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Samenvattingg en conclusie 

Dee bouwvakken en de opkomst van de markteconomie 

Volgenss Charles Till y heeft de sociale geschiedenis tot taak de verbindingen tussen 
dee grote structurele veranderingen en die in het dagelijks leven te bestuderen. Dat 
hebbenn we geprobeerd te doen. De Amsterdamse bouw had ons op dit gebied veel 
tee bieden, al brengt deze keuze natuurlijk wel een concentratie op mannelijke arbeiders 
mett zich mee. Een grote structurele verandering kwam in de jaren zeventig van de 
negentiendee eeuw tot stand: kapitaal, concurrentie en het marktprincipe deden hun 
intredee in het bouwvak. Dat had een reeks van gevolgen, die als een raderwerk in 
elkaarr bleken te grijpen. Het werk zelf werd anders, evenals de loonvorming. 
Werkloosheidd vormde nu een constante dreiging en het eergevoel van bepaalde groepen 
bouwvakkerss kwam op de tocht te staan. De verhouding tussen patroons en gezellen 
wijzigde,, werknemers- en werkgeversorganisaties kwamen van de grond. Tegen die 
achtergrondd moesten de arbeiders en hun gezinnen keuzes maken. Hoe voorzagen 
zee zich van een inkomen en hoe moesten ze omgaan met risico's als werkloosheid 
enn ziekte? Werden ze lid van een vakbond of niet? En van welke? Het gezinsbudget 
speeldee bij die keuzes een belangrijke rol. Maar tevens waren daarbij zaken als eer 
enn zelfrespect in het geding. Dat is ook de reden waarom beroepsgroepen tot 
verschillendee keuzes komen. Het raderwerk, hier in telegramstijl geschetst, zal hieronder 
inn uitgebreidere vorm nog eens de revue passeren. Naar we hopen zullen de 
samenhangenn daarbij duidelijk worden. 

Vóórr de jaren zeventig van de negentiende eeuw werden huizen gewoonlijk op 
bestellingg bebouwd. Een timmerbaas en zijn gezellen gingen dan aan de slag. Ze 
huurdenn waar nodig metselaars, stukadoors en schilders in, en brachten de kosten per 
gewerktee dag in rekening. Dat leidde tot goede producten, maar tevens tot hoge kosten 
voorr de opdrachtgever. Deze wist bovendien van te voren niet waar hij aan toe was. 

Inn de weg- en waterbouw, waar het meestal ging om grote werken in de publieke 
sector,, was daarom al zeker sinds de zeventiende eeuw een ander systeem in zwang 
geraakt.. Het werk werd daar aanbesteed. Belangstellenden moesten van te voren opgeven 
voorr welke som zij het werk zouden kunnen uitvoeren. Meestal koos men dan voor 
dee laagste inschrijver. Deze verplichtte zich de afgesproken prijs na te komen. Zo werd 
hett risico verlegd van de opdrachtgever naar de aannemer, en zorgde de concurrentie-
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werkingg voor de laagst mogelijke prijs. In de achttiende en negentiende eeuw werden 
aanbestedingenn ook in toenemende mate gebruikt bij grote gebouwen. 

Dee woningbouw vormde nochtans de grootste sector. Aanbesteden kwam daar 
halverwegee de negentiende eeuw nog nauwelijks voor. Een fundamenteler wijziging 
lagg daar echter in het verschiet: het produceren voor de anonieme markt. Een 
belangrijkee voorwaarde om dit mogelijk te maken werd in de jaren vijfti g vervuld, 
namelijkk de opkomst van het hypotheekwezen. Sinds die tijd hoefde men niet meer 
perr se over eigen geld te beschikken om een bouwwerk te laten neerzetten. 

Maarr produceren voor de markt is pas zinvol als er voldoende vraag naar het product 
is.. Dat gebeurde in de jaren zeventig: de bevolking van Amsterdam breidde zich 
explosieff  uit en de nieuwkomers hadden huizen nodig. Een grote ondernemingslust 
ontstond.. Eigenbouwers lieten hele blokken woningen verrijzen, die als het meezat 
vervolgenss met winst verkocht werden. Meestal bouwden de nieuwe ondernemers 
mett geleend geld. Grondspeculanten of hypotheekbanken namen dikwijl s zelf het 
initiatieff  en zochten bouwondernemers aan. Zo ontstond de speculatie- of revolutiebouw: 
projectenn van kapitaalloze ondernemers die voortdurend op de rand van het faillissement 
verkeerden.. In de sfeer van zakelijkheid en concurrentie, die zo ontstond, ging men 
buitenn de eigenbouw nu bijna volledig op het aanbestedingssysteem over. 

Ditt alles had ventrekkende gevolgen voor het bouwbedrijf. Door de concurrentie 
enn de kleine marges ontstond de neiging de kosten zoveel mogelijk te drukken. Dat 
hadd verschillende effecten: 

-- Zowel aannemers als eigenbouwers hadden er belang bij de lonen zo laag mogelijk 
tee houden. Hoe lager de lonen, des te beter de kans van de ondernemer te overleven 
enn iets te verdienen. 

—— De patroons probeerden de arbeidsprestaties van hun werknemers zoveel als mogelijk 
opp te voeren. Dat gebeurde op twee manieren: de toepassing van tarief- of stukwerk 
enn het vergroten van de discipline. Het waren adequate middelen. De arbeiders 
gingenn inderdaad veel harder werken. 

—— Men ging op zoek naar methodes om de efficiëntie te verhogen. Dat leidde tot 
mechanisatiee en arbeidsdeling. Er kwamen timmerfabrieken en sweatshops, die 
kant-en-klaree elementen vervaardigden. Verder werd het voordelig gemakkelijk 
enn moeilijk werk uit elkaar te trekken, zodat men de minder geschoolde arbeid 
lagerr kon belonen. Zo ontstond een toenemend aantal beroepen en specialisaties. 

