaven werden niet gehaald en 
gebrachtt door een auto, neen, de Gemeente gaf gelegenheid een tram af te huren om 
Zijnee Majesteit den onderkruiper naar en van het werk te brengen.64 

Dee modernen hadden een andere visie: 

Dee vrije bouwvakarbeiders hebben op de meest geraffineerde manier, door leugen, laster, 
bedrog,, dreigementen en handtastelijkheden, gepoogd onze organisatie, onze leden, maar 
voorall  onze bestuurders te dwingen te doen wat de 'vrije' heeren wilden. Het was hun 
tee doen om de collectieve overeenkomst te vernietigen en onze organisatie lam te slaan 

62.. Gedenkboekje, 28. 
63.. De Bouwvakarbeider (23 juli 1910) 2. 
64.. Gedenkboekje, 66. 
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Dee bouwvakstaking in Amsterdam in 1910 

DeDe bouwvakstaking in Amsterdam 1910: 'Nadat de bouwvakstaking 21 weken had geduurd, zijn de 
"moderne"moderne " en christelijke organisaties, die 4 maanden mee gestaakt hadden, aan het werkgegaan. - Ze hebben 
ookook de andere stakers krachtig aangespoord hetzelfde verraad te plegen. — Ze hebben manifesten verspreid 
waarinwaarin de onderkruipers flinke kerels werden genoemd. — Ze hebben ronselaarsdiensten verricht. 
ZooZoo hebben ze de mooiste staking, die ooit in Nederland is gevoerd, vermoord, om te voorkomen dat de 
onafhankelijkeonafhankelijke vakbeweging den strijd zou winnen. 

OpOp deze plaat is dat aanschouwelijk voorgesteld. Jan Oudegeest geeft aan onderkruipers een herinnerings-
medaille;medaille; Wollring verstrekt hun een oorkonde als herinnering; en .... de bouwvakpatroons halen de arbeiders 
denden buikricm wat dichter aan. 

DezeDeze schanddaad van de "modernen" mag nimmer worden vergeten. Dat de christelijke organisaties zooiets 
doen,doen, is begrijpelijk. Maar dat zij, die zeggen den klassenstrijd te strijden, zich tot zooiets verlagen, uit haat 
tegentegen anders georganiseerden, is een onvergeeflijke laagheid.' Anonieme spotprent. Collectie IISQ 

Verderr werd van moderne zijde opgemerkt dat 'een beduidend deel' van de vrije 
timmerliedenn tijdens de staking elders werk had gezocht en gevonden: 'Een zeer 
ergerlijkee manier van staken.'6'' 

Dee timmerlieden die bleven doorwerken, hebben daarvan nog lang last ondervonden. 
Inn 1914 werd bij de momerfabriek De Amstel een lid van St. Joseph ontslagen. Dat 
gebeurdee op eis van een aantal onafhankelijke monierwerkers, omdat hij aan de 
tramremisee had gewerkt.66 Toen een paar weken later opnieuw een tramremise-veteraan 
bijj  de fabriek in dienst trad werd dezelfde eis gesteld. Ditmaal zonder resultaat. Er brak 
eenn staking uit, die verloren werd. Op verscheidene bouwwerken gebeurde hetzelfde. 
Zoo verzette een aantal monierwerkers zich tegen de aanstelling van een CIN-timmerman 
bijj  de bouw van een pakhuis aan de Diemerstraat. 

ConcordiaConcordia concludeerde dat de onafhankelijken de bedoeling hadden door 'directie 
actie'' de macht over de bouwvakarbeiders te verkrijgen. Zo ging een aantal stakingen 
inderdaadd om het plaatsen of ontslaan van werklieden, 'wat in de gegeven maat-

65.. Jaarverslag CIN 1913, 26. 
66.. Monierbouw is cementbouw met gevlochten ijzerwerk, genoemd naar de Fransman Monier. Monier 

wordtt gewoonlijk genoemd als de uitvinder van het gewapend beton. 
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schappelijkee omstandigheden niet meer of minder zou betekenen dan de leiding van 
dee zaken in 't algemeen over te nemen'. De moderne en christelijke organisaties zouden 
zoo onder de voet gelopen worden. Dat lukte niet, maar, zo moest Concordia wel 
concluderen:: deze tactiek heeft in 1914 'aan de patroons zoowel als de arbeiders enorm 
veell  geldelijk nadeel toegebracht'.67 

