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VOORBERICHT.

Wat deze Studien willen naar opzet en doel, dat trachtte ik
uiteentezetten in het Voorwerk voor het eerste deel.
Daar vindt men ook de mededeeling, dat in de nieuwe uitgave
elk der deelen een gesloten geheel vormt en een eigen onderwerp
omsluit. De groei van de stof en dus ook van het werk noopte
daartoe.
Toen in deze nieuwe bewerking het eerste deel de vraag behandeld
had, wat onder Christelijk-Sociaal te verstaan zij, en het tweede
deel met de sociale taak der Kerk zich had beziggehouden, lag de
behandeling van de Maatschappij aan de beurt.
Midden in de voorbereiding daarvan werd ik tot een arbeid geroepen, die mij noch voor studie noch voor schrijven tijd overig
liet. Eerst in het najaar van 1929 kon ik den draad weder opvatten.
Het bleek mij toen echter weldra, dat de stof, die op „de maatschappij" betrekking heeft, zich niet meer in een deel laat samendringen. Dus besloot ik tot een verdeeling in &leen. Thans ontvangt
de lezer hetgeen ik over het groote verschijnsel van de vakbeweging
heb te zeggen in verband met de wereldbeschouwing. Daarna — zoo
ligt het in mijn voornemen wordt de vakbeweging geschetst in
ons Vaderland en in Nederlandsch Indie, zoowel aan de werkgevers
als aan de werknemers zal worden aandacht gegeven. En de invloed
van beginsel en wereldbeschouwing zal telkens worden geteekend.
Vervolgens ligt de weg open voor een meer theoretische behandeling
van de organisatie der maatschappij.
Ook op sociaal-economisch gebied spreken de beginselen hun beslissend woord. Ik vlei me, dat de aanwijzing daarvan voor het
grootsche verschijnsel van de vakbeweging der wereld hier en daar
zal welkom zij n.
Wassenaar, November 1930.
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HOOFDSTUK I.
TER INLEIDING.

1. De studie der vakbeweging moet zich om twee draaipunten bewegen : het eigenlijk en zuiver wezen der v a kNT e r eeni ging; daarnaast de wereldbeschouw i n g, die zich daarin gaande-weg gemengd heeft.
Het samenvallen dezer twee, het zeer onderscheiden
samenwerken dezer twee vormt een bont tafereel, dat de
bestudeering over-waard is.
Zelfs, waneer deze zich bepalen zou tot theoretisch onderzoek en theoretische verklaring ware dit reeds het geval.
Intusschen is bij een zoo uiterst practisch onderwerp als
de organisatie der maatschappelijke krachten het meer dan
aangewezen, dat men zich ook in de feiten verdiept. Zoowel
de historie als de tegenwoordige stand leveren dan gegevens, waardoor het theoretisch gevondene veel helderder
van lijn en veel sprekender van karakter wordt.
Al aanstonds moet daarbij een groot wereldverschijnsel
treffen.
De zaak is namelijk, dat — voor een oogenblik afgezien
van noodzakelijke onderverdeeling — zich in het groot
drieerlei laat onderscheiden: de neutrale, de socialistische,
de christelijke vakbeweging.
„Neutraal" beduidt dan, dat het oorspronkelijk karakter
en wezen geheel of grootendeels is bewaard ; „socialistisch"
dat eenig socialisme zich in de beweging heeft binnengedrongen en haar karakter heeft vervormd ; „christelijk",
dat men door kracht van den christelijken geest de beChristelijk Sociale Studien. III.
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smetting zooveel doenlijk tracht terug to dringen en zoo
dicht mogelijk tot het oorspronkelijk wezen nadert.
Wanneer men dan voorloopig nog afziet van de splitsing,
die met de namen „confessioneel" en „interconfessioneel"
wordt aangegeven, ziet men toch onmiddellijk een andere
zeer diepe splijting zich voltrekken. Namelijk : binnen het
socialisme, dat uiteenvalt in een „modernen" en een
„anarchistischen" vleugel.
Nu neme men echter een wereldkaart ter hand en lette
daar op twee wereld-deelen : Europa en Amerika, waar de
industrialiseering sinds tientallen van jaren, ja tot meer
dan een eeuw toe heeft gewerkt. De andere deelen der
aarde, met name het vere Oosten in den wijdsten zin, bliive
dan nog een wijle buiten beschouwing; daar toch is tweeerlei versch en nieuw, zoowel de industrialiseering als de
christelijke geest. Daar is dus een afzonderlijk onderzoek
eisch.
Men neme Europa en Amerika voor zich.
Dan is het mogelijk om de onderscheiden bewegingen to
localiseeren. De Anglo-saksische landen en streken, Engeland en Amerika, zijn — of waren tot voor zeer korten
tijd — neutraal, Midden- en Noord-Europa zijn modern;
Zuid- en Oost-Europa zijn anarchist. Sinds enkele jaren
moet men hier weder splitsen en staat het anarchisme van
Zuid-Europa naast het communisme van Oost-Europa.
Maar een heldere schetsteekening is mogelijk en door het
noemen van zeer weinige groote landen kan men het beeld
tot volkomen klaarheid brengen: Engeland-Amerika neutraal, Duitschland modern, Frankrijk anarchist, Rusland
comunist.
Natuurlijk is nergens met die eene aanduiding alles genoemd en vindt men overal naast de aangegeven hoof drichting stroomingen van ander karakter. Doch het ge-
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noemde geeft het type aan. Aileen moet in het overzicht
nadrukkelijk worden opgenomen, dat een eigen christelijke
vakbeweging van beteekenis vooral in Noord-Europa wordt
gevonden; in de streken dus, waar het „moderne" den toon
aangeeft.
Wie zich-zelf dwingt, een aldus geteekende wereldkaart
op te nemen in zijn geest, kan niet nalaten, bij het teekenend verschijnsel stil te staan, over het gevondene te peinzen. Want dit alles kan Been toeval zijn; men kan niet even
goed het neutrale in Rusland of het moderne in Amerika
verwachten.
Waar ligt de verklaring?
2. Zeker op meer dan een gebied. Noemen wij er vooral
vier.
Daar zijn de economische vragen. Daarachter ligt
dan nog het aardrijkskundig gegeven : welke voortbrengselen en hulpmiddelen bezit het land ? Hoe is zijn Egging
ten opzichte van het wereld-verkeer en de mogelijkheden
van handel of transport ? Maar daarna dringt toch een
onderzoek naar de economische ontwikkeling : overheerscht
de landbouw of de industrie ? Overheerscht het kleinbedrijf
of het grootbedrijf ? Want immers heeft de industrialisatie
eerst den vierden stand der arbeiders als eigen groep doers
opstaan. Er is voorts waarheid in het oordeel, van moderne
zijde gegeven: dat het anarchisme in zijn wezen kleinburgerlijk is en dies optreedt, waar het klein-bedrijf overheerscht.
Op gansch dit terrein nu zijn Duitschland, Engeland en
Amerika het tegendeel van Frankrijk of Rusland.
Daar is een s o c i a 1 e vraag. Welken invloed heeft het
socialisme als geestesbeweging geoefend op het yolk als
geheel ? En: draagt dit socialisme de signatuur van Marx
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of van Bakounin ? Juist immers, wij1 het socialisme de
arbeidersbeweging in haar wezen heeft bedorven, is de
vraag naar zijn invloed van overwegend belang voor het
karakter Bier beweging. Natuurlijk is Rusland communist.
En even natuurlijk draagt Amerika, waar het socialisme
niet wortelen kan, het neutrale karakter.
Daar is een p o 1 i t i e k e vraag. In hoeverre heeft de
wet het recht van organisatie, het recht van vereeniging
erkend ? Waar toch dit recht royaal gekend wordt en genoten, verkrijgt het gansche organisatie-levee een meer
rustigen en geleidelijken gang dan waar het opwaartsche
streven door wet en gerecht wordt gestremd, zoodat opstandigheid en revolutie worden geboren.
Daar is eindelijk de vraag der v o 1 k s z i e 1. Zij heeft
nog weder vele zijden. Ethnologie en ras spreken pier hun
woord. Waar het onderwijs op laag peil staat, is de massa
licht ontvlambaar en volgt zij de avonturiers. Hier gedij t
het anarchisme. Waar de volksziel practisch is gericht,
staat alles antlers dan waar wijsgeerige neiging haar invloed gelden doet. In het practische Engelsche yolk heeft
een Marxistisch socialisme — immers allereerst een wereldbeschouwing — geen kans, terwijl het in de Duitsche landen wortelen en groeien kan.
Wat wij zoo wijzen naar vierderlei kant, het is ongetwijfeld voor breeder uitbreiding, voor wij der uitwerking
vatbaar. Maar het biedt eenige gegevens aan hem, die de
vakvereenigingskaart van Europa en Amerika wil leeren
overzien. Vergeten moet niet worden, dat nergens aanstonds de vakbeweging oprijst in een klaar karakter en
met een scherpe lijn. Het is alom een zoeken en tasten, een
opstandig-worden of voorzichtig pogen. Maar velerlei
werkt samen, eer de richting ingeslagen wordt, die historisch van blijvende waarde zal blijken.
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3. Intusschen is met de opsomming der vier elementen
nog te weinig gedaan. Weer dringen zich twee vragen op.
Is geen dieper oorzaak aan te wijzen voor hetgeen reeds
aangewezen werd? Het behoeft toch niet alleen van de
aardrijkskundige gesteldheid of te hangen, of de industrie
in een land, een wereld-deel zich zoo breed ontwikkelen
gaat. En het algemeen cultuur-peil van een yolk kan toch
ook zijn verklaring vinden in hetgeen de achtergrond der
Bingen in zich bergt.
Bovendien : is er geen wisselwerking tusschen de genoemde factoren? Het een kan oorzaak wezen van het
ander ; het een kan voor het minst de oorzaak zijn, dat
het andere groeit of kwijnt.
Het gansche verschijnsel is vol samengesteldheid en dies
vol raadsel, waardoor een nadere en nauwkeurige studie ons
schier wordt opgedrongen voor het geheel en ook per land.
Maar een ding treft op dien verderen onderzoekingsweg
buitengemeen en het is van de grootste waarde voor christenen om dat te ontdekken en door te schouwen. Het is dit:
de vier elementen zeggen niet alles; ook indien zij met
soortgelijke argumenten worden aangevuld, geven zij niet
alles.
Er ontbreekt een levenselement ; want de religie
ontbreekt.
En noch de verklaring van de volksziel noch die van de
sociale ontwikkeling noch zelfs die van de vakbeweging zal
geschieden kunnen, zoo met den factor der religie, dat is
dan nu: van het Christendom niet is gerekend.
De stelling mag menigeen vreemd in de ooren klinken.
Wij leven reeds z66 fang in een „christelijke" wereld, dat
wij daaraan volkomen zijn gewend geraakt en niets extra's
meer speuren. Wij hebben bovendien z(56 goed geleerd om
altijd door te vallen over het on-christelijke in onze „chris-
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telijke" samenleving, dat wij geen oog meer hebben voor
de christelijke krachten, die inderdaad werken ; ja dat wij
er eigenlijk nauwlijks meer van durven spreken.
Maar aldus raken wij den rechten blik op de verhoudingen kwijt. Dies moeten wij een oogenblik ons losmaken
uit onze kleine wereld. En naar buiten treden.
Waarheen ? Wij hebben de keus tusschen twee ; wij kunnen ook beide kiezen. Men zoeke de oude wereld, voordat
daar het christendom heerschte ; men zoeke de tegenwoordige wereld, voor zooveel zij nog zendingsterrein is. Beide
malen treedt daar het christendom binnen met nieuwe
krachten en meet het zich met andere religies ; meet het
zich met deze ook in sociaal opzicht. Beide malen toont het
zijn enorme evolutie-kracht; beide malen toont het zijn
meerderwaardigheid.
Dat het christendom de wereld veranderd heeft bij het
begin onzer jaartelling, wijzen geschiedschrijvers met de
stukken aan 1). De geestelijke verkondiging, die hier klinkt,
de geestelijke kracht, die hier openbaar wordt, vormt de
cultuur en het maatschappij-leven om. Een vaderschap
Gods, een broederschap der menschen, een oneindige waardij in een enkeling, een goddelijke taak voor de aardsche
wereld — dit alles had nimmer geklonken. Een godsdienst,
die noch moraal noch wijsbegeerte noch mystiek doch die
levenskracht is — men had hem niet ontmoet.
Nu verscheen hij. En aldoor beurde hij het maatschappijleven uit zijn voegen. Niet slechts eenmaal; in de eerste of
tweede eeuw ; maar telkens, waar hij een nieuw stuk wereld

1) Zie dr H. VAN GELDER, Algemeene Geschiedenis;
II blz. 455; III bi. 3. AUSTEN CHAMBERLAIN, die G run d 1 a g e n
des neunzehnten Jahrhunderts; I S. 427 f. (Haupt.
ausgabe).
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mocht ontginnen. Wel uiterst klaar spreekt dit thans in
het ontwakend Oosten 1 ). Maar gansch de geschiedenis
door openbaart het zich.
Men vergelijke — een punt uit vele — de positie der
vrouw aan het eind van het Romeinsche rijk met die aan
het eind der middeleeuwen ; gansch de positie van de
vrouw, van den slaaf, van den arbeid is veranderd 2).
En nu in onze dagen het nabije Oosten opengaat en het
aan de vrouw een positie wil geven, die aan het Westen
is ontleend maar er niet als in het Westen door een religieuse basis wordt gedragen, nu is er de grootste behoefte
aan echt-christelijke doortrekking van het volksleven, indien niet dit nieuwe tot een carricatuur en een ramp zal
worden 3).
Trouwens niet enkel het christendom zet een maatschappij om ; iedere godsdienst doet dit.
Men lette op de Mongolen ; een wild en bloeddorstig yolk ;
maar die gewonnen werden voor het Boeddhisme en toen
zoo gansch en al veranderden, zoo teeder werden, dat een
derde der bevolking als monnik leven ging 4). Of men lette
op de Turkomannen vol wilde energie, die tot het rustigst
fatalisme vervielen, toen zij Mahomedaan geworden waren 5 ). Het is bekend, dat het Mohamedanisme met zijn
strakke godsgeloof den slaafschen geest kweekt. En dat
1) Zie beneden hfdst. over Nederl. Indie, begin.
2) Zie mr H. P. G. QUACK, „Staat en maatschappij" in Studien
op sociaal gebied. 1888; bl. 1. Over de slavernij zie mijn C h r i stelijk-Sociaal, in deze Studien 6 I blz. 273 vv.
3) Zie dr H. TH. OBBINK, 0 p b ij b e l s c h en bode m, Amsterdam 1924; bl. 125-146.
4) Daarover I. VON DOLLINGER, A k a d e m i s c h e V o r t r a g e
1888; I S. 8.
5) Zie CHAMBERLAIN, Grundlagen; S. 458.
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het animisme der natuurvolken 1 ) hen drijft tot angst en
tot het meest vasthoudend conservatisme.
De religie is een der ingrijpendste factoren bij de vorming der volksziel 2).
4. Natuurlijk is zij dat dan ook in onze dagen. En —
hoewel minder bespeurd — in onze maatschappij. Dies kan
ook de ontwikkeling der vakbeweging naar haar verschillend karakter in de verschillende landen niet worden bestudeerd zonder dat men let op den religieusen factor.
Doch weder kunnen wij nu nog 'n stap verder doen.
Wie nog eenmaal de wereldkaart zich voorstelt, die wij
straks geteekend hebben, kan een lijn trekken ietwat van
het Noord-Oosten naar het Zuid-Westen, zoodat en Frankrijk en Rusland, de anarchistisch getinte landen met gansch
Zuid-Europa, liggen ter eener zij de van de scheidslijn;
Duitschland met Noord-Europa, Engeland en Amerika —
waar het moderne, het neutrale en grootendeels het christelijke zijn stempel drukt — aan de andere zij de.
Doch... deze lijn scheidt tevens de protestantsche landen
van de roomsch- en grieksch-katholieke. Is dat toeval
Zeker niet.
Maar de zaak is nog piquanter. De getrokken lijn geeft
bovendien zeer in het ruwe de grens aan tusschen grootindustrie en klein-industrie. Is hier dan toeval ? Evenmin.
Zoo staat er dus tweeerlei vraag op: wat heeft de room-sche of de protestantsche visie te doen met industrialiseering? Wat met het anarchisme?
1) Wellicht beter: dynanisme. Zie dr G. VAN DER LEEUW, I nleiding godsdienstwetenschap. Haarlem 1924; bl. 68-82.
2) Zie ook E. LASKINE, le Socialisme suivant les peuple s; Paris 1920, p. 1, 16; die voor deze waarheid oog heeft, maar
te weinig.
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Wij bezien de vragen een voor een.
Sinds omtrent vijf en twintig jaar houdt de wetenschap
zich telkens bezig met het verband tusschen kapitalisme
en protestantisme. In 1904 toch begon Weber voor dit
onderwerp de aandacht te vragen 1 ). Later, toen zijn publicaties velerlei tegenspraak en instemming hadden gevonden, gaf hij een boek, dat de resultaten samenvat 2 ). Intusschen had hij anderen met name Troeltsch genoopt om
op dit terrein te gaan arbeiden

3 ).

In ons vaderland vond

zijn uiteenzetting instemming; niet slechts bij protestantsche 4 ) maar ook bij roomsche 6 ) schrijvers.
De grondgedachte is deze : het protestantisme oefent een
bijzonderen invloed op de ontwikkeling van het economische
leven. Men vergelijke Spanje met Engeland. Men vergelijke
trouwens reeds de gegevens van beroepsstatistieken. Daaruit toch blijkt, dat roomschen en protestanten zich niet
gelijkelijk tot alle deelen van het openbare leven voelen
aangetrokken; de roomschen voelen minder voor wetenschappelijke studie en minder voor grootkapitalistisch
ondernemen.
1) Namelijk M. WEBER, „die Protestantische Ethik und der Geist
des Kapitalismus" in Archiv fur Sozialwissenschaft 1904.
2) Zie zijn Religionssoziologie. Tubingen 1920; I S.
1-236; als Gesammelte Aufsdtze I 1922.
3) Zie E. TROELTSCH, die Soziallehren der Christlichen Kirchen und Gruppen. Tubingen 1912.
4) Zie dr J. LINDEBOOM in Onze Eeuw 1922; II bl. 306 vv.
5) Zie vooral eenige artikelen in De Tijd van 27 December 1923.
en daaromtrent. Vgl. een artikel in De Morgen van 1 Juli 1924.
Eerst bij het afdrukken komt mij in handen R. H. TAWNEY,
Religion and the Rise of Capitalism. Londen 1926;
J. B. KRAUS, Scholastik, Puritanismus und Kapita1 i s m u s. Munchen 1930. De beide roomsche schrijvers werpen op
het vraagstuk hun eigen licht. Ik moet thans met deze vermelding
volstaan.
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Vanwaar dit verschijnsel ?
Tweeerlei komt in aanmerking : een luthersche en een
calvinistische grondgedachte.
Luther brak met de idee van een speciaal priesterschap;
doch met dat hij op het algemeen priesterschap den nadruk
ging leggen, wierp hij over het aardsche beroep een nieuw
licht : aardsche arbeid is als zoodanig arbeid voor God.
Sprekend is, dat de romaansche talen in de roomsche landen ook thans nog geen woord hebben om de aardsche „roeping" aan to duiden.
Calvijn eischte, dat gansch deze zichtbare wereld zou
worden dienstbaar gemaakt aan de eer van God, den almachtigen Schepper. Zoo kwam het „Niet van de wereld
doch terdege in de wereld" tot nieuwen zin en nieuwe
gelding. Zoo ontstond die geesteshouding, die Weber met
een zeer gelukkig woord ter tegenstelling tegen de roomsche visie genoemd heeft „innerweltliche Askese".
De roomschen blijven dit alles anders zien, anders gevoelen, anders betrachten. Een land, waarin de roomsche
geest overheerscht, moet dus op economisch en industrieel
gebied wel een ander karakter vertoonen dan een land, waar
het protestantisme zijn stempel drukt.
Engeland, dan Amerika, tegelijk Duitschland gaan voor
in de industrialisatie der wereld.
Dit is de eene zij de.
Daarnaast vraagt echter de verdeeling van het anarchisme over de landen onze aandacht. Het vertoont zich voorai
daar, waar de roomsch- en grieksch-katholieke kerk religieus den toon aangeven.
Nu kan dit verschijnsel zeker niet met een eenvoudig
woord afgedaan worden.
Dat Binds de zestiende eeuw de reformatie beslag gelegd
heeft op het germaansche en niet op het romaansche deel
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der wereld wij st op een aanleg en algemeene geesteshou ding in deze beide volksgroepen, waardoor zij de een meer
voor het autoritaire, de andere meer voor het persoonlijkvrije als aangewezen waren. In dien zin is romanisme en
protestantisme dus niet oorzaak maar gevolg van het y olkskarakter.
Aan den anderen kant is hier zeker wisselwerking. De
roomsche visie sterkt weder het karakter der roomschgebleven volken in de reeds aanwezige richting ; van de
protestantsche visie geldt voor de andere groepen hetzelfde.
Met name intake het anarchisme gaat hier dan echter
licht op.
Naast de straks genoemde elementen toch van aardsche
roeping en van aardsch werken voor God kenmerkt zich het
protestantisme door de kweeking van zelfstandige persoonlijkheden, die gebonden aan God vrij staan van menschelijke gezags-organen en die tot zelfstandig oordeel en
eigen verantwoordelijkheid opgevoed worden.
Gansch anders de roomsche paedagogie, die het gezag
voor gansch het levensterrein handhaaft over alien, ook
over de volwassenen; dus Been zelfstandigheid kweekt 1 ) .
Zoovaak nu dit gezag breekt en zijn klem verliest, zal er
dus verwarring ontstaan door de wildheid dergenen, die
vrij worden maar voor vrijheid nimmer waren opgevoed en
die deze dus niet dragen kunnen. Anarchisme en revolutie
kenmerken vooral de landen van roomschen stempel. Bovendien staat hier veel scherper vijandschap tegen Christendom en kerk op, omdat de vroeger leidende en feitelijk
onderdrukkende zoo zeer wordt gehaat.