-- Zodra hun werk op een project was afgelopen, werden de arbeiders onmiddellijk 
ontslagen.. De beroepsgroepen die het vooral van nieuwbouw moesten hebben, 
zoalss metselaars, opperlieden, stukadoors en grondwerkers, stonden dus meestal 
inn een los dienstverband tot hun patroon. Andere groepen, zoals timmerlieden en 
schilders,, deden naast nieuwbouw ook reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. 
Zijj  waren vaak vast verbonden aan een timmer- of schilderswinkel. In hun kringen 
dedenn de harde omstandigheden van de eigenbouw zich dus in mindere mate gelden. 

Doorr de verbinding met de geldmarkt werd de bouw conjunctuurgevoelig. Dat 
merktenn de bouwvakkers voortdurend. Conjunctuur betekende dat er in het dagelijks 
levenn goede tijden en slechte tijden waren. Tariefwerk kon in goede tijden uitstekende 
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verdienstenn opleveren, zoals in de jaren zeventig van de negentiende eeuw, of vlak 
naa de Eerste Wereldoorlog. Als een bouwvakker in zo'n periode veel wilde verdienen, 
dann werkte hij hard. En als hij wat minder geld nodig had, deed hij het wat rustiger 
aan.. In de jaren zeventig bijvoorbeeld vonden sommige werklieden een driedaagse 
werkweekk wel voldoende. Zij konden zich dit permitteren. Ten opzichte van de 
werkgeverss beschikten de arbeiders bij hoogconjunctuur over een effectief machts-
middel:: schaarste op de arbeidsmarkt. Zo konden ze bij loononderhandelingen en 
opp de bouwplaats de zaken redelijk naar hun hand zetten. 

Wass de conjunctuur echter niet in topconditie, dan traden de minder aangename 
aspectenaspecten van de nieuwe tijd aan het licht. Er was dan een overschot aan bouwvakkers 
opp de arbeidsmarkt, dus de patroons konden met het aloude adagium 'voor jou tien 
anderen'' de arbeiders min of meer hun wil opleggen. Dat had gevolgen voor de hoogte 
vann de stuklonen. De arbeiders moesten dan lang en hard werken om tot een 
aanvaardbaarr weekloon te komen. Ze dienden zich bovendien te schikken naar de 
regelss die de werkgevers in toenemende mate stelden: vaste werktijden, geen 
drankgebruikk tijdens de arbeid, geen 'spontane' pauzes, enzovoort. Vaklieden moesten 
somss hun trots inslikken en zich tevreden stellen met ongeschoold werk. En een geringe 
rentestijgingg kon al tot gevolg hebben dat de eigenbouw niet meer rendeerde. In 1907 
enn 1908 was dat bijvoorbeeld het geval. Dat betekende dus werkloosheid en, over 
dee hele linie, een toenemende bestaansonzekerheid. 

Aann de andere kant zorgden de Amsterdamse stadsuitbreidingen van de jaren zeventig 
enn later voor meer werk dan de plaatselijke arbeidsmarkt aankon. Veel bouwvak-
arbeiderss waren dan ook immigranten, vaak uit Brabant of Friesland. Meestal afkomstig 
uitt een kleine, overzichtelijke gemeenschap, bevonden ze zich nu ineens in een totaal 
anderee situatie. Dat bracht ontworteling met zich mee, die gecompenseerd werd door 
hett aangaan van nieuwe banden. Men zocht die in de buurt en bij vakgenoten, het 
laatstee al dan niet in de vorm van een officieel organisatorisch verband. Binnen de 
nieuwee wereld van de bouwvakkers ontstonden groeperingen en groepsculturen die 
voorall  werden bepaald door de specifieke omstandigheden van het beroep dat men 
uitoefende.. Zo lijken losse dienstverbanden, periodieke werkloosheid en een lage 
opleidingsgraadd soms te leiden tot een 'verzetscultuur'. Sommige arbeiders voelden 
dee behoefte zich tegen de bestaande orde te verzetten. Dat ging soms gepaard met 
rumoerigee vergaderingen en gewelddadig optreden, maar ook met drankgebruik en 
anderee onregelmatigheden op het werk. Het waren vooral de losse, laaggeschoolde 
arbeiderss die aan 'maandag houden' deden, en het was ook deze categorie die zich 
voeldee aangetrokken tot de verzetshouding van de onafhankelijke (syndicalistische) 
vakbeweging.. De geschoolde vaste arbeiders treffen we eerder aan bij de moderne 
bonden.. Bij hen lijk t eerder sprake van een 'aanpassingscultuur', die leidde tot de 
omarmingg van de normen en waarden die in de hogere strata van de maatschappij 
werdenn gehanteerd. De meeste arbeiders echter hadden het op geen van de vakbonden 
begrepenn en bleven ongeorganiseerd. 

Dee keuzes hebben vaak te maken met gevoelens van 'eer' of'respect', die naar onze 
meningg een niet te onderschatten drijfveer in het mannelijke arbeidersleven vormden. 
Dee vaste, geschoolde arbeiders hadden meer mogelijkheden hun zelfrespect te bewaren 
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dann hun losse en minder geschoolde collega's. Zij waren bijvoorbeeld minder werkloos. 
Datt was namelijk geen benijdenswaardige situatie. Niet met eigen handen het brood 
voorr het gezin kunnen verdienen streek op gevoelige wijze in tegen het mannelijk 
eergevoel.. 'De werkloosheid heeft ons grimmig te pakken en helaas, velen onzer laten 
zichh daardoor overmeesteren', zo stelde een vakbondsbrochure in 1909. 'Dat is geen 
mannenwerk."mannenwerk." Een man werd niet graag bij de lommerd gezien, om van een confrontatie 
mett de armenbezoeker maar te zwijgen. En voor de vrouw zat er vaak weinig anders 
opp dan uit werken te gaan. Beide echtelieden ondergingen dit als een schande. Het 
hoordee niet zo, en het ging in de jaren tien en twintig steeds minder zo horen. 

