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io.. Vakbondslid worden 

Dee meeste mannen vertellen hunne vrouwen nooit wat van de vakvereeniging. Vraagt 
zijj  soms eens waarvoor dat alles dient, dan trekt de man meestal een zeer wijs gezicht 
enn zegt: 'daar heb jij toch geen verstand van.' 
Mannen,, dat is verkeerd. 

Err moest de mannen wel even worden uitgelegd wat hier nu precies verkeerd aan 
was,, in het vakbondsblad De Bouwvakarbeider van 24 december 1910. Het kwam er 
opp neer dat zij hun vrouwen attent moesten maken op de voordelen van de 
vakvereniging.. De echtgenotes van de bouwvakkers vormden namelijk niet zelden 
eenn hinderpaal op de weg van de bondsbestuurders. Zij hielden hun man af van de 
vakbond.. Elke week zagen de vrouwen met lede ogen de bode langskomen, die 
vervolgenss verdween met enkele dubbeltjes die zij naar hun idee als beheerders van 
dee huishoudportemonnee veel beter hadden kunnen besteden. Want wat leverde het 
vakbondslidmaatschapp van hun man nu eigenlijk op? Niet veel, behalve dat hij op 
gezettee tijden ook nog 's avonds van huis was, en dan niet zelden stinkend naar drank 
thuiss kwam.1 

Alss we zoeken naar een verbintenis tussen de individuele bestaansstrategieën uit 
deell  twee en de collectieve strategieën uit dit deel, dan vinden we die hier. We weten 
inmiddelss wat de bonden hebben bereikt in de twintigste eeuw. Dat is veel, en het 
hadd niet kunnen gebeuren zonder een redelijke hoeveelheid leden. Een lidmaatschap 
wass uitermate zinvol, zouden we dus achteraf denken. Maar voor degenen die op het 
momentt zelf een beslissing moesten nemen, golden andere beweegredenen. De 
huishoudportemonneee vormde daarbij een overweging, en geen onbelangrijke. Doch 
geldd was niet het enige bezwaar tegen de vakverenigingen, zoals we zullen zien. 

Ditt hoofdstuk gaat over vakbondslidmaatschap. Werd men lid, of niet? En welke 
overwegingenn had men daarbij? En als men lid werd, wie koos dan voor welke 
vereniging?? Sommigen kozen op grond van godsdienstige overtuiging. Dan kwamen 
zijj  terecht bij de christelijke of katholieke bonden. Dat is een duidelijke motivatie, 
maarr welke groepen kozen nu precies voor de onafhankelijken of de modernen? We 
buigenn ons eerst over de niet-leden, dan over het lidmaatschap en vervolgens over 
dee vraag wie zich bij welke verenigingen aansloot. 

1.. De Bouwvakarbeider (24 december 191 o) 2. 
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Dee aantallen leden zijn onvolledig overgeleverd. Niet alle gegevens bereikten de 
statistischee bureaus en niet alle jaarverslagen van de Amsterdamse vakverenigingen 
zijnn bewaard gebleven. Verder kunnen fusies en samentrekkingen de cijferreeksen 
inn de war gooien. En wat wél bewaard is gebleven, moet soms met een korrel zout 
genomenn worden. Afdelingen smokkelden bijvoorbeeld met ledentallen om de afdracht 
aann de centrale bondskas wat te verlichten.2 Of ze fantaseerden er juist leden bij, uit 
propagandistischee overwegingen.3 En de administraties waren verre van volmaakt.4 

Watt we hebben kunnen reconstrueren staat in bijlage 2, tabellen 43 en 44 achter in 
ditt boek. Over de betrouwbaarheid maken we ons niet heel veel zorgen, want het 
gaatt ons om de grote lijnen en de trends. De lidmaatschapscijfers zeggen het meest 
alss ze gerelateerd zijn aan de hoeveelheid beroepsbeoefenaren, dus we werken met 
percentages. . 

Duidelijkk is dat over de hele periode genomen de niet-leden in de meerderheid 
zijn.. Alleen rond 1920 komt in sommige vakken de organisatiegraad boven de vijfti g 
procent.. Daarna zakt het percentage doorgaans weer. Voor de timmerlieden en de 
metselaarss kunnen we bijvoorbeeld het volgende staatje opmaken:5 

TabelTabel 33: Organisatiegraad timmerlieden en metselaars 1910, 1914 en 1919 

Jaar r 

1910 0 

1914 4 

1919 9 

Timmerlieden n 

21% % 

43% % 

55% % 

Metselaars s 

21% % 

29% % 

58% % 

Bron:: Zie bijlage 2, tabel 43 en 44 

Hoewell  het uit de fragmentarische gegevens wat moeilijk is af te leiden, lijk t het er 
opp dat per beroep de organisatiegraden niet veel verschillen, afgezien van de verdeling 
overr de onafhankelijke, moderne en confessionele organisaties. Schilders, timmerlieden, 
metselaars,, opperlieden en grondwerkers maken ongeveer dezelfde ontwikkeling door. 
Opp de verdeling over de verschillende richtingen komen we straks nog terug. 

2.. Op Hechte Fundamenten, 57 
3.. De Bouuvakarbeider (22 februari 1913) 3. 
4.. Verslag van de vergadering van hoofdbesturen 1913, 10. 
5.. Om voor het jaar 1919 aan deze percentages te komen hebben we een truc moeten toepassen. Omdat 

dee confessionele organisaties inmiddels waren opgegaan in landelijke organisaties, rekenen we daarvoor 
hett percentage uit het laatste jaar dat dit wél bekend is. Bij de metselaars in 191 o hebben we de 
8,4%% uit 1913 voor de confessionelen geëxtrapoleerd aan de hand van het percentage modernen. 
Wee komen dan uit op 6%. 
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Waaromm geen lid? 

Keerr op keer noemden vakverenigingsvertegenwoordigers de redenen om lid te 
worden.. Talloze propagandavergaderingen werden gehouden en honderden 
huisbezoekenn afgelegd. Actieve vakbondsleden predikten het lidmaatschap tijdens de 
schaftt en op andere momenten. En duizenden brochures werden geregeld onder de 
Amsterdamsee bouwvakkers verspreid. Mogelijke redenen om lid te worden konden 
dee werklieden dus nauwelijks ontgaan zijn. Ze moeten het dus niet eens geweest zijn 
mett de argumenten, of andere motieven hebben gehad om geen lid te worden. 

Latenn we beginnen met een weinig genoemde, maar niet onbelangrijke categorie: 
degenenn die de vakbond niet nodig hadden. 'Jan Onverschillig', noemde De 
BouwvakarbeiderBouwvakarbeider dit type. Een grote groep, mogelijk wel dé grootste groep, aldus het 
blad.. 'Zij werken hard, vooral als de baas erbij is, waardoor zij bereiken, het langst 
hett werk te behouden, en over verhooging van het loon denken zij gemakkelijk [...] 
diee uitslovers, die hardwerkers.'6 Het is de groep tot wier bestaanstrategieën het hoort 
geengeen lid te zijn van de vakbond. Zij werken hard, staan in een goed blaadje bij de 
patroons,, en hebben dus altijd het meeste en het eerste werk. Individueel kunnen zij 
meestall  relatief goede lonen bedingen, vooral in aangenomen werk. Zij hebben de 
vakverenigingg dus niet nodig. De bonden laten de meesten van hen, inderdaad, 
onverschillig.. Omgekeerd spreken de vakverenigingen betrekkelijk weinig over deze 
categoriee arbeiders. Vanuit propagandistisch perspectief is dat ook wel voorstelbaar. 
Hett zet weinig zoden aan de dijk bij herhaling de aandacht te vestigen op een groep 
diee het zonder de bonden wel rooien kan. En om deze collega's in openbare geschriften 
vann hard werken te betichten en uitslovers te noemen is ook niet erg handig: het 
impliceertt in wezen dat de overige bouwvakkers niet hard werkten. Wat dat betreft 
wass het boven aangehaalde artikel in De Bouwvakarbeider kennelijk een uitschieter. 

Bijj  een andere groep wekte het optreden van de vakbonden een uitgesproken afkeer 
op.. De vakbondsactiviteiten werden vaak geassocieerd met stakingen, rellen en andere 
onaangenaamheden.. Arbeiders die met hun gezin honger leden terwijl ze zonder werk 
zatenn door een staking, namen dat de betrokken bonden niet in dank af. Veel 
ongeorganiseerdee werklieden konden tijdens de metselaars- en opperliedenstaking 
vann 1910 hun oren nauwelijks geloven, toen zij hoorden dat de patroons hen gingen 
uitsluiten,, terwijl de leden van de gecontracteerde organisaties mochten doorwerken. 
Zee gingen een periode van honger en ellende tegemoet. De bestuurders van de 
modernee vakvereniging zagen de bui dan ook al hangen. 'Honderden arbeiders zullen 
naa afloop dezer beweging in geen jaren voor organisatie te winnen zijn', voorspelde 
DeDe Bouwvakarbeider vzn 28 mei 1910.7 Enkele maanden tevoren had de Centrale Bond 
vanvan Bouwvakarbeiders al de vrees uitgesproken dat de staking 'groote groepen arbeiders 
mett afkeer jegens de arbeidersbeweging [zou] vervullen'.8 

6.6. De Bouwuakarbeider (23 augustus 1913) 2. 
7.. Ibidem, 28 mei 1910, 4. 
8.. Aan de Amsterdamse Arbeiders. Centrale Bond van Bouwvakarbeiders. Bijlage bij De Bouwvakarbeider, 

199 februari 1910. 
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Inderdaadd was er in 1910 en 1911 een terugslag te bespeuren. De aanstichter van 
dee staking, de onafhankelijke metselaars vereniging Door Verbroedering Verbetering, ging 
vann 191 leden in mei 1910 naar 175 leden in mei 1911. Van de moderne concurrent, 
dee Centrale Bond van Bouwvakarbeiders, zijn pas cijfers bekend vanaf september 1910. 
Toenn telde deze bond 122 leden. Eenjaar later was het aantal gedaald tot 114. Maar 
hett herstel trad al snel in. DW telde in mei 1912 alweer 205 leden en de Centrale Bond 
kwamm in september 1912 op een ledental van 204.9 Het nadelige effect van de staking 
viell  dus op de langere termijn wel mee, maar het is natuurlijk onbekend welke hoogtes 
zoudenn zijn bereikt als de arbeiders niet 'met afkeer jegens de arbeidersbeweging 
vervuld'' zouden zijn geweest. 

Ookk de geschiedschrijver van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, Andries 
Leusink,, is van mening dat stakingen een negatieve invloed uitoefenden op de neiging 
zichh bij een organisatie aan te sluiten. 'De Amsterdamse bouwvakarbeiders waren [in 
1909]]  door de staak-maar-raak-taktiek en de vele ellende, die daaruit voor hen 
voortvloeide,, kapot gemaakt voor organisatie,' schrijft hij . 'Het overgrote deel van 
dee Amsterdamse arbeiders was dan ook ongeorganiseerd.'10 

Eenn onderbouwing van deze stelling zag Leusink in het onderzoek, dat in 1907 
werdd verricht naar de gezondheidstoestand van de steenhouwers. Dit zou moeten leiden 
tott wettelijke voorschriften, die deze toestand zouden verbeteren. In Amsterdam 
werktenn een kleine vierhonderd steenhouwers, maar voor het onderzoek meldden 
zichh er slechts 67 aan. Er was geen organisatie, terwijl die er eind negentiende eeuw 
well  was geweest. 'Zie hier het bewijs, hoe het anarchisme de organisatie totaal had 
geruïneerd',, zo besloot Leusink zijn anekdote." 

Ookk de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders zocht het in deze richting. In 1905 was 
dezee organisatie opgericht, maar de Amsterdamse metselaars stonden vooralsnog niet 
tee dringen om zich aan te sluiten. Volgens het bestuur lag dat aan het foute gedrag 
vann de 'oude', anarchistische beweging. Deze had niets bereikt, integendeel, en de 
meestee arbeiders hadden voorlopig hun buik vol van vakverenigingen: 

Hoee diep die teleurstelling zich geworteld heeft mag blijken uit het feit dat nu nog, nu 
onzenn bond reeds over-duidelijk heeft laten zien dat voor de verkeerdheden van vroeger r 
bijj  ons geen vrees meer hoeft te bestaan, er nog honderdtallen vakgenooten zijn, die 
altijdd maar nog de kat uit den boom blijven kijken [...].'2 

Watt waren nu precies die 'verkeerdheden'? Twee dingen, eigenlijk: de directe-actie-
stakingg en het 'kwasi-revolutionaire gedaas' op vergaderingen en in de vakpers. Dat 
stoottee de mensen af. Als iemand op een vergadering iets over verbetering van de 
arbeidsvoorwaardenn nu ter berde wilde brengen, zegt Leusink, dan stonden onmiddellijk 
dee 'principiëlen' op om al dat gedoe als minderwaardig te kwalificeren en hun wissel 

9.. Maandschriften CBS voor de desbetreffende maanden. 
10.. Op Hechte Fundamenten, 137. 
11.. De eerste landelijke steenhouwersbond heette Eendracht Maakt Macht en telde omstreeks 1900 zeven 

afdelingen,, waaronder een Amsterdamse. Deze was aangesloten bij het NAS. Na de algemene staking 
vann 1903 werd de Amsterdamse afdeling 'gedecimeerd', aldus Leusink. Op Hechte Fundamenten, 173 
enn 179. 