Aann de andere kant moet betwijfeld worden of het staken voor ontslag van de 
'onderkruipers'' een door de leiding van de LFB afgekondigde tactiek was. Het lijk t 
eropp dat de leden hier behoorlijk zelfstandig te werk gingen. De gezamenlijke 
vergaderingg van LFB-besturen besprak het probleem op 25 februari 1914. Men nam 
eenn motie aan die de aangesloten organisaties in overweging gaf 'in voorkomende 
gevallenn niet onmiddellijk over te gaan tot het neerleggen van den arbeid, doch eerst 
overlegg te plegen op een gecombineerde bestuurs- of ledenvergadering van de bij 
dee Bouwvakfederatie aangesloten verenigingen'.68 De bedoelde ressentimentstakingen 
ontstondenn kennelijk meestal spontaan. 

Maarr een deel der stakingen lijk t dus inderdaad een politiek-organisatorische 
achtergrondd te hebben. De oorzaak ligt vooral in het wezen van de onafhankelijke 
vakbeweging.. Staken was nu eenmaal een centraal onderdeel van hun ideologie, en 
eenn aantal van hun leden was doorgaans zeer actiebereid. Zo streden de onafhankelijken 
nuu eenmaal, en tegen de concurrerende vakbeweging zetten zij geen andere middelen 
inn dan tegen de patroons. En daar kwam in de periode zo vlak voor de Eerste 
Wereldoorlogg nog iets bij. Door de steeds hechtere aaneensluiting van de patroons 
stondd de vrije vakbeweging voor het faillissement van haar vertrouwde tactiek. 'Dat 
voelen,, dat weten deze leiders ook heel goed,' merkte Henri Polak in 1914 op: ook 
inn de takken van nijverheid waar ze nog iets te zeggen hadden Hep hun rijk ten einde. 
'Hunn succes bij de massa is afhankelijk van het succes van hun tactiek in de vakstrijd,' 
legdee Polak uit. Hiermee vielen voordeeltjes te bereiken, zonder dat men daarvoor 
ietss moest offeren. En zodra het daarmee uit is, is het met alles uit. Wat we in 1914 
meemaaktenn was 'het giftige geblaas van de rat die in het nauw gedreven is', zo besloot 
dede godfather van de moderne vakbeweging even beeldend als venijnig. 

Henrii  Polak is misschien niet de meest objectieve beoordelaar van de situatie, maar 
zijnn analyse snijdt hout. Onmiskenbaar waren sommige onafhankelijke stakingen tegen 
dee concurrerende vakbeweging gericht, en inderdaad hadden ze een wat wanhopig 
karakter.. Het 'giftige geblaas' zorgde in 1914 in elk geval voor aardig wat stakingen. 

Stakenn of niet? 

Voorr we toekomen aan de conclusie eerst nog iets anders. Het gaat ons niet in de eerste 
plaatss om de stakingen, maar om bestaansstrategieën van de bouwvakarbeiders. En 
dann dienen we ons te buigen over een in het gebruikelijke stakingsonderzoek weinig 
gesteldee vraag, namelijk wat staken eigenlijk voor de staker betekende. Met andere 
woorden:: waarom staakten sommige arbeiders wel en andere niet? 

67.. Jaarverslag CIN 1914, 24. 
68.. Notulen gecombineerde bestuursvergadering LFB 25 februari 1914, archief LFB, IISG. 
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Dee niet-stakers vormden een grote meerderheid: jaarlijks was nog geen zes procent 
vann de Amsterdamse bouwvakkers actief betrokken bij een staking. En in het jaar met 
dee meeste stakers, 1924, kwam niet meer dan een vijfde deel van de arbeiders in actie.69 

Bouwvakkerss waren daarmee overigens stakingsbeluster dan de overige Amsterdamse 
arbeiders,, want die kwamen niet hoger dan drie procent.70 Theoretisch zou het elk 
jaarr een andere zes procent van de bouwvakarbeiders geweest kunnen zijn, zodat na 
verloopp van het eerste kwart van de eeuw iedereen minstens één keer had gestaakt. 
Maarr dat is niet waarschijnlijk. Het omgekeerde - het waren voortdurend dezelfde 
zess procent - evenmin, maar waarschijnlijk komt dit veel dichter bij de waarheid. 
Err was een relatief kleine groep van collectieve actievoerders, vooral gegroepeerd in 
enn rond de onafhankelijke vakverenigingen. De overgrote meerderheid van de 
bouwvakkerss staakte vermoedelijk nooit, of op zijn best zelden. 