1 ) Zie daarover uitvoerig het hoofdstuk „Kerkgezag in sociale
vragen" in mijn De K e r k; van deze S t u d i ë n 6, II bl. 77-112.
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Dit geldt van personen ; van volken ; van rassen. Het
geldt van Zuid- en Oost-Europa ; evenzoo van ZuidAmerika.
Er is een inwendig en oorzakelijk verband tusschen de
religie van een yolk en tusschen den geest, waarin de socialistische streving zich daar manifesteert. Oorzaak en gevolg
werken door elkander henen en werken op elkander in.
Maar vast staat, dat de verklaring van het zoo onderscheiden karakter der arbeidersbeweging in de verschillende
deelen der wereld niet kan geschieden, zoo niet 66k op den
religieusen inslag der volken gelet wordt.
5. Een opzettelijke bestudeering van het Anglo-saksische, het Duitsche, het Fransche, het Russische type zal
aan het gevondene meer gloed en teekening kunnen bijzetten.
Natuurlijk zal dit vierderlei gegeven moeten worden gesteld in veel breeder kader. Het is om alle volken en alle
rassen to doen. Zoowel de verscheidenheid als de eenheid
moet ons eenigermate voor den geest staan, eer wij het
kenmerkende van de genoemde volkeren kunnen waardeeren. En dus ook, eer wij het bijzonder karakter der sociale
beweging kunnen schatten, dat zich in elk deter groepen
kenbaar maakt.
Ethnologische, geografische, economische studie moet
voorafgaan .
Maar het is zeer gewenscht om daarna het studie-veld

1 ) De literatuur in de geografische en ethnologische handboeken.
Sommige werken worden bij de aparte landen beneden genoemd.
Men zie vooral A. H. KEANE, M a n, Past and Pr e s e n t. Cambridge 1920. Mr S. R. STEINMETZ, De nationaliteiten i n
Eur op a. Amsterdam 1920. Deel I: Zuid- en Oost-Europa.
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tweemaal te vernauwen. Eerst zóó, dat alleen op Engeland, Amerika, Frankrijk, Duitschland, Rusland wordt gelet. Daarna zóó, dat in deze landen de ontwikkeling juist
der arbeidersbeweging speciaal beschouwd wordt.
Want deze landen vormen elk een type.
Er is eigen teekening in het angelsaksische, het germaansche, het romaansche, het slavische. En dit geldt dan
niet slechts in algemeenen zin ; maar het bijzondere teekent
zich ook in de arbeidersbeweging af.
Er is 1 ) een oorspronkelijke en zuivere vakbeweging, die
haar karakter zuiver vertoond heeft in Engeland en nog
altoos zuiver vertoont in Amerika. De moderne beweging
met een sterk-parlementairen inslag kwam in Duitschland
tot sterke ontwikkeling. Het anarchisme is inheemsch in
Zuid- en Oost-Europa. Sinds weinige jaren trad daarbinnen
een spitsing van beteekenis op en sinds zijn Frankrijk en
Rusland elk het type van een der twee takken.
Wij geven in het vervolg een schets van de beweging
in deze onderscheiden landen om daardoor aan een theoretische verhandeling inzake wereldbeschouwing en vakbeweging meer lijn en dies meer gestalte te geven 2).
Als daarop dan een schets volgt van de Internationale
verbinding en groepeering, zal deze duidelijk maken, dat

1 ) In W. SOMBART, der Proletarische Sozialismus10.
Jena 1924, II S. 358 ff. worden ook het germaansche, het romaansche
en het angelsaksische type onderscheiden. Nadat deze in S. 360—
294 zijn geteekend, volgt dan Rusland als apart vierde type in
S. 452 ff. Zie ook A. W. IJZERMANN, Het moderne k apit alism e. Amsterdam 1930, bl. 49 v.v. met dezelfde verdeeling.
'2 ) Men raadplege voorts naast de speciale literatuur Gewerkschaftsarchiv ; Monatshefte fur Theorie and Praxis der gesamten
Gewerkschaftsbeweg-u.ng, waarvan in 1924 de eerste jaargang te
Jena verschenen is.
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met name tusschen het moderne en het anarchistische de
scheiding niet al te principieel is.
Onze breede teekening van de wereld-ontwikkeling der
vak-organisatie is daarmede dan ten einde.
En overal ging — naar wij vertrouwen — onopzettelijk
en onbedoeld, dies met te meerder nadruk de kracht
spreken, die voor gansch het sociale leven ons in het Evangelie is geschonken.

HOOFDSTUK II.
ENGELAND.

A. DE OORSPRONKELIJKE VAKBEWEGING.

6. Engeland is tientallen van jaren lang het classieke
land geweest der echte vakbeweging; het land dus, waar
men deze beweging naar card en oorsprong en wezen het
beste bestudeeren kon.
Vooral drieerlei oorzaak laat zich daarvoor aanwijzen.
Hier werd na het beruchte coalitie-verbod van omstreeks
1790 het eerst de vrijheid van vergadering voor den arbeidenden stand hersteld, zoodat een wettelijke vakbeweging
kon ontstaan en uitgroeien. Hier begon zeer vroeg het
groote industrialisatieproces, waardoor de nieuwe arbeidersmassa, de vierde stand gekweekt werd, die juist door
de organisatie zich tegen het dreigend gevolg van de
industrialisatie voor dien arbeidenden stand zou moeten
wapenen. Hier heerschte jaar uit jaar in de zuivere geest
der vakbeweging, die overleg met de patroons en verzoening tusschen kapitaal en arbeid bepleitte ; die niet
slechts aan de theoretische wenschelijkheid maar ook aan
de practische mogelijkheid van dit standpunt geloofde.
Wij zeggen allereerst iets meer over elk van deze drie
elementen.
Toen de wet van Turgot aan het eind der achttiende
eeuw het uiterste individualisme belichaamde en iedere
solidaire gedachte wegschoof, volgde Engeland in 1799
met een wet, die zich nadrukkelijk verzette tegen iedere
mogelijkheid voor arbeiders om door organisatie eenig
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economisch voordeel te verwerven of eenige economische
schade af te wenden 1 ). Natuurlijk werd daardoor de beweging in de arbeiderswereld niet tot stilstand gebracht;
zij bleef golven en zich openbaren ; doch zij moest buiten
en tegen wettige banen zich voortstuwen, zoodat scherpanarchistische acties zich voordeden. In 1824 trad hier de
eerste verandering in : het recht van vereeniging werd
althans aanvankelijk hersteld. Voor en na werd een nieuwe
stap gedaan in deze richting ; in de jaren 1871 en 1876
werd door de wet zoowel de vakbeweging als het goed
recht van haar economisch strijdmiddel : de staking
erkend 2 ). Dertig jaar later werd — overigens waarlijk
niet zonder strijd — in de wet het goed recht van het
„posten" neergeschreven 3 ) .
Het is duidelijk, dat de arbeiderswereld diergelijke
middelen ook inderdaad niet zou kunnen missen.
Want de industrialisatie kwam met al de gevaren, die
zij over de arbeiderswereld brengt.
Men denke slechts over een paar gegevens ietwat na.
Reeds in 1841 behoorde in Engeland — zonder Schotland en Ierland gerekend — van de geheele bevolking nog
slechts 25.6 percent tot de landbouwende kringen en was
reeds 43 percent werkzaam in de industrie. Den groei in
omtrent de eerste veertig jaar van grootsche uitbreiding
leest men af uit deze gegevens 4 ) :
1) Voor de geschiedenis en de bijzonderheden zie G. SCHWITTAU,
die Formen des wirtschaftlichen Kampfes. Berlin
1912; S. 157 ff. Een kort overzicht in Maandschrift Centr. Bur.
Stat. 1924, bl. 1027 v.v.
2) Zie hier behalve SCHWITTAU, a.w. ook H. HERKNER, die A rbeiterfrag e; Berlin 8 1922, I S. 292.
3) In 1906. Zie SCHWITTAU, a.w. S. 165 f.
4) Zie W. SOMBART, prof. Sozialismu s; II S. 390.
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1.857 eng. mijlen
het spoorwegnet had in 1842
18.668 „
1883
935.000
ton
de scheepvaart besomde in 1842
1883 65.000.000 „
de in- en uitvoer bedroeg in 1842 103.000.000 £
1883 732.000.000 „
In 1919 woonden van de 45 millioen inwoners uit het
vereenigd koninkrijk meer dan twee derden in de steden;
voor Engeland alleen bedroeg dit zelfs meer dan Brie
vierden. Uit de beroeps-telling voor Engeland en Wales
over 1921 1 ) blijkt — wij Brij pen enkele cijfers — dat
werkzaam waren in:
71

landbouw 1.170.000
transport en verkeer 1.400.000
handel en financien 1.660.000
en in de industrie reeds 1 millioen alleen in de mijnen en
1.5 millioen alleen in de metaalnijverheid.
Wij toeven in een land, dat reeds voor vele tientallen
van jaren een sterk-industrieel karakter droeg. Doch meteen stond dan de groote kans daar open, dat lange werktijd en lage loonen, dat vrouwen- en kinderarbeid, dat de
gansche reeks van ellenden zich over de arbeiderswereld
uitstorten zou 2 ). Men kent de aangrijpende schildering van
den toestand 3 ), zooals die inderdaad is ingetreden eer de
1) Verschenen in 1924.
2) Voor de beweging begin 19de eeuw zie IJZERMAN, a.w., bl.
292 v.v.
3) Zie KARL MARX, d a s Kapita 1; deel I, VIII 3-6; XIII 3;
9; XXIII 5; XXIV 2; XXV 6. FR. ENGELS, die L a g e der a rbeitenden Klasse Englands; 1 1845, 2 1892. MR. H. P. G.
QUACK, Maurice en de arbeiders in Studien op sociaal
gebied. Haarlem z. j. bl. 121-182. L. BRENTANO, die christlic b.soziale Bewegung in England. Leipzig 2 1883, S. 4 ff.
Christelijk Sociale Studien. III.
2
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publieke opinie alarm riep, de wet ingreep, de vakbeweging den strijd began voor het behoud ja voor den terugkeer van het menschwaardig leven.
Maar — en dit is uiterst teekenachtig — de vakbeweging was en bleef in Engeland vervuld van een zuiveren
geest 1 ). Ook deze kwade toestanden dreven haar niet op
onzuiver erf.
Zoo handhaaft men de stelling, dat de taak der vakbeweging ligt op economisch en niet op politiek terrein, zoodat de politieke bemoeienis de taak is van andere kringen
en organen; zoodat ook, indien de arbeiders claar hun taak
vervullen en hun invloed oefenen, zij dit niet doen als
arbeiders doch in verband met hun politieke overtuiging.
Deze laatste tegenstelling wordt inderdaad door hen als
tegenstelling bedoeld en gewild; men zoekt bij voorbeeld
als candidaten voor het parlement niet arbeiders als zoodanig. Voor 't oogenblik wil men het overleg tusschen
W. SOMBART, Grundlagen and Kritik des Sozialism u s. Berlin 1919 I S. 287 ff. Zie ook Kath. Soc. Weekblad 1918,
bl. 253 v.v.
1 ) Voor geschiedenis en wezen der Engelsche vakbeweging zie
G. and B. WEBB, History of trade unionism; sinds 1894;
dezelfden, Industrial democracy; sinds 1897. In het Nederlandsch uitgegeven als Geschiedenis van het Britsche
vakvereenigingswezen, 1900; en Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingsweze0,
1901-1903. Voorts L. BRENTANO, Z u r G e s c h i c h t e u. Kritik
der englischen Gewerkschaftsbewegung. 1870,
1871. SHERWOOD EDDY, the new World of Labour. London
1924, p. 109-127. W. SOMBART, pro 1. So zialismus II S.
383-394. G. D. H. COLE, a short History of the British
working class movement. I 1780-1848; II 1848-1900;
III 1900-1926. London 1925 enz. WALTER M. CITRINE, Di e G ew erks chaftbewe gun g Gr. B ritani ens; uitgave
I. V. V. 1926.
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kapitaal en arbeid, niet den onverzoenlijken strijd 1 ) voor
de toekomst stelt men als vakbeweging geen indealen, dus
zeker 'niet die van een gesocialiseerde maatschappij, die
uit den klassenstrij d zou moeten geboren en door den
klassenstrij d zou moeten verkregen warden. Niets van
dit alles.
Zoo oordeelen „lourgerlijke" onderzoekers 2 ). Maar evenzoo oordeelt Marx, die de engelsche vakvereenigingen conservatief noemt 3 ). En andere socialisten zijn van het
zelfde oordeel 4).
Engeland toont tientallen van jaren lang de vakbeweging in haar eigen en oorspronkelijke en meest wezenlijke
gedaante.
7. Natuurlijk vergt dit feit een verklaring. Want reeds
op zichzelf is het merkwaardig voor ieder, die op het vaste
land van Europa de arbeidersbeweging bestudeert. Bovendien is het voor Engeland dubbel merkwaardig, omdat de
landen van kapitalisme en grootindustrie voor alle andere
naar Marx' inzicht de kweekplaats zijn moesten van arbeidersbewustzijn en klassenstrijd en socialisme.
Van waar dan dit feit, dat door niemand wordt ontkend
1) Zie SCHWITTAU, a.w., S. 125-134 passim: zij weten, dat „reconciliation" het verstandigst is.
2) Zie de studie van V. CATHREIN in Stimmen aus Maria Laach.
1880, S. 149 ff.
3) Zie FR. MEHRING, Karl Mar x, Geschichte seines Lebens.
Leipzig 3 1920, S. 432, 465; zie de nederlandsche uitgave Rotterdam
1921, biz. 375, 413. Daar wordt er vooral op gewezen, hoe weinig
vat de Eerste Internationale op de trade-unions had.
4) Zie J. OUDEGEEST in International Trade Union Review 1924
IV, p. 507; vgl. ook SOMBART, prof. S o ziali smu s, II S. 384.
Voorts E. WERTHEIMER, De Britsche arbeiderspartij.
Amsterdam 1930, passim.
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maar desniettemin zijn opvallendheid behoudt?
Men zal vooral op twee factoren moeten letten.
Eerst reeds op den nuchteren practischen zin van het
engelsche y olk als geheel. Men is noch wijsgeerig noch
utopistisch aangelegd ; men vraagt naar onmiddellijke
practische resultaten.
Wie de geschiedenis maakt tot voorwerp van wijsgeerige
bezinning, wie van hieruit bouwt aan lokkende toekomstidealen — hij heeft het oor van den doorsnee-Engelschman niet 1 ). Maar dan zal ook Marx geen gehoor vinden,
die met zijn historisch-materialistische constructie eenerzijds en met zijn uiteindelijken, in de verte wenkenden
heilstaat andererzijds zich juist aan theorie en utopisme
overgeeft.
Wat nog van een zeker revolutionair utopisme had kunnen aanslaan, was bovendien bij den aanvang der beweging volkomen neergezonken door de felle wijze, waarop
met het Chartisme afgerekend was 2 ). Sinds was voor
jaren en jaren een revolutionair massa-willen geheel onmogelijk.
Toch biedt deze nuchtere zin slechts de helft der verklaring. Een nog meer geestelijke factor oefent evenzeer
zijn invloed.
Het engelsche yolk is godsdienstig gedrenkt.
Daardoor slaat al aanstonds een prediking van saam1) Zie CATHREIN, t.a.p.; vgl. een correspondentie in Het Handelsblad van 10 September 1923 over de „onontvankelijkheid van de
Engelschen voor het (communistisch) ideaal." Men vergelijke de
teekening van den middenstand in Engeland door H. LEVY, S t udien iiber das englische Volk in Archiv fur Sozialwissenschaft u.s.w. 1919 II S. 422 ff., 636 ff. WERTHEIMER, a.w., bi. 8, 13
en elders.
2) Daarover zie QUACK, De socialisten 3 IV, bl. 222-274.
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werking en toewijding veel meer aan dan de prediking
van klassenhaat en klassenstrijd. Owen is de engelsche
held, niet Marx 1).
Bovendien heeft Engeland den zegen gekend, dat de
christenen en de kerken sociaal inzicht, sociaal willen, verstaan van den socialen eisch openbaarden in dezelfde
jaren, waarin de industrialisatie en de gruwelijke
arbeiders-ellende opstonden 2 ). Het zag omtrent de helft
der vorige eeuw mannen in zijn midden als Carlyle 3),
Maurice 4 ), Kingsley 5 ). En een opvallende wisselwerking
doet zich dan voor: nu men christelijk-gezind is, vindt
de prediking deter mannen den bodem, lien de prediking
van Marx niet gevonden had. En omgekeerd: nu deze
prediking wortel schiet, wordt het algemeen-christelijk besef daardoor verdiept 6).

1) Daarover meer beneden bl. 34.
2) Zie L. BRENTANO, die christlich-soziale Bewegung in England. Leipzig 2 1883. H. HOLL, Th. Chalmers u. die Anfdnge der christlich-sozialen Bew e g u n g in England in Zeitschrift fiir Theologie and Kirche;
1913, S. 219-265. Vgl. DR A. W. BRONSVELD in Bouwsteenen III bl.
156-175.
3) Thomas Carlyle, 1795-1881. Zie DR F. VAN GHEEL GILDEMESTER, Thomas Carlyle. Nijkerk z. j.
4) Fred. Dennison Maurice, 1805-1872. Zie DR P. BLAAUW, F. D.
M a u r i c e. Zijn leven en werken, diss. 1908. QUACK in Studien op
sociaal gebied; bl. 121-182.
5) Charles Kingsley 1819-1875. Zie HERZOG'S R. E. 3 X S. 305 ff.
D. M. DE VRIES, Charles K i n g s l e y. Amsterdam 1888. DR G.
SAMTLEBEN, Charles K i n g s l e y. Hamburg 1907. Vgl. ook
J. H. GUNNING, De kritiek der bewondering in De Gids,
October 1888.
6) Voor het tijdvak 1848-1854 zie CH. E. RAVEN, Christian
Socialism. Londen 1925.
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Deze mannen hadden den eisch van het christendom
voor de samenleving doen hooren. Zij hebben hun kerk
wakker gemaakt tegenover de sociale ellende ; zij hebben
hun studenten gewezen op hun toekomstige kans en taak.
Als zij God prediken, schepper aller dingen en in Jezus
Christus vader der menschen ; als zij Jezus Christus
koning roemen en heer, dan volgt daar voor hen en voor
hun hoorders de echte broederschap uit, het rechte gebruik der aardsche goederen, de eisch van gerechtigheid
en niet enkel die van erbarmen of lief de.
Voeg hierbij, dat men het niet bij woorden liet. Integendeel grepen christenen en kerken daadwerkelijk in. Studenten met hun settlement", kerken met heur „institute",
kerkleden met hun „brotherhoods"... het beduidt zoowel
sociaal gevoel als sociale daden 1 ). Tot in den jongsten tijd
werkt dit streven voort, dat zijn samenvatting en aanvankelijke voltooiing heeft gevonden in de grootsche
Copec-samenkomsten 2 ) van 1924 te Birmingham doch
sinds lien nog regelmatig voortwerkt in den boezem van
het Engelsche y olk 3).
In zulk een wereld is het socialisme niet noodig om de
gewetens te wekken en heeft de ongeloofs-basis van het
continentale socialisme geen kans.
Daar blijft ook de vakbeweging zich zelf.
Of vergissen wij ons aldus in de verklaring van het
feit? 't Is belangwekkend om een geleerde te hooren ver-

i ) Men zie mijn C h r. S o c. S t u d. 6 II bl. 185-192; idem 4 III
bl. 725-734.
2) C.O.P.E.C. = conference on politics, economics, ethics,
citizenship.
3) Zie The Copec News, maandschrift sinds 1925. Londen,
Copec-committee.
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zekeren 1 ), dat de gegeven verklaring niet juist kan wezen.
Hij ontkent niet, dat de engelsche vakbeweging zuiver
is; maar wie dit verklaart uit den christelijken geest in
het y olk, die werkt met „ideologie" en deze kan nooit de
verklaring brengen. Liever denkt hij aan ...... gunstiger
industrie-toestanden dan op het vaste land en meer verstandigen socialen zin bij de ondernemers ! Zeer wel. Maar
vergen deze verschijnselen geên verklaring? En zal, wie
deze verklaring beproeft, toch niet moeten teruggrij pen
op de zoo pas versmade ideologie en den christelijken
volks-zin?
8. Intusschen mogen wij aldus niet voortgaan. Want
ook in Engeland vertoonde zich sinds jaren in de vakbeweging nu en dan, schuchter eerst maar met toenemende
kracht de besmetting, die op het vaste land van Europa
zooveel bedorven heeft.
Socialistische idealen rijzen op ; maar vooral — en dit
is voor den „geest" der beweging veel gewichtiger —
theorieen en klanken, die afwijken van de oude opvattingen en dringen in de richting van klassenbewustzijn en
klassenstrij d.
Het proces is allerminst voltooid in continentaalsocialistischen zin. Maar de gisting was er ter dege ; en
reeds deze gisting is belangwekkend.
Wie haar van uit haar oorzaken verklaren wil, moet
eerst op enkele bijzonderheden — zoo men wil toevalligheden letten. Daarvan noemen wij er drie.
Reeds dadelijk zij er op gewezen, dat de rechter niet
altoos het erkende recht van vereeniging en vergadering
royaal toepaste. Wij schetsten zooeven den gang dezer
I-)