12.. Jaarverslag CBB, 1 juli 1907 tot 31 december 1908, 1. 
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DeDe onafhankelijke vakbeweging volgens de moder-
nen.nen. Albert Hahn, Karikatuur van Gerrit van 
Erkel,Erkel, Zondagsblad van Het Volk, 14 oktober 
igo6 igo6 

opp de toekomst te presenteren. Zij wilden regelrecht aansturen op de algemene 
werkstaking,, als middel om het privaat bezit af te schaffen. Wettelijke maatregelen 
keurdenn zij af, want wetten betekenden gezag en alle gezag was uit den boze.13 

Ookk Concordia Inter Nos vond rond 1909 dat de vakvereniging in haar groei werd 
gestuitt 'door het onverantwoordelijk drijven van een aantal fanatiekers, welke doen 
inn "Directe actie'". Het was volgens de timmerliedenvereniging niet eens meer mogelijk 
dee Amsterdamse timmerlieden op een openbare vergadering te krijgen: 

Dee kameraden blijven daar weg, omdat zij uit ervaring weten, dat er steeds een aantal 
praatjesmakerss zijn, die er op azen, dergelijke vergaderingen onveilig te maken door 
ellenlangg gezeur—over zaken welke buiten het kader der vakbeweging staan — en bovendien 
waree meesters zijn in het op grenzeloos brutale manier belasteren van vakgenooten [...] '4 

Hett is uiteraard propaganda, maar een kern van waarheid zit er wel in. Het gekijf en 
geschreeuww tijdens de vakbondsbijeenkomsten moeten op de meeste potentiële leden 
geenn wervend effect hebben gehad. Vooral niet als de ruzies op de bouwplaats ook 
nogg voortgezet werden, wat niet zelden gebeurde. In de ogen van veel bouwvakkers 
warenn alle vakbondsactivisten 'socialisten'. Kennelijk was dat geen aanbeveling, want 
dee moderne bonden deden alle moeite deze aantijging te ontkrachten.15 'Men heeft 
onss wel ééns, en misschien wel honderdmaal uitgekreten voor, nooit tevreden, voor 
oproerkraaiers,, voor werfofficieren voor het socialisme en dergelijke fraaiigheden meer 
[...]',, klaagde N. dejongh, hoofdbestuurder van de Algemeene Nederlcmdsche Timmerlieden 
Bond.Bond. Om vervolgens omstandig uit te leggen dat zulks onterecht was.16 De bestuurders 
haddenn het naar eigen zeggen moeilijk. Sommige niet-georganiseerden lieten maar 

13.. Op Hechte Fundamenten, 3 3. 

14.. Sluit U aan!, 1. 

15.. Wordt Lid van Uw Vakbond, 23. 

16.. Van- en aan Timmerlieden, 3. 
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all  te duidelijk weten dat ze weinig op hadden met de vakbeweging. En met haar leiders. 
'Dikwijl ss zelfs bespot gij de menschen die dag en nacht werken om den toestand der 
arbeidersklasse,, dus ook de uwe, te verbeteren,' schreef een verongelijkte bestuurder. 
'Datt moet veranderen, kameraden [...]-"7 

Somss nam de afkeer van de vakbeweging persoonlijke vormen aan. Het was een 
kleinn wereldje, en veel bouwvakkers kenden elkaar. Zeker degenen die zich 
organisatorischh roerden, waren bekende verschijningen. De ene avond zag men iemand 
geagiteerdd optreden tijdens een vergadering, en de volgende dag stond men zij aan 
zijj  op de steiger. Beviel dat laatste om een of andere reden niet, dan zou de organisatie 
vann de desbetreffende collega ook wel niet deugen. Een mogelijke reden om geen 
li dd te worden was volgens een vlugschrift dan ook 'Omdat Jan of Piet lid of bestuurder 
vann de vereeniging is en men een hekel aan 'm heeft [...]" Bij de Nederlandsche 
SteenhouwersbondSteenhouwersbond werden zelfs 'persoonlijke kwesties' dikwijl s expliciet als reden 
opgegevenn om buiten de bond te blijven.19 

Sommigee bouwvakkers lieten zich weliswaar overhalen lid te worden, maar bleven 
datt vervolgens niet lang. De Bouwvakarbeider van 6 augustus 1910 noemde onder het 
kopjee 'Ééndagsvliegen' een aantal redenen waarom velen de bond weer even snel 
verhetenn als ze lid geworden waren. De redacteur verzon ter illustratie wat voorbeelden: 

C.. vindt dat op de vergaderingen de lui maar ruzie zoeken. [...] Hij heeft nu al twee 
vergaderingenn meegemaakt en op beide was het een beetje hommeles. Neen, van zoo'n 
snertzooii  wil hij geen lid wezen [...] 

En: : 

E.. is een poosje lid, maar nu wordt H. het ook, en die H. is toch zoo een vervelende 
vent:: met dien kerel kan hij heelemaal niet opschieten. Dacht je dat hij daarmede lid 
vann één vereeniging zou willen zijn? 

En: : 

F.. begon het juist aardig te vinden en nu maken ze iemand secretaris, die er heelemaal 
geenn verstand van heeft. Moeten ze zoo'n kerel nu in het bestuur nemen? [...] Hij wou 
nuu geen lid meer wezen [...]2° 

Bedachtee voorbeelden, maar pure fantasie was het nu ook weer niet. Zo 'n lijstje moet 
enigg realiteitsgehalte hebben gehad, wilde het de lezers aanspreken. Het zullen dus 
echtee motieven zijn geweest, die niet al te zelden voorkwamen. Tot zover degenen 
diee een afkeer hadden van de vakbeweging en haar voorlieden. 

17.. Gij hebt geen andere keuze. Enkele opmerkingen van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders over de 
noodzakelijkheidnoodzakelijkheid van organisatie (z.p., z.j. [1910]) 1. 

18.. Van Zuinigheid die de wijsheid bedriegt. Centrale Bond van Bouwvakarbeiders in Nederland (Amsterdam 
1916)) 2. 

19.. Aan de Nederlandsche Steenhouwers. Centrale Bond van Bouwvakarbeiders (z.p., z.d) 1. 
20.. De Bouwvakarbeider (6 augustus 1910) 2 en 3. 
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Inn hetzelfde lijstje duikt een ander motief op: 

A.. is vier weken lid geweest en vindt het een beweging van niets, want is hij er nu die 
vierr weken mee vooruit gegaan: het heeft hem reeds centen gekost en hij werkt nog 
geenn halfuur korter en verdient nog geen cent meer. Vakvereenigingen beteekenen niets 
hoor,, dat weet hij nu al lang.1' 

Datt is inderdaad een veel genoemde reden: de vakvereniging brengt te weinig op, 
zee boekt nauwelijks resultaat. 'Omdat het niets geeft', zei men wel.22 Of: 'Het helpt 
tochh niets.' Andere bouwvakkers hadden een meer filosofisch gefundeerd standpunt, 
" tt Is altijd zo geweest, 't zal altijd wel zo blijven,' meenden ze. 'Er moeten bazen en 
knechtss wezen.'13 

Sommigenn werden wél lid, maar verwachtten daarvan een onmiddellijk resultaat. 
Al ss dat uitbleef verdwenen ze weer. 'Misschien zijt gij wel eens een paar weken of 
maandenn lid geweest, maar als er dan direkt geen gouden bergen kwamen, het gij de 
zaakk weer in de steek,' zo kapittelde de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders de ongeorga-
niseerdenn dan ook.24 Enkele jaren eerder had deze vereniging al geconstateerd dat 
gebrekk aan direct tastbare resultaten veel arbeiders ertoe gebracht had de strijd op te 
geven.""  Ook Andries Leusink signaleert dit verschijnsel. Hij beschrijft hoe in 1922 
nogall  wat werklieden teleurgesteld de organisatie hun rug toekeerden. De oorzaak 
lagg volgens de geschiedschrijver van de moderne bouwvakbonden deels in de mislukte 
actiess van de onafhankelijke concurrentie, de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders* 

Enn natuurlijk waren er de zwartrijders. Of klaplopers, zoals ze bij de bonden 
genoemdd werden. Bewuste klaplopers, zegt De Bouwvakarbeider zelfs, want 'deze soort 
menschenn weten [...] dat de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden nodig is; maar 
desondankss weigeren ze ons het eenige middel om het mogelijk te maken dien strijd 
tee voeren, namelijk de contributie [...]'.27 Volgens de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders 
meendenn vele arbeiders knusjes de kat uit de boom te kunnen kijken.28 En Concordia 
InterInter Nos dacht dat een groot aantal vaklieden erop uit was de centen in hun zak te 
houden,, terwijl zij intussen toekeken hoe de organisatie hun belangen behartigde.29 

Dee Amsterdamse steenhouwer bijvoorbeeld was óf een egoïst, 'die bij zichzelve denkt 
"laatt de anderen maar betalen, ik strijk toch de voordeden op'", óf'[...] iemand die 
niett veel verder kijk t dan zijn neus lang is'.30 

Omdatt we bestaansstrategieën onderzoeken, zouden we willen bepalen welk deel 
vann de ongeorganiseerden inderdaad bewust op de activiteiten van de bonden teerden. 

21.. Ibidem. 
22.. Aan de vruchten kent men den boom, 2. 
23.. Voor alle arbeiders en timmerlieden in 't bijzonder. Timmerlieden-vereeniging "Bewust Streven" 

(Amsterdamm 1905) 5. 
24.. Eigen Schuld ....!, 3. 
25.. Aan de vruchten kent men den boom, 1 
26.. Op Hechte Fundamenten, 207. 
27.. De Bouwvakarbeider {24 december 1910) 3. 
28.. Wat meer dan noodig is. Een woord aan de bouwvakarbeiders te Amsterdam, naar aanleiding van de overeenkomst 

metmet de A.P. V. welke 1 mei a.s. van kracht wordt (z.p. 1909) 3 en 7. 
29.. Jaarverslag CIN 1912, 26. 
30.. Aan de Nederlandsche Steenhouwers, 2. 
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Opp de vakbondsliteratuur kunnen we moeilijk afgaan: vanuit propagandistisch perspectief 
lagg het voor de hand alle ongeorganiseerden als klaplopers offreeriders te karakteriseren. 
Zelff  zouden we ertoe neigen het aantal bewust klaplopende bouwvakkers niet al te hoog 
inn te schatten. Zo opvallend waren de prestaties van de bonden op gebied van de 
verbeteringg der arbeidsvoorwaarden nu ook weer niet. Niet voor niets moesten ze 
voortdurendd onder de aandacht brengen wat zij bereikt hadden. Het was kennelijk nodig 
steedss maar weer uit te leggen wat het nut van de vakbonden was. 

Dee indrukwekkende berekeningen die de moderne vakbeweging maakte (de Centrale 
BondBond 'verdiende' naar eigen zeggen voor zijn leden in de jaren 1907 tot en met 1912 
eenn bedrag van ƒ 742.339,28 aan loonsverhogingen) werden door velen met een korrel 
zoutt genomen. Hetzelfde geldt voor de grote aantallen gewonnen arbeidsconflicten, 
waarr de onafhankelijken in hun propaganda zo prat op gingen. Met andere woorden: 
velee ongeorganiseerden hadden geen hoge dunk van de verdiensten van de 
vakbeweging,, of hadden daar althans weinig oog voor. En in dat geval was er voor 
henn ook weinig aanleiding aan 'klaplopen' te denken. 

Eenn meer positieve grondhouding ten opzichte van de vakbeweging werd door 
dee omgeving niet altijd bevorderd. De baas speelde daarbij misschien een rol, al lijk t 
datt een vrij beperkte te zijn geweest. In de jaren negentig werd er door de werkgevers 
nogg wel de nodige druk uitgeoefend om geen vakbondslid te worden. Leusink spreekt 
zelfss van 'terreur' en verhaalt van het gebruik onder een schuilnaam in te schrijven. 
Menn kon namelijk op een zwarte lijst terechtkomen en zo brodeloos gemaakt worden. 
Overr kaderleden strooiden sommige patroons het praatje rond dat zij minder goede 
vakliedenn zouden zijn.3' 

Inn de bronnen over de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we echter 
betrekkelijkk weinig sporen tegen van werkgevers die het vakbondslidmaatschap hevig 
bestreden.. Natuurlijk waren er zo nu en dan problemen. Zo kwamen stakers soms 
moeilijkk weer aan de slag, of werden lastige werklieden met een smoesje ontslagen. 
Maarr zodra in het eerste decennium bleek dat met de vakbeweging afspraken te maken 
vielen,, was het lidmaatschap voor de meeste ondernemers geen probleem meer. 
Integendeel,, soms. Zoals we al zagen werden in 1909 de ongeorganiseerde arbeiders 
doorr de patroons eerder uitgesloten dan de gecontracteerde vakbondsleden. 

Eenn serieuzere bedreiging voor de vakbeweging vormden de echtgenotes van de 
bouwvakkers.. We roerden dat al aan bij het begin van dit hoofdstuk. Vanuit hun 
verantwoordelijkheidd voor het huishouden werden de vrouwen meer dan hun mannen 
geconfronteerdd met de dagelijkse budgettaire problemen. Voortdurend moest zij daarom 
keuzess maken. En veel vrouwen zagen er dan meer heil in bijvoorbeeld hun gezin 
eenn voedzame maaltijd voor te zetten dan te wachten tot de vage beloftes van het 
vakbondslidmaatschapp werden ingelost. 

Dee vakbond zorgde bovendien voor arbeidsconflicten, waaruit op de korte termijn 
gezienn meestal weinig goeds voortkwam voor het gezin. In het ergste geval raakte 
dee mannelijke kostwinner zonder werk, en moest de vrouw deze rol tijdelijk 
overnemen.. Aangezien het dan — zoals we in hoofdstuk 5 zagen - meestal niet om 
dee meest verheffende posities ging, en zij niet verschoond werd van haar huishoudelijke 

31.. Op Hechte Fundamenten, 33. 
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takenn in het eigen gezin, zag zij zo'n periode niet met veel enthousiasme tegemoet. 
Bovendienn werd het voor gehuwde vrouwen in steeds grotere mate een 'schande' 
uitt werken te gaan, naarmate de twintigste eeuw vorderde. 

Daaromm hadden veel echtgenotes van bouwvakkers een hekel aan de vakbond. 'De 
meestee vrouwen hebben er de pee in als de bode komt', verklaarde de Centrale Bond. 
'Menigee man moet dan weer allerlei liefelijks over de vakvereeniging hooren, en niet 
zeldenn geeft het zelfs tot kibbelarij aanleiding.'32 De Bouwvakarbeider wijdde in 1909 
eenn heel artikel aan het probleem, dat als volgt opende: 

Hett is een bekend feit, dat zeer veel arbeidersvrouwen zeer onsympathiek (onwelwillend) 
staann tegenover de vakbeweging. Zij zetten daarom dikwijl s alles op haren en snaren, 
omm hunne mannen er vanaf te houden, of, ingeval dezen toch lid geworden zijn, hun 
hett bezoeken der vergaderingen te verhinderen." 