Verderr werden de arbeiders in de nieuwbouw over het algemeen met minder respect 
bejegendd dan het personeel van de timmer- of schilderwinkels. Voorlieden stonden 
opp de bouwplaatsen met veel verbaal geweld de boel op te jagen. Het stukwerk bood 
weinigg gelegenheid vakwerk te leveren, zo de werknemer daar qua kundigheid al 
toee in staat was. En privaten en drinkwater ontbraken nogal eens, om van bouwketen 
maarr te zwijgen. Bij de timmerlieden en schilders was het anders, althans bij een 
gedeeltee van hen. Zij stonden dicht bij hun baas en werkten soms samen met hem 
op.. Bij reparaties en onderhoud gingen ze zelfstandig naar klanten, bij wie ze netjes 
moestenn optreden. Hun vakwerk werd gewaardeerd. Zij hadden ook de mogelijkheid 
tott sociale stijging. Niet weinig timmerlieden werden op den duur zelf patroon, 
tekenaarr of opzichter. In de nieuwbouw speelden de timmerlieden dan ook een 
leidendee rol. Zij lazen de tekeningen en zetten - letterlijk — de lijnen uit, waarlangs 
dee metselaars moesten werken. Zulke dingen leiden tot arbeidssatisfactie en geven 
redenn tot trots. Althans bij de timmerlieden, want de metselaars stond het soms niet 
ergg aan 'onder' een timmerman te moeten werken. 

Degenenn aan wier arbeid en huiselijke omstandigheden weinig eer viel te behalen, 
moestenn op een andere manier hun zelfrespect bewaren. Zich afzetten tegen de baas 
enn de bestaande orde kon dit doel dienen. Dat deed men bijvoorbeeld door zich bij 
eenn revolutionaire vakbond aan te sluiten. Of door te staken: metselaars, opperlieden 
enn grondwerkers deden dat veel meer dan timmerlieden of schilders. Er valt echter 
tevenstevens te denken aan minder in het oog springende en meer onbewuste vormen van 
verzet,, zoals drinken tijdens het werk, de kantjes er zoveel mogelijk aflopen, of agressief 
gedragg tegenover de baas. En ook hier zien we de laag geschoolde, losse arbeider 
vooropp lopen. 

Dee opkomst en ontwikkeling van de organisaties 

Waarr voorheen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor bouwvakkers redelijk met 
elkaarr in overeenstemming waren, deden zich nu met elke conjunctuurwisseling 
discrepantiess voor. De ene keer was arbeid een schaars goed, de andere keer kon men 
hett in overvloed krijgen. Bovendien trad de neiging van de werkgevers de lonen te 
drukkenn in toenemende mate pijnlij k aan het daglicht. 'Kartelvorming' ligt in zo'n 
gevall  voor de hand: het bundelen van de krachten geeft de verkopers (of verhuurders, 

I .. Wat meer dan noodig is, I5. Mij n cursivering. 
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zoo men wil) van arbeid de mogelijkheid betere prijzen te bedingen. Zo kon men door 
hett creëren van een kunstmatige schaarste bij een bedrijf de prijs opdrijven. Arbeiders 
hadden,, met andere woorden, de mogelijkheid betere arbeidsvoorwaarden af te 
dwingenn door te staken, of daarmee te dreigen. Zoiets vereist echter organisatie, 
informeell  of formeel. De formele vorm - de vakbond - bleek in de loop der tijd 
voordelenn te bieden. 

Maarr de vakbond was méér dan een verkoopkartel van arbeidskracht.2 Er waren, 
afhankelijkk van de bond in kwestie, ten minste twee andere functies. De eerste was 
diee van verzetsorganisatie. De tweede die van verzekeringsinstituut: de bonden gingen 
dienstenn bieden die tot doel hadden de bestaansonzekerheid van hun leden te 
verminderen.33 Twee richtingen ontstonden in het begin van de twintigste eeuw: de 
onafhankelijke,, of- zo men wil - syndicalistische richting, waarin het verzetskarakter 
prevaleerde,, en een nieuwe, 'moderne' vleugel, die vooral ten doel had de belangen 
vann de leden te behartigen. Daarnaast waren er de confessionele vakbonden, maar die 
haddenn in Amsterdam getalsmatig geen grote betekenis. Bovendien onderscheidden 
zee zich eigenlijk alleen van de moderne vakverenigingen door hun godsdienstige 
achtergrondd en een iets terughoudender opstelling bij het stellen van eisen aan de 
werkgevers. . 

Dee moderne bonden wilden pragmatisch, professioneel en efficiënt zijn. Het 
verbeterenn van de arbeidsvoorwaarden achtten zij hun voornaamste taak. Dit kon het 
bestt gebeuren door onderhandelingen met de werkgevers. Het stakingswapen diende 
daarbijj  als dreiging, maar men gebruikte het liever niet. Als het nodig was moest de 
strijdd echter wel met succes gevoerd kunnen worden. Vandaar dat de modernen 
weerstandskassenn in het leven riepen, die hen in staat moesten stellen de leden tijdens 
dee staking van een inkomen te voorzien. Het verminderen van de bestaansonzekerheid 
wass een tweede doel. Hiertoe werden kassen gevormd, die de leden uitkeringen 
garandeerdenn in geval van ziekte, werkloosheid en overlijden. Tevens dienden de 
verzekeringenn als 'bindmiddel', om een al te groot ledenverloop tegen te gaan. Waar 
hett kon werkte de moderne vakbeweging met gesalarieerde bestuurders en centrale 
leiding.. De leden werden geacht zich zonder veel gemor daarachter te scharen. 