Namelijk

SOMBART,

pro 1. Sozialismus II S. 389 ff.
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wetgeving 1 ). Maar nog lang bleef het mogelijk om zuivere
strij d-handelingen van een vakbeweging te betrekken
onder het verbod van „conspiracy" en ze daardoor in
strijd met den geest der wet te bemoeilijken 2 ). Het is
duidelijk, dat dan in de arbeidersziel verzet wordt gewekt
en de gedachte oprij st aan wat met de scherpste woordenkeus „klassen-justitie" heet 3 ) .
Toen de wet zulke uitspraken onmogelijk maakte, greep
men — dit is het tweede, waarop wij wijzen — naar een
nieuw middel. Men legde feitelijk de vakbeweging lam.
In 1901 had namelijk het personeel van den spoorweg
in de T a f f-vallei gestaakt 4 ). De maatschappij sprak de
stakers in rechten aan om vergoeding van de geleden
schade. En de rechter veroordeelde de vakvereeniging om
uit haar kas te vergoeden wat aan schade was berokkend,
doordat gevolmachtigden of leden der vakbeweging in
staking waren gegaan. Het is duidelijk, dat op die wijs
het een vakvereeniging uiterst moeilijk om niet te zeggen
onmogelijk wordt om voortaan in een economisch conflict
met het uiterst middel optetreden. En het is verstaanbaar,
dat zulk een uitspraak bij de leiders der vakbeweging de
gedachte rijzen doet, dat de arbeiders als zoodanig zich
in de politiek moeten werpen om invloed op de wetgeving
te kunnen oefenen 5).
1) Zie boven bl. 15 v.
2) Zie scHwiTTA-u, a.w., S. 162 ff. In Nederland heeft zich een
soortgelijke zaak voorgedaan met artt. 414 v.v. van den Code Penal,
totdat de wet van 1872 daaraan een einde maakte.
3) Voor rechterlijke uitspraken van later jaren zie DR R. HOFFHERR, Le boycottage devant les tours anglaises
1901-1923. Paris 1923.
4) Zie SCHWITTAU, a.w. S. 164.
5 ) Aldus S. WEBB over het geval in Soziale Praxis 1902 XI, Sp.
609, 633, 657.
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Dit voert ons tot het derde punt, waarover wij spreken
willen.
In het jaar 1910 werd met het dusgenaamde 0 s b o r nvonnis op verzoek van Osborn, lid eener vakorganisatie,
beslist, dat een vakvereeniging niet gerechtigd is om een
deel van haar inkomsten te gebruiken voor politieke doeleinden, bijv. om verkiezingskosten te bestrijden. Zoowel
de eisch van Osborn als de uitspraak van den rechter was
in de lijn der zuivere vakvereenigings-gedachte, die o.a.
onderscheiding en scheiding tusschen sociaal-economische
en politieke actie bepleit. Maar de gedachte aan eigen
arbeiders-candidaten was reeds opgetreden. En men bedenke, dat daarvoor dit vonnis beduidde: onmogelijkheid
van uitvoering. Want in Engeland draagt de candidaat
zelf de kosten van zijn verkiezing en is de vergoeding der
parlements-leden gering. Warden arbeiders voor deze beide
doeleinden niet gesubsidieerd, dan is hun verkiezing
onmogelijk.
De uitspraak leidde dus onmiddellijk tot het streven om
door de wet voortaan een andere uitspraak mogelijk, ja
zeker te maken. Het pogen slaagde. Een wet van 1913 1)
gaf aan de vakbeweging de mogelijkheid van politieke
actie. De organisatie mocht namelijk sindsdien subsidie
geven voor politieke bladen, voor parlementsleden en voor
verkiezingskosten. Alleen vraagt de wet voor zulk een besluit een bepaalde meerderheid en wordt geeischt, dat
een aparte kas gevormd zal warden, terwijl elk der
leden vrij moet wezen om voor die kas contributie te
weigeren.
In 1922 is de wet veranderd en daardoor de toepassing

1)

De Trade Union Act 1913.
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reeds bemoeilijkt 1 ). Men stelde strenger eischen aan een
besluit, eer het geldigheid zou mogen hebben 2).
In 1925 werd opnieuw een poging gedaan om de vakbeweging in haar politiek optreden te bemoeilijken 3 ). Zoo
wilde men den regel, dat de verkiezingskas gevuld wordt
door de contributie van de leden behalve van hen, die weigeren, vervangen door den regel, dat zij slechts gevuld wordt
door de contributie van hen, die zich opzettelijk opgeven.
Het argument is, dat nog altoos duizenden leden der vakbeweging in de politiek Oen aanhanger zijn van de Labourparty 4 ) doch van de Liberale partij. Een drijfveer is
tevens, dat in de Labour-party de kleine kring van extremisten de politiek drijft in communistische richting. Maar
aan den anderen kant zien vele georganiseerde arbeiders
hier een poging om hun invloed te verkleinen en hen
achteruit te dringen.
Op 6 Maart 1925 besloot het parlement, de zaak te laten
rusten. En dat wel op verzoek van den conservatieven
minister-president Baldwin, die betoogde, dan de conservatieven een groote meerderheid hadden en dus de zaak
konden doorzetten maar dat hij de voorkeur gaf aan verzachting der tegenstellingen en aankweeking van den

1) Namelijk 10 Mei 1922 en volgende dagen Zie Times van 20
Mei 1922 en daarover Kath. Soc. Weekblad 1922; bl. 177.
2) Als motief werd o.a. aangevoerd, dat bij een stemming van
de 1.710.869 leden, in een bepaalde groep georganiseerd, er slechts
504.134 aan de stemming deelnamen en daarvan 386.563 voor en
111.561 tegen waren, zoodat goed 20% van de betrokken leden genoeg waren voor het nemen van een besluit!
3) Zie een correspondentie in Het Handelsblctd van 14 Febr.
1925 ay. en 12 Maart 1925 ay.
4) Daarover aanstonds meer.
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binnenlandschen vrede. Op het partij-congres der conservatieven in October 1925 werd hiertegen geprotesteerd.
En op 23 Juni 1927 werd de genoemde bepaling wet 1),
waardoor inderdaad de tegenstellingen zeer werden verscherpt. En waardoor aan de „klasse"-idee voedsel werd
gegeven.
Nieuwe dingen verraden zich.
9. Naast de bijzonderheden, die wij aldus noemen,
werkt nu echter een grootsche nieuwe gedachte in het
engelsche yolk, die ook op de ontwikkeling binnen de yakbewegings-kringen grooten invloed oefent.
Een nieuwe overtuiging omtrent de roeping van den
staat rijst op. Zij wijst is de richting van meer bemoeienis
door de overheid met het sociaal-economische leven. Straks
zullen nog twee andere verschijnselen zich voordoen, die
met het zooeven genoemde in nauw verband staan. Er
wordt een nieuwe politieke partij gevormd; naast de twee
tot nog toe alleen bekende: Conservatieven en Liberalen,
treedt als derde de Labour-party. Bovendien wint de gedachte veld, dat de overheid een deel van het bedrijfsleven
moet tot zich trekken ; het socialisme komt op.
Men ziet gemakkelijk in, dat de Brie factoren zoowel
historisch als in wezen samenhang vertoonen en dat dus
de eene ook weder invloed oefent op de doorwerking van
de andere.
Maar wij letten eerst op de nieuwe overtuiging inzake
de overheidstaak, zooals zij oprijzen ging.
Engeland is eigenlijk het classieke land van den s e 1 fh e 1 p. De overheid bemoeit zich met het staatkundige,
1 ) Tekst in Maandsehrift van Centr. Bur. Stat. 1927, bl. 1278.
Over het onderwerp De Vakbeweging 1927, bl. 225, 421.
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met wat primaire overheidstaak is. Doch het sociaaleconomische leven is op zijn eigen krachten aangewezen.
Het springt in het oog, hoezeer deze blik tevens den blik
op de taak der vakbeweging bepaalt.
Vragen van loon en arbeidsduur, van bescherming en
verzekering moeten evenzeer als de vragen van voortbrenging en verdeeling door de maatschappelijke organen
worden behandeld en beslist. Men bedenke slechts, dat
voor het eerst in het jaar 1930 een ontwerp van wet werd
ingediend om den arbeidsduur te beperken en dan nog
alleen in de industrie.
Aldus de overtuiging, die bij den aanvang der twintigste
eeuw in Engeland nog gemeengoed was. Er valt nu en
dan een uitzondering aan te wijzen. Omtrent het jaar
1880 werd wel betoogd 1 ), dat de staat invloed oefenen
moet op de verdeeling van den rijkdom, dat een minimumloon van staatswege moet worden vastgesteld, dat sociale
wetten moeten worden uitgevaardigd, Maar zulke stemmen vormden destijds de uitzondering 2).
Een kwart eeuw later was een totale ommezwaai van
deze opvattingen bezig zich te voltrekken. Waarmee
natuurlijk tevens het gezichtsveld der vakbeweging een
wijziging ondergaan moest. Vooral sinds den Boerenoorlog herzien de liberalen hun vroegere overtuigingen.
1) Zie CH. LEUBUSCHER, Sozialismus and Sozialisirung in England. Jena 1921; S. 18-25.
2) Men raadplege voor het geheele vraagstuk MR J. W. H. M.
VAN IDSINGA in Onze E euw 1912, II bl. 1-36 over de revolutie in
Engeland in de negentiende eeuw en hare constitutioneele problemen.
En voor de economische zijde speciaal Dr. H. LEVY, die Grundlagen des Okonomischen Liberalismus in der
Geschichte der en g lischen Volk swirtschaft.
1912.
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En aan den overgang van s e l f-h e 1 p tot staatsbemoeienis is vooral de naam van Lloyd George verbonden 1).
Nu klinken gedachten als deze. Er moet arbeiderspensioen zijn. Er moet door de overheid een ziekteverzekering
ingevoerd worden. In groote industrieen moet de wet den
maximum arbeidsduur bepalen ; in de huis-industrie met
haar sweating moet de overheid het minimum-loon
vaststellen. Alles gedachten, die thans in Breeden kring
ingang vonden, terwijl vroeger schier algemeen werd hepleit, dat dit alles tot het terrein van de maatschappelijke
organen behoort en niet tot de roeping van de overheid.
De nieuwe opvatting werd zeer krachtig versterkt door
den wereld-oorlog. Immers nam toen de overheid het
gansche bedrijfsleven in de hand 2 ) . Dat kan dus. Zij kan
over productie en distributie veel meer zeggen, zij kan
op dit terrein veel meer doen dan tevoren ooit iemand
buiten de extreme socialisten zich voorgesteld had. En
dit niet alleen. Maar om de onmisbare medewerking der
arbeiders in het bedrijfsleven to verkrijgen, was aan hen
veel grooter invloed op den gang van het loedrijf gegund
dan tot heden ooit het geval was geweest.
De vraag lag voor de hand, of zulk een invloed der
arbeiders en zulk een ingrij pen van de overheid niet op
eenige wijze moest worden bestendigd 3 ). Waarmede en

1) Zie H. CUNOW in Neue Zeit 1918 I S. 102 f., 126 f. over de
phasen in de staats-idee in Engeland. Vgl. Stemmen des Tijds III
blz. 556 v.v.; le Christianisme social 1912, p. 257 etc.
2) Zie DR CH. MENDELSOHN, W a n d l u n g e n des lib eralen Englands durch die Kriegswirtschaft.
Erganzungshelft 1921 van het Archiv fur Sozialwissenschaft.
3) Over beide onderwerpen later meer.
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in de politiek en in de arbeidersbeweging een nieuw
element zijn intree had gedaan.
Echter generaliseere men niet.
Wat in alle landen onmiddellijk na den oorlog intrad,
deed zich ook in Engeland voor. De overheidsbemoeienis,
die zoo plotseling was ingetreden, mocht dan eenerzij ds
de idee en de mogelijkheid hebben gepopulariseerd, zij was
aan den anderen kant zoo plotseling en dwingend ingevoerd, dat zij als een beklemming van het vrije leven werd
gevoeld. Menigeen hunkerde terug naar de vroegere vrijheid. En aldus kreeg de idee der socialisatie minstens
evenveel afstootends als aantrekkelijks, omdat men een
proef met zooiets als dit oorlogsgetimmerte tot geen prij s
wenschte herhaald te zien.

B. HET SOCIALISME.

10. Wij hebben thans reeds tal van elementen bijeen,
waardoor het ontstaan van nieuwe verhoudingen zich laat
verklaren.
Eenheid is er allerminst. De meest tegenstrijdige
strevingen werken. Maar men kan twee beweegkrachten
minstens aanwijzen, die dan in een aanwijsbare richting
gaan.
Daar is eerst de drang der arbeiders om tot eigen
politiek optreden te komen, wijl noch in den conservatieven noch in den liberalen kring voldoende wordt gevoeld voor hetgeen sociaal leeft in de arbeidersbeweging
en niet voldoende wordt gestreden tegen hetgeen deze beweging in haar vrijheid bedreigt. Dat is dus het nieuwe
element der verbinding van arbeiders-organisatie met
politiek.
Daarnaast wordt aan den staat ruimte gegund op het
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sociaal-economisch terrein, waarop hij vroeger een
vreemde was. Voor sommige bedrijfstakken wordt zelfs
overname door de overheid bepleit. Dat is dus het tweede
nieuwe element : de nationalisatie of als men wil
socialisatie.
Aan deze beide paart zich nu het derde element : het
socialisme ; dit woord aanvankelijk — gelijk dat voor
Engeland past — genomen in zeer vagen zin ; in zoo wij den
zin bovendien, dat drie vier ideeen daarin schuilen
kunnen. In lien zin is het begrip oud in Engeland. Maar
nu het in verbinding treden ging met arbeidersbeweging,
met politiek, met nationalisatie, nu ontstaat een cristallisatie-proces, dat zich langzaam ontwikkelt doch dat al
duidelijker de lijnen doet ontdekken van iets nieuws, dat
komt.
Wie na de oorspronkelijke vakbeweging in Engeland
en haar aanvankelijke ontwikkeling te hebben bestudeerd
zich wil inleven in het heden en zich de toekomst wil zien
ontvouwen, die zal na al het voorgaande nu bij drieerlei
moeten stilstaan : a de aard van het oorspronkelijk socialisme met zijn uitgroei zoowel naar de zijde van Marx als
van het communisme ; b. de vorming van een arbeidersorganisatie als politieke partij naast de twee, die sinds
jaren werkten, en het deelneming van de vak-kringen als
zoodanig aan deze nieuwe organisatie ; c. de aard, het
wezen, de werkmethoden van de tegenwoordige tradeunions, zooals die onder den invloed van al het aangeduide
zich vormen en vervormen.
Aldus — zoo meenen wij — kan het gelukken om een
helder inzicht te verkrijgen in wat aanvankelijk slechts
een beeld van verwarring toont.
Wij beginnen met het socialisme.
Mits men dit woord aanvankelijk een zeer wijden zin
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geeft en men iedere herinnering aan Europa's vaste land
vooreerst laat glippen, kan men — wij merkten het zooeven op — zeggen, dat „socialisme" in Engeland oud is.
Reeds in den aanvang der negentiende eeuw doet iets
dergelijks zich voor; en het vertoont dan een sterk
revolutionair-anarchistischen inslag.
Wanneer dit is voorbijgegaan 1 ), doet zich een beweging
voor van sterk proletarisch sentiment gedragen maar die
dan ook grootendeels door gevoel gedreven wordt en de
scherpe socialistische lijnen nog mist. Alleen op het punt
van de politiek, van den regeeringsvorm is men zich bewust van hetgeen men wil 2).
Komt straks het meer echte socialisme 3 ), dan is dit
langen tijd niets anders dan tegenstelling tegen individualisme. 't Moet niet om den enkeling, maar om het geheel
to doen zijn 4).
Dit dan aanstonds weer in tweeerlei zin, met tweeerlei
toepassing.

1) Wij zullen beneden bl. 41 v.v. in verband met het communisme
opnieuw over de jaren 1818 en 1832 moeten spreken.
2) Aldus SOMBART, pro 1. Sozialismus II S. 383 ff.
3) Zie S. WEBB, Socialism in England. London 1908.
M. BEER, Geschichte des Socialismus in England.
Stuttgart 1912; idem, der britische Sozialismus der
Gegenwart. Stuttgart 1920. CH. LEUBUSCHER Sozialismus
and Sozialisirung in England. Jena 1921. J. DE
GRUYTER, Macdonald en de Labour Party. Amsterdam.
1924. Vgl. HERKNER, Arbeiter f r age II 467 ff. met veel literatuur; E. LASKINE , le Socialisme suivant les peuples.
Paris 1920; p. 169-218, zie ook p. 238-257 voor Australia. QUACK,
Socialisten VI 3 bl. 369 v.v. H. POLAK in Soc. Gids 1922, bl.
27 v.v. P. A. DIEPENHORST, Het Socialism e. Kampen 1930;
bl. 271-303 met veel literatuur.
4) WEBB, Socialism; p. XIV, 2, 12, 101.
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Aan den eenen kant verdedigen deze socialisten de
echt-christelijke solidariteit, den echten broeder-zin, het
trouwe opkomen voor-den-ander, waarvan de christensocialisten als Carlyle en Kingsley de warme voorvechters
zijn1).
Zij vonden voor hun prediking een wel-toebereiden
bodem. De kerken hebben grooten invloed in Engeland en
zij hebben niet nagelaten to wijzen op wat het evangelic
als consequentie voor het maatschappelijk leven met zich
brengt 2 ). Als in zulk een yolk gepredikt wordt door
christelijk-sociale mannen van de portuur als de genoemden, dan rijpt er oogst. Er komt gevoel voor wederzij dsche verantwoordelijkheid, voor noodzaak van samenbinding, voor broederzin in stee van concurrentie en klassenstrijd 3 ). Er groeit 'n „socialisme" op. En een hooggeplaatst man kan zeggen: „Wij zijn hier alien socialist" 4).
Aan den anderen kant beduidt de verwerping van het
individualisme de verwerping van de Manchester leer, van.
het „laissez faire". En „socialist" wordt dan ieder, die ontdekt, dat er voor de overheid een taak ligt, wanneer
sociaal-economische misstanden schrijnen 5 ). Nu eens de
ellendige toestand van den industrie-arbeider, dan weder
de gevolgen van het „land-lordism" doen roepen am ingrijpen door de overheid.
Maar ook dan is dit „socialisme" geen economische
1) Zie over hen boven bl. 21 v.
2) Zie LASKINE, a.w.; p. 151; vgl. reeds boven bl. 22.
3) Het is alles nog merkwaardiger, wanneer men het vergelijkt
met hetgeen zoo aanstonds blijken zal; dat namelijk de prediking
van het Maxisme Been groei-bodem gevonden heeft.
4) Namelijk Sir William Harcourt in 1888 en A. J. Balfour in
1894; zie WEBB, SOCialiS m, p. 1; LASKINE, a.w.; p. 138 v.
5) Zie WEBB, Socialism passim; LASKINE, a.w.; p. 139, 147.
Christelijk Sociale Studien. III.
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grootheid en vraagt noch brengt het een andere economische structuur.
Komt eenmaal de beweging op, die men zuiver socialisme
kan noemen, dan sluit zij zich zeer nauw aan Owen aan
en blijft zij mijlen ver van Marx ; dan wil zij „broederschap en geen klassenstrijd", zooals een onverdacht
getuige ter onverdachter plaatse niet lang geleden
uitsprak 1).
Robert Owen ! Wat wilde hij dan ? 2)
Hij wilde van den ondernemer, dat deze voor zijn
arbeiders leven zal en niet het eerst aan winst zal denken.
Hij wilde de ondernemingen zien verrijkt met allerlei
sociale inrichtingen voor de arbeiders. Ongetwijfeld zal er
soms reden zijn om door de wet de arbeiders to beschermen; maar beter is het, wanneer door onderling overleg
de goede verhouding wordt verkregen ; nog beter, wanneer
door associaties en coOperaties de tegenstelling tusschen
ondernemer en arbeider opgeheven wordt. Hij doet voortdurend een beroep op onderlinge welwillendheid, op barmhartigheid, rechtvaardigheid en lief de. Moet men bij hem
misschien zelfs spreken van „de naleve kinderlijke zij de
aan zijn anders nuchter socialisme"? 3)
Het is mogelijk. Maar ook dan wordt het duidelijk, wat
aan diepste kenmerk een beweging dragen zal, die naar
hem zich noemt en die nog steeds tot hem als tot vader
en geestelijk leidsman opziet.
11. Deze gedachten hebben voor en na hare belichaming gevonden in organisaties.
1) Namelijk S. Webb ter opneming van het congres der Labour
Party op 26 Juni 1923; zie Het Volk van 29 Juni 1923.
2) Zie QUACK, Socialisten 4 II bl. 231-358.
3) Aldus QUACK, a.w. bl. 358.
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Wie ze aan zijn geest voorbij laat gaan, ontwaart allereerst de christen-socialistische kringen 1 ). Sinds in 1878
„het gilde van St. Mattheus" werd opgericht, heeft meer
dan een groep zich beijverd om de grondideeen van.
Maurice, Carlyle, Kingsley te populariseeren in de staatskerk en de vrije kerken. Maar de vorm, waarin de ideeen
werden vervat, toonde meer dan vroeger een — economisch
gesproken — zuiver socialistischen trek.
Bepleit wordt, dat de grand en het kapitaal gemeenschappelijk bezit moet worden.
Inderdaad blijft het echter de vraag, wat met deze formule bedoeld is. Staatsexploitatie? De overheid als bezitster ? Gemeenschapsorganen, die bezitten en exploiteeren ? Geldt de eisch algemeen of slechts voor bepaalde
terreinen?
Flier blijft in dezen ganschen kring nog menige vraag
open.
Bovendien gaat alom deze min of meer belijnde
economische eisch altoos onlosmakelijk samen met zuiver
geestelijke eischen.
Het ideaal is geestelijk : de verwerkelijking van het
koninkrijk Gods op het terrein der maatschappij. De voorwaarde is geestelijk : zal een beter dag aanbreken, dan is
de wedergeboorte der enkelingen precies even noodzakelijk
als de omvorming der samenleving. Er klinken voorts
tonen, die alleen maar sociaal en allerminst specifieksocialistisch zijn; z(56 deze: dat het em gerechtigheid
en niet enkel om erbarming of barmhartigheid te
doen is.