Datt is ook wel voorstelbaar. Een staking betekende een forse terugloop van de 
inkomsten,, voor een onbekende periode. Niet zelden was dat kort: ongeveer een kwart 
vann de stakingen was binnen enkele uren afgelopen en de helft eindigde binnen vij f 
dagen.. Maar de andere helft dus niet, en dan werd het afzien voor de staker en zijn 
gezin.. We zagen al eerder dat de steunacties van het NAS bij de meeste stakingen weinig 
opleverden.. Maar ook bij de bonden mét een weerstandskas was het geen vetpot. De 
CentraleCentrale Bond van Bouwvakarbeiders keerde in 1913 bij een staking of uitsluiting 
afhankelijkk van het loon een bedrag uit van drie gulden vijfti g tot zes gulden vijfti g 
perr week, plus vijfti g cent voor ieder kind beneden de veertien jaar. En dat gedurende 
driee maanden, vanaf de derde dag.71 Ter herinnering: het gemiddelde weekloon van 
eenn metselaar was in die tijd iets meer dan twintig gulden. Het betekende dat bij een 
langdurigee staking de vrouw van het gezin buitenshuis aan de slag diende te gaan, dat 
huisraadd en kleding naar de bank van lening moest worden gebracht en dat voedsel 
enn andere eerste levensbehoeften schaars werden. 

Enn een staking trof niet alleen de stakers. Omdat het bouwproces een keten vormde, 
konn inderdaad een vrij kleine groep een heel werk stil leggen.72 En meer: bij een 
opperliedenstakingg in 1914 werd in een moderne brochure opgemerkt dat 'het slechts 
eenn aantal van 8 (zegge acht) menschen geweest is, die hebben veroorzaakt, dat honderden 
-- en het hadden er duizenden kunnen zijn - weken broodeloos zijn geweest'.73 De 

69.. Op basis van de volgende ruwe berekening. Tellen we alle stakers uit de periode 1900-1926 bij 

elkaar,, dan komen we op een getal van 24,686. Per jaar is dat gemiddeld 949. Stellen we het aantal 

Amsterdamsee bouwvakkers op jaarlijks 16.000 (zie deel 1), dan levert dat een percentage op van 

5,8.. De slachtoffers van uitsluitingen en degenen die door een staking gedwongen met werken 

moestenn stoppen zijn hierbij niet meegeteld. In 1924 staakten in totaal 2894 bouwvakkers. 

70.. 166.112 stakers, 1683 stakingen, arbeidsvolume van 229.200, op basis van Beroepstelling 1909. 

71.. Aan de vruchten kent men den boom Centrale Bond van Bouwvakarbeiders in Nederland (Amsterdam 

1913)8. . 

72.. M en zou deze gang van zaken kunnen plaatsen in het kader van de theorie van de 'positional power' 

vann Luca Perrone. Kerngedachte is dat sommige groepen arbeiders een strategischere positie in 

productieprocesssenn innemen dan andere en dat deze 'positional power' hun stakingen effectiever 

maakt.. Zie: Luca Perrone, 'Positional Power and Propensity to Strike', Politics andSociety 12 (1983), 

231-2611 en Luca Perrone, 'Positional Power, Strikes, and Wages', American Sociological Review 49 

(1984),, 412-421. 

73.. Het jongste confiikt in het opperiiedenbedrijf te Amsterdam. Door de besturen der afdeelingen Centralen 



STAKEN,, OF NIET? 259 9 

BomwakarbeidermelddeBomwakarbeidermeldde naar aanleiding van dezelfde staking dat een groot aantal arbeiders 
ditt 'stukje revolutionaire gymnastiek' met een werkloosheid van twee tot zeven weken 
hadd moeten bekopen.74 Het behoefde volgens het blad geen betoog dat de 
bestaansonzekerheidd door de directe-actie-stakingen reusachtig werd vergroot.75 

Di tt verklaart dat veel bouwvakarbeiders een uitgesproken hekel hadden aan stakingen 
enn degenen die ze veroorzaakten. In haar jaarverslag over 1914 overzag Concordia Inter 
NosNos de conflicten van dat jaar en concludeerde: 