Dee onafhankelijke beweging was de syndicalistische beginselen toegedaan. Dat hield 
theoretischh in dat ze aanstuurde op een algemene werkstaking, die tot doel had de 

2.. Vgl. de bekende definitie van Van Tijn: Th. van Tijn, 'Bijdrage tot de wetenschappelijke studie 
vann de vakbondsgeschiedenis', in P.A.M. Geurts en F.A.M. Messing, Theoretische en methodologische 
aspectenaspecten van de economische en sociale geschiedenis (Den Haag 1979) 159-187. 

3.. Ivo Kuijpers en Peter Schrage hebben betoogd dat bondswerkloosheidsverzekeringen aan de 
kartelvormingg bijdroegen doordat deze het aanbod op de arbeidsmarkt beïnvloedden. Zo behoefden 
werklozee vakbondsleden niet in te gaan op aanbiedingen van ondernemers tegen een laag loon te 
werken.. Bij de bouwvakbonden in het eerste kwart van de twintigste eeuw zijn we dat argument 
echterr niet tegengekomen. Dat zou kunnen liggen aan het feit dat in deze periode de werkloosheids-
uitkeringenn van de bonden eenvoudigweg te laag en te kort waren om het aanbod op de arbeidsmarkt 
serieuss te beïnvloedden. In het eerste kwart van de twintigste eeuw hebben verzekeringen dus een 
anderee functie. Vgl: Ivo Kuijpers en Peter Schrage, 'Squaring the Circle. Unemployment Insurance 
inn the Netherlands from Wage Bargaining Instrument to Compulsory Legislation', 1861-1949', in 
Add Knotter, Bert Altena, Dirks Damsma ed., Labour, social policy and the welfare state (Amsterdam 
1997)83-97. . 
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bestaandee maatschappij omver te werpen. Daarna zou een nieuwe samenleving gevestigd 
wordenn waarin de vakverenigingen de bezitters van de arbeidsmiddelen en de regelaars 
vann de productie zouden zijn. Om dit te kunnen bewerkstelligen diende men zich 
tee oefenen door veel te staken. Daarbij was het belangrijk dat de arbeiders zo weinig 
mogelijkk macht uit handen gaven aan vertegenwoordigers of bestuurders. Hoewel 
dee meeste leden de fijnere nuances van de syndicalistische theorie zullen zijn ontgaan, 
heerstee er in de onafhankelijke bonden duidelijk een geest van verzet. Men staakte 
zodraa het even kon, om een voordeeltje te behalen, maar ook vanwege het 'heerlijk 
kameraadschappelijkk strijdensgevoel'. Daarbij werd het initiatief aan de leden gelaten, 
alss uitvloeisel van de zogenaamde directe-actietactiek. In de loop van de tijd raakten de 
syndicalistischee theorie en de dagelijkse praktijk echter enigszins met elkaar in 
tegenspraak.. Dat had te maken met het volgende. 

Hett eerste optreden van de vakbonden als onderhandelaars om de arbeidsvoor-
waardenn te verbeteren was het startsein voor een organisatorische wedloop tussen 
werknemerss en werkgevers die pas begin jaren twintig tot een voorlopig eindpunt 
kwam.. Het 'naar groter eenheid', dat in veel vakbondsgeschiedenissen met de nodige 
trotss wordt beschreven, is geen op zichzelf staand fenomeen. Vakbondsfusies en 
-samenwerkingsverbandenn moeten namelijk in nauwe samenhang worden gezien met 
dee groeiende samenwerking tussen werknemers en de opkomst van hun organisaties. 
Dee gang van zaken in de Amsterdamse bouwwereld tussen 1890 en 1920 toont dit 
overtuigendd aan. Er waren twee bewegingen gaande: van beroepsgroep naar bedrijfstak 
enn van plaatselijk naar landelijk. Het begon toen de bonden en losse verbanden van 
personeell  zich in verschillende bedrijven inderdaad als 'verkoopkartel van arbeidskracht' 
gingenn manifesteren. Zo haalden verschillende groepen arbeiders aardige succesjes 
doorr per bedrijf de patroon even 'het mes op de keel' te zetten. De werkgevers konden 
dezee dreiging maar op één manier pareren: met de oprichting van een patroons-
organisatie,, die afspraken maakte over de arbeidsvoorwaarden en op elk stakinkje in 
principee kon reageren met een uitsluiting. Zo schiep men het organisatorische 
instrumentariumm dat in staat was te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst 
opp lokaal niveau. Na de Wet op de Arbeidsovereenkomst van 1907 werd de CAO al snel 
dee geschikte manier om gezamenlijk de arbeidsvoorwaarden voor een bepaalde periode 
vastt te stellen. 