1 ) Zie WEBB, Socialism p. 33-44. Voorts mijn C h r. S o c.
Studien 4 III bi. 725-734.
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Daarnaast zie men de kringen, die voornamelijk of uitsluitend socialistisch zijn.
Zoo de Fabian Society sinds 1885 1 ). De naam
duidt reeds aan, hoe behoedzaam en voorzichtig men wil
voortschrijden 2 ) . Men legt zich meer toe op de propaganda der ideeen, op de bewerking der gansche volksziel, op
de door-werking der beginselen dan op onmiddellijk
practisch handelen.
In welken geest men deze propaganda voert ? In dien
van uitbreiding der staatsbemoeienis zeker ; ook wel in
dien van een zeker collectivisme. Dat men in dezen kring
van revolutionaire stappen niet weten wil, het spreekt van
zelf 3 ) .
Scherper belijning toont de In dep endant Lab our
Part y 4). Zij werd gevormd in 1893 5 ) en toonde reeds
in den aanvang een paar sprekende trekken.
Eenerzijds toch trad men scherp in het krijt voor de
vorming van een eigen politieke arbeiderspartij naast
conservatieven en liberalen. D.i.: men bepleit een nauw
verband tusschen arbeidersbeweging en politiek. Andererzijds steunde men de proletarische beweging, die binnen
de vakbeweging begon op te komen. D.i.: men voelt voor
socialisme en klassenstrijd. Toch is men niet zuiver
Marxist, gelijk duidelijk blijkt door een vergelijking met

1) Tot haar behoort o.a. S. Webb.
2) Zij heet naar den romeinschen veldheer Fabius Maximus
Cunctator; cunctator d.i.: die aarzelt en door tijd te winnen alles
wint.
3) In 1920 telde de gansche kring 3.000 leden.
4) Tot haar behoorden jaren lang mannen als Keir Hardy
(f 1915), Ph. Snowden en Ramsay Macdonald.
6) Zie QUACK, Socialisten 3 VI, bl. 367 v.
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de aanstonds te noemen socialistische partij, welke dit
karakter juist klaar vertoont 1).
Intusschen is hiermede niet alles gezegd. Want het gist
in dezen kring. Gematigden en extremisten worstelen met
elkaar. Reeds in 1922 bleek een minderheid niet afkeerig
van het communisme. Op het Paaschcongres van 1924
was een linkervleugel ontevreden over de wijze, waarop
de I. L. P.-leden zich regeering en parlement gedroegen.
In April 1925 verklaarde het congres ondanks de waarschuwing van zijn bestuur — zich vOOr het vaststellen van
minimumloonen los van de vraag, of de industrie deze
dragen kan. Toen in 1926 Maxton tot voorzitter werd gekozen, won het radicalisme aan kracht het wil
„socialisme ml" en is niet afkeerig van Rusland. Sinds
het tweede Kabinet Mac Donald in 1929 was gevormd 2),
werd de Partij al scherper in haar critiek op het
regeeringsbeleid der socialisten. Het Paasch-congres 1930
te Birmingham deed dreigende klanken hooren. Een splitsing en de vorming van een nieuwe partij is niet meer
onmogelijk.
Overigens verliest de Partij toch ook aan sympathie.
Snowden verliet haar, toen zij onnoodig was geworden,
omdat de Labour Partij zelf het socialisme aangenomen
had 3 ). Straks moest vanwege de felheid der oppositie
tegen zijn beleid Mac Donald dit voorbeeld wel volgen 4).
Hoe groot de invloed dezer partij overigens is, moge
1) In Maart 1925 verscheen het rapport der I. L. P. over
„socialisatie", waarin hare ideeen iets nader uitgewerkt zijn, maar...
waarvan men in April besloot, het eerst zeer rijpelijk te gaan
overwegen.
2) Waarover beneden uitvoerig.
3) In 1918 en 1928; zie beneden.
4) Op 17 Febr. 1930.

38
daaruit blijken, dat vijf achtste van alle Labourparlementsleden uit Naar zijn voortgekomen. Zal zij de
politieke organisatie van het socialisme in Engeland zijn
of worden of blijken? Hier heerscht voorshands onzekerheid 1 ) .
Intusschen moeten wij nog aandacht geven aan een
anderen socialistischen kring, waarvan het een tijd lang
heeft geschenen, alsof die andere organisatie dit vaandel
voeren zou. Wij denken aan een kring, die in 1881 gesticht werd 2 ) onder zuiver Marxistische
leiding 3).
Daarmede trad dus het werkelijke Marxisme binnen den
kring van het Engelsche socialisme.
Veel invloed heeft het echter nimmer kunnen oefenen.
Dit ligt ten eerste aan den aard van het Engelsche yolk,
dat te practisch is voor de filosophie en te christelijk voor
de ongeloovige filosophie van Marx. Maar het ligt toch aan
meer. Ook daaraan dat in dezen Marxistischen kring zich
alras anarchistische ideeen kenbaar maakten, die in
Engeland al evenmin een bodem kunnen vinden. En voorts
aan groote verdeeldheid, die den kring geteisterd heeft.
Tij dens den oorlog gingen voor- en . tegenstanders van
de nationale verdediging en de zittende regeering uit
elkaar. Na den oorlog legde het bolsjewisme beslag op een
deel der partij. Dit slaagde er zelfs in om den officieelen
naam zich toe te eigenen ; zoodat het Marxisme sinds 1918
1 ) Haar orgaan is the New Leader. Over het geheele onderwerp
zie WERTHEIMER, a.w. passim.
'2 ) Zij heette toen Democratic Federation; in 1884 Social
Democratic Federation; in 1907 Social Democratic Party. In 1911
ging zij over in de British Socialist Party, die in 1918 de National
Socialist Party uit en naast zich zag ontstaan; zie aanstonds.
3 ) Zie QUACK, Socialist en 3 VI, bl. 369 v. Stichter is H. M.
Hyndmann, vriend en geestverwant van Karl Marx.
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met een nieuwen naam, dien van National S o c i alis t Party optreden moest l ) .
Zoowel de onbelijndheid als de onderlinge verdeeldheid
van het socialisme was oorzaak, dat dit minder invloed
oefende dan men vooral op het vaste land van Europa
wenschte. Het Internationaal Socialistisch Bureau heeft
er dan ook op aangedrongen, dat een nauwer contact
tusschen de groepen zou worden verkregen, opdat men
vooral in de politiek, dus in de Labour Party den invloed
van de vakorganisaties zou kunnen terugdringen en dien
van het socialisme zou kunnen versterken.
In 1913 is inderdaad de Socialistische Raad
gevormd uit de Brie genoemde kringen 2).
Zal onze schets volledig wezen, dan moet ten leste nog
gewezen worden op het Guild Socialism 3 ) , een der
vormen, waarin door gansch de wereld onmiddellijk na
November 1918 het nieuwe sociale willen zich belichaamde.
Men kan het namelijk gansch in het algemeen omschrijven
als een poging om den invloed der arbeiders op het
productie - proces to vergrooten.
Het streven heeft een theoretische en idealistische
zijde 4 ) naast een toegespitst practischen kant. Wat dezen
laatsten aangaat: men wil het tegenwoordig kapitalis-

1) Hyndmann is tot zijn dood in 1921 aan de zuiver Marxistische
partij getrouw gebleven. Het orgaan van de eene partij ondanks
haar wisseling van namen was en bleef de Justice.
2) Namelijk de Fabians, de I. L. P. en de Britisch Socialist Party.
3) Zie LEUBUSCHER, a.w. S. 58-102.
4) Voor den theoretischen inslag bedenke men, dat de vaders
van het Gilde-socialisme zijn voortgekomen uit den studie-kring der
Fabians; zie boven blz. 36. Idealistisch zijn zij aan Owen verwant;
zie boven bl. 34; en gelooven zij met hem in den goeden wil en de
diepe toewijding der menschen aan de gemeenschap.
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tisch stelsel zien verdwijnen ; het moet dan vervangen
worden door een regeling, die het midden houdt tusschen
de sociaal-democratische en de communistische visie. Niet
het gansche bedrijf gemeenschapsbedrijf ; evenmin : de
fabriek aan de arbeiders. Maar terwiji de productiemiddelen in het bezit der gemeenschap moeten wezen, ga
de leiding uit van al de arbeiders in een bepaalden bedrijfstak — hoog en laag ; hoof d- en hand-arbeiders —
georganiseerd in nationale gilden.
Hier wil men het loon-systeem vervangen. En het is in
verband daarmee geen wonder, dat deze school den
klassenstrijd erkent en aanvaardt. In haar constructie
nadert zij bovendien zeer dicht tot het Russische voorbeeld.
Socialisme derhalve met zeer radicale trekken.
Voor ons tegenwoordig onderzoek is het daarbij dan nog
van gewicht, dat hier de bestaande vakbeweging wordt
gezien als het begin-stadium van de later te bouwen gilden.
D.i. : eenerzijds ontvangt de vakbeweging hier een nieuw
doel, gansch vreemd aan wat zij oorspronkelijk nastreefde ,
andererzij ds krij gt zij een socialistischen om niet te zeggen
anarchistischen inslag.
Men ziet, welken inhoud het Engelsche socialisme gaandeweg verkregen heeft.
De fundeering is nog altoos onzeker. Een kloek bouwsel
als Marx ontwierp, rijst hier dan ook niet op voor den
geest. Maar practisch wordt de eisch vernomen, dat het
kapitalisme zijn vervanging door het socialisme tegemoet
ga. Wat dit beduiden zou, heeft Webb geteekend in twee
boeken, waarvan het eene vonnis strijkt over de bestaande
orde, het andere de nieuwe orde teekent 1).
1) Namelijk S. AND B. WEBB, The decay of capitalist
civilisatio n; vertaald en van verklarende aanteekeningen
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De vraag blijft hierbij dringen in hoeverre zulk een
bouw de principieele fundeering kan misse'n; of men niet
om hier grootsch werk te doen, allereerst op den drijvenden geest moet letten. Zal Engeland blijvend zich tevreden
stellen, zich kunnen tevreden stellen met practijk zonder
op de theorie zich te bezinnen? Theorie ja; doch dan in
dieper en voller zin dan dit woord meest verstaan wordt!
Wij denken aan overtuiging, aan beginsel, aan geest.
Wij denken er vooral aan, nu een andere beweging aan
de deur van Engeland klopt; e'en, die niet enkel practijk
is, maar overtuiging en beginsel en geest; die daardoor
wordt voortgejaagd. En... het is immers waar, dat geest
enkel met geest wordt bestreden?
Wij zien het anarchisme.
12. Reeds hebben wij er op gewezen, dat het anarchisme in Engeland oud is, veel ouder dan de sociaaldemocratie.
Hetzelfde verschijnsel trouwens doet zich voor in
Amerika, het andere land van angel-saksischen stam. Ook
daar geen politieke sociaal-democratie en geen moderne
vakbeweging, maar wel een uiterst radicale strooming,
beide sociaal en politiek.
Reeds voor ruim honderd jaren 1 ) viel in Engeland het
voorzien door H. POLAK, Het verval der kapitalistische beschaving. Amsterdam 1925. Idem, a Constitution for the socialist common-wealth of Great
Brittain; Londen 1920.
1 ) Voor geschiedenis en wezen zie C. CORNELISSEN in Archiv fir
Sozialwissenschaft 1913 I S. 136 ff.; C. K. OGDEN in idem 1913 II S.
424 ff. ; WEBB, History 1920, p. 655 etc.; HERKNER, A rbeiterfrage 8 1 S. 290-310. Zie ook LEUBUSCHER, a.w. S. 27-33;
QUACK, Socialisten 3 VI bl. 366.
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pleit vOOr 'n arbeidersbeweging; doch dan deze niet verdeeld door organisatie per beroep of vak. Maar „one big
union" ; een klomp, die dan door innerlijken samenhang
en uiterlijke kracht den strijd der arbeiders in fellen klassenstrijd zou kunnen voeren.
Vijftien jaren later, in 1832 en 1833 zet de theorie zich
om in een daad. Arbeiders schuilen bijeen, die de gansche
tegenwoordige „orde" willen zien omgekeerd en dat met
haast. Niet langs den weg van de parlementaire actie, die
hun te lang en bovendien te conserveerend schijnt, maar
langs den weg van directe actie, ongeregeld staken, wekken van verwarring en schrik. Men bracht het tot een
getal van 800.000 mannen.
Maar de regeering bleef het terrein meester.
Dies zakte het vertrouwen op de anarchistische
methoden ineen. En toen omstreeks denzelfden tijd ook de
chartistische beweging zonder eenige vrucht verliep, kleefden deze ervaringen in het geheugen der engelsche
arbeiders als een waarschuwing jaar uit jaar in tegen gewelddadige en revolutionaire actie.
Toch sluimerde de idee voort en werd ze somwijlen
wakker.
Omtrent 1890 rijst er verzet tegen de vakbeweging, die
immers zoo conservatief is in haar methoden 1 ) en bovendien zoo kieskeurig in de keus harer leden. WA" is de
elite, char zijn de geschoolden bijeen. Maar de andere
leden der eene zelfde arbeidersklasse? Maar de ongeschoolden, de massa, de heffe? Dezen groepen saam ; de zware
economische nood drijft hen tot verzet. Een nieuw
„unionisme" wordt geboren met scherp-anarchistische

1)

Aldus ook het oordeel van Marx; zie boven bl. 19 noot 3.
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trekken. In den zelfden tij d verried zich in de S o c. D e m.
Federation een anarchistische strooming, die in 1903
tot de vorming leidde van de Socialist Labour
Party; de eerste politieke organisatie op anarchistischen
grondslag derhalve.
Intusschen ging omstreeks 1900 een nieuwe vloedgolf
over het land. Ditmaal niet als gevolg van economische of
organisatorische omstandigheden. Maar vrucht van een
propagandatocht, die Amerikaansche en Fransche ideeen
verbreidde 1 ). En reeds werd de gedachte geuit, dat men
niet in eigen kring een kleine zuivere vakbeweging zou
moeten bouwen ; maar dat door het planten van anarchistische „cellen" in de groote trade unions men trachten
moest, al langzaam aan de gansche beweging te veroveren
voor den nieuwen geest.
Weer tien jaar later waart een scherpe strijdlust rond
in den kring der mijnwerkers en der zeelieden 2 ). De
stakingen barsten uit ; men eischt medezeggenschap,
„democratie" in de bedrijven en verzet zich tegen alles,
wat aanstuurt op verzoening. De naakte klassenstrijd.
Aan het eind van den oorlog de laatste stap. In de
British Socialist Party kiest een vleugel uit
dezen gemengden „socialistischen"kring voor het socialisme in zijn nieuwen russischen vorm : het bolsjewisme. Het
gelukt hem zelfs, om beslag te leggen voor dit nieuwe
willen op den gangbaren partij-naam. En die sociaaldemocraat willen blijven, moeten omzien naar een nieuwen
naam.
Dan de afsluiting van het proces: in 1920 wordt uit de
1) Onder de propagandisten trail vooral Tom Mann op den voorgrond.
2) Zie OGDEN, a.w., S. 451-462.
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twee genoemde kringen 1 ) de Communistische
Part ij gevormd; naar russisch model, met russische
idealen en methoden; met een zijde naar de politiek en
een zijde naar de vakbeweging, beide volgens russischen
trant.
Men is er dan echter nog niet. Want niet aanstonds
drong tot de massa, misschien moet men zelfs zeggen: de
leiders het principieele verschil door tusschen socialisme
en communisme.
In 1922 echter wordt dit anders. Gaande weg wordt de
Labour Party er zich van bewust, dat men de communisten met hun cellenbouw niet in allerlei posten kan dulden.
In 1924 en 1928 vallen besluiten, waardoor het communisme geheel buiten de Labour Party komt to staan. Weldra
schrompelt de C. P. tot een groepje samen2).
In de politiek is haar rol volkomen onbelangrijk geworden. In de vakbeweging intusschen heeft zij meer van
haar invloed doen bespeuren3).
C. DE POLITIEKE ORGANISATIE.