Datt vergaderen was inderdaad ook nog een bezwaar. Bij een werkweek die toch al 
bijzonderr weinig vrije tijd liet, betekende dit dat de zorgen van het gezin nog meer 
alleenn op de vrouw neerkwamen, afgezien van de mogelijkheid dat deze het misschien 
leukk vond haar echtgenoot zo nu en dan eens te zien en te spreken. En daar kwam 
vaakk nog iets bij. In veel te veel gevallen, zo meldde De Bouwvakarbeider eind 1910, 
maaktee de man van een vergadering een soort uitgaansdagje of-avondje. Voor of na 
dee vergadering pakte hij met zijn vrienden een paar borrels, kwam beschonken thuis 
enn liet - als de vergadering op zondag viel - zijn vrouw met het eten wachten. Dat 
iss iets wat de vrouw in den regel niet kan zetten, wist het blad. En zij geeft natuurlijk 
dee vakbeweging daarvan de schuld.34 

Dee bestuurders zagen het probleem dus wel. En ze wisten dee oorzaak ook. De vrouw 
zouu niet tegen de vakbeweging sputteren, zo meenden ze, als zij maar wist waarvoor 
datt alles nodig was.35 Daarom verscheen bij de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders zo 
nuu en dan een speciaal krantje, De Vrouw genaamd. Het was bestemd voor de vrouwen 
vann de bouwvakarbeiders, en het werd goeddeels volgeschreven door mannen. Met 
kopjess als 'Aan de vrouwen!', 'Aan de vrouwen van onze organisatieleden' en 'Vrouwen!' 
werdenn de echtgenotes van de leden direct aangesproken, om hun nu eens grondig uit 
tee leggen hoe belangrijk de organisatie was en hoe fnuikend hun verzet. 

Zoo was er, ter verluchtiging en lering, een dialoog tussen twee buurvrouwen 

afgedrukt: : 

i ee Buurvrouw: Zoo buurvrouw, waar ga ji j met je beste spullen an heen? 
2ee Buurvrouw: Naar de vergadering. 
i cc Buurvrouw: He?? 
2ee Buurvrouw: Ja vin je dat zoo gek. 
iee Buurvrouw: Nou die is ook goed. Verleje jaar schold je je kerel z'n huid vol als 

iee naar de vergadering ging en nou ga je zelf. 

32.. De Vrouw. Orgaan van den Centrale Bond van Bouwvakarbeiders (z.p. z.j.) 1. Aangetroffen in de 
jaargangg 1910 van De Bouwvakarbeider, IISG. 

33.. De Bouwvakarbeider (6 maart 1909) 1. 
34.. Ibidem, 24 december 1910, 2. 
33 5. Ibidem. 
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2ee Buurvrouw: Ja dat is 200, maar dat was ook geen wonder. Hij zoop als 'n 
ketellapperr en als ie van 'n vergadering kwam, had ie altijd 'n halve 
bromm in. Als hij om een smoesje verlegen was, om te kunnen gaan 
pimpelenn dan was 't maar: ik moet naar de vergadering. 

Hett verdere verhaal komt er op neer dat de 2e Buurvrouw haar man zover kreeg zijn 
lidmaatschapp op te zeggen. Dat had tot gevolg dat de voorzitter van de vereniging 
-- een 'nette oppassende kerel' - op bezoek kwam en de vrouw eens haarfijn uit de 
doekenn deed waartoe de vakbond diende. De vrouw zag het licht en beloofde haar 
mann 'niet verder meer van de bond af te zullen houden'. Deze liet vervolgens de 
jeneverr staan en werd na enige tij d zelfs in het bestuur gekozen. Vervelend was dat 
hijj  nu bijna alle dagen de deur uit was, maar dat had de 2e Buurvrouw er graag voor 
over.. De tweespraak eindigt dan als volgt: 

2ee Buurvrouw: Nu is er vanavond een feestvergadering waar er ook nog een komt 
sprekenn en je begrijpt dat ik nou niet terug wil blijven. Ik ben veel 
tee blij dat m'n man lid is. 

i cc Buurvrouw: Mens daar ben ik beduusd van, wat 'n verandering hè. Nou veel 
plezierr hoor. Als ze bij mijn man kommen zal ik 'm vast niet 
tegenhoudenn hoor.36 

Hett waren niet alleen de moderne bonden, die met de bouwvakkersvrouwen te kampen 
hadden.. 'Wanneer wij zoo rond ons zien en hooren, hoeveel tegenwerking wij in 
onss werken voor de vakbeweging ondervinden van de vrouwen,' klaagde de Landelijke 
FederatieFederatie van Timmerlieden in 1906, 'dan staan wij daar verbaasd van [...].' Ook hier 
gingg het erom dat de vrouwen hun echtgenotes ongaarne naar vergaderingen zagen 
gaan.. 'Gij vrouwen wil t veelal trachten den man thuis te houden als hij op zijn post 
behoortt te zijn,' zo luidde de beschuldiging van het bondsbestuur. 'Zoo te doen is 
inn uw nadeel en dat van uwe kinderen.' Om vervolgens in een vlugschrift 
bladzijdenlangg aan de vrouwen uit te leggen wat het belang van de vakvereniging was.37 

Dee onaftiankelijken zagen nog een ander middel om de vrouwen enthousiast te 
makenn voor de vakbeweging. Bondsverzekeringen zouden dat effect hebben, zo 
meendenn ze. Dat was iets waarvan ook vrouwen het nut zouden kunnen inzien. Nu 
wass het probleem dat binnen de onafhankelijke vakbeweging veel mannen afwijzend 
stondenn tegenover de verzekeringen, dus er werd heel wat over af gediscussieerd. Het 
paaienn van de vrouwen kwam daarbij zo nu en dan als argument ter tafel. In 1912 
kwamenn de Amsterdamse metselaars met het voorstel een verzekeringsfonds op te 
richtenn dat bij overlijden van de verzekerde ook aan zijn vrouw zou uitkeren. Zij 
lichttenn dit als volgt toe: 

36.. De Vrouw. Orgaan van den Centrale Bond van Bouwvakarbeiders (z.p. z.d) 4. Aangetroffen in de 
jaargangg 191 o van De Bouwvakaéeider, IISG. 

37.. Op voor den verkorten arbeidstijd, 4 en 6. 
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Zouu het ons schaden als wij de vrouwen voor onze zaak weten te interesseren? Immers 
neen.. [...] Neem eens een voorbeeld. [...] Nu heeft er een sterfgeval plaats onder de 
georganiseerdenn en de penningmeester brengt aan de weduwe ƒ 100,-. Je begrijpt, dat 
ditt betere uitwerking heeft dan 20 redevoeringen in zoo'n milieu.38 

Hett voorstel werd verworpen, maar de achtergrond is duidelijk: de medewerking van 
dee vrouwen was nodig om de organisatiegraad te verhogen. En die medewerking viel 
moeilijkk te verkrijgen. Als 'minister van financiën' hadden veel vrouwen een 
machtspositiee in hun gezin. Zij waren er 'slechts noode toe over te halen [...] van de 
veell  te schrale inkomsten, die altijd een ledige schatkist ten gevolge hebben, nog iets 
aff  te zonderen voor de vereeniging'.39 

Dee contributie was inderdaad waar het veelal om draaide bij de beslissing al dan 
niett lid te worden van de vakbeweging. En in veel bouwvakgezinnen werd de 
bondsbijdragee als een te grote hinderpaal beschouwd. Voor de bonden was dit een 
probleem;; althans voor de moderne en confessionele varianten, want zij vroegen hogere 
contributiess dan de onafhankelijken. 'De meeste vakgenooten gebruiken als argument 
tegenn hun aansluiting bij onzen bond, de hooge contributie,' stelde de Centrale Bond 
vanvan Bouwvakarbeiders in 1910.40 En ook zes jaar later was dit nog zo. In een brochure 
verklaardee de Centrale dat de eigenlijke reden om geen lid te worden de hoge 
contributiee was, alle andere voorwendselen ten spijt. Van Zuinigheid die de wijsheid 
bedriegt,bedriegt, heette het vlugschrift dan ook.*' 

Ookk de moderne timmerlieden kampten met dit probleem. Toen in 1913 Concordia 
InterInter Nos de machinale houtbewerkers probeerde warm te maken voor de organisatie, 
vondenn de meesten de contributie een onoverkomelijk bezwaar.42 Vier jaar later 
probeerdee CIN het nog eens. Deze maal met meer succes: van een paar fabrieken sloot 
hett personeel zich aan. Maar toen even daarna een periode van werkloosheid aanbrak, 
bedanktee het grootste deel van de houtbewerkers weer, met het motief dat de bond 
nietsniets voor hen deed. 'Achter die leugen hebben die menschen hun contributievrees 
pogenn te verbergen', constateerde CIN achteraf, met nauwelijks verholen boosheid.43 

Tochh is het gedrag van de houtbewerkers niet onbegrijpelijk. Zeker in moeilijke 
tijdenn vormde de contributie van de modern georganiseerde bonden een aanslag op 
hett gezinsbudget. Wat dat betreft sprak de propaganda trouwens met dubbele tong: 
enerzijdss werd steeds uitgelegd dat het lidmaatschap meer opleverde dan kostte, 
anderzijdss sprak men graag over de 'opofferingsgezindheid' van de moderne 
vakbondsleden.. De meeste bouwvakkers zagen vooral het laatste, en waren hiertoe 
niett bereid. We wezen er in hoofdstuk 6 al op dat het lidmaatschap van de Centrale 
BondBond in 1910 de gemiddelde metselaar inclusief werkloosheidsverzekering wekelijks 

38.. Notulen van het derde congres gehouden op 21 en 22 april 1912 te Utrecht. Landelijke Federatie van 
Bouwvakarbeiderss in Nederland (Amsterdam z.j.) 28. 

39.. De Vrouw. Orgaan van den Centrale Bond van Bouwvakarbeiders (z.p. z.j.) 1. Aangetroffen in de 
jaargangg 1909 van De Bouwvakarbeider, IISG. 

40.. De Bouwvakarbeider (24 december 191 o) 3. 
41.. Van Zuinigheid die de wijsheid bedriegt, 2-3. 
42.. Jaarverslag CIN 1913, 38. 
43.. Jaarverslag CIN 1917, 21-22. 
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522 cent kostte, het equivalent van acht ons ossenlappen. Daaruit moest soms gekozen 
worden,, en om het vakbondslidmaatschap vóór de ossenlappen te laten gaan vroeg 
inderdaadd de nodige opofferingsgezindheid. Niet alleen van de bouwvakarbeider zelve, 
maarr van zijn hele gezin. 

Zoo is het gedrag van de machinale houtbewerkers in 1917 verklaarbaar. In het kader 
vann het gezinsbudget was het vakbondslidmaatschap een elastisch goed. Een kleine 
wijzigingg in de budgettaire omstandigheden kon veel verschil uitmaken, zo 
constateerdenn we in hoofdstuk 5. Als men het zich zonder veel opoffering getroosten 
kon,, dan was men soms wel bereid lid te worden, maar als men er andere, meer 
essentiëlee zaken voor moest laten staan, dan werd het lidmaatschap snel weer opgezegd. 

Daarbijj  was de kritische grens soms snel bereikt: toen in 1912 de Centrale Bond 
besloott de contributie met enkele centen te verhogen, kostte dat over heel Nederland 
gerekendd een paar honderd leden.44 

Waaromm wel lid? 

Welkee redenen waren er in het vroeg-twintigste-eeuwse Amsterdam om lid van een 
bouwvakverenigingg te worden? Er waren bouwvakkers die vooral lid waren op 
principiëlee gronden. Anderen hadden overwegend opportunistische overwegingen, 
off  werden om gevoelsmatige redenen lid. 

Dee eerste groep vond dat de vakbond een goed middel was om zo niet de 
maatschappij,, dan toch in elk geval de arbeidsvoorwaarden structureel ten goede te 
veranderen.. Zij geloofden in de vakvereniging, zowel op rationele als emotionele 
gronden.. Uiteraard waren dit ook vaak de leden die functies vervulden, vergaderingen 
bezochten,, kortom een actieve invulling aan hun lidmaatschap gaven. 

Dee belangstelling van de andere groep ging meer uit naar de concrete voordelen 
opp de lange of korte termijn. Deze mensen werden lid als ze dat voordelig achtten. 
Hett kon hun simpelweg gaan om de bondsverzekeringen, de stakingskas, of andere 
'diensten'' die de vakbond bood. Het kon ook zijn dat ze enthousiast werden in tijden 
datt de bonden actief waren en veel voordelen bereikten. Als de vakvereniging het 
profijtt niet op structurele basis bleek te brengen, dan zegden ze het lidmaatschap weer 
op. . 

Err waren ook meer gevoelsmatige, niet-rationele redenen om lid te worden. Het 
vakbondslidmaatschapp kon bijvoorbeeld tegemoet komen aan een gevoel zich tegen 
dee baas te moeten verzetten. Men kon ook lid worden om het 'wij-gevoel', het ergens 
bijj  wil horen, of simpelweg om de gezelligheid. 

Hett is mogelijk op basis van deze driedeling schematisch aan te geven wat de leden 
langg of kort aan de vakbeweging bond: 

44.. De Bouwvakarbeider (3 mei 1913) 3. 
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Schemaa i: Overwegingen om vakbondslid te worden 

Principiële e 
overwegingen n 

Opportunistische e 
overwegingen n 

Gevoelsmatig g 

Langdurendd lidmaatschap 

1 1 
-- Via de vakbond kan 
veranderingg maatschappij 
bewerkstelligdd worden 

-- De bond moet een 
structurelee macht vormen 
t.o.v.. de werkgevers 

3 3 
-- Verzekeringen 
-- Hulp bij werk vinden 
-- Rechtskundige bijstand 

5 5 
-- Het gevoel verzet te 
moetenn plegen 

-- 'Gezelligheid', het bij een 
groepp horen 

Kortdurendd lidmaatschap 

2 2 

4 4 
-- Bijstand i.v.m. komende 
staking,, verwachte 
werkloosheidd etc. 
-- Onder propagandistische 
druk k 

6 6 
-- Tijdelijke bevlogenheid 

Latenn we eerst eens kijken naar de werklieden die kortdurend gebruik maakten van 
hett vakbondslidmaatschap. De meesten horen in het vierde vak van het schema thuis. 
'Dee massa van de vakgenooten ziet nog steeds naar wat onmiddellijk verkregen wordt, 
enn het is toch ieder bekend, hoevelen leden weer wegloopen omdat de organisatie 
dadelijkk geen paar cent per uur meer weet te bereiken', zo klaagde De Bouwvakarbeider 
inn I90Q.45 Misschien was het destijds ieder bekend hoevelen het waren, maar achteraf 
iss het moeilijk uit te zoeken. Duidelijk is wel dat er een zekere neiging bestond in 
enn uit de bond te stappen. Voor de bonden was dit een bron van frustratie: de resultaten 
vann hun propagandacampagnes werden vaak voor een groot deel weer tenietgedaan 
doorr de vertrekkende leden. Tal van middelen zijn dan ook beproefd om de leden 
vasterr aan zich te binden, maar niet altijd met het gewenste resultaat.*6 

Volgenss Annette van den Berg, die onderzoek deed naar vakbondslidmaatschap 
inn Nederland, duidt een hoog lidmaatschapsverloop op het maken van rationele 
keuzes.477 Dat is waarschijnlijk juist. Zelfs als men zich in een irrationele impuls heeft 
aangemeldd als üd, zegt men vervolgens weer op uit rationele overwegingen. Veel 
bouwvakarbeiderss werden inderdaad lid in momenten van agitatie, als de vakbeweging 
actiee voerde voor bijvoorbeeld een nieuwe CAO. 