Dee stakingen [...] kwamen alle bijna geheel voor rekening van de zoogenaamde 'Onafhan-
kelijke'' organisaties en werden alle verloren, zonder eenig ander resultaat dan veel werk-
loosheidd en armoede veroorzaakt te hebben en verdeeldheid [...]  in hun eigen kringen.76 

Inn deze tijd werd men inderdaad zelfs binnen de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders 
hett staken wel eens zat. 'Liever voor vij f cent per uur minder werken dan om de zes 
wekenn te moeten staken', zo citeerde bestuurslid Lansink in de gecombineerde 
bestuursvergaderingg van 28 jul i 1914 een uitspraak die hij ergens had opgevangen. 
Hett leek hem te wijzen op 'het moede worden der arbeiders door het voortdurend 
strijdd voeren'.77 

Tochh vonden in het eerste kwart van de eeuw in Amsterdam gemiddeld meer dan 
achttienn bouwvakstakingen per jaar plaats, in totaal 486. Wie nu waren daarvoor 
verantwoordelijk?? Eenvoudig is die vraag niet te beantwoorden. Opvallend is, om 
tee beginnen, dat in bepaalde vakken meer gestaakt werd dan in andere. Tabel 32 geeft 
eenn overzicht van de zeven belangrijkste vakken, gerekend naar het aantal beoefenaren. 
Hett gaat om de laatste kolom. 

Err is dus nogal wat verschil. Een opperman staakte ongeveer zes maal zoveel als 
eenn timmerman en ruim tien keer zoveel als een behanger. Hoe komt dat? Het 
antwoordd laat zich bijna in een oogopslag uit het lijstje aflezen. De bovenste vier 
beroepenn (stukadoors gedeeltelijk uitgezonderd) zijn bijna uitsluitend werkzaam in 
dee nieuwbouw, de onderste drie verhoudingsgewijs veel meer in het 'burgerwerk'. 
Inn de nieuwbouw waren de arbeidsverhoudingen losser. De werklieden traden meestal 
bijj  een aannemer in dienst voor de duur van één werk. En ze werden meestal betaald 
opp stukloonbasis. In verband daarmee deden zich vanzelfsprekend ook meer 
onderhandelings-- en beoordelingssituaties voor, met alle kans op conflicten van dien. 
Inn het burgerwerk daarentegen kende men meer vaste, langdurige dienstverbanden. 
Menn werd per gewerkt uur betaald. Verder speelde bij de bovenste vier beroepen 
dee onafhankelijke vakbeweging een overheersende rol, terwijl de onderste groep meer 
'moderne'' leden telde. We komen daar in het volgende hoofdstuk nog op terug. 

Bondd van Bouwvakarbeiders, Algem. Ned. Timmerliedenbond "Concordia Inter Nos" (Amsterdam 

I9H)) 7-
74.. De Bouwvakarbeider (27 juni 1914) 3. 
75.. De Bouwvakarbeider (7 februari 1914) 2. 
76.. Jaarverslag CIN 1914, 2. 
77.. Notulen gecombineerde bestuursvergadering LFB 28 juli 1914, archief LFB, IISG. 
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TabelTabel 52: Stakingen per beroepsgroep igoo-ig2$ 

Beroep p 

Opperlieden n 

Metselaars s 

Stukadoors s 

Grondwerkers s 

Schilders s 

Timmerlieden n 

Behangers s 

Aantall  stakingen 

86 6 

98 8 

31 1 

56 6 

28 8 

38 8 

6 6 

Aantal l 
beroepsbeoefenaren n 

1541 1 

2279 9 

816 6 

1577 7 

2196 6 

4289 9 

1138 8 

Aantall  stakingen 
perr 1000 beroepsbeoefenaren n 

55,8 8 

43,0 0 

38,0 0 

35,5 5 

11,8 8 

8,9 9 

5,3 3 

Bron:: Database Van der Velden en Beroepstelling 1920 

Datt de rangschikkingen naar het soort vakvereniging en die naar het aantal stakingen 
perr duizend beroepsbeoefenaren overeenkomen is geen toeval. De onafhankelijke 
vakbewegingg ontplooide een veel grotere stakingsactiviteit dan de andere bonden. 
Vann 57,4 procent van de stakingen is bekend dat er vakbonden bij betrokken waren. 
Dee onafhankelijken kwamen op 36,8 procent. De modernen blijven op 15,6 procent 
stekenn en de confessionele verenigingen op 12,6 procent.78 Aan de andere kant moeten 
wee concluderen dat bij de meeste stakingen (63,2 procent) de onafhankelijke 
vakbewegingg dus niet formeel betrokken was. 