13. Wij komen tot het vraagstuk der verhouding van
arbeidersbeweging en politiek.
Jaren en jaren lang heeft het Engelsche politieke leven
slechts twee partijen gekend: conservatieven en liberalen.
Wie destijds zou hebben geinformeerd, hoe dan de
arbeiders stemden, zou met een verwonderden blik zijn
aangezien. De arbeiders? Ongetwijfeld vormen zij op
sociaal-economisch terrein veelszins een eigen groep; daar
1) Namelijk de Socialist Labour Party en de Britisch Socialist
Party.
2) Uitvoerig WERTHEIMER, a.w., bl. 41-55.
3) Waarover beneden meer.
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behoeven zij dus een eigen organisatie en volgen zij een
eigen lijn. Hier biedt hun de vakbeweging alles, wat zij
behoeven.
Maar op politiek erf ? Daar zijn zij burgers met alle
andere burgers; in hun opvattingen verdeeld, gelijk alle
andere groepen van burgers eveneens verdeeld zijn. Daar
stemmen zij of conservatief of liberaal.
Aldus jaar uit jaar in de heldere en principieel juiste
scheiding tusschen het sociaal-economisch en het staatkundig terrein, tusschen vakbeweging en politiek. Het verhinderde niet, dat de partijen bij de candidaat-stelling soms
speciaal naar een arbeider uitzagen, omdat deze het leven
nog weder van een andere zij de kent dan de meeste parlementsleden, omdat hij dus ook zijn partij kan leeren de
vragen, die zich voordoen, in ietwat ander licht to zien.
Zoo telde in 1874 het parlement twee, in 1880 drie, in
1892 vijftien arbeiders in zijn midden. Maar men bleef
daarbij getrouw aan het stelsel.
Gaandeweg echter brak een andere overtuiging zich
baan. Deze: dat de politiek zich zoo zeer met sociale
vragen moet gaan bemoeien en dat de arbeiders daarop
zoo zeer een eigen blik hebben, dat speciale arbeidersvertegenwoordiging onmisbaar worden zal.
Reeds hadden John Burns en Keir Hardie een zetel in
het parlement verkregen buiten de twee bestaande partijen am. Op het congres der Trade Unions van
1899 wend de vraag opzettelijk aan de orde gesteld, of
niet eigen politieke formatie eisch wend. Een samenkomst
wend belegd van de vakvereenigingen eenerzijds, de drie
socialistische groepen anderzijds 1 ).
Een „Labour
1) Namelijk de Fabians, de I. L. P. en de Soc. Dem. Fed.; zie
boven hi. 36 v.v.
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Representation committee" werd beiioemd. En de arbeid
nam een aanvang.
In tweeerlei opzicht was dit nieuw. Ten eerste het
nauwe verband tusschen vakbeweging en politiek ; ten
tweede het nauwe verband tusschen vakbeweging en
socialisme. Daarbij valt dan op, dat de socialisten zeer
verre in de minderheid zij n, niet meer dan 4% vormen 1)
en dat zij toch de leiding aan zich weten to trekken.
Dit alles ging niet zonder verzet. De mijnwerkers b.v.
verdedigden nog lang het oorspronkelijk standpunt:
scheiding tusschen vak-actie en politiek. De Marxisten 2)
van hun kant achtten de samenwerking met de nietsocialisten „burgerlijk" en verwierpen den voor het comae
aangenomen grondslag van de „Labour Interests", omdat
deze niet zuiver socialistisch is, en traden dus uit3).
Maar de zaak ging door.
In 1903 werd de nieuwe partij gevormd met een eigen
program.
Men lette er op, dat de Labour Party 4 ) intusschen geen
partij is als de andere ; zij is een federatie van zelfstandige groepen, die ad hoc samenwerken. Het program vertoonde veel gelijkenis met dat der Liberalen; maar het
was tevens voor socialisatie van productie-middelen, waar

1) Op het congres van 1927 waren 375.931 arbeiders en 20.000
socialisten vertegenwoordigd. Aldus DIEPENHORST, a.w.; bi. 290.
2) Namelijk de Soc. Dem. Federation.
3) In 1902.
4) Zie over haar E. R. Pease in Archiv fur Sozialwissenschaft
1905, S. 650 ff. Percy A l d e n, Democratic England. Londen
1912; p. 215-237. G er h. G ii t t 1 e r, die englische Arbeiterpartei.
Jena 1914. Voorts Paul Louis in Le Nouveau Monde Aug.
1920; M. B e e r, der britische Sozialismus 1920; WERTHEIMER, a.w.
passim.
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de Liberalen tegen, en tegen de bemoeilijking der vakbeweging 1 ), waar de Liberalen voor waren.
Leider werd Ramsay Macdonald, socialist maar geen
sociaal-democraat 2 ). En hij aanvaardde dezen arbeid met
het dubbele ideaal voor oogen : a. om de Labour Party
socialist te maken ; b. om uit de politiek de Liberalen weg
te werken, zoodat men straks tot het twee-partijen-stelsel
terugkeeren kan; doch dan: conservatieven en socialisten.
De vorming van een Socialistischen Raad uit de
socialistische groepen om aldus het socialisme te versterken binnen den kring der Labour Party 3 ) was geheel in
Macdonald's lijn. En een reorganisatie in 1918 deed hetzelfde 4 ). Toen werd namelijk het toetreden van individueele leden tot de federatie mogelijk gemaakt. Daardoor
naderde zij in organisatie-vorm tot den vorm der andere
politieke partij en ; bovendien traden toen meerdere intellectueelen toe, die noch van de vakorganisaties noch van
de socialistische kringen waren lid geworden en die nu
de nieuwe groep verstandelijk zeer versterken kwamen.
14. De uitwendige geschiedenis der partij is spoedig

verhaald 5).
Het is ons thans nog niet te doen om de politiek als
zoodanig ; dus niet om den invloed, dien de partij geoefend
1) Denk aan het Taff-vallei-geval enz.; boven bl. 24 v.v.
2) Hij heeft een korten tijd behoort tot de Soc. Dem. Fed., doch
hij beyond haar te dogmatisch en ging over tot de Ind. Lab. Party,
die hij in 1930 verliet, gelijk wij reeds vermeldden. Over hem zie
J. DE GRUYTER, Macdonald en de Labour Party. Amsterdam 1924; DIEPENHORST, a.w.; bl. 273 v.
3) Daarover reeds boven bl. 39.
4) Zij kwam 26 Februari 1918 tot stand.
5) Hare organen zijn The Labour Magazine en Daily Herald.
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heeft op den gang en inhoud van het Engelsche politieke
leven noch ook om den invloed, dien met name de vakbeweging van dit nauwe contact met de politiek heeft ondervonden — hoewel voor ons algemeen doel vooral deze
laatste vraag van zeer groote beteekenis is.
Thans letten wij eerst alleen op de uitwendige gegevens,
de cijfers en verkiezingsresultaten.
Daarbij houde men in het oog, dat Engeland noch de
evenredige vertegenwoordiging noch de herstemmingen
kept. De beslissing valt per district, niet per land ; en in
het district valt de beslissing door de eenvoudige meerderheid van stemmen, niet door de volstrekte meerderheid.
De twee omstandigheden samen zijn oorzaak, dat er een
zeer groot verschil bestaan kan tusschen het aantal stemmen, dat een partij verwerft in gansch het land, en
tusschen het aantal zetels, dat zij in het parlement
verkrij gt.
Bij de eerste verkiezing na de vorming der nieuwe
partij — het was in 1906 — verkreeg zij 26 zetels ; op
een totaal getal van ruim 600 uiterst weinig maar als
eerste resultaat niet onbevredigend.
Bij de „khaki"-verkiezingen in 1918 verkregen zij 57
zetels, d.i. bijna 10 percent. Maar aan stemmen had zij
toen ruim 20 percent gehaald 1 ). Vooruit-ziende geesten
in andere partij en zagen het gevaar, dat schuilt in zulk
een verschil tusschen den invloed in het yolk en den
invloed in de volksvertegenwoordiging. Zij waren geneigd, daarom met Lab o u r-wenschen meer to rekenen
dan om het zetel-aantal zou noodig wezen. Reeds dit versterkte weder de partij.
Straks zou zij opnieu w versterkt worden.
1)

Namelijk 2.245.000 van de 10.800.000.
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Nog altoos had men namelijk in sommige districten
overleg gepleegd met de Liberalen om te voorkomen, dat
daar een conservatief gekozen werd. In het begin van 1922
klom men langs dezen weg tot 77 zetels.
Maar sinds brak men met die methode. Toen in het eind
van 1922 weder verkiezingen noodig waren, trad de partij
geheel zelfstandig op ; tegenstander beide van conservatieven en liberalen. Dit schonk haar nieuwe kracht 1).
Bovendien werd zij om haar economische beloften en om
het sociale perspectief, dat zij opende, veler toevlucht in
den economisch zoo gedrukten tijd. Zij verdubbelde haar
zetel-tal en klom tot 142. De verhouding tusschen stemmental en zeteltal was tevens minder ongunstig geworden
namelijk 30 percent van de stemmen en 23 percent van
de zetels.
De verkiezingen van December 1923 gaven 191 zetels ;
31 percent van de zetels en 30 percent van het stemmental ; dus normaal. Daarentegen vereenigde de partij in
November 1924 2 ) wel 34 percent van de stemmen op zich
doch bezette zij slechts 24 percent van de zetels, namelijk
51; alzoo abnormaal.
Nadat Labour zich door den uitslag van December 1923
genoopt gezien had, een minderheidskabinet te vormen,
moest het binnen het jaar de leiding weder laten aan de
Conservatieven, die alleen 413 zetels bezetten tegenover
Labour met 151 en Liberalen met 51 zetels. Hierbij mag
weder niet vergeten worden, dat in stemmental de Conservatieven een minderheid waren, immers 47 percent, terwijl
het „verslagen" Labour van 30 tot 34 percent was ge1) Zie WERTHEIMER, a.w. bl. 78.
2) Een beschouwing van sociaal-democratische zijde over deze
verkiezing in de Soc. Gids, December 1924.
Christelijk Sociale Studien. III.
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klommen. Het gaf dus allerminst de hoop op, straks weder
de leiding te zullen verwerven 1).
De verkiezingen van 30 Maart 1929 hebben inderdaad
daartoe geleid, zij het ook, dat geen volstrekte meerderheid verkregen werd. De uitslag was namelijk deze:

Conservatieven
Labour
Liberalen

Stemmen

% zetels %

8.664.243
8.360.883
5.300.947

39
37
24

261
287
59

43
47
10

Men ziet, dat de verhouding tusschen de verkregen
stemmen en de verkregen zetels weder geheel verbroken
is; de Liberalen hebben veel te weinig zetels, de Conservatieven vereenigden meer stemmen dan Labour en bezetten toch minder zetels. Labour met 47% van het Pallement aanvaardde de regeering; weder ander leiding van
MacDonald.
15. Wat is de politieke lijn, waarin de groep zich ontwilikelt?
Het is reeds van belang om op te merken, dat feitelijk
als socialistische groep sinds de laatste jaren alleen de
Independant Labour Party in aanmerking
komt en dat dus — afgezien van individueele leden —
slechts deze kring met de Trade Unions samen de
partij vormt. Daarbij is het van gewicht, dat in 1924 de
partij 3.279.276 leden telde, waaronder slechts 31.000 uitgesproken socialisten, dus omtrent 5 percent. In 1929 be-.
hoorde 90% tot de vakvereenigingen; zoodat de socialis1) Daarvan sprak S. Webb reeds bij de opening van het partij congres op 26 Juni 1923.
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tische groepen en de individueele leden samen slechts 10%
haalden.
Het vraagstuk der socialisatie is natuurlijk van de
vorming der partij of regelmatig op haar conferenties besproken 1 ). Een vaste lijn is echter aanvankelijk allerminst
te ontdekken ; waaruit wel blijkt, hoe zeer het socialisme
nog worstelen moet om zijn invloed te veroveren en te
bewaren.
Vast staat alleen, dat men niet treedt in Marxistische
banen. Zoowel revolutie als klassenstrijd worden verworpen. Maar met de socialisatie staat het antlers.
Nu bedenke men hierbij, dat in Engeland tal van bedriffstakken in particuliere handen zijn, die ten onzent
door de overheid of althans door een semi-publiekrechtelijk
lichaam worden gedreven : spoor, tram, telefoon, mijnen.
Een roep, dat hier voortaan de overheid optrede, beduidt
dus nog allerminst een roep om algeheele socialisatie.
Aanvankelijk werd die ook zeker niet beoogd.
Toch is het teekenachtig, dat reeds te Hull in 1908 de
conferentie zich aldus deed hooren :
Dat naar het oordeel der conferentie de tijd is gekomen,
waarop de Labour Party als definitief doel client te hebben de
socialisatie der middelen van voortbrenging, verdeeling en roil,
door een democratischen staat in het belang der gansche gemeenschap beheerd, en de volslagen bevrijding van den arbeid
van de overheersching van kapitalisme en grondbezit met de
instelling van sociale en economische gelijkheid tusschen de
geslachten.

Het is nog ietwat vaag, dat de partij „als definitief doel
1 ) Jaarlijks verschijnt een Report van de conferentie der Labour
Party, uitgegeven door het Bureau te Londen, — Men onderscheide
overigens deze conferenties wel van de congressen der Trade Unions,
zie beneden.
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dient to hebben" ; maar het wijst toch in een bepaalde
richting 1 ). Te opvallender, dat men dan op de conferenties
der eerstvolgende jaren een duidelijke aarzeling en een
duidelijke wisseling kan waarnemen : nu voor, dan tegen,
dan lauw.
De oorzaak ligt daar, dat de arbeiders sterk de
schaduwzijden zien der socialisatie. Zij beduidt wel o.m.,
dat de arbeiders beambten worden in dienst der overheid.
Maar sterft dan niet het stakingsrecht weg, wordt de
arbeider niet de gebondene, breidt niet de bureaucratie
zich uit, schrompelt het particulier initiatief niet samen?
Straks gaat het anders staan.
In Juni 1918 aanvaardt de Partij reeds officieel het
socialisme door de uitvaardiging van haar program :
„Labour and the new social order".
In Maart en in Juli 1923 dient de fractie der Labourmannen in het parlement een motie ten gunste van de
socialisatie inzake mijnen, spoorwegen en het bouwvak
in 9 . Zij is daar dus voor. Trouwens had in Juni 1923
de partij — weder geschiedde het op voorstel van de Ind.
Labour Party — haar karakter aangegeven in de verklaring :
dat het einddoel van de partij is de vervanging van het
kapitalisme door het socialisme; en dat dit doel het wezen van
de L. P. onderscheidt van zoowel de conservatieven als de
liberalen.

De verkiezingen van Bind 1924 is men ingegaan met een
program, dat pleit voor socialisatie van de mijnen, de elec1) Volgens DIEPENHORST, a.w. bl. 295 viel het besluit bij verrassing.
2) Daarover zie LEUBUSCHER, a.w. S. 191-224. De bespreking in
het parlement biedt een reeks interessante argumenten voor en
tegen.
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trificatie en de voedsel-voorziening. Op het congres te
Liverpool in September 1925 kan Macdonald verklaren,
dat de partij zal in het krijt treden voor nationalisatie en
„democratische contrOle" van het bedrijf. Men hoopt zelf s,
op zulk een program bij de volgende verkiezingen de meerderheid te halen. Het program zelf verschijnt in 1928 als
„Labour and the nation".
Er is dus een sterke zwe'nking naar links. Deze openbaarde zich ook, doordat Macdonald en niet een vakvereenigingsman tot leider werd gekozen ; „links" beduidt dan
immers : zwenking van de vakbeweging naar het socialisme ; niet natuurlijk zwenking van het socialisme naar het
communisme. Aileen bedenke men ook hier, dat dit „socialisme" aan de constructie van Marx geheel vreemd is. Men
zoekt een nieuwe orde van zaken langs den normalen, parlementairen weg; met revolutie en met klassenstrij d wil
men niets van doen hebben, omdat men al te goed weet, hoe
waardevol het groote maatschappelijke samenstel is, en
dit dus zeker niet wil laten in een storten 1).
Zal de zwenking blijvend zijn? Er gaan stemmen op binnen de Labour Party, die vragen om grooter invloed voor de
overgroote meerderheid ; dus om een leider uit de kringen
der Unions. Maar in den zelf den tijd zwenken de Unions
zoo links, dat straks de Labour Party weder de meer conservatieve zal kunnen wezen. Dit was reeds in 1925 het
geval, gelijk zoo aanstonds nader zal blijken.
1) Zeer interessant is in dit opzicht vooral het genoemde: Labour
and the Nation. Men wil Been „violence" of „disturbance"; men
werkt „by peaceful means", men wil niet „a blind movement of
revolt against poverty and oppression". Zie voorts WERTHEIMER,
a.w. bl. 74 v.v. met een belangwekkende critiek op dit „Socialisme"
en een klare aanwijzing van het verschil met de continentale gelijknamige streving.
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16. Intusschen had niet enkel op dit aangelegenst punt
Labour zijn houding to bepalen. Wie regeeringspartij
wordt of is of wezen wil, moet omtrent meer zich uitspreken.
In den oorlog stond de vakbeweging aan de zij de der
regeering, het socialisme tegenover haar. Reeds dit had
verwijdering en splitsing binnen de partij kunnen brengen.
Maar hier heeft het ontact-vol conservatief optreden van
Lloyd George de beide vleugels weder tot elkaar doen
naderen en daardoor het socialisme in Engeland versterkt.
Er zijn in het wijde Britsche rijk vragen van buitenlandsche politiek en koloniaal beleid, waaromtrent elke
serieuze partij positie moet nemen 1 ). Maar er zijn ook
kleinere netelige vragen, die zich voordoen overal, waar
socialisten openbare ambten aanvaarden.
Hoe staan zij tegenover het vraagstuk der defensie; zal

de partij stemmen tegen de oorlogs- en marine-begrooting?
Antwoord van de conferentie in 1923: neen, want het
Engelsche yolk zou zulk een houding niet verstaan, het
vergt van verantwoordelijke mannen nationale politiek.
Hoe staat men tegenover het koningschap en het
koningshuis? Een voorstel in 1923, dat de partij zich in
beginsel tegen het koningschap uitspreken zou, werd zelfs
niet in behandeling genomen. Het volgend jaar werd met
een overweldigende meerderheid 2 ) uitgesproken, dat
1) Interessante gegevens omtrent de practische politiek in
breeden zin gelijk de Labour Party deze ziet, in SHERWOOD EDDY,
the new World of Labour. Londen 1924; p. 137 etc.;
I. F. TSIANG, Labor and E m p i r e, diss. New York 1923.
Practische bijzonderheden in „Labour and the Nation" 1928.
2) Te Edinburg in Juni 1924. De cijferverhouding was 3.694.000
tegen 386.000, wat niet ongewichtig is in verband met cijfers, die
wij zoo aanstonds over het communisme zullen geven.
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Labour-afgevaardigden lid kunnen wezen van des konings
„privy council". In het begin van 1925 moest de fractie
zich verzetten tegen drijvers in haar midden 1 ), die de
reizen van den kroonprins maken wilden tot een voorwerp
van parlementaire critiek.
Deze beslissingen dragen — als men wil — een conservatief of burgerlijk karakter. Maar dat de bedoelde voorstellen werden gedaan en diergelijke gedachten geuit
werden, bewij st, dat ook een uiterst linksche vleugel in
de Labour Party huisde.
En ziehier nog een vraag, die wij doen in verband met
de ontwikkeling der Labour Party. Hoe zal zij staan tegenover het radicalisme, het anarchisme, het communisme? 2 ) .
Dat deze stroomingen er zijn en zich verraden, merkten
wij reeds op 3 ) . Er zijn warme vrienden van het bolsjewistisch Rusland in het Vereenigd Koninkrijk ; mannen
vol drukke agitatie v6Or de revolutie en tegen een vredesbeweging als de Volkenbond, tegen alle verzoening op het
terrein van den arbeid, tegen het deelnemen aan een
regeering, die niet aanstonds het kapitalisme onderst
boven slaat.
Reeds lang woelt een diergelijke beweging; reeds op de
conferentie van Glasgow in 1914 moest men tegen het
syndicalisme zich uitspreken.
Maar sinds Moscou zoo scherp en zoo wijd vertakt
organiseert, is ook in Engeland de agitatie toegenomen.
Nu poogt de Commun. Partij cellen to bouwen in de
Labour Party. Gaat dit niet, althans gaat dit niet snel
1) Deze radicalen kwamen uit Schotland; zij werden tegengestaan door mannen als Macdonald en Thomas.
2) Zie een art. van J. R. CLYNES in The Labour Magazine van
December 1924.
3) Zie boven, bl. 41 v.
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genoeg, dan vraagt men om als derde naast Trade Unions
en I. L. P. te worden opgenomen in de Labour Party en
dan natuurlijk als volkomen gelijk-berechtigde.
Daardoor was in de laatste jaren een nieuwe beslissing
noodig. Zij is — wij duidden het reeds aan — door de
Labour Party op haar congressen genomen in 1923, 1924,
1925, 1928 met volkomen klaarheid: de partij verwerpt
het communisme !
Natuurlijk is zij niet bij machte om aan de Trade Unions
te gelasten, de communisten als lid te royeeren ; en aangezien de Trade Unions behooren tot de Labour Party bestaat hier een organisatorische moeilijkheid. Maar wat
geschieden kon, is geschied. Met groote meerderheid werd
bepaald, dat de Communistische Partij niet in de Labour
Party wordt opgenomen ; dat communisten geen
parlements-candidaat voor haar kunnen zijn ; dat communisten geen persoonlijke leden van de partij kunnen
worden ; dat zij niet naar het Congres der partij kunnen
worden afgevaardigd en dat ook in de plaatselijke organisaties der Labour Party een communist niet plaats nemen
kan als vertegenwoordiger van zijn vakvereeniging.
wanner men dit alles, wat fel anti-communistisch
werkt, plaatst naast het zoo even vermelde besluit inzake
het socialisme, dan wordt het tegenwoordig karakter der
Labour Party vrij helder. En wanneer men dan de uiterst
radicale stemmen hoort, die iets te voren op het congres
der Trade Unions te Scarborough hadden geklonken 1),
dan ontwaart men tevens, hoe de rollen verwisseld worden.
Te voren vertegenwoordigde de vakvereeniging het bezadigde en practische element, terwijl de Labour Party —
maar dan onder invloed van de kleine, roerige socialis1)

Zie beneden, bl. 83.
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tische minderheid — voor den revolutionairen en radicalen
inslag zorgde. Ten jare 1925 klinken wilde klanken in de
vakbeweging en stammen de vergelijkenderwijs remmende
klanken uit den kring der politieke partij. Sinds het tweede
kabinet-Macdonald is de groote meerderheid der Labourafgevaardigden bezadigd en komt de felle critiek weder
uit de Ind. Labour Party.
Het aldus verkregen beeld wordt echter slechts volledig, als men ook de ontwikkeling van den geest in de
eigenlijke vakbeweging daarin een plaats geeft.
Tot het schetsen dier vakbeweging gaan wij thans over.
Slechts vraagt een onderwerp inzake de Labour Party.
nog een korte speciale behandeling : hoe staat zij tegenover godsdienst en christendom ? 1).
In geen geval staat zij daartegenover afkeerig. Ook als
de arbeiders bezwaar hebben tegen het gedrag der kerken,
keert dit bezwaar zich niet tegen de religie. Men kan nog
verder gaan 9 . De arbeidersbeweging is in en door de
kerk ontstaan, met name door de Wesleyaansche methodisten. Voorgangers van kerk en christendom zijn leiders
der beweging geweest. De bezieling van het christendom
kan de beweging niet missen. En zelfs als de kerk haar
sociale tack niet zuiver ziet, is zij onmisbaar omdat zonder
haar algemeene opvoeding en haar karaktervormende
kracht het sociale streven niet tot zijn recht kan komen.
Aldus een der invloedrijkste arbeidersleiders ...... in
Engeland.