Waaromm deden zij dat? De Centrale Bond van Bouwvakarbeiders legde het in een van 
zijnn brochures haarfijn uit: 

45.. De Bouwvakarbeider (3 mei 1913) 3. 
46.. Op hechte fundamenten, 207. 
47.. Annette van den Berg, Trade Union Growth and Decline in the Netherlands (Amsterdam 1995) 209. 
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Meermalenn moeten arbeiden ten einde raad, naar het laatste middel om verbetering te 
krijgenn hun toevlucht nemen en den arbeid staken. In zulke tijden moet men evenwel 
ookk eten en de stakingsuitkeering dient om in die gevallen de strijders voor broodgebrek 
tee bewaren. Dat weten de arbeiders zoo goed, dat als er zulk een tijd komt, groote 
aantallenn zich gauw nog even als lid opgeven, omdat zij weten dat ze het zonder 
ondersteuningg niet kunnen kroppen. Heel dikwijl s geneeren deze menschen zich niet 
omm zoodra het conflict weer achter den rug is, voor het lidmaatschap te bedanken.48 

Maarr er waren ook andere redenen. In tijden van agitatie heerste er een opgewonden 
stemmingg onder de bouwvakkers, die sommigen deed geloven dat er in de sfeer van 
dee arbeidsvoorwaarden voordeel viel te halen bij een vakbondslidmaatschap. Daarbij 
kann een zekere mate van tijdelijke bevlogenheid over hen gekomen zijn, waardoor 
zee zich even met een been in het zesde vak van ons schema bevinden. 

Dee bevlogenheid was echter meestal snel voorbij. Als de resultaten tegenvielen, 
vertrokkenn deze tijdelijke activisten weer. Zo voerde de Centrale Bond in het voorjaar 
vann 1909 actie tegen de slechte individuele contracten. De bondsleiding voorzag dat 
zodraa de actie enigszins zou gaan luwen, honderden bouwvakkers de vereniging weer 
zoudenn verlaten, meestal door simpelweg hun contributie niet te betalen.49 Dat vonden 
dee bestuurders een onaangename gewoonte. 'Misschien zijt gij wel eens een paar weken 
off  maanden lid geweest, maar als er direkt geen gouden bergen kwamen, liet gij de 
zaakk weer in de steek', mopperden ze dan ook achteraf tegen hun ex-leden. En dat 
terwijll  de bond zoveel wist te bereiken. 'Trouwens, gij weet dat zelf ook heel goed, 
want,, anders zoudt gij, als er een conflikt in de lucht hangt, u gauw niet nog even 
willenn aansluiten [...],' zo werd de afvalligen nog toegevoegd.50 

Ookk Concordia Inter Nos had met dit verschijnsel te kampen. In 1912 constateerde 
hett bestuur dat onder invloed van de loonbeweging veel mensen lid waren geworden. 
Hett voorspelde echter dat straks, als de zaak voorlopig weer geregeld zou zijn, een 
flinkflink  aantal daarvan zijn lidmaatschap weer zou opzeggen.51 Inderdaad moest de 
verenigingg achterafconcluderen dat de loonbeweging van 1913 veel nieuwe leden 
hadd opgeleverd, maar dat een flink aantal daarvan meteen weer was vertrokken. Meer 
dann een klein bedrag aan extra contributie had het over het geheel genomen niet 
opgeleverd,, als dat al het geval was.52 Dat had Concordia trouwens deels ook wel aan 
zichzelff  te danken. Volgens het jaarverslag over 1913 was er dat jaar geen dag voorbij 
gegaann of de onverenigden werden op hun 'klaplooperstaktiek' aangesproken. 
Sommigenn werden dan ook lid 'onder den drang van onze leden, dus niet uit 
overtuiging'.533 Geen wonder dus dat zij na verloop van tijd de bond weer verlieten. 

Overr het aantal kortstondige leden valt wel iets meer te zeggen. We beschikken 
overr de gegevens betreffende de ledenontwikkeling van Concordia over de periode 
1910-1917.. Inderdaad verliet in 1913 een flink aantal mensen, om precies te zijn een 

VanVan Zuinigheid die de wijsheid bedriegt, 5. 
DeDe Bouwvakarbeider (13 november 1909) 3. 
EigenEigen Schuld ....!, 3. 
Jaarverslagg CIN 1912, 27. 
Jaarverslagg CIN 1914, 4. 
Jaarverslagg CIN 1913, 13. 
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derdee gedeelte, de organisatie. En over de hele periode genomen vertrok gemiddeld 
jaarlijkss zo'n twintig procent van de leden. Als er in een bepaald jaar veel leden 
bijkwamen,, dan zien we dat er in het volgend jaar doorgaans ook meer leden 
vertrokken.. Dat duidt inderdaad op een kort verblijf in de vakbond. 

TabelTabel 34: Ledenontwikkeling Concordia Inter Nos 1910-1917 

Jaar r 

1910 0 

1911 1 

1912 2 

1913 3 

1914 4 

1915 5 

1916 6 

1917 7 

oud d 

379 9 

643 3 

881 1 

1112 2 

1175 5 

1120 0 

1164 4 

1194 4 

bij j 

(+) ) 
320 0 

390 0 

472 2 

431 1 

193 3 

168 8 

214 4 

320 0 

af f 

{-) ) 
56 6 

152 2 

235 5 

368 8 

248 8 

124 4 

184 4 

176 6 

nieuw w 

(=) ) 
643 3 

881 1 

1118 8 

1175 5 

1120 0 

1164 4 

1194 4 

1338 8 

%bij j 

84,4 4 

60,7 7 

53,6 6 

38,8 8 

16,4 4 

15,0 0 

18,4 4 

26,8 8 

%af f 

14,8 8 

23,6 6 

26,7 7 

33,1 1 

21,1 1 

11,1 1 

15,8 8 

14,7 7 

contributieschuldd of 
niett opgekomen 

--
52 2 

64 4 

115 5 

77 7 

43 3 

35 5 

45 5 

Bron:: Jaarverslagen Concordia Inter Nos 1910-1917 

Maarr van hoevelen? Uit de laatste kolom van de bovenstaande tabel valt af te lezen 
hoeveell  personen zijn afgevoerd van de ledenlijst wegens contributieschuld, of omdat 
zee niet in het bondslokaal kwamen opdagen nadat ze zich aanvankelijk hadden laten 
inschrijven.. De overige vertrekkende leden hadden daarvoor goede redenen, zoals 
verhuizing,, overgang naar een ander beroep, of het beginnen van een eigen bedrijf. 
Gemiddeldd ongeveer een kwart van de afgevallenen verdween dus zonder iets van 
zichh te laten horen. Het is niet onaannemelijk dat dit de leden waren die kort tevoren 
uitt opportunistische redenen lid waren geworden. Al met al valt dit aantal wel mee: 
gemiddeldd zo'n zes procent van het totaal aantal leden. 

Anderee verenigingen, zoals de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders, hadden met een 
nogg groter ledenverloop te maken, getuige tabel 35: 

TabelTabel 35: Ledenontwikkeling Centrale Bond van Bouwvakarbeiders 1910-1912, 1914-1916, 

1918 1918 

Jaar r 

1910 0 

1911 1 

1912 2 

1914 4 

1915 5 

1916 6 

1918 8 

oud d 

23 3 

118 8 

165 5 

220 0 

218 8 

289 9 

342 2 

bijj  (+) 
118 8 

165 5 

194 4 

218 8 

289 9 

307 7 

337 7 

af(-) ) 

121 1 

39 9 

118 8 

96 6 

115 5 

92 2 

105 5 

nieuww (—) 

26 6 

22 2 

89 9 

98 8 

44 4 

74 4 

110 0 

%bij j 

526,1 1 

33,1 1 

71,5 5 

43,6 6 

52,8 8 

31,8 8 

30,7 7 

%af f 

113,0 0 

18,6 6 

53,9 9 

44,5 5 

20,2 2 

25,6 6 

32,2 2 

Bron:: Jaarverslagen Centrale Bond van Bouwvakarbeiders 1910-1912, 1914-1916, 1918 
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Hett was een bron van zorg. 'In enkele van onze afdeelingen is de wisseling schrikbarend 
groot',, constateerde het landelijke bestuur in 1914. De oorzaken zocht men vooral 
inn de organisatie. Zo maakte het veel uit of de contributie opgehaald werd, of door 
dee leden naar het kantoor gebracht moest worden. In het laatste geval was de neiging 
dee betalingen te staken groter.54 

Menn kan zich natuurlijk afvragen of steeds dezelfde bouwvakkers in en uit de bond 
stapten,, of dat steeds nieuwe mensen het lidmaatschap 'probeerden'. We moeten het 
antwoordd op die vraag schuldig blijven. Van de Amsterdamse bouwvakbonden zijn 
uitt het eerste kwart van de eeuw geen ledenadministraties bewaard gebleven, zodat 
wee het niet konden nagaan. In de geschiedenis van de Algemene Nederlandse 
BouwarbeidersbondBouwarbeidersbond wordt echter opgemerkt dat veel bouwvakkers twee keer of 
meermalenn zijn toegetreden tot een vakvereniging.55 Repeterend vakbondslidmaatschap 
kwamm dus zeker voor. 

Datt meer bouwvakkers toetraden in momenten van agitatie valt ook te zien aan 
dee grafiek van het cumulatieve leden verloop van alle bonden over de periode 1906-1915 
(grafiekk 6).56 Inderdaad stijgt het ledental op momenten dat de bonden buitengewone 
activiteitenn ontplooiden. Deze waren vaak geconcentreerd rond de afsluiting van een 
CAO.. Vanaf de inwerkingtreding van de Wet op het Arbeidscontract in 1909 waren 
dee vakbonden erkende partners bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden. 
Langzamerhandd won het vakbondslidmaatschap aan legitimiteit. 'De tijden gaan lang-
zamerhandd voorbij, dat de patroons zich vierkant tegen elke organisatie plaatsten', 
constateerdee Het Bouwvak dan ook in 1909.57 

Vooruitlopendd op de inwerkingtreding van de Wet op het Arbeidscontract had 
menn al een CAO afgesloten in mei 1908, voor de timmerlieden, metselaars en 
opperlieden.. Inderdaad meldde zich rond deze tijd een aantal extra leden. En bijna 
evenn snel verminderden de ledentallen na afloop van de onderhandelingen weer. 

Dankzijj  de nieuwe status van de bonden en de conjunctuuropleving die zich vanaf 
19099 voordeed, begon het percentage leden snel te stijgen tot een verdrievoudiging 
bereiktt was in juni 1913. De zomer van 1913 markeerde zowel een nieuwe neergang 
vann de conjunctuur als een hoogtepunt in de CAO-onderhandelingen. Veel werklieden 
voeldenn zich in deze periode tijdelijk afhankelijk van de bonden en meldden zich aan 
alss lid.58 Toen de spanningen voorbij waren, verdween een aanzienlijk deel van de 
nieuwee leden weer, zoals we bij Concordia Inter Nos al eerder zagen. 

Wass men eenmaal enkele jaren vakbondslid, dan werd de kans dat men afviel kleiner. 
Andriess Leusink maakt in zijn geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeiders-
bondbond dan ook onderscheid tussen nieuwe en oude leden. Toen in 1920 ten gevolge 

54.. Jaarverslag CBB 1914, 8. 
55.. Op hechte fundamenten, 207. 
56.. Bron: Statistische Maandberichten Amsterdam 1906-1915. De statistieken van de gemeente en het CBS 

makenn melding van het aantal tegen werkloosheid verzekerde leden. Daar in de praktijk meestal alle 
ledenn van een bond - al dan niet verplicht - verzekerd waren, kunnen we ervan uitgaan dat de 
grafiekk het totale ledental redelijk weergeeft. 

57.. Het Bouwvak (1 april 1909) 3. 
58.. Jaarverslag CIN 1913, 5. 
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GrafiekGrafiek 6: Percentage verzekerde leden van vakbonden op het totaal aantal bouwvakkers 1906-

1915 1915 

Bron:: Statistische Maandberichten van de gemeente Amsterdam 1906-1915 

vann de grote uitsluiting grote offers werden gevraagd van de leden, zo zegt hij, was 
ditt voor de nieuwe aanwas van de laatste jaren te veel. De eisen aan hun 'moreel' 
werdenn te zwaar en ze verlieten de bond.59 

Eenn ultiem voorbeeld van opportunistisch lidmaatschap werd onthuld op het congres 
vann de Centrale Bond in 1909. Daar werdd besloten dat men voortaan eenjaar lid moest 
zijn,, alvorens recht te hebben op een ziekte-uitkering. De reden was dat er lieden 
warenn die precies zoveel weken voor 1 december lid werden als nodig was om op 
diee datum een ziekte-uitkering te krijgen. Voor veel metselaars en opperlieden brak 
err dan namelijk meestal een tijd van werkloosheid aan. Als het zover was dan meldden 
zee zich ziek bij hun bond en ontvingen een uitkering. Zodra ze het maximum van 
tienn weken uitkering had bereikt, zegden ze het lidmaatschap weer op. Zo langzamer-
handd brak het voorjaar dan aan en was er weer werk te krijgen. 