Alss we de stakingen met en zonder vakbonden grafisch presenteren, dan blijkt 
overigenss dat de curve van stakingen met vakbonden meer overeenkomst vertoont 
mett de conjunctuur dan die van alle stakingen tezamen. De vakbonden laten het 
kennelijkk afweten als de staking in tactisch opzicht een al te slecht idee is. Het verschil 
zitt vooral in de oorlogsjaren en de periode vlak daarna. 

Eenn groot gedeelte van de stakingen (42,6 procent) blijkt zich dus volledig buiten 
dee vakverenigingen om af te spelen. En een nog groter gedeelte begint in elk geval 
zonderr de vakbeweging: van de 189 stakingen waarvan bekend is hoe ze begonnen, 
warenn er 110 spontaan: 58,2 procent dus. 

Zorgvuldigg voorbereid waren deze acties meestal niet. We krijgen de indruk dat 
flinkk wat stakingen in een opwelling ontstonden. Een groepje werklieden was ergens 
booss om geworden, of zag eenvoudigweg een kans schoon de baas iets af te dwingen. 
Ondankss het streven van de moderne en confessionele vakbewegingen bleef de directe-
atft'e-stakingg de hele periode levend. 'De neiging tot directe actie was onder de vrije 
metselaars,, opperlieden en monierwerkers dit jaar zeer groot', meldde Concordia Inter 
NosNos bijvoorbeeld in 1914. En kennelijk ook in andere beroepsgroepen: in hetzelfde 
jaarr moest Concordia zelf zeven leden royeren, omdat ze aan een dergelijke staking 
haddenn deelgenomen.79 Al eerder deed de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders de 
waarschuwingg uitgaan dat leden die deelnamen aan directe-actie-stakingen geen 

78.. Samen is dat 65 procent, dus meer dan 57,4 procent, maar bij sommige stakingen waren meer bonden 
tegelijkk betrokken. 

79.. Jaarverslag CIN 1914, 17 en 41. 
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GrafiekGrafiek 5: Aantal stakingen en stakingen met vakbonden igoo-ig25 
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uitkeringg zouden krijgen uit de weerstandskas. Hun leden moesten weerstand bieden 
aann de vrees door de vrijen voor 'maffer' te worden uitgemaakt, of, nog erger, een 
pakk slaag te krijgen toegediend.80 

Ookk de acties in het haussejaar 1920 waren in hoge mate 'wild'. Werklieden stopten 
eenvoudigg hun bezigheden en eisten een hoger tarief. Omdat er meer dan genoeg werk 
wass en de winstmarges ruim, kwam de patroon meestal de eisers een eind tegemoet, 
all  dan niet na bemiddeling. ' Dit soort stakingen was meestal zó snel beslecht, dat de 
vakbondenn niet eens de tijd hadden zich ermee te bemoeien, hadden ze dat gewild. 

Dee stakingen lijken over de hele periode genomen redelijk succesvol: meer dan 
tachtigg procent werd gewonnen of geschikt. Maar bij langere stakingen wordt dit 
percentagee lager. Stakingen van tien of meer dagen eindigden in 68,3 procent van 
dee gevallen in een overwinning voor de werklieden of een schikking. Het probleem 
mett een schikking is echter dat die niet voor beide partijen in gelijke mate gunstig 
hoeftt te zijn. We hebben daarop geen zicht. Kijken we daarom puur naar het 
percentagee overwinningen, dan is dat over alle conflicten 49,3 procent en bij de 
conflictenn die langer dan tien dagen duren 25 procent. Het percentage verlies ligt dan 
andersom:: 19,5 procent over het geheel en 31,7 procent bij de langere stakingen. En 
bijj  stakingen die langer duren dan dertig dagen neemt het verschil nog verder toe: 
177 procent winst en 35,8 procent verlies. Dat zijn wel veelzeggende verschillen. Bij 