1) Daarover een enquete in de British Weekly van 10 Jan.
1924; samenvatting in Die Eiche van Oct. 1924, S. 614 ff. En vooral
Labor speaks for itself on religion by JEROME
DAVIS. New York 1929, p. 140 v.v.
2) Aldus in het genoemde werk een art. van Henderson.
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D. DE HEDENDAAGSCHE VAKBEWEGING.

17. Wij hebben thans de gegevens bijeen, die te zamen
den groei der Engelsche vakbeweging hebben geleid en
gestuwd.
Om dien groei echter geheel te kunnen overzien, zal het
wenschelijk wezen, dat wij eerst ons de uitwendigste geschiedenis voor den geest roepen; die van cijfers en organisatie en geleding, opdat wij daarna den innerlijken groei
te beter verstaan1).
Het is reeds niet gemakkelijk om de geschiedenis in tijdvakken te verdeelen. Sombart vormt drie tijdvakken 2)
doordat hij omstreeks 1850 en omstreeks 1880 een
scheiding aanbrengt. Voor het jaar 1850 schijnt ons dat
juist; dan is de wilde anarchistische tijd en de daarop
gevolgde inzinking achter den rug en begint de kalme,
rustige bouw.
Dat omstreeks 1880 een meer revolutionair element optreedt, is ons echter niet duidelijk geworden. Eerder
zouden wij omstreeks 1900 de scheiding aanbrengen, omdat dan en politiek en socialisme zich in de beweging gaan
mengen. En zeker gaat het niet aan om de laatste periode
1) Voor de nieuwere geschiedenis der engelsche vakbeweging zie
men voor alles S. WEBB, Hi s t o r y; uitgave van 1920 met een
nieuwe voorrede en een teekening van de jaren 1890-1920 in drie
hfdst.; p. 472-718. Het eerste van deze, p. 472-594 heet „Thirty
years growth" en is vertaald door H. POLAK; Amsterdam 1925.
G. D. H. COLE, Organised Lab o u r. Londen 1924. Voorts
zie men GUTTLER, Englische Arbeiterpartei; passim.
G. HOWELL, Trade unionism new and old. Londen 3 1900;
het supplement behandelt 1890-1900. SHERWOOD EDDY, a.w.;
p. 127-134. Een interessante gedachtenwisseling tusschen J. OUDEGEEST en H. POLAK in Soc. Gids 1917, bl. 656, 813; 1918, bl. 301.
2) Zie W. SOMBART, pro 1. S o z i a l i s m u s; II S. 383.
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onverdeeld te laten ; met den oorlog of — als men wil —
na den oorlog, dus omtrent 1918 doen zich weder nieuwe
elementen voor.
Intusschen moet iedere verdeeling iets vaags behouden,
omdat de Engelsche vakbeweging organisatorisch gesproken zoo vaag is. Centralisatie en eenheid ontbreekt.
Wie handelt over het congres der Trade Unions meene
niet, dat dear de afgevaardigden van al de vakorganisaties
bijeen zijn. Meer dan een kring is niet aangesloten 9.
Bovendien bestaan er zelfs voor de zelfde industrie reeksen
van organisaties zonder onderling verband. Eenheid van
leiding naar binnen is daardoor even onmogelijk als een
fielder overzicht voor den buitenstaander.
Aan pogingen, om hierin verbetering te brengen, ontbreekt het overigens niet 2 ). De „general council" van het
congres 3 ) poogt meer eenheid te brengen tusschen de
verschillende organisaties in de metaal-industrie, textiel,
spoor, post, typografen enz. 4 ). Een „triple alliantie" heeft
van 1915 tot 1921 bestaan tusschen spoor-, transport- en
mijn-arbeiders, om eenheid van actie te verkrijgen. In
1925 is iets diergelijks beproefd voor mijn-, spoor-,
transport- en machine-arbeiders ; hoewel de poging mislukte door een weigering van de spoorwegorganisatie. In
1929 verwierp het congres met een kleine meerderheid het
voorstel, om door een commissie te laten onderzoeken, of
1) Zoo b.v. de Amalgemated Society of Engineers. Vooral echter
onderscheide men — gelijk zoo aanstonds nader zal blijken —
tusschen het Congres der Trade Unions en de Federatie der Trade
Unions.
2) Daarover vooral COLE, a.w.
3) Zie Bekn. Soc. Econ. Kroniek 1923, I bl. 36.
4) In de metaal-industrie waren er 29 bonden met 750.000 leden,
in de textiel-industrie 17 bonden met 400.000 leden.
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niet door reorganisatie voor elke industrie een bond zou
kunnen worden gevormd 1).
Het is intusschen de vraag, of hier alleen de drang naar
beter organisatie en beter leiding werkt ; dan of hier de
klassenstrijd-idee en de revolutionaire wil een rol
spelen 2 ). Een zelfde vraag stellen wij bij het streven 3)
om den „general council" meer bevoegdheid te geven hetzij
om meer centraal te besturen, hetzij om bij actie eenheid
van leiding te verkrijgen.
De drang naar eenheid en organisatie is echter aanwezig.
Zij is onmisbaar ook nog om een andere reden en op
ietwat ander gebied.
Er is een reeks van vragen, die zich voordoen en die
een oplossing vergen; maar welke oplossing slechts te
vinden is, wanneer een algemeen overzicht en een algemeene lijn is verkregen 4 ). Zal men organiseeren per vak,
dus arbeiders uit onderscheiden ondernemingen saambrengen in eene organisatie ; of zal men de arbeiders uit
een zelfde onderneming vereenigen, ongeacht hun yak?
Zal men — de vraag ligt op dezelfde lijn — overleg eischen
via de vakbeweging Of zal per onderneming een „kern"
worden saamgesteld en zullen de arbeiders „shopstewards"
aanwijzen ? Wil men verscheiden vakorganisaties naast
elkander of moet men streven naar „one big union" ? 5).
In deze keus is ook het anarchisme en communisme betrokken. Wie telkens het laatste zeggen zou, nadert tot

1)
2)

Zie Soc. Ec. Kron. 1929 III bl. 55.
Daarover beneden meer.

3)
4)
5)

In de jaren 1923 en 1924.
Eenige daarvan bij LEUBUSCHER, a.w., S. 105-133.
Zie daarover reeds boven bl. 42.
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Russische opvattingen. Maar hij nadert ook tot toestanden
in Amerika. Daar toch is de verhouding tusschen geschoolden en ongeschoolden, tusschen den echten vakman en den
man-van-alles voorwerp van veel strij d ; maar hetzelfde
doet zich gaande- A,veg meer voor in Engeland. En daar
willen de geschoolden, de elite vooral een sterke vakorganisatie 1 ), die door eigen kracht zichzelf de goede
levensvoorwaarden verwerft , de massa der ongeschoolden 2 ) roept er om ingrijpen door de overheid, sociale
wetten en staatshulp.
Daarnaast komt ook in Engeland het vraagstuk op van
de aparte organisatie der „hoofdarbeiders" 3 ) . En intusschen blijft men verdeeld over den weg, die tot meer
eenheid zou moeten leiden : centralisatie of federatie?
Het zijn de vragen, die zich overal voordoen. Maar die
door de grootte der proporties in Engeland een eigen gewicht en een eigen bekoring ontvangen.
18. Een tweede onderwerp, nog van uitwendigen en
louter-organisatorischen aard: hoe staat het met den
groei der beweging, met de cijfers?
Mede door het gebrek aan eenheid van centralisatie,
waarop wij wezen, blijft er op het gebied der statistiek
zeer veel te wenschen over.
Voor de eerste jaren ontbreekt alle stof om een zuiver
statistisch overzicht te vervaardigen 4 ). Maar ook voor
later jaren komt men niet, waar men wezen wil 5 ). De

1)
2)
3)

4)
5)

De zoogenaamde craft-union.
Met hun zoogenaamde industrial union.
Zie LEUBUSCHER, a.w. S. 125 ff.
Aldus WEBB, History 1920, p. 744.
Zie ook Archiv fur Sozialwissenschaft 1913 II S. 479 f.

62
cijfers kloppen niet. Niet slechts, dat verschillende werkers
tot verschillend resultaat komen ; maar een zelfde onderzoeker blijft zich niet gelijk 1 ). Wij vermoeden, dat de
verklaring o.a. hierin gezocht moet worden: soms geeft
men de absolute cijfers, soms het gemiddelde over een
jaar ; soms geeft men de cijfers van Januari soms die van
December voor hetzelfde jaartal. Wellicht zijn er dubbeltellingen en geeft de een het voile ledental der organisatie,
de ander slechts het aantal, dat op een congres vertegenwoordigd was.
Hier blijft nog velerhand te onderzoeken.
Intusschen is het mogelijk om een algemeenen indruk te
verkrij gen.
Uit het jaar 1868 wordt een aantal van 118.368 of van
bijna 200.000 opgegeven; toen na zes jaar een beroemd
gebleven congres te Sheffield bijeen was, waren daar reeds
bijna 1 milioen arbeiders vertegenwoordigd. Vijf en
twintig jaar na de eerste opgaaf was men tot 1.500.000
geklommen. Sinds dien bezitten we over een tijdsverloop
van bijna 40 jaar een lijst 2 ), die een rustigen en regel1)

Zelfs

WEBB

is den draad kwijt; vergl. zijn opgaven in Soz.

Praxis 1902, Sp. 586 met die in zijn H i s t o r y, p. 750.

2) Voor de jaren 1892-1917 ontleenen wij haar aan WEBB,
History p. 750; voor den jongsten tijd aan Overzicht Vakbeweging van Centr. Bur. Stat. en aan WERTH,EI1VIER, a.w. bl. 20.
Er zijn in de opgaven steeds kleine verschillen. Wij moeten bovendien vermelden, dat LEUBUSCHER, a.w. S. 104 voor de jaren 1918
en 1919 veel hooger cijfers geeft, namelijk 6.624.000 en 8.024.000;
ze zijn, gezien de andere gegevens, zeer onwaarschijnlijk. Telt hij
misschien organisaties merle, die officieel niet worden erkend? zie
beneden, bl. 70 v. Ook SOMBART, prof. Sozialismus II S. 431 wijkt
eenigszins af. Cijfers voor 1900-1920 ook in De Vakbeweging 1925,
bl. 197. In het Yearbook 1925, p. 72 v., 348 v. vele bijzonderheden
over het ledental der aangesloten organisaties.
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matigen groei vertoont 1 ). Soms een sprong, maar deze
is dan zeer wel to verklaren uit een plotseling heftig conflict. En aan het eind der periode een zekeren teruggang.
Ook dit laatste is zeer algemeen in alle landen en zeer
natuurlijk bovendien. In den oorlog en vooral vlak daarna
was de groei on-natuurlijk. Men sloot zich aan om redenen,
vreemd aan de eigenlijke taak der vakbeweging. Naarmate
normale toestanden wederkeerden, keerde toen het getal
tot het normale cijfer terug. Bovendien ruimt gaande-weg
de vrouw haar plaats — tij dens den oorlog noodgedwongen
om de afwezigheid der mannen door haar ingenomen in
de industrie — weder voor den man en bedankt zij dus
ook voor haar vakorganisatie. De gedrukte loonen en de
duurte nopen menigeen om allereerst uittesparen op de
hooge contributies.
Eindelijk verdwijnen ongeschoolden uit de onderneming,
1 ) 1892

1905
1.502.358
1.920.373
1918 4.532.058
1893 1.479.417
1906 2.113.806
1919 5.283.676
1894 1.436.350
1907 2.406.746
1920 6.505.482
1895 1.407.836
1908 2.388.727
1921 6.664.000
1896 1.494.465
1909 2.369.067
1922 6.417.915
1897 1.613.998
1910 2.446.342
1923
5.127.308
1898 1.668.531
1911 3.018.903
1924 4.369.268
1899 1.848.570
1912 3.287.884
1925 4.343.000
1900 1.955.704
1913
3.987.115
1926 4.350.982
1901 1.966.761
1914 3.918.809
1927 4.365.619
1902 1.953.307
1915 4.126.793
1928 4.163.994
1903
1.931.043
1916 4.437.947
1929 3.874.842
1904 1.895.109
1917 5.287.522
1930 3.673.100
Bij de beoordeeling dezer cijfers bedenke men, dat in 1925 het
aantal arbeiders, dat voor organisatie in de betrokken „unions" in
aanmerking kwam, bijna 12 millioen bedroeg. Naast de genoemde
4 millioen staat dan echter nog het millioen van APPLETON.
2) Zie den sprong van 1910 op 1911 en daarbij OGDEN in Archie
1913 II S. 479 f.
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die weder moeten plaats maken voor de geschoolden. Zij
sluiten zich niet bij een andere organisatie aan, tenzij ze
het leger der desperado's gaan versterken en tot de
revolutionair-communistische kringen zich voegen.
Intusschen beduidt de teruggang in het ledental niet
de aanstaande ontbinding van de trade-unions, gelijk de
anti-organisatorische conservatieve bladen soms met
eenig gejuich te verstaan geven. Het aantal van 1924 is
aan dat van 1915 gelijk en dat men in zoo abnormale jaren
zich handhaaft, spreekt te sterker wanneer men bedenkt dat in een dertigtal jaren men zijn aantal verdubbelde. Deze groei is derhalve wel normaal en gezond
gebleken.
In het bovenstaande hebben wij tweemaal aanleiding
gehad, om terwijl het ging over uitwendige en organisatorische vragen stil te staan bij den geest, die in de vakorganisaties werkt. Wij noemden communistische en
revolutionaire opvattingen, die zich verraden. Wat aldus
terloops behandeld worden moest, is intusschen een
afzonderlijk en opzettelijk onderzoek meer dan waard.
Wij gaan daartoe thans over.

19. Het allereerst valt dan wel op, met hoeveel kracht
de oorspronkelijke geest nog altoos bewaard wordt.
Ook als men overgaat tot nieuwe economische eischen
en op een of meer gebieden de socialisatie als zuivereconomisch programpunt aanvaardt, houdt men zich verre
van alles, wat Marx daarin gemengd heeft, toen hij zijn
constructie bouwde op zijn materialistische wijsbegeerte
en daaruit onmiddelijk tot zijn klassenstrijd-leer besloot.
De Engelsche vakbeweging bleef — zuiver geestelijk
geoordeeld — tot heden zuiver. En haar leiders volharden
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bij de oude leuzen : samenwerking, solidariteit, verzoening,
overleg ; geen klassenstrij d.
Het verschijnssel is te opvallender, omdat het zich ook
in den jongsten tijd nog handhaaft; d.i. een tijd, waarin
de Engelsche vakbeweging regelmatig internationaal met
de „moderne" samenkomt. Zij laat Naar „geest" ook thans
nog niet bederven. Hier moge socialisme wezen ; het is dan
socialisme zonder klassenstrij d.
Men hoore Snowden, die verklaart, dat hij voor de verbetering van het lot der arbeiders zeer weinig verwacht
van werkstakingen 1 ). En dat overheid en wet eenerzijds,
bemiddeling en verzoening anderzijds meer kunnen bereiken dan de strijd 2 ) . Men hoore Hodges, den leider der
mijnwerkers, die in 1922 het voorstel doet om voor tien
jaar vrede te sluiten tusschen patroons en arbeiders. Er
moet ongetwijfeld een minimum loon worden bereikt;
maar overigens moeten in economisch gedrukte dagen de
arbeiders matig in hun eischen zijn en van verzoeningsraden meer wachten dan van botsing. Niet waders laat
Thomas zich hooren 3 ) : voor alle dingen is thans vrede
in de industrie noodzakelijk. En: alles, wat klassenstrijd
met zich brengt, is thans een vloek I).

1) In The Labour Leader van October 1913; citaat bij L. SMEENK,
Voor het sociale 'even. Rotterdam 2 1914; bl. 261.
2) Zie PH. SNOWDEN, Living Wag e. Londen z. j.; hoofdstuk VIII over „the cost and futility of strikes", p. 79-88.
3) Namelijk J. H. Thomas, destijds — het was in Juli 1921 —
voorzitter van het Internat. Verbond van Vakvereenigingen, dat
bijna uitsluitend uit modernen en anarchistisch-getinten bestaat.
4) In een vergadering van de Nationaal Alliance of Employers
and Employed sprak hij — aangehaald in de Nederl. Nijverheid
van 14 Januari 1925 — o.a.:
It is humbug to talk about any one class or party having a
Christelijk Sociale Studien. III.
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Macdonald 1 ) pleit sterk voor solidariteit en tegen
klassen-politiek ; hij ontkent, dat men zijn socialisme kan
bewijzen door voor loonsverhooging te staken.
Voor de politieke organisatie geldt, gelijk wij reeds aanwezen, hetzelfde 2).
Alles de oude gezonde Engelsche klanken, tot op onzen
dag toe; zeker mede onder invloed van dat algemeen
christelijk besef, dat nog veelszins in de arbeidersbeweging
woont en werkt.
De leiders der „modernen" op het vaste land van
Europa voelen zich bij dezen toestand slechts matig aangenaam. Zij werken met de Engelschen in het Internationaal Verbond 3 ) en zouden gaarne zien, dat ook
Engeland instemde met het dogma, dat op het vaste land
algemeen is aanvaard. Tengevolgde daarvan heeft een der
leiders in een uitvoerig betoog beproefd 4 ) om aan
te wijzen, dat Engeland is overgegaan op het standpunt

monopoly of virtue or vice. I know all the talk about class war.
I know how it is impossible, if you listen to some people, to sit
down with the wicked capitalists, and all that. All that kind of
talk leaves me cold, it gets nowhere. It will not solve the world's
problems. We will only get out of our difficulties by confidence
and trust, by the removal of class bitternes and hatred, and a
determination to get the best out of industry.
1)
Zie RAMSAY MACDONALD, Socialism; critical and
c on structi f. Londen 1924; de voorrede.
2) Zie boven bl. 55 v.v.
3) Zooeven vorige bl. nt. 3 bedoeld. Opmerkelijk is, dat de andere
tak der Anglo-saksische vakbeweging namelijk de Amerikaansche,
die ook het zuivere standpunt handhaven wil, geen lid meer is van
dit Verbond.
4) Namelijk J. OUDEGEEST in International Trade Union Review
1924, IV.