Deelss had het grote ledenverloop te maken met de manier waarop de bonden hun 
ledenn wierven. 'Van de 100 worden er zeker 98 door flinke persoonlijke propaganda 
aann huis en op het karwei tot de organisatie gebracht,' liet De Bouwvakarbeiderweten. 
'Geenn schaft mag er voorbij gaan, waarin men niet naar aanknoopingspunten zoekt 
omm over de slechte arbeidsvoorwaarden of over de arbeidersbeweging te spreken.' 
Voorall  de modernen waren hierin fanatiek. 'Tien paar schoenzolen' versleten zij in 
19099 bij huisbezoeken, althans volgens Het Bouwvak, het onafhankelijke vakbonds-
periodiek.622 De gevolgen laten zich raden: op het werk en thuis werden de niet-
georganiseerdee bouwvakkers voortdurend onder druk gezet lid te worden. Sommigen 

59.. Op Hechte Fundamenten, 206. 
60.. De Bouwvakarbeider (22 januari 1910) I. 
61.. De Bouwvakarbeider (6 maart 1909) 2. 
62.. Het Bouwvak (15 januari 1909) 3. 
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bezwekenn onder die druk en stemden toe. Later kregen ze daarvan spijt en zegden 
weerr op, of verwaarloosden ze eenvoudigweg hun contributieplicht. 

Degenenn die hun schoenzolen versleten, horen in het eerste vak van het schema thuis: 
zijj  dachten via hun vakbond voor een goede zaak te strijden en dat naarmate er meer 
ledenn kwamen er meer te bereiken viel. Maar mochten er al veel leden geweest zijn 
diee dit geloofden, uit hun gedrag blijk t het niet. De onbezoldigde bestuurders, 
sectiehoofden,, contributielopers en ledenwervers behoorden tot een zeer kleine 
minderheid.. De overige leden lieten zich weinig gelegen liggen aan de vakbonds-
activiteiten.. Zo werden de meeste vergaderingen bepaald niet massaal bezocht. Bijna 
allee jaarverslagen van Concordia Inter Nos maken hiervan melding. In 1909 bezochten 
gemiddeldd 65 leden maandelijks de huishoudelijke vergaderingen; nog geen vijfde 
deell  van de leden. In 1911 was dat vijftien procent. Het blad De Timmerman werd 
zeerr slecht gelezen, volgens de bestuurders. 'De Jan Salie-geest moet er uit', zo klaagden 
zee dan ook. 'Wij zijn overtuigd, neen wij weten, dat het grootst aantal nooit of zeer 
zeldenn een huishoudelijke vergadering bezoekt.'63 

Ookk de organisatoren van bijzondere vergaderingen mochten zich vaak niet in een 
grotee opkomst verheugen. Toen bijvoorbeeld de Centrale Bond op 29 april 1909 een 
openbaree vergadering in De Geelvinck organiseerde, werd de zaak grondig aangepakt. 
Overall  werden grote biljetten aangeplakt en men verspreidde manifesten onder 
duizendenn bouwvakkers. Het resultaat was dat op de bewuste avond veertien mensen 
kwamenn opdagen.64 

Ookk voor demonstraties waren de leden meestal niet te porren, zeker niet als ze 
daarvoorr een vrije dag moesten nemen. Toen in 1907 onder de leus 'Op voor de 8-
urendag'' op 1 mei een betoging werd gehouden, moest het CIN-bestuur tot zijn 
leedwezenn constateren dat er bijna geen CIN-leden aanwezig waren.65 De meeste leden 
haddenn het er niet voor over een dag loon op te offeren. Ook in 1909 was dat het 
geval,, maar 's avonds liep wel een 'vrij groot aantal' leden achter het Concordia-banier 
meee in de optocht.66 Voor het jaar 1911 was er ook reden tot tevredenheid: zo'n 
honderdd leden liepen mee.67 Op dat moment waren 735 timmerlieden lid van CIN. 
Kennelijkk was men tevreden met een percentage van minder dan veertien procent 
vann het ledenbestand. 

Inn 1913, een topjaar voor de arbeidersbeweging, verscheen Concordia op 2 juni met 
2500 leden op de 'Roode maandag,' een propagandabijeenkomst voor het algemeen 
kiesrecht.. Een vijfde deel van de leden: het voorlopige hoogtepunt op het gebied van 
actieff  lidmaatschap.68 

Meelopenn in een demonstratie wilden sommigen dus nog wel eens, maar zodra 
hett meer tijd of geld ging kosten, haakte men meestal af. Zo had het bestuur veel werk 

Jaarverslagenn CIN, 1 september 1908 tot 1 januari 1910, 8; 1910, 12; 1911, 16. 
HetHet Bouwvak (1 juni 1909) 4. 
Jaarverslagg CIN, 1 september 1906 tot 31 augustus 1907, n . 
Jaarverslagg CIN, 1 september 1908 tot 1 januari 1910, 11. 
Jaarverslagg CIN 1911, 19. 
Jaarverslagg CIN 1913, 39. 
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gestokenn in het Volkspetitionnement voor Algemeen Kiesrecht. Tot tekenen was bijna 
iedereenn onmiddellijk bereid, maar toen gevraagd werd huisbezoeken af te leggen 
enn een uur loon te storten, bleek daarvoor bijzonder weinig animo te bestaan.69 

Dee geringe betrokkenheid van de leden was geen bijzonderheid van de moderne 
vakbeweging.. Het bestuur van de LFB merkte op dat de meeste Federatie-leden hun 
plichtt meenden voldaan te hebben wanneer men zaterdags zijn contributie afdroeg.70 

Eenn opmerkelijke uitspraak voor een vakbond die er doorgaans prat op ging vooral 
bewustee arbeiders in zijn gelederen te herbergen. Maar dat wass in 1921, een moment 
waaropp de LFB inderdaad nogal wat consumerende leden in zijn midden had, zoals 
wee in hoofdstuk 10 nog zullen zien. 

Tochh hadden de onafhankelijken ook in vroeger jaren te maken met een slechte 
opkomstt bij vergaderingen.71 Zo organiseerden ze in 1905 voor elk vak een bijeenkomst 
inn het kader van de agitatie voor de negenurige werkdag. De best bezochte vergadering 
wass die van de timmerlieden. Van de duizenden Amsterdamse timmerlieden kwamen 
err vijfti g een kijkj e nemen.72 Ook de huishoudelijke vergaderingen trokken niet de 
gehooptee belangstelling: 

Alss men opgeroepen wordt tot een huishoudelijke of andere vergadering dan heeft men 
vaakk geen tijd, die eene keer in de 14 dagen of in de maand een vergadering te bezoeken, 
datt is te veel moeite, het is te koud, te warm, te ver weg, te vroeg, te laat; kortom men 
heeftt altijd wel een uitvlucht om zich er aan te onttrekken.73 

Eenn verdere indicatie van de betrokkenheid binnen de eigen gelederen vormen de 
referenda,, die de LFB zo nu en dan hield. Deze trokken doorgaans weinig belangstelling 
vann de leden. Toen de Federatie bijvoorbeeld eind 1909 een ledenraadpleging hield over 
eenn aantal vrij belangrijke zaken, stuurden slechts 369 van de 1.306 leden (28,3 procent) 
hett formulier terug.74 In 1913 werd dan ook het besluit genomen dat referenda alleen 
nogg geldig zouden zijn als deelgenomen werd door twee derde van het aantal leden. 
Menn hoopte dat daardoor meer leden zouden deelnemen, al waarschuwden sommigen 
voorr de problemen die er zouden kunnen ontstaan als dit niet het geval zou zijn.75 

Alss de meeste vakbondsleden zo'n geringe mate van betrokkenheid toonden, dan lijk t 
hett er op dat we de belangrijkste motieven voor het langdurige lidmaatschap moeten 
zoekenn in het derde vak van ons schema: de verzekeringen en andere diensten. De 
bondenn zelf ontkenden dat meestal, of zwegen erover, maar lieten soms ook wel blijken 
datt de steunmiddelen voor veel leden de voornaamste aantrekkingskracht van de 
vakverenigingg vormden. Toen in 1909 in de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders het 
voorstell  werd gedaan een werklozenkas op te richten, reageerde de redactie van De 

69.. Jaarverslag CIN 1911, 32. 
70.. Een ernstig woord aan de leden der Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders. Landelijke Federatie van 

Bouwvakarbeiderss in Nederland (z.p. 1921) 5. 
71.. Het Bouwvak (1 juni 1909) 4. 
72.. Sluit U aan!, 14. 
73.. Een ernstig woord aan de leden der Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders, 5. 
74.. De Bouwvakarbeider (11 december 1909) 2. 
75.. Verslag van het vierde Congres gehouden op 20 en 21 April 1913, LFB, 19. 
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BouwvakarbeiderBouwvakarbeider niet enthousiast. 'Met welk doel is onzen Bond opgericht?' vroeg zij 
zichh af. 'Was dat om elkaar te steunen wanneer we in beroerde omstandigheden 
verkeeren,, of was dat om betere arbeidsvoorwaarden te bevechten?' Het laatste was 
hett geval, zo meende men. En als nu een werklozenkas werd ingericht, dan zou de 
uitkeringg het primaire doel zijn waarom velen lid zouden worden. De bond zou dan 
vann strijd- tot steunorganisatie worden.76 

Dee meeste bonden zagen de verzekeringskassen als een bindmiddel, om leden vast 
tee houden die normaal gesproken alleen lid zouden worden op momenten die voor 
henn handig waren.77 Zo had Concordia Inter Nos al een werklozenkas sinds juli 1905. 
Enn daarom zou iemand zich wel tweemaal bedenken voordat hij opzegde, zo meende 
CIN.. Als hij later namelijk weer lid zou willen worden, dan moest hij eerst een half 
jaarr contributie betaald hebben om weer te kunnen meedelen in de baten.78 

Alss de werkloosheidsverzekeringen werkelijk van invloed waren, dan moet dat 
tee zien zijn aan de ledengroei na de invoering of de ledendaling na beëindiging. 
Inderdaadd blijkt in een aantal gevallen de verzekering van niet geringe invloed te zijn 
opp het ledental: 

-- De onafhankelijke metselaarsvereniging Door Verbroedering Verbetering bezat voordat 
zijj  in november 1907 een werklozenfonds oprichtte zeventig leden. Spoedig hierna 
steegg het ledental tot 130, een stijging van 86 procent.79 

-- De afdeling Amsterdam van de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders riep per maart 
19100 een werklozenkas in het leven. Vervolgens steeg het ledental van de afdeling 
inn het tweede kwartaal van 1910 van 57 naar 116 leden. Een opmerkelijk feit, te 
meerr daar het ledental van de Centrale Bond over heel Nederland gezien in deze 
maandenn terugliep van 1.882 naar 1.776.80 

-- De Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders werd op 25 maart 1918 toegelaten tot 
dee Rijksregeling krachtens het Werkloosheidsbesluit 1917. Het betekende dat de 
LFB-ledenn voortaan ook recht hadden op de bijdragen van de overheid aan de 
werklozenkass van de bond. In hetzelfde jaar steeg het aantal leden landelijk van 
5.8033 naar 8.079, e en stijging van ruim 71 procent. De grootste vooruitgang werd 
geboektt in de maanden april, mei, juni en juli . De vermeerdering was ongeveer 
driee keer zo groot als die van het voorgaande jaar.81 Zelf bracht de LFB de 
ledenstijgingg ook in verband met de werklozenkas.82 

-- Een nieuwe interessante ledenstijging bij de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders 
deedd zich voor in 1919. Had deze bond in januari 1919 nog 8.079 leden, in 
novemberr was het ledental gestegen tot 10.749 leden, en in december bereikte men 

76.. De Bouwvakarbeider (3 april 1909) 2. 
77.. Volgens Marco van Leeuwen waren vakbondsverzekeringen een middel om leden te werven. Hoewel 

datt niet onjuist is, zagen naar onze indruk de vakbonden zelfde verzekeringen vooral als een middel 
omm de leden vast te houden. Vgl.: Marco H.D. van Leeuwen, 'Vakbondszorg circa 1890-19Ó0', 629. 

78.. Jaarverslag CIN, 1 september 1908 tot 1 januari 1910, 6. 
79.. De Bouwvakarbeider (1 mei 1909) 2; Statistische Maandberichten Amsterdam (november 1907) 17. 
80.. Jaarverslag CBB 191 o, 17. 
81.. Jaarverslag LFB 1918, 44. 
82.. Gedenkboekje, 82. 
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eenn getal van 13.451. Een winst van wederom 64 procent. In Amsterdam waren 
dee aantallen in januari, november en december respectievelijk 2.801, 3.490 en 4.094, 
eenn vooruitgang van 46 procent.83 Het is zeer aannemelijk dat deze stijging verband 
houdtt met de Werkloosheidsverzekeringsnoodwet, die voorzag in een extra 
overheidsbijdragee aan de bonden. Deze werden daardoor in staat gesteld de 
uitkeringenn gedurende ten minste negentig dagen te verstrekken, 'tot een zoodanig 
bedrag,, dat daaruit het noodzakelijke levensonderhoud der werklooze leden kan 
wordenn bekostigd'.84 Dat maakte zo'n verzekering aantrekkelijk. Opvallend is dat 
bijj  de nieuwe leden de laaggeschoolde arbeiders relatief het grootste deel vormen. 
Zoo steeg het aantal opperlieden landelijk met 1 o 1 procent en het aantal grondwerkers 
zelfss met 141 procent. De stijging van het aantal timmerlieden bleef echter steken 
opp 38 procent, bij de schilders op 34 procent en bij de metselaars op 32 procent. 

Dee wet ging in op 3 november 1919. De nieuwe leden waren direct uitkerings-
gerechtigdd en het kantoor van de Federatie draaide overuren om de enorme 
administratiee te kunnen bolwerken. Maar in de loop van 1920 ging er iets mis. Er 
ontstondd gebrek aan kasgeld en in de maanden juli en augustus bleven ook de 
rijksbijdragenn uit. Omdat bovendien veel leden na een maand of drie 'uitgetrokken' 
waren,, ontstond in het voorjaar en de zomer een ware uittocht van leden. Stonden 
inn april nog 14.066 personen op de ledenlijst, in december was dit aantal geslonken 
tott 9.217. In Amsterdam was dat respectievelijk 4.373 en 3-497.85 

Toenn per 1 januari 1922 de extra overheidsbijdrage verviel, besloot de LFB de 
werklozenkass op te heffen. Het gevolg was een nieuwe exodus. Begin 1922 stonden 
nogg 7.993 leden te boek. In december was het aantal teruggelopen tot 4.809. In 
Amsterdamm ging het aantal leden van 3.509 naar 2.734. 

Hett Amsterdamse aandeel maakt relatief kleinere bewegingen dan het landelijke 
verloop.. Het aantal personen dat om de werkloosheidsverzekering lid werd, was 
daarr verhoudingsgewijs minder. Dat is ook voorstelbaar: de harde kern van de 
FederatieFederatie bevond zich van oudsher in de hoofdstad, dus daar zal vermoedelijk een 
groterr gedeelte van de leden in het eerste vak van ons schema thuis horen. 