Dee toegenomen macht van de werkgeversorganisatie leidde vervolgens tot 
samenwerkingg van vakbonden op lokaal niveau, en tot het samengaan van verenigingen 
uitt verschillende beroepsgroepen. Als men immers in één beroepsgroep actie voerde, 
dann kreeg men de patroons uit het hele bouwbedrijf tegenover zich. De patroons 
reageerdenn daar weer op met verdergaande samenwerkingsverbanden, zoals die tussen 
aannemerss en vakpatroons. Intussen waren aan arbeiderskant de meeste landelijk 
bestuurdee organisaties al tot stand gekomen. Deze moesten onder meer voorkomen 
datt bij plaatselijke arbeidsconflicten de werkgevers arbeiders van elders haalden om 
dee stakingen te breken. Het gevolg was natuurlijk dat patroons ook landelijk gingen 
samenwerken.. Hun doel werd zelfs een landelijke CAO. Dat lukte in 1920, waarmee 
eenn voorlopig eindpunt in de organisatorische wedloop werd bereikt. 
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Dee moderne vakbeweging kon zich in dit spel prima vinden, al hadden sommige 
beroepsgroepen,, met name de timmerlieden, uit statusoverwegingen aanvankelijk wel 
watt moeite met het samengaan. De onafhankelijke beweging had problemen van andere 
aard.. Haar principes kwamen steeds meer in botsing met de dagelijkse praktijk. In 
feitee betekende de opkomst van de werkgeversorganisatie de doodsteek voor het 
syndicalisme.. Het voornaamste wapen, de directe-actiestaking, kreeg steeds minder 
kanss van slagen tegen de georganiseerde werkgevers. Voor een omvangrijkere en 
langeree strijd met de patroons waren de onafhankelijken niet goed geëquipeerd. Hun 
stakerss moesten onderhouden worden met incidentele steunacties, omdat een 
weerstandskass indruiste tegen de organisatorische principes. Erg veel geld leverden 
dee steunlijsten meestal niet op, zodat de stakers het na verloop van tijd zwaar kregen. 
Dee algemene werkstaking werd dan ook een steeds schimmiger perspectief. 

Dee opkomst van de werkgeversorganisatie maakte bovendien de weg vrij voor de 
collectievee arbeidsovereenkomst. De onafhankelijken kwamen voor de vraag te staan 
watt ze met deze in principe verkeerde instelling aan moesten. Negeren, en zichzelf 
zoo buitenspel zetten, of toch maar hun invloed aan de onderhandelingstafel doen 
gelden?? Het probleem was: als met onafhankelijke medewerking eenmaal een CAO 
wass afgesloten, dan lag het niet erg in de rede nog langer stakingen tegen de contract-
partnerr te steunen. En dat was lastig voor een 'strijdorganisatie*. 

Verderr worstelde de onafhankelijke beweging met nog een ander probleem: moesten 
zee hun leden nu verzekeringen bieden of niet? Met de regelmatige werkloosheid was 
daarr vraag naar, maar het leek aan de andere kant niet erg bevorderlijk voor de strijd-
baarheidd van de organisatie. Bovendien moesten de kassen centraal beheerd worden, 
enn dat ging weer in tegen de principes van het zelfdoen. Dat laatste kwam trouwens 
tochh al in het gedrang doordat de organisatorische problemen zo langzamerhand om 
professionelee bestuurders begonnen te vragen. Toen de overheid tijdens de Eerste 
Wereldoorlogg bereid bleek bij te springen in de werkloosheidskassen werd de druk 
omm een verzekering in het leven te roepen echter wel heel erg groot. 

Menn moest, kortom, kiezen tussen verwatering en marginalisatie. Aanvankelijk 
kooss men voor het eerste. Er werden in het tweede decennium van de twintigste eeuw 
gesalarieerdee bestuurders aangesteld, er kwamen verzekeringen en de Landelijke Federatie 
vanvan Bouwvakarbeiders deed mee aan CAO-onderhandelingen. Zo kwam de LFB in het 
tweedee decennium een behoorlijk eind in de richting van de moderne vakbeweging 
enn raakte zij veel van haar syndicalistische karakter kwijt. Omstreeks 1922 radicaliseerde 
dee LFB weer, maar het gevolg daarvan bleef niet uit: dramatisch ledenverlies en een 
verbanningg naar de marge van de arbeidersbeweging. Het verzetskarakter puur bleek 
opp den duur niet veel arbeiders meer aan te spreken. 

Zoo verkregen we wat de Amsterdamse bouwvakbonden betreft een antwoord op 
dee vragen van John Dunlop: hoe moet de opkomst en ontwikkeling van arbeiders-
organisatiess verklaard worden, en wat voor ideeën en mentaliteit heersten er? 
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Individuelee bestaansstrategieën 

Dee meeste bouwvakarbeiders leefden in gezinsverband. Op deze basis werd een 
inkomenn verworven en vond consumptie plaats. De man was de hoofdkostwinner. 
Alss het even kon dan moest het gezin rondkomen van zijn verdiensten. Kinderen 
zorgdenn echter vanaf ongeveer hun veertiende jaar voor een aanvullend inkomen. 
Dee vrouw ging meestal pas uit werken in noodsituaties. In de loop der tijd was dat 
steedss minder het geval. In de jaren twintig was een buitenshuis werkende getrouwde 
arbeidersvrouww een betrekkelijke zeldzaamheid geworden. 

Onderr slechte conjuncturele omstandigheden was het bouwvakkersinkomen nog 
nett voldoende om te voorzien in de basisbehoeften van een gezin: onderdak en voedsel. 
Maarr erg riant waren de onderkomens dan niet, terwijl het eten uit niet veel meer 
dann brood en aardappelen bestond. Maar in goede tijden kon men zich vlees, eieren 
enn zuivelproducten permitteren, misschien niet elke dag, maar toch wel regelmatig. 
Overr het geheel genomen is er een opgaande lijn: na elke conjunctuurschommeling 
kreegg men het iets beter. Beginjaren twintig hadden de meeste bouwvakkers het zelfs 
uitgesprokenn goed in vergelijking met de meeste andere arbeiders, maar dat was een 
bijzonderee situatie. 