67
van den klassenstrijd 1 ). Een vrij hachelijk ondernemen,
gezien de uitingen, die wij zoo even gaven. En dat dan ook
niet is geslaagd. De redeneering is namelijk deze : de
Engelsche vakbeweging heeft het socialisme aanvaard —
waarover aanstonds nader ; dit onderstelt de vervanging
van het tegenwoordig kapitalistisch stelsel ; deze vervanging is slechts mogelijk door den klassenstrijd 2 ) ; dies
heeft Engeland den klassenstrijd aanvaard ! 3 ) .
De onjuistheid der bewe g ing springt in het oog. De
Engelsche vakbeweging is ten dezen nog zuiver en nog
aan de historie getrouw. Zij is ongetwijfeld bedreigd
door radicale, revolutionaire, communistische elementen.
Maar het is toch wel zeer de vraag, in hoeverre deze invloed
zal kunnen door-werken. Vooralsnog is in het groot gezien en over de gansche linie de beweging zuiver.
Dit geldt dan `niet enkel van de klassenstrijdleer.
Maar men lette bijv. ook hierop. Sinds 1915 werkten de
arbeidersorganisaties van spoor-, transport- en mijnwerkers in een „triple alliantie" samen. Zij ontwikkelden
daardoor groote kracht en oefenden veel invloed op den
gang van het economische leven. Maar toen in 1921 deze
groep tot stil-leggen komen zou van het gansche economische leven en dus de revolutionair-anarchistische geest

1) Aldaar, p. 308: Men begint in Engeland na den oorlog in to
zien, „that its chief task is the waging of the class war."
2) Namelijk volgens den heer Oudegeest in de lijn van de Marxistische theorie, die juist in Engeland niet aanslaat!
3) Aldaar, p. 310: Vroeger sloegen de Marxistische theorieen
niet aan; maar thans „the British Trade Union movement accepts
the principle of class conflict. For it is obvious, that the nationalisation of the land and the means of production cannot take place
during the maintenance of the capitalist system."
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zich van de beweging zou meester maken, braken twee
van de drie de samenwerking of 1).
In datzelfde jaar vergaderde het congres der Trade
Unions tweemaal, in Februari en September. Daar sprak
men zich onder leiding van Clynes uit voor parlementaire
actie, tegen de methode van het onsystematisch staken,
tegen solidariteitsstaking 2 ). Een jaar vroege,r had men
trouwens zich in gelij ken geest doen hooren 3 ) . Telkens een
afwijzing van iedere anarchistische idee en een bewaren
van het zuiver-economisch karakter der vakbewegingsactie.
Hetzelfde hooren wig in de uiteenzetting 4 ) , dat de
arbeiders als arbeiders meer voor den socialen dan voor
den politieken arbeid gevoelen. Is het niet opvallend, dat
in denzelfden tijd de socialistische partijen 50.000 en de
vak-organisaties 3,5 millioen leden tellen?
Nu is het waar, dat in dit een en ander niet al te veel
beginselkracht behoeft te schuilen , de Engelsche arbeider
is practisch en opportunist meer dan bewust principieel '5 ) .
1) De leiding hierbij had de reeds genoemde J. H. Thomas.
Slechts de mijnwerkers pleitten toen voor doorzetten tot het einde.
Een uitvoerig artikel in de communistische Tribune van 27 April
1921 komt tot de slotsom, dat toen de zaak der arbeiders „verraden" is Het boven, bl. 59 aangeduide voorstel om de „triple
alliantie" te herstellen, is in Juni 1925 verworpen.
2) De laatste beslissing viel met 5.620.000 tegen 981.000
stemmen.
3) Op een buitengewoon congres te Londen, waar men met
3.732.000 tegen 1.015.000 zich voor parlementaire werkzaamheid en
met 3.870.000 tegen 1.050.000 zich tegen „directe actie" uitsprak.
4) Aldus BEN TILLETT in een interview, Het Volk van 29 Juli
1919.
5) Merkwaardige uiteenzettingen daaromtrent van H. POLAK in
de Soc. Gids van 1922, bl. 22 v. en in Het Volk van 24 Februari 1925.
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Het is ook waar, dat sommige van de gegeven uitingen ten
slotte ook wel in ietwat anarchistischen geest kunnen
worden verstaan 1 ). Al te veel waarde mag men aan het
opgesomde niet hechten.
Doch vast staat, dat in het algemeen de Engelsche vakbeweging de nuchtere, zuivere lijn bewaart 2).
20. Dit blijkt trouwens ook nog op andere wijze ; en dan
zeer sterk en klaar.
Wij zijn gewoon, in Engeland slechts aan eerie arbeidersbeweging te denken. Terecht, in zooverre daar de splitsing
van het vaste land onbekend is. Er zijn geen neutrale,
moderne, religieuse vakorganisaties naast elkander. Maar
wij deden reeds uitkomen, hoe zeer de centralisatie en de
organisatorische eenheid ontbreekt. En dit is niet louter
een vraagstuk van organisatie.
Indien wij ons namelijk in-leven in congressen der Trade
Unions — de eenige centrale en nationale openbaring der
arbeidersbeweging -- dan hebben wij niet het gansche vakvereenigingsleven voor oogen. Wat leeft er in den kring,
die buiten de congressen staat ?
'Toen Amsterdam in het jaar 1919 tal van afgevaardigden vereenigde van vak-organisaties uit allerlei landen om
te geraken tot de vorming van een internationaal middelpunt 3 ), toen was uit Engeland een delegatie aanwezig.
1) De zoo even genoemde Ben Tillett behoort tot de radicale
elementen.
2) Juist omdat zoo aanstonds beneden, toch weder uit de vakbeweging andere klanken moeten worden opgevangen, is het goed,
zich hier te herinneren, dat de politieke leiders, die uit de vakbeweging zijn voortgekomen, de oude lijn vasthouden.
3) Het reeds genoemde Internat. Verbond van Vakvereenigingen,
het I. V. V.
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Maar deze eene delegatie vertegenwoordigde twee kringen:
het Trade Union Congres en de General
Federation of Trade Unions. In 1920 scheidden deze zich van elkander. Het Congres achtte de Federatie te conservatief en ging voortaan zonder Federatie zijn
eigen weg ; het sloot zich o.a. aan bij het I. V. V.
Hoe staat het echter met deze Federatie?
Zij werd gesticht 1 ) in 1899 als een organisatie, die
noodig was naast het „Congres". Dit laatste toch begon
reeds destij ds vooral op de politieke zij de te letten; de
Federatie zorgde alleen voor de zuivere vak-actie. Daartoe
vormde zij o.a. strijdkassen, waaruit in geval van staking
de eene groep de andere steunen kon.
Op den duur werd echter de harmonie tusschen Congres
en Federatie verstoord ; feitelijk stond men reeds sinds
1916 los van elkander. De leider der Federatie vele jaren
is W. A. Appleton; een orgaan, dat haar zeer na staat, is
the Democrat. In 1899 telde men 44 organisaties en 310.437
leden; in 1920 was men geklommen tot 134 organisaties
en 1.400.000 leden, in 1924 waren deze cijfers 117 en
920.050. Een jaar later was — in den algemeenen teruggang — ook hier het cijfer nog ietwat gedaald en wel tot
830.000.
Maar over een klein millioen gaat het er nog altijd.
Welke geest er woont?
Men ontmoet hier meeningen als deze 2 ) : dat socialisatie
het bedrijf niet goedkooper en de loonen niet beter maakt ;
dat de ambtenaar in een staatsbedrijf meer gebonden is

1) Zie W. A. APPLETON, Trade Union s; their past, present
and future. Londen 1925; p. 108-120.
2) Aldus bijv. the Democrat van 28 Mei en 2 *Tull 1920.
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dan de arbeider in de particuliere industrie ; dat de idee
der socialisatie door de Marxisten in de vakbeweging is
binnengevoerd. Hier ontmoet men in de Statuten dit
dubbele doel : a. het opkomen voor recht en invloed van
de vakbeweging; b. het bevorderen van vrede, verzoening,
bemiddeling en het voorkomen van staking of uitsluiting 1 ). Maar... men vormt ter dege een weerstandskas om in geval van strijd to kunnen dienen.
Wij kunnen nog lets verder gaan aan de hand van een
boek, waarin systematisch en helder uiteengezet wordt,
welke beginselen in dezen kring leven 2).
Natuurlijk handelt het mede over de onmiddellijk actueele vragen : de Labour-party, de socialisatie, het recht
van vereeniging en vergadering 3).
Maar vooral is gewichtig, wat de schrijver zegt over het
doel der vakbeweging, haar wezen, haar middelen.
Wat de vakbeweging wil?
Wij kunnen het zeggen in een paar woorden : organisatie

1) De officieele tekst luidt:
To uphold the rights of combination of Labour, to improve in
every direction the general position and status of the workers by
the inauguration of a policy that shall secure to them the power to
determine the economic and social condition under which they shall
work and live, and to secure unity of action amongst all societies
forming the Federation, and to assist affiliated unions to perfect
their organisations.
To promote Industrial Peace, and by all amicable means, such
as Conciliation, Mediation, References, or by the establishment of
Permanent Boards, to prevent Strikes or Lock-outs between Employers and Workingmen, or disputes between Trades or Organisations. Where differences do occur, to assist in their settlement by
just and equitable methods.
2) Zie W. A. APPLETON, Trade Unionism.
3) Aldaar, p. 121, 112, 91.
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der arbeiders om aldus te komen tot overleg en overeenstemming met de patroons.
Men leze de nuchtere uiteenzetting inzake loon, arbeidsduur en diergelijke. Niets van klassenstrijd en agitatie ;
rustig en klaar het voor den arbeider noodige. Dat. En
niets meer 1).
De weg loopt over de collectieve contracten. Ook deze
schrijver met zijn nuchter en veelszins conservatief inzicht
wil intusschen niets weten van het „individualisme", dat
met persoonlijk contact of met kernen te vree is en dat
niet naar de vakbeweging vraagt 2).
Wil men de definitie van den schrijver hooren? Hij
verhaalt wat de engelsche wet van de vakbeweging zegt ;
maar zeif hecht hij weinig aan wettelijke parlementaire
omschrijvingen. Hem is het genoeg, als men zegt:
Een vakvereeniging is een organisatie van arbeiders, die
zich vrijwillig aaneensluiten uit een zelfde bedrijf voor de
verbetering van loonen, werktij den en andere arbeidsvoorwaarden.

Meer niet. Over „medezeggenschap" is hij slecht te
spreken; zoo iets rekent hij tot de bolsjewistische frasen.
Voor nationalisatie voelt hij niets 4).
Zeer uitvoerig bestrijdt hij de klassenstrijd-idee 5 ), die
rondwaart als vrucht van socialistische of communistische
propaganda maar die allerminst in de economische feiten
wortelt.
Opmerkelijk is daarbij, dat hij de aanduidingen socialis1)
2)
3)
4)
5)

Aldaar, p. 14 etc.
Aldaar, p. 23, 105.
Aldaar, p. 12, 13.
Aldaar, p. 34, 106.
Aldaar, p. 65 etc.
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me en communisme dooreen gebruikt. Een socialistische beweging, die marxistisch is en democratisch... hij kent haar
nauwlijks en rekent heel niet met haar. Precies, zooals
dat ook in Amerika geldt.
Klassenstrij d ?
Ten eerste zou die moeten dienen om ten slotte de klassen te doen verdwijnen en een socialistische maatschappij
te grondvesten.
Maar de maatschappij wordt niet beter, als het socialisme komt doch als de menschen antlers worden. Bovendien
is socialisme dan : staatsexploitatie van alle bedrijven.
Staking is dan revolutie, dus ontstaat de slavernij. „Laat
ons bidden, dat het zoover niet komt."
En de klassenstrijd, zoolang hij er nog zijn zou?
Hun strijd om deze maatschappij te ondergraven in de
hoop, dat een betere kome, is „helsch". Hij is in volkomen
tegenspraak met de engelsche volksziel, die overeenstemming wil en geen botsing of klove. Staking kan misdadig
zijn , een vrijgestelde kan zeer wel door ontactvol optreden
de patroons ten onrechte verbitteren.
En in het algemeen: hersens is beter dan kracht , overeenstemming is beter dan vechten.
Wie internationaal voor arbitrage en tegen oorlog is,
kan niet nationaal den klassenstrijd verdedigen.
Zoo gaat het door.
Slag op slag.
Men ziet, hoeveel zuivers en oorspronkelijks hier klinkt:
dit is inderdaad de oude, eerste geest.
En hij werkt onder de Engelsche arbeiders in breede
lagen voort. Aileen zal men niet over het hoofd mogen
zien, dat het Congres van 1920 zich van Appleton
geheel heeft losgemaakt en zich tegen hem gekeerd
heeft.
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21. In den grooten kring van het c o n g r es 1)
gaan dus andere gedachten werken. Appleton aanvaardt
wel de Amerikaansche opvattingen, hij verwerpt het
socialistisch utopisme en wraakt het nauwe verband
tusschen politiek en vakbeweging. Doch men volgt hem
niet.
Wij vermeldden zooeven een afkeuring van de
„socialisatie". En reeds een enkele maal meer moesten wij
opmerken, dat de Engelsche arbeiders deze leus niet aanvaarden. Zij zien in haar gevolg dooding van het particulier initiatief, uitbreiding der ambtenaarbemoeiing, onvrijheid voor den arbeider. Zij verwachten er geen verbetering
door van de economische positie noch der geheele maatschappij, noch der arbeiders speciaal.
Hiermede is echter het eenige of het laatste woord niet
gesproken. Want sinds vele jaren is toch in den kring der
vakbeweging de socialisatie wel besproken.
Daarbij bedenke men — gelijk reeds opgemerkt werd —
dat in het Vereenigd Koninkrijk menige tak van dienst
in particuliere handen is, die op Europa's vaste land door
of vanwege de overheid geleid wordt. Socialisatie of
nationalisatie van diergelijke takken zou dus nog allerminst een stap in de richting naar h e t socialisme wezen
noch ook als zoodanig zijn bedoeld. Men zal het streven
naar socialisatie door de Engelsche vakbeweging dan ook
moeten zien als een poging om hier of daar een verandering aan to brengen, die zich daar door bijzondere omstandigheden aanbeveelt; een poging, die niet per se consequenties op andere gebieden met zich brengt. Hier werkt
niet het dogma van het socialisme noch een nieuwe
1) Het reeds genoemde Labour Magazine is ook orgaan van het
Trade Union Congres.
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blik op de economische structuur der maatschappij.
Eerst in den jongsten tijd werden tonen gehoord, die
meer socialistisch en minder opportunistisch klinken.
De socialisatie-idee verscheen dan daarmee toch aan
den gezichts-einder.
Voor het eerst op het congres van Liverpool in 1890,
daarna weder in de drie volgende jaren 1 ). In 1893 sprak
men zich uit vOOr „het beginsel van gemeenschappelijk
eigendom en gemeenschappelijk beheer der middelen van
voortbrenging en verdeeling". Als jaren later midden in
den oorlog het vraagstuk daardoor actueel wordt, dat in
die jaren de overheid het bedrijfsleven immers veer streng
ander hare contrOle neemt, komen er uitspraken vOOr nationalisatie van bepaalde gebieden . Blackpool 1917 noemt
grond en waterwegen 2 ) ; Glasgow 1919 noemt grond,
sporen, mijnen, scheepsbouw, scheepsvaart. Londen 1920
is ietwat gereserveerd en wacht af, wat de overheid doen
gaat met de mijnen. Hull 1924 noemt grond, sporen,
mij nen, delfstoffen 3 ) .
Telkens moet men zich hier herinneren 4 ), dat in dezelfde tijden de Labour Party zich vs5Or socialisatie uitsprak ; di. de kring, waar de massa der arbeiders zich
door een klein aantal socialisten leiden laat.
Een nieuwe gedachte is dus nu in de vakbeweging binnengevoerd. Het is niet de eenige.
Ook de idee van contrOle over het particuliere bedrijf —
zoowel door de overheid als door de organisatie der
arbeiders — is door den oorlog populair geworden.
1)
2)
3)
1920
4)

Zie Sociaal Weekblad 1893, bl. 319 v.; 1894, bl. 318 vv.
Zie Maandschrift Centr. Bur. Stat. 1917, bl. 1237.
Zie De Vakbeweging 1924, bl. 137. Vgl. ook Soz. Monatshefte
II S. 1010 ff.
Daarover boven, bl. 52 v.
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Hier staan wij voor een nieuw element ; in zekeren zin
los van dat der socialisatie, maar dat even goed als voorbereiding daartoe dienen kan. Men onderscheide namelijk
wel 1 ) : zal er harmonie zijn tusschen kapitaal en arbeid,
wanneer maar de arbeider inzicht en inzage hebben mag in
den gang van het bedrijf ? Zal er van vrede langs dien
weg Been sprake wezen en dwingt dus alles tot een maatschappij, die de tegenstelling: kapitaal en arbeid niet meer
kent?
Die het eerste willen, pleiten voor een instituut als de
Whitley-raden, waarin patroons en arbeiders vrijwillig
scam komen tot overleg. Wie slechts het laatste aa'nvaardbaar achten, roepen b.v. om het Gilde-socialisme.
Minstens zal den arbeider in de onderneming of het
bedrij f een nieuwe positie moeten geschonken worden.
Webb drukt de verandering in het denken en willen aldus
uit, dat het vroeger ging over arbeid en arbeidstijd van
den werkman, thans over zijn gansche leven als zoodanig 2 ). Zeker is dit alles nog gistend en onzeker 3 ). Maar
hij ziet jets groeien 4 ). Een aandeel voor de arbeiders in
de leiding en de contrOle van het bedrijf !
Eigenlijk begeerdeen dit reeds de Chartisten ; maar
gansch die beweging stierf weg. Toen vroegen de arbeiders
zich alleen af, onder welke organisatie of orde de beste
arbeidsvoorwaarden to verwachten waren. Socialisatie
1)

Zie LEUBUSCHER, a.w., S. 133 ff., 174 ff. En daarnaast S.

WEBB, a Constitution for the socialist common-

wealth of Great Britain. Londen 1920.
2) In WEBB, History 1920 p. 1 nt. 1 zegt hij, dat hij vroeger
schreef „employment", nu „working-life" van de arbeiders.
3) Aldus ook WEBB, History 1920; p. 704; LEUBUSCHER, a.w.;
passim.
4) Daarover vooral zijn History p. 649 etc.
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was niet op zichzelf een ideaal. En het mislukken van de
staatsbedrijven in en na den oorlog droeg allerminst
propaganda-stof aan voor deze idee.
Doch intusschen hadden leiders als Tom Mann, kringen
als de Indep. Labour Party principieel-socialistische en
marxistische gedachten gezaaid. Het zaaisel schoot op.
Niet sterk en fel; want de Engelsche arbeider is nuchter
en practisch. Doch gaande-weg werden nieuwe ideeen
populair. Nu belichaamd in een leuze 1 ) ; dan zich uitend
in een reeks van mogelijkheden 2).
Het groeit en gist.
Ook daarom, omdat nieuwe en uitlandsche gedachten
zijn gezaaid, die zwaar worstelen moeten, eer zij kunnen
opschieten.
22. Hiermede zijn wij genaderd tot het laatste nieuwe
element.
Wij noemden namen als dragers van socialistische en
anarchistische ideeen 3 ) naast de nuchtere rustige Engelsche leiders. Wij raakten bovendien telkens aan revolutionaire en anarchistische uitingen 4).
Waarheen leidt dit alles?
Wij zagen, dat het anarchisme zijn politieke formatie
gevonden heeft in de Communistische Partij 5 ). Zal het
1) Zie WEBB, a.w., p. 659: „self-organised, self governing, self
contained industrial democracies".
2) Zooals onverplicht of verplicht overleg; erkenning van de vakbeweging of vorming van een „kern" per onderneming; gecontroleerd particulier bedrijf of genationaliseerd bedrijf.
3) Namen als Tom Mann en Ben Tillett met Amerikaansche en
Fransche relaties.
4) Zie met name wat over het Gilde-socialisme zooeven opgemerkt werd.
6
Zie boven bl. 44.
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zijn sociaal-economische formatie vinden in de anarchistische vakbeweging? D.i. : zal de vakbeweging in Engeland
ten slotte slechts twee typen kennen, precies zooals
Amerika dit heeft : de oorspronkelijk-zuivere en de
socialistisch-anarchistische, zoodat de moderne en sociaaldemocratische wegvalt? Gelijk het immers in de politiek
reeds geschied is 1).
Zeker is reeds, dat het anarchisme zich roert 2).
Telkens hebben wij het op onzen weg ontmoet en hebben
wij het zien voortschrijden, kruisend den weg van de vakbeweging.
Van 1913 of klinken regelmatig op de congressen de
tonen, die zich tegen het parlementaire werken verzetten
in echt-anarchistischen geest, die \TO& de directie actie en
het staak-maar-raak pleiten om aldus de economische
orde to ontwrichten. De stemmenverhouding wisselt zeer;
soms halen de extreme elementen bijna een vierde van de
stemmen 3 ) ; een enkele maal klimmen zij tot 40 percent
of meer 4 ) ; meestal vormen zij omtrent een tiende. Maar
zij zijn er!
Vanwaar zij komen?
Geestelijke propaganda en economische toestanden
werken hier hand in hand.
Reeds wezen wij op mannen als Tom Mann en Benn
Tillett, die uit Amerika en Frankrijk scherp anarchistische

1) Vgl. de geschiedenis der Soc. Dem. Fed.; boven bl. 38.
2) Zie DR HANS BOTCHER, Zur revolutionaren G ew er k sch a f t sb ewegung in Amerika, Deutschland u.
England. Jena 1922.
3) Zie boven bl. 68, nt. 2 en 3.
4) Te Glasgow in 1919 was de verhouding 2.250.000 tegen
2.085.000.
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overtuigingen overplantten 1 ). Men kan daarnaast den
naam van James Cannally noemen, die uit Ierland en
Amerika beide uiterst revolutionaire theorieen invoerde 2).
Dat is de geestelijke zijde der zaak.
Het zaaisel kon Kier en daar ontspruiten, omdat een
ernstige economische crisis tot groote spanning leidde
tusschen de maatschappelijke kringen. Wij noemden zoo
even 1913 als het jaar, waarin de anarchistische idee zich
zeer waarneembaar in de vakbeweging openbaarde. Welnu : onmiddellijk daaraan vooraf ging een enorme verscherping van de economische conflicten 3).
Als dan straks Moscou het middelpunt wordt zoowel
voor de communistische politiek als voor de anarchistische
vakbeweging, dan doet de weerslag daaraan zich ook in
Engeland bemerken.
Een krachtige propaganda wordt gevoerd 4 ) binnen de
vakbeweging en de kernen voor aansluiting aan de
R. V. I. 5 ), waarvan een „britsch bureau" was opgericht 6).
En de congressen der Trade Unions moeten zich nu voor
of tegen Moscou uitspreken.
Dan blijkt van sympathie voor Moscou. De vraag wordt