80.. De Bouiwakarbeider (7 maart 1914) 3. 
81.. Verslag van de Commissie van Onderzoek toestanden bouwbedrijf. 1' deel, 68. 
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kortee stakingen wordt door de werklieden meer gewonnen dan verloren, en bij langere 
stakingenn is dat andersom. Als de patroon het de moeite waard vindt vol te houden, 
dann trekt hij ook meestal aan het langste eind. Hij blijk t op de langere termijn over 
hett meeste uithoudingsvermogen te beschikken.82 

Stakingenn om loonsverhoging kwamen trouwens het meest voor. Van de 417 
conflictenn waarvoor de reden bekend is, ging 44,8 procent om meer loon. Op afstand 
tweedee is de staking tegen het ontslag van arbeiderswoordvoerders of collega's: 16,3 
procent. . 

Maarr cijfers zeggen niet alles. Het is daarom zinvol het beeld van de stakingsactiviteit 
tee illustreren met enkele voorbeelden. We pakken daarvoor het jaarverslag van de 
LandelijkeLandelijke Federatie van Bouwvakarbeiders over 1913.*3 Allereerst een korte staking om 
meerr loon, die werd gewonnen: 

Dee jonge Organisatie van Excelsiorplatenbewerkers te Amsterdam, waarvan de leden 
werktenn in aangenomen werk en ook wel in dagloon, maar nooit iets kregen voor 't 
wachtenn op materiaal, besloten om aan de patroon te vragen een uurloon van ƒ 0,30, 
wachtgeldd en een verbeterde tarieflij st. De heeren patroons waren onwillig om hieraan 
tegemoett te komen, wat tot gevolg had, dat de arbeiders het bijltje er bij neerlegden en 
naa twee dagen zagen zij al hun eischen ingewilligd. 

Eenn wat langere staking, die na enkele weken werd verloren: 

Dee Loodgieters- en zinkbewerkersvereeniging te Amsterdam heeft een staking gehad bij 
denn Loodgieterspatroon P. Luuring. Oorzaak was loonsverhoging en niet naleving van 
dee vastgestelde arbeidsvoorwaarden. Na een bespreking met hem, wilde hij wèl het loon 
betalen,, maar zei tegelijk het geheele personeel met 14 dagen den dienst op. Hierop werd 
eenn staking geproclameerd. Nadat zij eenige weken gestaakt hadden moesten zij door 
onderkruipen)) en zich zelf niet voldoende voor de zaak interesseeren, de staking opheffen. 

Mett 'zich zelf niet voldoende voor de zaak interesseeren' wordt waarschijnlijk bedoeld 
datt de loodgieters inmiddels ergens anders waren gaan werken. Dat kwam trouwens 
well  meer voor tijdens stakingen. Tot slot een staking tegen ontslag van personeel: 

Aann de }e tramremise brak een staking uit naar aanleiding van ontslag van drie personen, 
diee volgens het oordeel van den patroon niet hard genoeg gewerkt hadden. Door een 
onderhoudd dat men heeft gehad als bestuur der grondwerkersvereeniging met de 
Algemeenee Patroonsvereeniging, werd deze staking opgelost ten voordeele van de 
grondwerkers. . 

Hett zijn de 'gewone' stakingen, waarvan er in de eerste decennia van de eeuw 
honderdenn plaatsvonden. Ze gingen waarschijnlijk grotendeels onopgemerkt voorbij. 
Eenn groepje werklieden stelt een eis, al dan niet via een vertegenwoordiger van hun 
bond.. De patroon wil niet toegeven en het gereedschap wordt neergelegd. De patroon, 
all  dan niet in samenspraak met de APV, schat de gevolgen van de staking in en kiest 
vervolgenss meestal eieren voor zijn geld. Maar soms niet, en dan werd het van beide 

82.. Richard Price constateerde dezelfde tendens voor de Engelse bouwvakstakingen tussen 1850 en 
1875.. Price, Masters, unions and men, 87. 