Duidelijkk is dat het gezinsbudget over het geheel genomen geen bokkensprongen 
toeliet.. Sparen bijvoorbeeld lukte zelden. Men leefde op de rand van de armoede: 
voortdurendd moesten er keuzes gemaakt worden. Het lidmaatschap van de vakbond 
konn bijvoorbeeld betekenen dat er geen vlees op tafel kon komen, en omgekeerd. De 
analysee van de budgetten leerde ons ook waarom stakingen in veel gezinnen met angst 
enn beven tegemoet werden gezien: elk verlies van inkomen betekende ellende. De 
voortdurendee bestaansonzekerheid was dan ook een zeer onaangenaam aspect van het 
arbeidersbestaan.. Men had weliswaar een repertoire van noodmaatregelen voor als de 
kostwinnerr werkloos werd, maar de uitvoering hiervan was niet erg plezierig. De vrouw 
gingg dan uit werken, meestal als schoonmaakster. Van familieleden en kennissen werd 
geldd geleend, als dat althans mogelijk was. Buren en familie staken ook wel op andere 
wijzee een helpende hand uit, bijvoorbeeld door voedsel af te staan. Bij winkels kocht 
menn als het even kon op krediet. En als de nood echt aan de man kwam, bracht men 
huisraadd of sieraden naar de lommerd. In laatste instantie was er de armenzorg, maar 
diee zag er goed op toe dat eerst alle andere mogelijkheden waren afgetast. 
Armenbezoekerss vroegen bij familieleden of zij in staat waren te helpen, of informeerden 
bijj  de buren of leden van het gezin niet illegaal uit werken gingen. Dat was niet bepaald 
verheffend.. Werkloosheid betekende dus niet alleen materiële ellende, maar ook 
geestelijkee nood. De eer van het gezin kwam op allerlei manieren in het gedrang. 

Hett risico kon enigszins verzacht worden door zich via de vakbond te verzekeren. 
Maarr dan moesten premie en contributie betaald worden, en dat was nu weer zo'n 
lastigee keuze in het kader van het gezinsbudget. Bovendien waren de uitkeringen niet 
bepaaldd riant: net genoeg om in leven te blijven, maar meer ook niet. De meeste 
bouwvakkerss kozen er dan ook voor zich niet tegen werkloosheid te verzekeren, tenzij 
dee voorwaarden uitzonderlijk gunstig waren. Maar dat kon pas gebeuren als de overheid 
bijsprong.. Het optreden van de overheid was overigens belangrijk voor de 
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levensomstandighedenn van de bouwvakkers. De gemeente Amsterdam oefende al vanaf 
hett begin van de jaren negentig een positieve druk uit op de arbeidsvoorwaarden. 
Dee landelijke overheid zorgde voor steeds meer sociale wetgeving, waardoor de 
bestaansonzekerheidd langzamerhand minder werd. 

Collectievee bestaansstrategieën 

Wijj  spitsten ons onderzoek toe op vakbonden en stakingen, de belangrijkste vormen 
vann organisatie en collectieve actie. Wat de bonden betreft: slechts een minderheid 
vann de bouwvakkers zag daar iets in, maar vanaf 1909 nam het totale aantal leden wel 
toe.. Rond 1920 haalden sommige bonden zelfs een organisatiegraad van boven de 
vijfti gg procent. Daarna trad echter weer een scherpe daling in. Het niveau van 1920 
zouu pas weer in de loop van de jaren dertig bereikt worden. 

Dee analyse van de individuele bestaansstrategieën hielp ons in te zien waarom de 
vakverenigingenn maar matig aanspraken: voor de contributiecenten kon men ook iets 
nuttigerss kopen, zo meenden velen. Vooral vrouwen dachten er zo over. Als beheerders 
vann het huishoudgeld stonden zij tenslotte voor de budgettaire problemen. En er waren 
nogg andere goede redenen waarom veel vrouwen de vakvereniging geen warm hart 
toedroegen.. Zo onthield de bond niet alleen vrouw en kinderen regelmatig van de 
gewaardeerdee aanwezigheid van echtgenoot en vader, maar bovendien kwam deze 
naa bijeenkomsten nogal eens te laat en in beschonken toestand thuis. 

Daarnaastt kon men gewoonweg twijfelen aan het nut van de bonden. Veroorzaakten 
zijj  niet meer ellende dan dat ze iets goeds deden? Met stakingen bijvoorbeeld, die 
alss ze even uit de hand liepen talloze arbeidersgezinnen zonder inkomsten Heten. Voor 
anderenn waren de vakbonden te 'socialistisch'. Ze kraaiden oproer, stookten onrust, 
off  waren om andere redenen suspect. Weer anderen hadden de vakvereniging 
eenvoudigwegg niet nodig. Ze bewaarden een goede relatie met hun baas en verdienden 
redelijkk en regelmatig. En natuurlijk waren er de bewustejreeriders. Dezen redeneerden 
datdat de bonden ook zonder hun lidmaatschap wel nuttig werk zouden doen. De 
vakbeweging,, kortom, was voor de meeste arbeidersgezinnen niet de aangewezen 
wegg om tot verbetering van hun levensomstandigheden te komen. 

Wee komen op de laatste vraag van John Dunlop: waarom treden arbeiders wél tot 
dee organisaties toe? Degenen die zich tot de Amsterdamse bouwvakbonden wendden, 
haddenn daarvoor verschillende redenen. We kunnen deze opdelen in drie complexen. 

Menn kon handelen uit rationele vakbondspolitieke overwegingen. Degenen die 
datt deden vonden de vakbond een nuttig instrument om betere arbeidsvoorwaarden 
tee bewerkstelligen. 