Nuu zal de ledenexplosie van 1918 en 1919 bij de LFB niet volledig te danken zijn 
aann mensen die uit waren op een verzekering. Maar wel voor een flink gedeelte. 
Opp zijn minst waren de kleine 3.200 nieuwe leden uit het vierde kwartaal van 1919 
verzekeringsklanten,, zo meende ook de LFB zelf.86 Het bestuur constateerde dat 
dee toename van het ledental de strijdbaarheid niet bepaald verhoogde, 'daar velen 
lidd werden om de werkloozenkas.' Overigens zouden zij volgens de Federatie daartoe 
medee aangezet worden door armenbezoekers, die zo de kassen van hun eigen 
instellingg wilden ondasten.87 

—— Ook de Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond ging in ledental behoorlijk vooruit 
naa november 1919. De bond boekte in de eerste helft van het jaar een redelijke 

83.. Jaarverslag LFB 1919, 19. 
84.. Handleiding voor gemeentebesturen, 9. 
85.. Jaarverslag LFB 1920, 77, 82-83, 127-132. 
86.. Ibidem, 82 
87.. Op een keerpunt, 4. 
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winst,, waarna in de tweede helft van het jaar een periode van stilstand intrad. Totdat 
inn november en december een grote toevloed van leden kwam. 'Bij honderden 
tegelijkk kwamen in November 1919 de aanmeldingsformulieren binnen,' aldus het 
jaarverslagg van de NCB. Het ledental van NCB verdubbelde bijna in 1919: in januari 
stondenn 5.718 leden in geschreven, half jul i waren het er zo'n 8.000 en eind 
decemberr telde de bond 10.048 zielen. In Amsterdam was de NCB nooit een factor 
vann betekenis, maar in 1919 steeg de vereniging toch van 393 naar 550 leden, een 
vermeerderingg van bijna veertig procent. 

Ookk bij de NCB waren de novemberleden vooral ongeschoolde arbeiders. Waar 
dee timmerlieden en de schilders landelijk met respectievelijk 54,9 procent en 67,9 
procentt stegen, kwamen de grondwerkers maar liefst op 361,1 procent uit. Ook 
inn Amsterdam gingen de grondwerkers het meest vooruit: van 56 naar 110 (96,4 
procent),, terwijl de timmerlieden van 225 naar 246 (9,3 procent) gingen. 

Dee nieuwe grondwerkers waren volgens de NCB vooral losse werklieden, die 
niett in de directe zin van het woord als bouwvakarbeiders te beschouwen waren. 
Eenn flink aantal van hen werd in 1920 dan ook weer van de ledenlijst afgevoerd. 
Al ss een van de weinige vakbonden boekte de NCB in 1920 een kleine winst, van 
10.0488 naar 10.562 leden. Nagenoeg alle beroepsgroepen deelden daarin, maar het 
aantall  grondwerkers verminderde met 24,5 procent.88 

-- Kijken we naar een aantal andere vakverenigingen in Amsterdam, dan zien we in 
19199 eveneens een stijging van het aantal leden, maar minder spectaculair dan bij 
dee LFB en de NCB. Concordia Inter Nos ging over het gehele jaar genomen met 7,3 
procentt vooruit. De Algemeene Nederlandsche Schilders Bond steeg met 19,1 procent. 
Dee Centrale Bond van Bouwvakarbeiders boekte een mager winstje van 2,5 procent 
enn de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Bouwarbeidersbond ging niet meer dan 1,6 
procentt vooruit.89 

Dee nieuwe leden die de moderne bouwvakbonden mochten inschrijven, 
behoordenn merendeels ook tot de ongeschoolde arbeiders. En ook hier waren deze 
aangeloktt door de voordelige voorwaarden, die de nieuwe werkloosheidsver-
zekeringswett hen bood. In de loop van 1920 werden ook de moderne verenigingen 
'gezuiverd'' van degenen die niet tot het eigenlijke bedrijf hoorden, wat een 
teruggangg in het ledental veroorzaakte. 'Een gezonde achteruitgang', meent ANB-
geschiedschrijverr Andries Leusink.90 

Hett verschil tussen deze vakverenigingen en vooral de LFB is interessant. Waarom 
gevenn de meeste novemberleden de voorkeur aan de onafhankelijke vakbeweging? 
Zelfheeftt deze wel een idee, al spreekt ze dit niet heel expliciet uit. All e organisaties 
krijgenn te maken met nieuwe leden, zo meldde Het Bouwvak in november 1919,' [...] 
diee voor een belangrijk deel als steuntrekkenden moeten worden beschouwd'. Maar: 

88.. Jaarverslag NCB 1919-1920,36-37. 
89.. Statistische Maandberichten Amsterdam (1919). 
90.. Op Hechte Fundamenten, 206. 
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Tee ontkennen valt natuurlijk niet, dat er zeker wel onder zullen zijn, die geheel 

toevalligg in een bepaalde organisatie zijn geraakt. Het meerendeel echter heeft keus 

gemaakt,, al hadden wij liever gehad, dat andere motieven aan die keus den doorslag 

haddenn gegeven.'9' 

Welkee motieven hadden de nieuwe leden dan? Vermoedelijk deze: bij de LFB 
betaaldee men in 1919 een halfuur loon per week aan contributie, terwijl de moderne 
enn confessionele bonden minstens twee keer zoveel rekenden.92 Dat vond het bestuur 
geenn prettig idee. Dit soort leden was het liever kwijt dan rijk. Maar helaas: 'Onze 
Federatiee sluiten voor nieuwe leden is niet mogelijk', aldus Het Bouwvak. Toch 
kwamm het blad met een advies aan de afdelingen: 'Laat niet alles tot de afdeelingen 
toe;; zorgt vooral goed toe te zien of het Bouwvakarbeiders zijn.'93 

Dee opleving van arbeidersradicaliteit rond 1920, die sommige auteurs menen 
tee kunnen afleiden uit de groei van het Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), waarbij 
dee LFB was aangesloten, zou nog eens in het licht van de Werkloosheidsverzekerings-
noodwetnoodwet bekeken moeten worden.94 De enorme piek die het totale vakbondslid-
maatschapp in Nederland rond 1920 vertoont, heeft zeer waarschijnlijk met deze 
wett van doen. Tot nu toe is deze mogelijke connectie over het hoofd gezien.93 

Wee menen naar aanleiding van deze gevallen te mogen concluderen dat voor een niet 
geringg aantal bouwvakkers de werkloosheidsverzekering een goede reden was lid te 
wordenn van een vakbond.96 De stijgingspercentages na invoering van de verzekering, 
off  na een verbetering van de voorwaarden, zijn aanzienlijk. Een preciezere omschrijving 
dann 'een niet gering aantal' is over het geheel genomen helaas niet mogelijk. Verder 
zegtt de bovenstaande exercitie niet of verzekeringen de reden waren tot een vakbond 
toee te treden. In sommige gevallen is dat wel een redelijke aanname, zoals bij de nieuwe 
grondwerkerss en opperlieden in 1919. Maar voor anderen kan de werkloosheids-
verzekeringg net een laatste zetje richting vakbond hebben betekend, terwijl het hoofd-
motieff  op een ander vlak lag. 

Aann de andere kant hebben we het niet nog gehad over de aantrekkingskracht van 
ziekte-- en overhj densverzekeringen, de weerstandskas en overige risicodempende 

91.. Het Bouwvak (20 november 1919) 3. 
92.. Jaarverslag LFB 1919, 29. De Centrale Bond van Bouwvakarbeiders rekende bijvoorbeeld in 1917 

all  meer dan een uurloon (Wat de organisatie bracht. Een overzicht over het resultaat van 10 jaar werken. 
Centralenn Bond van Bouwvakarbeiders (Amsterdam z.j.) achterzijde omslag). Daar stond wel 
tegenoverr dat de Federatie bij acties wekelijkse loonstortingen aan haar leden oplegde (Jaarverslag 
LFBB 1920, 83). 

93.. Het Bouwvak (20 november 1919) 3. 
94.. Zie bijvoorbeeld: Erik Hansen and Peter A. Prosper Jr, 'The National Arbeids-Secretariaat between 

Twoo Wars: Revolutionary Syndicalism in the Netherlands, 1919-1940', Histoire social-Social History 
277 (1981) 205. 

95.. Zie bijvoorbeeld: Van den Berg, Trade Union Growth, 39-41 
96.. Voor de Nederlandse arbeiders tijdens de crisis van de jaren dertig werd deze conclusie ook getrokken 

doorr Erik Nijhof en Peter Schrage, 'Van bondslokaal tot steunloket: de vakbeweging als sociaal 
vangnett tijdens de economische crisis in Nederland (i929-193 5)', Sociologisch tijdschrift 2 (1984) 260-285. 
Ziee ook: E. Nijhof, P. Schrage en M. Sturkenboom, "Degeesel van onzen tijd". Een onderzoek naar 
werklozenbeleidwerklozenbeleid en werkloosheidsbeleving in de jaren dertig te Utrecht (Leiden 1983). 
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voorzieningenn die de vakverenigingen hadden te bieden. Die zullen buiten de 
werkloosheidsverzekeringg nog een andere bron van aantrekkingskracht gevormd 
hebben,, al zijn daarvoor weinig kwantitatieve bewijzen te vinden. Maar het is 
onbetwistbaarr waar, zegt Concordia Inter Nos in haar jaarverslag over 1908 en 1909, 

datt ons fondsenwezen velen noopt tot aansluiting en ook vaster aan de organisatie bindt. 
'Concordiaa Inter Nos' kan in tal van omstandigheden veel voor hare leden doen; men 
heeftt meer gevoel dat de organisatie iets is wat hun noodig is, maar ook waarmee zij 
beterr de rampen als werkloosheid, ziekte en tal van anderen kunnen lenigen ofbestrijden.97 

Datt sommige Concordia-leden lid waren vanwege de ziekteverzekering wordt 
aangetoondd door het feit dat in 1910 zes leden hun lidmaatschap opzegden omdat zij 
dee vijftigjarige leeftijd hadden bereikt. Bij de timmerliedenvereniging gold namelijk 
dee bepaling dat vanaf dat moment het recht op uitkering bij ziekte verviel.98 Dat was 
dee wat botte manier waarop CtN het klassieke verzekeringsprobleem van de adverse 
selectionselection oploste. Het bieden van een verzekering voor vijfti g plussers zou mogelijk 
betekenenn dat relatief veel van deze 'slechte risico's' lid zouden worden, met het gevolg 
datt de 'goede risico's' zouden opstappen omdat zij de premies voor de uitkeringen 
vann anderen niet wilden opbrengen." 

Dee collega's van de Centrale Bond voor Bouwvakarbeiders hadden trouwens op een 
watt andere manier met advene selection te maken. Toen zij in 1909 voor de vraag 
stondenn of er een werkloosheidsfonds moest worden ingesteld, werd geopperd dat 
hunn ledenbestand tot nu toe vooral uit losse werklieden gevormd werd. Wilden zij 
echterr de arbeiders in vaste dienst aantrekken, dan was een werkloosheidsverzekering 
geenn goed idee. De vaste werknemers zouden niet willen betalen voor de verzekering 
vann de losse collega's, die immers veel meer werkloos zouden zijn.100 Deze voorbeelden 
wijzenn ons erop dat verzekeringen ook een omgekeerde werking kunnen hebben: 
menn kan juist geen li d willen worden van een bond met verplichte verzekeringen, als 
menn zelf relatief weinig risico loopt. 

Naastt deze verzekeringen verleenden de bonden ook op andere wijze diensten aan 
hunn leden. In hoeverre deze het ledental positiefbeïnvloedden kunnen we niet nagaan, 
maarr voor de volledigheid noemen we ze toch even. Zo was Concordia Inter Nos sinds 
288 maart 1905 aangesloten bij het Bureau voor Arbeidsrecht, onderafdeling van de 
AmsterdamseAmsterdamse Bestuurdersbond. Hierdoor konden de leden van CIN kostenloos rechts 
kundigee bijstand krijgen.101 In 1910 constateerde het bestuur dat deze voorziening 
'buitengewoonn nuttig en noodzakelijk' was, omdat er met zeer veel leden kwesties 
voorkwamen,, die door het Bureau uitstekend werden afgehandeld.102 

97.. Jaarverslag CIN, 1 september 1908 tot 1 januari 1910, 6. 
98.. Jaarverslag CIN 1910, 9. 
99.. Zie voor het probleem van de Nederlandse vakbewegingsverzekeringen en de "adverse selection": 

Vann Leeuwen, 'Vakbondszorg', 629. Ook: Van Leeuwen, 'Collective Agreements, Unions and 
Welfaree in the Netherlands', 79. 

100.. De Bouwvakarbeider {3 april 1909) 2. 
101.. Jaarverslag CIN, 1 september 1904 tot en met 31 augustus 1905, 7; Verslagen van den Amsterdamschen 

BestuurdersbondBestuurdersbond en van het Bureau voor Arbeidsrecht over 1905 (z.p., z.j. [1906]), 31. 
102.. Jaarverslag CIN 1910, 28. 
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DeDe oudste leden van Concordia Inter Nos in 1930. IISG, collectie Het Vrije Volk 

Eenn meer informele regeling bij Concordia was dat leden elkaar aan werk trachtten 
tee helpen. Althans, dat was de bedoeling van het bestuur. 'Velen hebben steeds enkel 
diee kameraden aan werk geholpen die lid waren', zo constateerde het tevreden in 
i9io.'°33 En het jaar daarop: 

Hett is hier op zijn plaats om onze leden nogmaals te wijzen op het groote belang, dat 
zijzelf,, de werklooze leden en onze organisatie in haar geheel er bij heeft om elke 
gelegenheidd aan te wenden onze leden aan werk te helpen; [...] het ontlast onze werk-
loozenkass en maakt voor uwe organisatie goede propaganda [...]. 

Dee regeling bood dus meerdere voordelen. De bedoeling was dat iedereen die wist 
waarr timmerlieden konden worden geplaatst dat aan de secretaris doorgaf. Die stelde 
dee leden die zonder werk zaten op de hoogte. Zo kon CIN in 1911 'tal van werklooze 
leden'' aan werk helpen. '°4 

Tott nu toe hebben we alleen stilgestaan bij de incidentele pieken en dalen, maar het 
iss natuurlijk een feit dat de organisatiegraad over de hele periode genomen structureel 
toenam.. De oorzaak is de vinden in een combinatie van factoren. 