83.. Jaarverslag LFB, 6 en 30. 
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kantenn een kwestie van volhouden. En in zo'n geval had de werkgever meestal de 
langstee adem. De werklieden gaven dan toe, of ze knepen ertussenuit en zochten ander 
werkk op. In zeldzamer gevallen breidde de staking zich uit. Het werk werd 'besmet' 
verklaard,, en ook andere arbeiders stopten—in veel gevallen gedwongen — met werken. 
Datt waren de gevallen die de bestuurders van de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders 
hett eerder genoemde 'heerlijk kameraadschappelijk strijdensgevoel' bezorgden. En 
hett waren de gevallen die door hun collega's van de moderne bonden als 'misdadig' 
betiteldd werden.84 

Inn hoeverre was collectieve actie nu een belangrijke bestaansstrategie voor de 
Amsterdamsee bouwvakkers? En als ze deze toepasten, hoe deden ze dat dan? Dat zijn 
dee twee belangrijkste vragen die in dit hoofdstuk aan de orde kwamen. 

Hett beeld dat uit het vorenstaande oprijst, is grotendeels helder, maar moet op andere 
puntenn noodgedwongen wat onscherp blijven. Duidelijk is, om te beginnen, dat staken 
verrewegg de meest voorkomende vorm van collectieve actie is. 

Maarr de meeste bouwvakarbeiders staakten zelden of nooit. Voor de grote 
meerderheidd betekende een staking eerder een van buiten komende natuurramp dan 
eenn legitiem en handig middel om de levensomstandigheden te verbeteren, laat staan 
datt men dacht in termen van 'klassenstrijd' of andere politieke ideeën. Als er ergens 
gestaaktt werd, dan verhoogde dat de kans om zonder werk te geraken. Gingen de 
funderingswerkerss in staking, om maar iets te noemen, dan kon er van de opbouw 
ookk weinig terechtkomen. Timmerlieden, metselaars en opperlieden werden dan door 
dee baas naar huis gestuurd. En nog erger werd het als de patroons bij een conflict tot 
uitsluitingg overgingen. In beide gevallen stopte het loon, en in het laatste geval was 
ookk de kans verkeken nog op een ander werk terecht te kunnen. En geen loon 
betekendee dat het bouwvakkersgezin het hele pakket van de in het vorige deel 
geschetstee noodmaatregelen moest aanwenden om in leven te blijven. Dat was geen 
pretje,, en daarom hielden de meeste bouwvakkers zich zover mogelijk van alles wat 
mett staken te maken had. Een in de arbeidersbewegings- en stakingsliteratuur wat 
verwaarloosdee notie, trouwens. 

Degenenn die wél staakten, speelden met vuur, zo was de mening van velen. En 
hett was zeker de opinie van de moderne vakbeweging, die het stakingswapen dan 
ookk pas in uiterste noodzaak toepaste. In moderne kringen had men oog voor mooie 
overwinningen,, maar evenzeer zag men hoeveel ellende een uit de hand gelopen staking 
konn veroorzaken. De staking van 1909/1910, waarmee we dit hoofdstuk begonnen, 
iss daarvan een goed voorbeeld. 

Hett was dan ook een betrekkelijk kleine groep, die het zo nu en dan op stakingen 
liett aankomen. En een belangrijk deel van dit gezelschap had daarbij uitgesproken 
opportunistischee overwegingen. In goede tijden was er een redelijke kans dat men 
doorr het stellen van een looneis zijn positie kon verbeteren. Daarom is er ook een 
duidelijkee link van stakingsactiviteit met de conjunctuur. De meeste stakingen vinden 
plaatss als het goed loopt in de bouw. Andere zaken, zoals het afsluiten van CAO's, 

84.. De Bouwvakarbeider (28 mei 1910) 1. 
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verkiezingenn en vakbondspolitiek waren incidenteel eveneens van invloed, maar de 
linkk met de economie is toch wel belangrijkste factor. 

Alss er veel werk was, zagen deze werklieden dus hun kans schoon en gokten er 
opp dat de baas binnen zeer korte tijd zou toegeven. En dat gebeurde ook regelmatig. 
Inn zo'n geval was de door de staking gederfde loonsom gering. Dan kon dit gemis 
snell  worden goedgemaakt door de verbeterde arbeidsvoorwaarden. Deze stakingen 
haddenn vooral kans van slagen bij patroons die voor een goede prijs een werk hadden 
aangenomen,, zodat er enige winstmarge was. Liever dan niet op tijd te kunnen 
opleveren,, en daardoor weer andere opdrachten mis te lopen, stond de aannemer een 
watt groter deel van de winst af aan zijn werknemers. Hield de patroon echter voet 
bijj  stuk, dan kregen de stakers het moeilijk. Hoe langer de staking, des te kleiner de 
kanss om te winnen. Vaak ging men dan, om het verlies te beperken, onverrichter 
zakee binnen een paar dagen weer aan het werk. Of men zocht een andere baas. De 
meestee van dit soort stakingen ontstond overigens spontaan, zonder bond. 