Menn kon zich ook aansluiten om meer gevoelsmatige redenen. Zij die vanuit dit 
motieff  lid werden voelden zich thuis in de cultuur die de vereniging bood. Het kon 
hunn gaan om de contacten, de gezelligheid of andere typische sociale verenigings-
eigenschappen.. Anderen kwamen tot de bond vanuit een gevoel zich tegen de baas 
off  de maatschappij te moeten verzetten. Zij konden het best bij de onafhankelijke 
verenigingenn terecht. 
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Tenn derde kon men uit opportunistische motieven handelden. Dan wilde men 
concreett voordeel halen uit het lidmaatschap, het liefst met onmiddellijke ingang. Deze 
handelwijzee veroorzaakte een groot verloop onder de verenigingsleden. Als een periode 
vann werkloosheid in aantocht was, meldde men zich aan, om weer te verdwijnen zodra 
hett gevaar geweken was. Dat de verzekeringskassen aantrekkelijk waren zagen we 
inn 1920 en 1921, toen de overheid in het kader van de Werkloosheidsverzekeringsnoodwet 
eenn aanzienlijke bijdrage leverde aan de uitkeringen. Het feit dat de onafhankelijke 
vakbewegingg de grootste ledentoeloop te verwerken kreeg, duidt op een rationele 
keuzee van de nieuwe leden: men wendde zich tot de bond met de laagste contributies. 

Daarbijj  kunnen er natuurlijk meerdere redenen tegelijk zijn geweest om lid te 
worden.. Aannemelijk is echter dat het aantal wat men in marxistische terminologie 
'bewuste'' arbeiders zou noemen niet erg groot was. Een minderheid van de bouwvak-
arbeiderss sloot zich aan bij een vakbond, en slechts een deel deed dat uit beredeneerde 
overtuiging. . 

Dee onafhankelijke en de moderne vakbeweging trokken in Amsterdam over het 
geheell  genomen ongeveer evenveel leden. Per beroepsgroep liep de keuze echter nogal 
uiteen.. De groepen die hun werk op losse basis vonden in de nieuwbouw, voelden 
zichh het meest tot de onafhankelijke vakbeweging aangetrokken. Het losse karakter 
vann de arbeid speelde daarbij waarschijnlijk een rol. Er moest vaak over tarieven 
onderhandeldd worden, terwijl de kwaliteit van het geleverde stukwerk zo nu en dan 
ookk onderwerp was van discussie. Dat leverde conflicten op die uit de hand hepen. 
Bovendienn moesten de arbeiders snel handelen om hun arbeidsvoorwaarden te 
verbeteren.. Hun tijd op een project (en daarmee hun dienstverband) was doorgaans 
snell  weer voorbij. Dat sloot goed aan bij de praktijk van de directe-actiestaking zoals 
diee door de onafhankelijke vakbeweging werd gehanteerd. 

Bijj  de onafhankelijke vakbeweging liepen de minst geschoolde groepen voorop. 
Inn 1918 was van de georganiseerde grondwerkers 98 procent onafhankelijk georga-
niseerd,, terwijl de opperlieden tot 88 procent kwamen. De georganiseerde metselaars 
behoordenn voor tachtig procent tot de onafhankelijken. Zij werden weliswaar als in 
hunn vak geschoolde arbeiders beschouwd, maar als erg geletterd stonden ze nu ook 
weerr niet te boek. Bij de geschoolde, merendeels in vaste dienst verkerende arbeiders 
lagenn de verhoudingen omgekeerd. Timmerlieden waren voor 81 procent modern 
georganiseerdd en schilders voor 65 procent. 

Ookk bij stakingen namen de nieuwbouwarbeiders een vooraanstaande plaats in. 
Opperliedenn en metselaars staakten ongeveer vij f keer zoveel als timmerlieden en 
schilders,, stukadoors en grondwerkers tussen de drie en vier keer zoveel. Verrassend 
iss deze uitkomst inmiddels niet meer. In de nieuwbouw hadden stakingen meer kans 
opp succes. De ondernemer had een werk aangenomen, dat hij binnen een bepaalde 
tij dd moest opleveren. Zat er voldoende marge in de aanneemsom, dan had hij de 
neigingg snel toe te geven. Elke dag dat een werk stil lag kostte hem geld. De patroon 
stondd bovendien (letterlijk, niet in sociale zin) betrekkelijk ver van de werklieden af, 
duss zijn zorgen waren bepaald niet die van zijn werknemers. In een timmer- of 
schilderswinkell  lag dat anders, zeker in de kleine. Patroon en gezel kenden elkaar goed. 
Eenn vijandige actie als een staking lag dan minder voor de hand. Bovendien was de 
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kanss van slagen minder groot. De winstmarges waren kleiner, en omdat de werknemers 
eenn vast dienstverband hadden, was elke loonsverhoging structureel. De patroon bedacht 
zichh dus wel twee keer alvorens hiertoe over te gaan. Daar kwam bij dat het winkel-
personeell  doorgaans met minder loon genoegen nam. Tenslotte hoefden zij geen 
arbeidslozee periodes te overbruggen, en dat was veel waard. 

Hett was een klein gezelschap, dat het op staken liet aankomen. Het gros van de 
arbeiderss staakte zelden of nooit. De meeste conflicten waren directe-actiestakingen 
mett het doel een snel voordeeltje te halen. Meer dan de helft van het aantal stakingen 
ontstondd spontaan en bij meer dan veertig procent was geen vakbond betrokken. Er 
iss een duidelijke link van het jaarlijks aantal stakingen met de conjunctuur. In goede 
tijdenn was er een redelijke kans dat men door het stellen van een looneis zijn positie 
konn verbeteren. De patroon gaf dan meestal snel toe. Maar soms ook niet, en dan 
stondenn de stakers voor de keus hun actie voort te zetten of weer aan het werk te gaan. 
Hett laatste was het handigste, zo valt achteraf te constateren, want naarmate stakingen 
langerr duurden werd de kans groter dat de werklieden aan het kortste eind zouden 
trekken.. De typische bouwvakstaking uit het eerste kwart van de eeuw speelde zich 
aff  op één nieuwbouwwerk en duurde niet langer dan een paar dagen. Een dergelijke 
actiee begon meestal op initiatief van enkele werklieden, die de kans schoon zagen de 
patroonn een loonsverhoging af te dwingen. 