Dee eerste hebben we al genoemd: vanaf de introductie van de Wet op het 
Arbeidscontractt in 1909 waren de vakbonden erkende partners bij de totstandbrenging 
vann de collectieve arbeidsvoorwaarden. Een tweede vorm van erkenning kwam toen 
dee overheid via de vakbonden ging bijdragen aan de werkloosheidsverzekering. Het 

103.. Ibidem, 8. 
104.. Jaarverslag CIN 1911, 9. 
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wass niet dat de bonden vóór deze tijd in formele zin illegaal opereerden, maar voor 
velenn zat deze lucht er wel aan, mede door toedoen van werkgevers die hun personeel 
onderr druk zetten om geen lid te worden. Toen de geur van illegaliteit eenmaal 
verdwenenn was, stond de deur naar verdere groei open. Dat gebeurde dan ook. 

Eenn tweede factor is de structurele groei van de economie. Hoewel dat in de bouw 
mett horten en stoten gepaard ging, kwam er in het gezinsbudget gaandeweg meer 
ruimte.. Daardoor werd het vakbondslidmaatschap een steeds minder zware opoffering. 

Daarbijj  komt, en dat is de derde factor, dat de bonden steeds meer te bieden kregen 
aann verzekeringen. Mede door de toenemende bijdragen van de overheid werden 
dee vakverenigingen gaandeweg aantrekkelijker, met als hoogtepunt, zoals we hiervoor 
hebbenn laten zien, de periode 1919-1921. 

Welkee richting? 

Eenn minderheid was dus vakbondslid, en van deze minderheid was een groot deel 
consumerend,, of in elk geval passief lid. Rest de vraag waarom men koos voor de 
confessionele,, moderne, of onafhankelijke richting. 

Voorr de confessionelen is deze vraag het makkelijkst te beantwoorden. De redenen 
omm fid te worden van een vakbeweging zullen voor de leden van de confessionele 
vakverenigingenn in de regel geen andere zijn geweest dan die van degenen die zich 
tot'dee moderne bonden wendden. Maar hun geloof bepaalde de keuze voor een 
katholiekee of christelijke bond. Onder geloofsgenoten voelden zij zich het meest op 
hunn gemak. Bovendien was op deze manier het vakbondslidmaatschap voor hun 
kerkelijkee omgeving acceptabel en respectabel. Kijken we naar bijlage 2, tabel 43, 
dann valt echter op dat de confessionele richting in maar een vak een organisatiegraad 
vann meer dan tien procent bereikt, namelijk bij de timmerlieden vanaf 1913. De 
confessionelenn speelden geen grote rol in Amsterdam. In de navolgende analyse 
beperkenn we ons dan ook tot de moderne en de onafhankelijke richting. 

Dee georganiseerde timmerlieden voelden zich in meerderheid thuis bij de moderne 
organisatie,, in dit geval Concordia Inter Nos. De onafhankelijke vereniging Bewust Streven 
heeftt bij de Amsterdamse timmerlieden nooit een voet aan de grond kunnen krijgen. 
Ookk de schilders organiseerden zich merendeels modern, zij het niet zo uitgesproken 
alss de timmerlieden. Bij de stukadoors lag de verhouding modern/onafhankelijk 
ongeveerr half om half. De metselaars, opperlieden en grondwerkers voelden zich het 
bestt thuis bij de onafhankelijke vakbeweging, de laatstgenoemden wel het meest 
opvallend. . 

Waaromm is dat zo? Het ligt voor de hand het antwoord te zoeken in de verschillen, 
diee de uitoefening van de beroepen met zich meebrengen. We hebben geprobeerd 
dezee samen te vatten in het tabel 36. Om te beginnen zien we dat de geschoolde 
werkliedenn zich eerder tot de moderne vakbeweging aangetrokken voelen dan de 
ongeschooldee arbeiders. Daarbij moet worden aangetekend dat in de mate van 
geschooldheidd gradaties vallen aan te brengen. 
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TabelTabel 36: Kenmerken van de zes belangrijkste bouwvakken 191&05 

Vak k 

Timmerlieden n 

Schilders s 

Stukadoors s 

Metselaars s 

Opperlieden n 

Grondwerkers s 

M / O O 

81/19 9 

65/35 5 

55/45 5 

20/80 0 

12/88 8 

2 /98 8 

Scholing g 

+++ + 

++ + 

++ + 

++ + 

+ + 

+ + 

Dienstverband d 

Winkel// aannemer 

Gespecialiseerdd bedrijf 

Gespecialiseerdd bedrijf 

Vi aa ploegbaas 

Vi aa ploegbaas 

Vi aa ploegbaas 

Vastee dienst 

+++ + 

++ + 

++ + 

+ + 

+ + 

+ + 

Stukwerk k 

+ + 

++ + 

+++ + 

+++ + 

+++ + 

++ + 

Bron:: Zie bijlage 2, tabel 43 en 44 

Timmerliedenn zijn het best opgeleid. Stukadoors, metselaars en schilders worden ook 
tott de geschoolde vaklieden gerekend, al hebben zij hun vak meestal in de praktijk 
geleerd.. Men zou hen ook geoefend kunnen noemen. Opperlieden en grondwerkers 
zijnn ongeschoold, alhoewel de opperman wel iets meer deed dan sjouwen. Zo moest 
hijj  bijvoorbeeld weten hoe steigers te bouwen en specie te maken.100 Verder kwam 
hett voor beide beroepen vooral aan op spierkracht en uithoudingsvermogen. 
Grondwerkerss vormden waarschijnlijk het slechtst opgeleide contingent bouwvakkers. 
Inn hoofdstuk 8 zagen we al hoe grondwerkersvoorman De Rijk in 1911 opmerkte 
datdat een groot deel van zijn achterban niet kon lezen. Dat zou kunnen kloppen, als 
wee de volgende cijfers in beschouwing nemen, ontleend aan het rapport van de 
commissiee die in 1927 onderzoek deed naar de werkloosheid in Amsterdam.107 

TabelTabel 37: Opleidingsniveau werkloze Amsterdamse bouwvakkers 1927 

Timmerlieden n 

Schilders s 

Stukadoorss en witters 

Metselaarss en voegers 

Opperliedenn en sjouwers 

Grondwerkerss en heiers 

N N 

618 8 

266 6 

89 9 

181 1 

430 0 

282 2 

All ee klassen 
lageree school 

doorlopen n 

89,8% % 

75,6% % 

64,0% % 

70,2% % 

54,7% % 

43,3% % 

Verder r 
dagonderwijs s 

genoten n 

27,0% % 

18,8% % 

3,4% % 

8,3% % 

3,3% % 

1,8% % 

Verderr avond-
onderwijss genoten 

74,8% % 

45,5% % 

6,7% % 

35,4% % 

8,1% % 

3,5% % 

Bron:: Rapport der Commissie van Onderzoek naar den omvang en de feitelijke beteekenis der werkloosheid te 

Amsterdam,Amsterdam, Amsterdam 1927 

105.. M / 0 = Modem/onafhankelijk. Verhouding op basis van ledentallen in december 1918. In de kolom 
dienstverbandd is aangegeven welk soort aanstelling overheersend was. De plusjes duiden aan in welke 
matee men verhoudingsgewijs geschoold was, in vaste dienst was, en stukwerk verrichtte. 

106.. Op Hechte Fundamenten, 120. 
107.. Rapport der Commissie van Onderzoek 1927, 96-99 
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Err is dus nogal wat verschil. Inderdaad had in 1927 van de geënquêteerde grondwerkers 
nogg niet de helft de lagere school doorlopen. Een gedeelte van hen zal niet, of in elk 
gevall  niet goed, hebben kunnen lezen. En in 1911 heeft dat percentage zeker niet 
hogerr gelegen. Aan de andere kant van het spectrum staan de timmerlieden, waarvan 
niett alleen bijna negentig procent de lagere school heeft doorlopen, maar ook een 
groott gedeelte een vervolgopleiding heeft gehad. 

Kijkenn we vervolgens naar de manier waarop de werklieden aan het bouwbedrijf 
verbondenn zijn, dan lijk t het er op dat degenen die een voorkeur tonen voor de 
modernee vakbeweging doorgaans een vastere band hebben met het bedrijf waarvoor 
zee werken. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat in 1910 ongeveer een derde van 
dee timmerlieden werkzaam was in timmerwinkels, een derde in de eigenbouw, en 
dee rest via reguliere aannemersbedrijven in de nieuwbouw werkte. Deze laatstgenoemde 
bedrijvenn waren vaak gecombineerd met een timmerwinkel. We mogen dus aannemen 
datt een flink gedeelte van de timmerlieden, zeker de helft, in vaste dienst was bij hun 
baas. . 

Datt geldt ook voor de schilders. De meeste vaklieden opereerden vanuit een 
burgerwinkel,, die bovendien redelijk kleinschalig was. Niettemin waren er onder hen 
ookk wel losse werklieden: de in hoofdstuk 3 genoemde 'ongeschoolde, snelle 
smeerders',, die meestal in de revolutiebouw werkzaam waren. 

Ookk bij de stukadoors was het kleinbedrijf overheersend. De stukadoorspatroons 
warenn vaak als onderaannemer bij bouwwerken betrokken. Toch werden stukadoors 
ookk wel op losse basis ingehuurd. Ze waren over het algemeen kort op een bouwwerk 
aanwezigg en werkten in een gejaagd tempo, meestal op tariefbasis. Omdat hun 
werkzaamhedenn doorgaans snel voltooid waren, moesten de 'losse' stukadoors vaak 
vann patroon en werkgemeente wisselen. Tussentijds werd niet zelden loonverlies 
geleden.108 8 

Metselaarss en opperlieden werkten bijna uitsluitend in de nieuwbouw, en - zoals 
bleekk het onderzoek van De Vroede en Muller uit 1910 — vooral in de eigenbouw. 
Zee werden gewoonlijk rechtstreeks door de aannemer gecontracteerd, meestal via 
eenn ploegbaas. En net als het stukadoorswerk leenden het metselen en opperen zich 
uitstekendd voor tariefwerk. De binding met het bedrijf waarvoor de metselaars en 
opperliedenn werkten, was logischerwijs niet groot. Met de grondwerkers was het 
doorgaanss hetzelfde gesteld. Ze traden voor de duur van een werk via een ploegbaas 
inn dienst van de aannemer, hetzij op tariefbasis, hetzij in dagloon. Ook bij hen was 
dee binding met hun baas gering. 

Geschooldee arbeiders met relatief veel binding aan hun patroon gaven dus de 
voorkeurr aan de moderne vakbeweging. Ongeschoolde, losse arbeiders wendden zich 
lieverr tot de onafhankelijken. Bepaalt nu de scholing of het arbeids verband de keuze? 
Beide,, al wordt in de literatuur vooral op het laatste gewezen. Marcel van der Linden 
enn Wayne Thorpe bijvoorbeeld stellen dat internationaal gezien vooral landarbeiders, 
bouwvakkers,, havenarbeiders en gaswerkers zich tot de syndicalistische beweging 
aangetrokkenn voelden. Zij hadden gemeen dat ze veel van werkgever veranderden. 
Zee waren dus niet afhankelijk van één patroon en hadden minder te verliezen dan 

108.. Op Hechte Fundamenten, 147. 
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dee arbeiders die een vaste baan hadden. Om iets te bereiken moesten ze snel handelen, 
wantt hun arbeidstermijn was zo weer voorbij. Er was geen tijd voor een lange-termijn-
strategie.. Vandaar dat het syndicalistische programma van directe actie voor de losse 
arbeiderss aantrekkelijk was.109 

Inderdaadd hadden veel metselaars, opperlieden en grondwerkers met andere 
omstandighedenn te maken dan de meeste timmerlieden en schilders. Men stond op 
veell  grotere afstand van de baas. De ondernemer, vaak eigenbouwer, was uit op winst 
enn niet veel anders. Hij vertoonde zich nauwelijks op het werk en üet de dagelijkse 
leidingg over aan voorlieden. Dat gaf een heel ander soort arbeidsverhoudingen. Ook 
dee arbeiders hadden de neiging te halen wat er te halen viel. Zij stonden bovendien 
opp tarief, wat vaak aanleiding gaf tot onderhandelingen, discussie en onaangenaam-
heden.. In deze harde sfeer gedijde een strijdvereniging als de LFB goed. 

Interessantt is trouwens dat zowel de onafhankelijke als de moderne vakbeweging 
nalietenn het verband te leggen tussen de aard van het dienstverband en de keuze voor 
dee vakbondsrichting. Het moderne vakbondsblad de De Bouwvakarbeider bijvoorbeeld 
analyseerdee in 1913 het ledenbestand van de concurrentie, maar kwam met een heel 
anderr soort verklaring: 

Wanneerr de arbeiders voor het eerst beginnen te ontwaken, interesseert het hun zeer weinig 
waarr zij zich organiseren. De organisatie die hen wakker maakt of op een andere manier 
eenn voordeel schijnt te hebben is in hun oog de beste. Verschillen tusschen organisaties 
overr de organisatie-vormen, taktiek, discipline, Centralisatie of Federatie gaan langs hen 
heen,, zonder hen ook maar eenigszins te beroeren. Eerst langzamerhand gaan ze, althans 
enkele,, zich onledig houden met soortgelijke kwesties. Tot zoolang gaan ze of af op den 
schijn,, of ze vragen naar de goedkoopste weg. In beide gevallen voelen zulke pas tot eenig 
bewustzijnn komende menschen zich het meest aangetrokken tot de Landelijke Federatie. 
[...]]  Praktisch gaat het met de massa van de arbeiders zoo: ze komen op een vergadering 
vann de Vrijen en horen over niet veel anders boomen, dan over de noodzakelijkheid om 
strijdd te voeren tegen uitbuiting en onderdrukking. Dat staat hen aan [...]'I0 

Ingewikkeldee organisatorische en ideologische kwesties gaan de potentiële leden boven 
dee pet, zegt het periodiek dus. Daarom gaan ze af op hun gevoel, en/of kiezen de 
goedkoopste.. Dat kunnen we ons inderdaad voorstellen. Wat de lage contributies 
betreft:: de leden van de LFB hechtten daar bepaald grote waarde aan. Elk voorstel dat 
eenn contributieverhoging tot gevolg zou kunnen hebben kon binnen de Federatie op 
flinkeflinke tegenstand rekenen. In november 1919 zagen we hoe in verband met de 
werkloosheidsverzekeringg inderdaad veel mensen voor de LFB kozen vanwege de lage 
contributie,, dus op zekere momenten speelde dit inderdaad een rol. 