Voorr werknemers die in vaste dienst waren bij een patroon was de staking een 
minderr geschikt middel. Zij werden vaak ingezet bij het zogenaamde 'burgerwerk', 
hett verrichten van reparatie- en onderhoudsklussen bij particulieren of de overheid. 
Dee winstmarges waren daar zekerder maar kleiner. Als een patroon loonsverhoging 
toestondd betekende dat een structurele vermeerdering van zijn bedrijfskosten. En voor 
dee bouwvakarbeider was een vaste baan een begeerlijke positie, die hij niet graag door 
eenn staking in de waagschaal stelde. Daar kwam nog bij dat de burgerwinkels vaak 
kleinschaligg waren. De patroon en zijn personeel kenden elkaar al jaren en stonden 
letterlijkk en figuurlijk dicht bij elkaar. De zorgen van de baas waren in een bepaald 
opzichtt ook de zorgen van de medewerkers, en omgekeerd. 

Opperlieden,, metselaars, stukadoors en grondwerkers staakten daarom veel vaker 
dann schilders, behangers en timmerlieden. De laatstgenoemden waren werkzaam in 
dee nieuwbouw én in het burgerwerk; de eersten voor het overgrote deel in de 
nieuwbouw. . 

Veell  stakingen gingen dus eenvoudigweg om meer loon, maar er waren nog andere 
overwegingen,, die een rol konden spelen. Zo deden zich op werken zo nu en dan 
incidentenn voor die bij sommige arbeiders strijdlustige emoties losmaakten. Hun 
zelfrespectt was dan meestal in het geding. Voorbeelden te over: een collega werd 
ontslagen,, de baas het zich beledigend uit, een onderdeel van het werk werd afgekeurd. 
Stukk voor stuk zaken die het gevoel van eigenwaarde aantastten. In zo'n situatie kon 
ditt vaak alleen gered worden door de confrontatie aan te gaan. Een staking was dan 
hett meest voor de hand liggende middel. Zo ging meer dan zestien procent van de 
stakingenn over het ontslag of de bestraffing van een woordvoerder of collega. 

Enn natuurlijk was er bij stakingen van de onafhankelijke vakbeweging een rol voor 
dee ideologie. Het veroorzaken van stakingen was een centrale leerstelling van het 
syndicalisme.. Zo zou het uiteindelijk komen tot de algemene werkstaking, die alle heil 
voorr de arbeiders zou brengen. Hoeveel stakingen nu werkelijk uit dit motief geboren 
zijn,, blijf t onduideüjk. We zagen in het vorige hoofdstuk al dat sommige Federatie-
bestuursledenbestuursleden de algemene werkstaking eerder als een propagandamiddel dan als een 
reëlee mogelijkheid beschouwden. De indruk bestaat dat ook de onafhankelijke 
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vakbondsledenn vooral op direct voordeel uit waren. De invloed van de syndicalistische 
ideologiee lijk t dan ook vooral te liggen in het afzien van een beperkende rol door de 
onafhankelijkee bestuurders. Elk groepje stakers, hoe doldriest en kansloos ook, kon 
opp sympathie en waar mogelijk op steun rekenen. Dat was bij de modernen wel anders. 
Daarr werden soms leden geroyeerd, omdat ze aan stakingen hadden meegedaan. 

Err is dus een duidelijke verbintenis tussen de onafhankelijke vakbeweging en veel 
staken,, maar deze moet beschouwd worden in een tamelijk complexe driehoeksrelatie. 
Wee zien namelijk ook een duidelijke relatie tussen veel staken en de beroepen die 
voorall  in de nieuwbouw werkzaam zijn. En de uitoefenaren van deze beroepen waren 
veelall  lid van de onafhankelijke vakbeweging. Hoe het zit met de causaliteit blijf t 
voorlopigg vaag. Mogelijk zal het volgende hoofdstuk, dat gaat over vakbondslid-
maatschap,, daar meer licht op werpen. 