Maarr zo nu en dan ontaardden dergelijke stakingen in langduriger en omvangrijker 
conflicten.. Dat kon komen door 'besmetverklaringen' van (onafhankelijke) vakbonds-
zijdee of door uitsluitingen van werkgeverskant. Zo'n staking veroorzaakte onder de 
werkliedenn veel ellende. In de bouw werden de werkzaamheden opeenvolgend 
verricht:: als de fundering er niet lag, dan konden de timmerlieden en metselaars ook 
niett aan het werk. Andere arbeiders dan de stakers moesten dus noodgedwongen ook 
hunn gereedschap neerleggen. En geen werk betekende geen inkomen. Niet alle 
bouwvakkerss konden dan ook evenveel waardering opbrengen voor de stakingen en 
degenenn die ze veroorzaakten. Stakers speelden met vuur, zo luidde de opinie van 
velen.. Ook de moderne vakbeweging was deze mening toegedaan. Het vele staken 
vann de onafhankelijke beweging werd in de felste termen gelaakt, en zelf hanteerden 
dee modernen het stakingswapen slechts in uiterste noodzaak. 

Conclusie e 

Wee vatten het geheel nog een keer schematisch samen. Het produceren voor de markt 
enn het in concurrentie verwerven van opdrachten, zoals dat vanaf de jaren zeventig 
gestaltee kreeg, bracht andere verhoudingen tussen patroons en werklieden met zich 
mee. . 

Voorr de werkgevers werd het noodzakelijk hun arbeiders zo hard mogelijk te laten 
werkenn tegen een zo laag mogelijk loon. Daartoe trokken ze de discipline aan en 
voerdenn het stukloon in. Daarbij werden de werkzaamheden zoveel mogelijk 
versimpeld.versimpeld. En bij nieuwbouwprojecten stonden de arbeiders nu op straat zodra hun 
werkk voltooid was. 
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Voorr de werklieden bracht dit een grotere bestaansonzekerheid met zich mee. 
Daarbijj  moesten ze harder werken, vaak onder weinig aangename omstandigheden. 
Beidee ontwikkelingen konden een aantasting van hun eergevoel met zich meebrengen. 
Daarr staat tegenover dat ze het materieel beter kregen; bij conjuncturele vlagen, maar 
zoo langzamerhand ook structureel. 

Dee gewijzigde verhoudingen tussen werkgevers en werknemers deed bij de laatsten 
dee behoefte aan (formele) organisatie ontstaan: door tegenover de patroon een lij n te 
trekkenn bleek het mogelijk betere arbeidsvoorwaarden te bedingen. De werkstaking 
vormdee daarbij het dwangmiddel. Men sloot zich aan bij reeds bestaande vakver-
enigingen,, of richtte nieuwe bondjes op. Deze gang van zaken dwong de patroons 
eveneenss tot samenwerking, die gestalte kreeg in de werkgeversorganisatie. Zo ontstond 
eenn organisatorische wedloop, die eindigde met een landelijke CAO in 1920. 

Dee vakvereniging diende nog twee andere doelen. Men probeerde de toegenomen 
bestaansonzekerheidd het hoofd te bieden met een verzekeringspakket. En bepaalde 
bondenn voorzagen in de behoefte van sommige groepen arbeiders uiting te geven 
aann de frustraties die hun 'eerloze' bestaan met zich meebracht. Bij de ongeschoolde, 
lossee arbeiders bleek die behoefte het grootst. Hun geschoolde, in vast dienstverband 
werkendee collega's waren eerder gediend met verenigingen die op een zo effectief 
mogelijkee manier hun belangen bij de werkgevers behartigden. 

Dee belangen van de werknemers werden intussen ook in toenemende mate door 
dee overheid behartigd, al dan niet door toedoen van politieke arbeiderspartijen. Het 
overheidsingrijpenn betrof niet alleen de sociale zekerheid, maar ook de arbeidsvoor-
waardenn en arbeidsverhoudingen. Zo nam de bestaansonzekerheid langzamerhand 
watt af en kwam er enige rechtsbescherming. 

Dee meeste arbeiders traden niet tot de vakbonden toe. Het lidmaatschap kostte 
geldd en zij kwamen in het kader van hun gezinsbudget tot andere, meer onmiddellijk 
bevredigendee keuzes. Sommigen hadden de bond ook niet nodig, en anderen voelden 
zelfss een afkeer van het vakbondsoptreden. Dat lag onder meer aan de stakingen, die 
onvermijj  delijk met de bonden geassocieerd werden. De wat grotere conflicten konden 
onderr de arbeidersgezinnen namelijk veel ellende veroorzaken. 

Eenn dergelijke ingedikte samenvatting is vanzelfsprekend te schematisch en te 
simplistisch.. Maar zij laat ons wel zien hoe een structurele verandering in de manier 
vann produceren haar invloed uitoefent op de arbeidsverhoudingen, de organisatie-
vormenn en het dagelijks leven van de arbeiders. Wat dat betreft moeten we Marx gelijk 
geven:: de 'onderbouw' is in hoge mate bepalend voor de 'bovenbouw'.4 (Bouwvakkers 
wistenn dat trouwens als geen ander.) Aan de andere kant zien we hoe de ontwikkelingen 
medee gestuurd worden door bepaalde elementaire menselijke drijfveren. Materiële 
behoeftebevredigingg is daar een van, gerespecteerd willen worden een ander. 

Ui tt het geheel valt een mooie slotconclusie te trekken: arbeid, arbeidsverhoudingen, 
arbeiderscultuur,, arbeidersorganisaties en het dagelijks leven van arbeidersgezinnen 
vallenn slechts in samenhang goed te begrijpen. De opdracht die Charles Till y de sociale 
geschiedeniss heeft gegeven, is een uitermate nuttige. 

4,, Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie (Zurich 1934) 5. 