Datt mensen voor de onafhankelijke beweging kozen op gevoel is ook in lij n met 
onzee eerdere waarnemingen. We zagen al dat de meeste vakbondsleden niet 
geïnteresseerdd waren in organisatorische kwesties of ideologische beschouwingen. 
Jaarvergaderingenn en cursusbijeenkomsten werden door weinigen bezocht, referenda 
kregenn nauwelijks respons en de vakbondsbladen las men slecht.1" Het syndicalistische 

109.. Van der Linden en Thorpe, Revolutionary Syndicalism, 7-9. 
110.. De Bouwvakarbeider (17 mei 1913) 2. 
i n .. Over de jaarvergaderingen, referenda en vakbondsperiodieken hebben we het gehad. Wat de 
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gedachtegoed,, voor zover van toepassing op de LFB-bonden, zal de meeste leden koud 
gelatenn hebben. Het was de sfeer en de cultuur van de onafhankelijke beweging, die 
hunn aansprak. We hebben in hoofdstuk 8 laten zien dat de onafhankelijke beweging 
hoofdzakelijkk een verzetskarakter droeg. Dat vooral de in meerdere opzichten laag 
gewaardeerdee beroepsgroepen als opperlieden en grondwerkers zich hierdoor 
aangesprokenn voelden is zeer wel denkbaar. In hoofdstuk 7 kwam dat naar voren. We 
sprakenn toen over culturele sferen of subculturen. De verzetscultuur bood een 
compensatiee voor het gebrek aan respect dat de losse, ongeschoolde arbeiders in de 
maatschappijj  en op hun werk ondervonden. Zo was de directe-actie-staking een 
welkomee uiriaatklep, die de gelegenheid bood frustraties en verzetsdrang op elk gewenst 
momentt om te zetten in een min of meer legitieme aanslag op dee werkgever. De LFB-
cultuurr was rauwer, gewelddadiger en minder gecontroleerd dan die van de moderne 
bonden.. Bouwvakkers vormen '[...] een ruw, strijdlustig volkje, dat niet van lange 
redenatiess houdt,' zei de LFB zelf, en dat gold vooral voor hun eigen leden. 

Dee moderne vakbeweging sprak niet het gevoel aan, maar de ratio. De moderne 
cultuurr was gebouwd op beheersing en discipline, burgerlijke waarden eigenlijk. Het 
modernee vakbondslid moest zijn emoties juist weten te beheersen. Hij moest discipline 
betrachten.. Hij diende te luisteren naar het bestuur en weerstand te bieden tegen 
neigingenn het gereedschap erbij neer te gooien als daarvoor aanleiding was. Daarvoor 
moestt hij op de koop toe een hogere contributie betalen. De redeneringen die daar 
achterr zaten, moest je kunnen begrijpen. En die discipline moest je kunnen opbrengen. 
Eenn betere scholing gaf daarbij een voorsprong, zowel bij het gebruik van de hersenen 
alss bij het betrachten van discipline. Iemand die het kon opbrengen gedurende vijf 
jaarr vijf keer in de week na een lange werkdag de avondschool te bezoeken wist wat 
disciplinee was. Vaklieden als timmerlieden en schilders werden door de moderne cultuur 
aangesproken;; hun normenstelsel stond in wezen dichter bij dat van de burgerij dan 
datt van hun ongeschoolde collega's. 

Dee binding met een bedrijf of patroon deed de rest. Een arbeider die jaren achtereen 
bijj  een bedrijf werkt, identificeert zich daarmee. Zeker als het kleine bedrijfjes zijn, 
waarr de patroon letterlijk en figuurlijk dicht bij zijn werknemers staat. In de bouw 
wass dit vaak het geval. Sommige timmerlieden, schilders en in iets mindere mate 
stukadoorss trokken dag in dag uit met hun baas op. Zij kenden zijn problemen en 
hijj  kende de hunne. Het was voor de baas soms net zo goed sappelen als voor zijn 
gezellen.. Sommige werklieden hadden de ambitie zelf patroon te worden.uz In zo'n 
situatiee zullen de directe-actie-staking en de verzetscultuur van de LFB waarschijnlijk 
minderr hebben aangesproken dan de belangenbehartiging en het dienstenpakket van 
dee modernen, als de vakbond sowieso al aansprak. 

cursusvergaderingenn betreft: de cursussen van de Centrale Kommissie voor Arbeidersontwikkelingen 
werdenn getuige de jaarverslagen van CIN (1910, 1913) bijvoorbeeld slecht bezocht. 

112.. We zagen al dat bij Concordia Inter Nos regelmatig timmerlieden hun lidmaatschap opzegden omdat 
zee patroon werden. Volgens Andries Leusink leenden ook het stukadoors- en het schildersvak zich 
err gemakkelijk toe om 'voor zichzelf te beginnen. Het bedrijfskapitaal hoefde niet groot te zijn, 
voorall  niet als de hoofdaannemer zorgde voor de bouwmaterialen. Op Hechte Fundamenten, 147. 
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Zoo is voor timmerlieden en schilders enerzijds, en opperlieden en grondwerkers 
anderzijdss hun voorkeur dus goed verklaarbaar. Hetzelfde kan gezegd worden van 
dee half-om-half verdeling bij de stukadoors, die zowel ongeschoolde als geschoolde 
arbeiderss herbergden, en ongeveer evenveel burgerwerk als nieuwbouwprojecten 
deden.. Voor de metselaars ligt hun massale keuze voor de onafhankelijke beweging 
opp het eerste gezicht wat minder voor de hand. Een goede metselaar stond te boek 
alss een geschoold arbeider, die van alle bouwvakkers meestal het hoogste weekloon 
verdiende.. Hij was trots op zijn beroep en stond naar zijn idee 'aan de spits van de 
bouwarbeiders'."33 Toch verschilde zijn mentaliteit ontegenzeggelijk met die van de 
timmerlieden,, althans volgens de timmerman Andries Leusink. Een timmerman is 
bedachtzaam,, zegt Leusink, en die bedachtzaamheid vloeit voort uit de aard van het 
werk.. Elke verkeerd gezette potloodstreep kan geld kosten. Bij het metselwerk komt 
hett echter vooral aan op vlugheid en routine. Als hij een steen verkeerd afhakt, grijpt 
hijj  gewoon een andere en verwerkt de brokken van de eerste in de achterlaag. Dit 
verschill  komt ook tot uiting in de keuze van de organisatie, aldus Leusink: 'De directe-
actiemethoden,, zoals deze in de vakbeweging van vóór 1906 werden toegepast, kwamen 
wonderwell  overeen met de aard van de metselaars en opperlieden en met de gebruiken 
opp het werk."14 De metselaars konden aanvankelijk met hun directe-actiestakingen 
inderdaadd successen boeken. Mede daarom bleef hun vereniging Door Verbroedering 
VerbeteringVerbetering in het syndicalistische kamp, toen in het eerste decennium van de twintigste 
eeuww de waterscheiding tussen modern en onafhankelijk zich voltrok. En daarom 
voeldenn waarschijnlijk weinig metselaars zich in 1906 geroepen over te stappen naar 
dee nieuwe, moderne Centrale Bond van Bouwvakarbeiders. 

Datt brengt ons op twee andere, deels verweven punten: de rivaliteit tussen de 
verschillendee beroepsgroepen in de bouw en de kritische massa, die ertoe leidt dat 
organisatiess hun overwicht in een bepaalde beroepsgroep behouden. In hoofdstuk 
77 lieten we zien dat bepaalde groepen, zoals de timmerlieden, zich superieur achtten 
aann de overige bouwvakkers. Zo was er een hele hiërarchie, waarbij overigens niet 
iedereenn het eens was over de rangorde. Metselaars hadden wat dat betreft ook vrij 
hogee aspiraties. Maar hun stukwerk stond vaak wel ter beoordeling van opzichters 
diee van huis uit timmerman waren. Het is goed denkbaar dat de rivaliteit tussen de 
beroepsgroepenn voortgezet werd in het vakbondslidmaatschap. Op een bepaald moment 
ontstaatt dan de situatie dat leden van een bepaalde beroepsgroep zichh bijna automatisch 
tott de 'bijbehorende' vakbondsrichting wenden, als ze zich willen organiseren. Men 
onderscheiddee zich daarmee bewust van de andere beroepsgroepen en zocht aansluiting 
bijj  de meerderheid van de vakgenoten. Vooral bij timmerlieden en metselaars kan 
ditt gespeeld hebben. Het is opnieuw het verhaal van de culturele sferen uit hoofdstuk 7, 
datdat hier opgaat. 

Zodraa een vakvereniging van een bepaalde richting binnen een beroepsgroep het 
overwichtt heeft, moet er veel gebeuren om deze hegemonie te doorbreken. Op de 
werkenn gingen de bouwvakkers vooral met vakgenoten om, en als de georganiseerden 
daaronderr zich allemaal tot een bepaalde richting bekeerd hadden, diende een 

113.. Ibidem, 120. 

114.. Ibidem, 123. 
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nieuwelingg sterk in zijn schoenen te staan om een andere richting te kiezen. Zo werd 
dee status-quo gehandhaafd: de Amsterdamse verhoudingen van 1906 zijn in 1920 nog 
weinigg veranderd. 

Wee hebben hiermee een beeld geschetst van de organisatielust der Amsterdamse 
bouwvakkers.. Die was niet al te groot. Rond 1920 overschreed de organisatiegraad 
inn enkele vakken net de helft van het aantal beroepsbeoefenaren; in de jaren ervoor 
enn erna was het minder. De redenen waarom een groot gedeelte van de 
bouwvakarbeiderss zich niet organiseerde, liepen uiteen. Sommigen onder hen hadden 
dee vakbond niet nodig. Zij waren goede werkers, hadden een uitstekende 
verstandhoudingg met hun baas en verdienden redelijk en regelmatig. Het was een 
typee waarover dee vakbonden uit propagandistische overwegingen niet graag spraken. 
Eenn tweede groep had een uitgesproken afkeer van de bonden, en van de 
arbeidersbewegingg in het algemeen. Het geruzie en de 'oproerkraaierij' stonden hen 
niett aan. De vakverenigingen waren in hun visie 'socialistisch' of om andere redenen 
suspect.. Maar bovenal: vakbondsacties veroorzaakten dat ze zo nu en dan gedwongen 
zonderr werk zaten, met alle gevolgen van dien. Hun gezinnen leden daaronder. Om 
dezee redenen waren veel vrouwen overigens ook niet al te enthousiast over de vakbond. 
Dezee hield bovendien hun mannen van huis en kostte nog geld ook. Geld dat ze in 
hett kader van het gezin beter hadden kunnen gebruiken, voor voedsel of kleding 
bijvoorbeeld.. Dat vonden sommige werklieden sowieso, en onder de verklaring dat 
dee bond 'niets gaf of dat er 'nu eenmaal bazen en knechten moesten wezen' weigerden 
zijj  categorisch lid te worden. Anderen geloofden wel degelijk dat de bonden nuttig 
werkk verrichtten, maar beredeneerden dat deze dat ook wel zonder hun bijdragen 
zoudenn doen. Freeriding heet dat, in sociaal-wetenschappelijke termen. 

Sommigenn meldden zich aan als lid als zij daarvan onmiddellijk de vruchten konden 
plukken,, bijvoorbeeld bij een naderende periode van werkloosheid. Als het gevaar 
gewekenn was, zegden ze het lidmaatschap net zo makkelijk weer op. Het ledenverloop 
inn bepaalde verenigingen was dan ook aanzienlijk. Elk jaar verdween twintig tot vijfti g 
procentt van de leden weer, afhankelijk van de omstandigheden. 

Dee minderheid die langdurig lid werd van een vakvereniging: waarom deed deze 
datt eigenlijk? Doorgaanss niet uit al te principiële overwegingen. De meeste vakbonds-
ledenn ontplooiden geen of nauwelijks activiteit binnen de vereniging. Vergaderingen 
werdenn slecht bezocht, vakbondsbladen las men matig en de bestuurders moesten de 
grootstee moeite doen het nodige kader te vinden. Het ziet er dan ook naar uit dat een 
aanzienlijkk deel van de bondsleden bestond uit consumenten, die geïnteresseerd waren 
inn het verzekeringspakket en de andere materiële voordelen, die de verenigingen boden. 
Dee ledentoeloop die plaatsvond op momenten dat een voordelige werkloosheids-
verzekeringg werd geboden, vormt hiervoor een tamelijk overtuigende aanwijzing. Niet 
zeldenn kon in zo'n periode een verdubbeling van het ledental geregistreerd worden. 

Dee confessionele vakbonden trokken in Amsterdam niet veel leden. We nemen 
aann dat de weinigen die voor een katholieke of christelijke vakvereniging kozen, dat 
dedenn omdat ze katholiek of christelijk waren. De moderne en de onafhankelijke 
vakbewegingg trokken elk hun eigen publiek. De meer op het gevoel werkende 
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onafhankelijkee beweging trok vooral de ongeschoolde, losse arbeiders, degenen die 
gewoonlijkk in de nieuwbouw werkzaam waren. De directe-actietactiek van de 
onafhankelijkenn sloot goed aan bij de korte, vluchtige dienstverbanden van de 
metselaars,, opperlieden en grondwerkers. Geschoolde werklieden als timmerlieden 
enn schilders voelden zich eerder door de nieuwe, moderne beweging aangesproken. 
Dezee vroeg meer van haar leden, zowel in financieel opzicht als qua discipline. Gevoel 
speeldee hierbij een veel kleinere rol. De timmerlieden en schilders waren bovendien 
meestall  op een andere, vastere manier verbonden aan hun bedrijf. 

Zoo kwamen in dit hoofdstuk veel bevindingen uit eerdere hoofdstukken weer terug. 
Dee structuur van het bedrijf, zoals geschetst in het eerste deel, bleek van invloed te 
zijnn op de voorkeuren voor de onafhankelijke of moderne vakbeweging. Het 
gezinsbudget,, een belangrijk onderwerp van het tweede deel, het ons zien wat voor 
eenn opoffering het vakbondslidmaatschap financieel betekende. Het verhaal over de 
culturelee sferen uit hoofdstuk 7 bood een kader om de keuzes voor de vakbewegingen 
tee kunnen begrijpen. En dat gold ook voor de bevindingen met betrekking tot het 
karakterr van de vakbonden zelf, die gegeven werd in hoofdstuk 8. Zo viel de puzzel 
inn elkaar. We kunnen de eindbalans gaan opmaken. 