1) Het blijft opvallend, dat zij in 1914 door arbeidersbladen als
Justice en Labour Leader werden gedesouveerd.
2) Hij was een geboren Ier, die in Amerika nauwe relaties had
met de Leon; hij stied in 1916.
3) In het tijdvak 1901-1906 telde men 11 millioen stakingsdagen; in 1907-1911 reeds 33 millioen en in het jaar 1912 alleen
40 millioen.
4) Zie eenige artikelen daarover in De Tribune van Februari
1921.
5) D.i.: de Roode Vakvereenigings Internationale, zetel Moscou;
naast en tegen het reeds genoemde I. V. V., zetel Amsterdam.
6) In Februari 1921.
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zelfs gedaan, of de teruggang in het ledental der Trade
Unions 1 ) wel alleen mag worden toegeschreven aan verslapping en inzinking, die zich alom openbaart. Staan wij
hier niet tevens voor een hang der arbeiders om met de
conservatieve vakorganisatie te breken, wijl men tot de
uiterst radicale toevlucht nemen wil ? En bij de vele
anderen, die aan het vaandel der Trade Unions trouw
blijven, zullen er een aantal zij n, die ,,cellen" bouwen in
deze beweging en daardoor van binnen uit de beweging
voor Russische ideeen willen winnen 2 .
Het vraagstuk werd opnieuw actueel, toen in November
1924 een deputatie vanwege den Algemeenen Raad der
Trade Unions naar Rusland vertrok, om de toesta'nden
aldaar te onderzoeken ; en toen het rapport in menig opzicht voor Rusland gunstig uitviel 3 ). Beduidt dit, dat in
de leidende kringen van de britsche vakbeweging de sympathie voor anarchisme en communisme groeide ?
Het is nog niet zeker.
Er werkt ongetwijfeld een deel sympathie. Doch er
werkt ook iets anders. De Engelschman waardeert een
kwestie niet allereerst op haar principieel gehalte ; hij is
man van de practijk. En... de practijk vraagt zooveel
mogelijk eenheid van de georganiseerde arbeidersmassa.
Waarom zal men geen toenadering zoeken tot de Russische
1) Zie daarover boven, bi. 63.
2) Volgens de Tribune heeft op het R. I. V. congres te Moscou
Juli 1921 een Engelsch afgevaardigde het getal der voorstanders
van Moscou binnen de Trade Unions op anderhalf millioen geschat.
Ook als die schatting overdreven is, zegt zij iets.
3) Het rapport verscheen in 1925. Daarvoor zie De Vakbeweging
1925, bl. 236-239, waar een samenvatting te vinden is, en idem
bl. 184, waar het oordeel van Brailsford wordt vermeld. In 1925
is in Berlijn een duitsche vertaling verschenen.
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vakbeweging, die hare vele duizenden in den strijd kan
werpen?
Zoo gaan het communistisch beginsel en de practische
blik, die zich om communisme niet bekommert, hand in.
hand. In de vakbeweging der metaalbewerkers, der bouwvakarbeiders, der spoormenschen klinken sterk-communistische klanken 1 ). In het algemeen is men van toenadering
tot Rusland niet afkeerig, ongeacht het communistisch
beginsel.
Daarbij komt nog jets.
Men kan de zaak niet langer louter zien als een nationale
Engelsche zaak noch ook alleen als een kwestie tusschen
twee naties : Engeland en Rusland. Hier ontstaat een algemeen-internationaal probleem.
Immers zetelt in Moscou de R. V. I., een internationale
vakcentrale, en is Engeland aangesloten bij het I. V. V.,
een andere internationale vakcentrale. Deze twee leven
in scherpe vijandschap. Wat nu?
De practische Engelschman vraagt ook hier eenheid 2).
Laat men heenstappen over wat niet meer dan „meeningsverschil" is 3 ). En laat er bij voorbeeld een gezamenlijk
congres gehouden worden van I. V. V. en R. V. I., zonder

1) In April 1925 bij de metaalbewerkers onder leiding van Tom
Mann; in Mei 1925 bij de bouwvakarbeiders. Bij de laatste scheen
de vorming van een communistische aparte vakorganisatie niet uitgesloten. In Mei 1925 veroordeelen bovendien de machinisten en
stokers het besluit, om de communisten buiten de Labour-party to
houden; vgl. boven bl. 56.
2) In 1925 is de uitgave begonnen van het nieuwe maandschrift
Trade Union Unity; Londen, Hicks; in de redactie zitten dan Purcell
en Fimmen, wier sympathie voor Rusland bekend is, maar het
tijdschrift bepleit de eenheid op louter practische gronden.
3) Aldus het rapport 1925.
Christelijk Sociale Studien. III.
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dat er te voren over voorwaarden en beginselen is gesproken. Als men samen aan de tafel zit, wordt men het
wel eens!
De algemeene raad der Trade Unions is voor deze gedachte 1 ). Het congres van 1924 had haar nog beslist verworpen, omdat het alleen wilde handelen via het I. V. V.,
waarbij het aangesloten is; in April 1925 stapt de algemeene raad heen over dit „organisatorisch" bezwaar en
behandelt de twee — de eerie, waarbij men is aangesloten,
en de andere, die uiterst vij andig zich over de eerste uit —
als gelijkgerechtigde partijen.
Geen wonder, dat men in Moscou de toegestoken hand
onmiddellijk aanvat en het in Engeland genomen besluit
goedkeurt 2).
Over de spanning, die aldus tusschen I. V. V. en R. V. I.,
tusschen Amsterdam en Moscou ontstaat, kunnen wij Kier
nog niet verder spreken 3).
Maar voor Engeland boezemt ons de vraag groot belang
in: welke richting gaat de beweging daar te lande nemen
onder invloed van al deze onderscheiden factoren?
23. De jongste geschiedenis vertoont een merkwaardig
beeld van vooruitgang in de anarchistische lijn en daarna
bewust wederkeeren tot de vroegere paden.

1) Besluit van 22 April 1925; bezadigde en in de practijk gestaalde mannen als Mac Donald keuren het besluit af.
2) Besluit van den Algemeenen Raad van het Vakverbond te
Moscou op 1 Mei 1925.
3) Zij komt beneden uitvoerig ter sprake in hfdst. VIII. Hier
noemen wij haar echter reeds om aanstonds te doen zien, dat de
nationale Engelsche ontwikkeling ook internationale beteekenis
heeft.
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Wij noemen eerst het congres van 1925 te Scarborough.
Het is niet geheel gemakkelijk te teekenen ; want allerlei
gist er. Maar de feiten bieden toch eenig houvast.
De toenadering tot Rusland werd door het congres toegejuicht. Wat de Centrale Raad had begonnen 1 ), zette
het congres voort. Men was uiterst vriendelijk tegenover
de R. V. I. van Moscou en liet het I. V. V. van Amsterdam,
waarbij men aangesloten is, smaden 2 ). eta het congres
heeft men zelfs als Engelsche beweging met de Russische
samen zich tot de arbeiders der wereld gericht met voorbijgang van het I. V. V. 3).
In dit alles 4 ) schuilt niet alleen tactiek ; niet alleen de
wensch om vanwege het economisch voordeel den handel
met Rusland te bevorderen. Er werkt ook een stuk Russische „geest".
Een uitspraak om te verklaren, dat de kolonien zich
onmiddellijk mogen losmaken van het rijk, ligt als zoodanig — en afgedacht van de strekking — niet op de
iijn van een sociaal-economische vergadering ; althans naar
de vroegere gezonde Engelsche opvatting. Het streven om
tot „one big union" te komen, slaagde niet ; maar dat de
idee sympathie vindt, wijst in anarchistisch-communis-

1) Zie de vorige bl.
2) Dit geschiedde op het congres door een Rus. De leider der
mijnwerkers COOK had trouwens 30 Aug. 1925 te Berlijn zich uitgesproken tegen het gedrag der moderne arbeidersbeweging in
Duitschland.
3) Begin 'Oct. 1925 „namens elf millioen Britten en Russen".
De voorzitter Purcell van het I. V. V. heeft zelfs de brutaliteit
gehad om in October 1925 op het congres der amerikaansche A. F. L.
aantedringen op aansluiting niet bij zijn eigen centrale van Amsterdam maar bij die van Moscou.
4) Vgl. De Vakbeweging 1925, bl. 505, 514.
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tische richting 1 ). Stemmen voor scherper klassenstrijd en
voor bedrijfsraden in alle bedrijve'n, tegen „medebezit"
met de kapitalisten geven geen anderen indruk.
Wellicht, dat het besluit om eigen bureaux voor de Vakbeweging interichten en deze niet langer met de Labour
Party te deelen, voortvloeide uit den wensch om meer vrij
en los te staan van de als conservatief gescholden politieke
leiders der socialistische beweging. Wenicht; want zekerheid bestaat hier niet, zoo min als trouwens ergens op dit
terrein.
Men bedenke slechts, dat in den algemeenen Raad der
Unions de „conservatieve" politieke leiders werden verkozen. En vooral, dat de Centrale Raad in December 1925
besloot, niet meer met de Russen te onderhandelen. Het
congres van Edinburg in September 1927 verklaart zich
beslist tegen het Communisme en verbreekt de betrekking
met de Russen 9. Het congres van een jaar later weigert,
op dit besluit terugtekomen 3).
Het anarchisme is overwonnen 4).
Behalve de nuchtere Engelsche geest zal hier ook de
ervaring van invloed geweest zijn, die men had verkregen
met de felle anarchistische strij dmethode. In Mei 1926
heeft een staking in de mijnen en een daarmede gepaard

1) Zie reeds boven bl. 42. Voor het onderwerp WEBB, History
1920, het geheele tweede hoofdstuk.
2) Met 2.551.000 tegen 620.000 stemmen. Zie De Vakbeweging
1927, bl. .509 v.v.
3) Met 2.877.000 tegen 439.000 stemmen.
4) In Het Volk van 19 Sept. en 6 Oct. 1925 werd vermoed, dat
er geen eigenlijk communisme in het spel was maar thans eindelijk
het socialisme zich van de Engelsche arbeiders-wereld was gaan
meester maken. Op welke gronden dit gevoelen steunen kan, is ons
niet duidelijk.
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gaande solidariteitsstaking weken en maanden lang de
gemoederen verbitterd maar ook het land met zware
economische ellende overdekt 1 ). Het was niet het eenige
scherpe conflict 2).
Maar Wigs dezen weg leerde de Engelsche arbeidersmassa terugkeer van klassenstrijd-practijken tot den
vroegeren beproefden geest.
Een sprekend bewijs daarvoor is de toenadering
tusschen patroons en arbeiders.
In Januari 1928 had tusschen beide groepen een eerste
conferentie plaats 3 ) de tijd van het radicalisme is blijkbaar voorbij.
Wel gaan stemmen op, die tegen de dreigende verburgeHiking waarschuwen 4 ). Maar het congres van September
te Swansea besluit tot voortzetting van de conferenties
met een overgroote meerderheid, terwijl zelfs de verhouding van meerder- en minderheid bijna samenvalt met
die inzake de afstooting van de Russen5).
Het getuigenis spreekt duidelijk 6).
Wel is een voorstel om een permanenten Industrieelen
Raad te stichten met het oog op deze samenwerking niet
aangenomen, maar dit beduidde allerminst, dat men de
samenspreking niet wenschte 7 ). En in December 1929 is
1) Daarover W. M. CITRINE, Die G e w e r k s c h a f t s b e-wegung Gros-Brittanniens; uitgave I. V. V., z. j.
2) Zie artt. van TRACEY en SCHMIDT in De Vakbeweging 1925;
Mei, Juni, November.
3) Leider is Alfred Mond.
4) B. V. COOK in Juni 1928.
5) Namelijk 3.075.000 tegen 566.000; het russische met 2.877.000
tegen 439.000.
6) Zie W. M. CITRINE in De Vakbeweging 1929, bi. 289 v.v.
7) Zie Soc. Econ. Kroniek 1929 I bl. 81.
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toch een meer permanente organisatie aanvaard , met
medewerking ook van radicale elementen 1).
Een ander bewijs van het zelfde willen ligt daarin, dat
te Bournemouth in September 1926 het Congres met
groote meerderheid 2 ) het voorstel verwerpt, om het
congres-bestuur te machtigen, solidariteits-stakingen aftekondigen.
De oude geest der vakbeweging schijnt volkomen teruggekeerd.
24. Daardoor is tevens vender dan ooit de gedachte
verwijderd, die een oogenblik de aandacht heeft gevraagd.
Namelijk die aan een afzonderlijke confessioneele yakbeweging.
De weg van het vaste land zou ook voor Engeland onvermijdbaar hebben kunnen blijken ; de weg van religieuse
vakbeweging, omdat men ten leste geest slechts met geest
verdrijft of betoomt. Wanneer de Trade Unions zich al
meer links gingen orienteeren en weldra zelfs nader aan
het anarchistisch communisme zouden staan dan aan de
moderne en sociaal-democratische beweging... dan zou de
ziel van de Engelsche arbeiders-massa dit niet dulden.
Reeds in 1920 vond de vraag behandeling.
Toen immers waren in 's-Gravenhage christenen uit
velerlei landen bijeen, afgevaardigd door hun confessioneele en inter-confessioneele vakbeweging om te geraken
tot de stichting van een christelijke Internationale, die
sinds dien dan ook naast Amsterdam en Moscou bestaat.
Daar be y ond zich ook de afgevaardigde van een room1) Bericht in de bladen dd. 20 December 1929; tot de voorstanders behoort ook COOK. Zie voorts Soc. Econ. Kroniek 1929 III
en IV.
2) Met 2.573.000 tegen 1.404.000 stemmen.
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schen kring 1 ) ; maar die onderdeel was en is van de algemeene beweging. Hij was voorstander 2 ) van de eene en
ongedeelde vakactie. Maar de mogelijkheid, dat splitsing
onvermijdelijk worden zou, zag hij naderen. Hij dacht zich
als reden daarvoor de nauwe koppeling van de vakbeweging aan een bepaalde politieke partij ; hij dacht ook
aan al luider klinkende bolsjewistische leuzen.
Het volgend jaar bleek van onrust in de roomsche kringen van Engeland en Wales 3 ). De aansluiting aan de
Labour Party, de aansluiting aan het moderne I. V. V., de
socialistische klanken op de congressen der laatste jaren
waren vooral de oorzaak van de onrust.
Maar de zaak is niet doorgezet. Toen The Catholic
Herald op de mogelijkheid van eigen organisatie had gewezen, bracht weldra een gehouden enquete aan het licht,
dat ook bij roomsch-katholieke vakvereenigings-leiders de
idee geen enkelen weerklank vond 4).
In de sterk sociale kringen der kerk van Engeland en,
der protestantsche groepen heeft een gelijksoortige gedachte zich niet of nauwlijks geuit.
Bij den gezonden keer, dien de ontwikkeling heeft ge-

nornen, is splitsing der vakbeweging om verschil van
wereldbeschouwing in Engeland wel even ondenkbaar als
onnoodig geworden.
1) Namelijk Th. F. Burns, secretaris van de National Conference
of Catholic Trade Unions.
2) Zie een interview in De Amsterdammer van 18 Juni 1920.
3) Volgens De Maasbode: zie Nederlander van 19 September
1921.
4) Zie De Vakbeweging 1927, bl. 41 v.v. Een beschouwing over
de Engelsche vakbeweging in Leering en Leiding, orgaan der r. k.
arbeidersbeweging; 1927, bl. 533 v.v. acht het een zwakte, dat de
Unions niet principieel gefundeerd zijn, doch pleit niet voor confessioneele organisatie.

HOOFDSTUK III.
AMERIKA.

A. LAND EN VOLK.

25. Een onderzoek naar de sociale organisaties in
Amerika is om meer dan een reden extra belangwekkend.
Al dadelijk is alles hier jong en versch.
Doordat het eerste begin der industrialisatie-periode
nog maar vijftig jaar achter ons ligt en de groote opleving nog slechts een kwart eeuw geduurd heeft, ontstaan
de sociaal-economische vragen hier onder ons eigen oog.
Geen traditie brengt loomheid en langzaamheid in de ontwikkeling. Hier heerscht al de levendigheid van het nieuwe
en wordende. Hier toont alles 'n eigen merk.
Bovendien is in dit industrie-land niets to ontdekken
van een verband tusschen arbeiders-beweging en socialisme. Het socialisme vertoont zich wel maar oefent geen
invloed. En de vakbeweging gaat voort langs haar eigen
zuivere baan.
Ten derde zal niemand de ontwikkeling der dingen ginds
kunnen verklaren, tenzij hij met name let op den christelijken, vooral den protestantschen inslag in geheel het
volksleven.
Wij trachten derhalve eerst, ons in den geest van het
Amerikaansche yolk intedenken 1).
1) Men zie vooral H. MiiNSTERBERG, Die A m e r i k a n e r.
Berlin 1904. J. HUIZINGA, M e n s c h en m e n i g t e in A m erika 3. Haarlem 1930. C. TE LINTUM, de Geschiedenis van
het Amerikaansche y olk. Zutfen 2 1923.
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Daar mag het verbazing hebben gewekt, dat wij van
een christelijken inslag gewaagden. Moet men niet veeleer
aan lagere elementen, aan dollar-jacht en materialisme
denken?
De tegenstelling is niet zoo groot als men geneigd is to
vermoeden.
In 1620 — men weet het — zochten en vonden de
Puriteinen een toevlucht in het Westen over zee. Zij namen
hun geestelijke overtuigingen met zich 1 ) en droegen een
reeks van sombere, stalende ervaringen in den gordel. Zij
hebben het Amerikaansche yolk gemaakt.
Het sociale en economische gevoel in breede lagen van
dit yolk kan slechts van uit het religieuse worden verstaan 2 ). Dit is zoo zeer waar, dat een afzonderlijke behandeling van den invloed der kerken zoo aanstonds onmisbaar zal wezen.
Maar nu reeds wijzen wij hierop.
De Calvinistische gedachte der persoonlijke verkiezing
door God werkt een sterk gevoel voor de waarde van den
enkeling. Vrijheid, individualiteit, democratie worden hier
grootsche, gefundeerde begrippen 3).
Bovendien beschouwen de Puriteinen als Calvinisten den
arbeid in deze wereld als een roeping van Gods wege 4).

1)
2)

Zie D. CAMPBELL, De P u r i t e i n e n, Sneek 1896.
Aldus MUNSTERBERG, a.w. II S. 215, 233, 336, 459. Ook
HUIZINGA, QUACK, MECKLIN en andere schrijvers wijzen er op.
3) Zie een rede van J. HUIZINGA in Kon. Akad. van Wetenschappen op 11 Juni 1918. En vooral J. M. MECKLIN, An i n t r o d u ction to social ethics. Londen 1920.
4) Daarover MAX WEBER, Religions soziologie; I S.
207-220. E. LEROUX, Le Pragmatisme americain et
anglai s, Parijs 1925.
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Dat geeft aan gansch het leven iets extra practisch ; het
is meer om daden dan om kunst en wetenschap te doen.
Maar een aardsch werk om Gods wil gedaan kan nimmer
in 'outer „Diesseitigkeit" verloopen ; de werkende drang
om van het leven te maken wat er van te maken is, derft
dan nooit het gehoorzaamheidskarakter aan God en kan
nooit geheel in het materieele opgaan.
Dat het bedenkelijk-materieele trekken kan gaan vertoonen en veel van den zedelijk-geestelijken inslag verliezen kan, staat niettemin vast. Het leven wordt veruitwendigd; het zal meer gaan om resultaat van het werk dan
om ontzien van den mensch in den mensch, ook in den
arbeider 1).
Dit Puritanisme heeft ook op de arbeiderswereld zijn
stempel gedrukt en voor een belangrijk deel het sociale
gevoel bepaald. Doch dan denke men niet slechts aan het
religieuse; evenzeer aan de groote persoonlijke inspanning,
die elk nieuw bewoner van Amerika zich zelven opleggen
moest, zoo hij zou slagen.
Hieruit volgen sociale trekken als deze 2).
Er is een groot gevoel van gelijkheid in menschenwaarde
ook bij verschil in sociale positie. De arbeider voelt zich
niet de „mindere" en arbeid kan nooit iets minderwaardigs zijn. Hoe- hard hebben niet de Pioniers moeten
werken.
Een groot gevoel van persoonlijke vrijheid volgt hieruit,
maar ook een waardeering van de vrijheid in het sociale
leven zoo goed als in het politieke. Godsdienstige en burgerlijke vrijheden ; echt-vrijzinnige staatsinstellingen als
1) Zie W. SOMBART in Soziale Praxis XIV, S. 271.
2) Een breede literatuuropgave bij HERKNER, A r b e i t e rf r a g e I S. 254; II S. 477; evenzoo SOMBART in Archiv fiir
Sozialwissenschaft XXI S. 633-703.
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vrijheid van drukpers en vergadering 1 ). Maar ook sociale
vrijheid voor den enkeling. Er moet concurrentie wezen,
die het meten der krachten toelaat en het uitvouwen der
persoonlijkheid , geen bindende organisatie en geen remmende staatsbemoeienis.
Hieruit volgt een sterke afkeer van staats-inmenging,
van alles, wat naar staats-socialisme zweemt. Geen sociale
wetten ter bescherming van de arbeiders 2 ) of ter verzekering tegen den kwaden dag 3 ). Geen opleggen van
arbeiders-eischen aan de maatschappij, de industrie of de
georganiseerden 4 ). Vrijheid en een beroep op de individueele krachten 5 ). Zoo heeft bijv. door dezen geest geleid
de arbeidersbeweging zich jaar uit jaar in verzet tegen
„plaatselijke keuze", al wilde zij den strijd tegen het alcoholisme mede strij den 6).
1) Daarover CAMPBELL, a.w.; passim.
2) Zie ED. LAMBERT, Le gouvernement des juges et
la lutte contre la legislation sociale aux Etats
Unis, Parijs 1921. J. W. GARNER, Idees et institutions
politiques americaines, Paris 1921.
3) „Ze zullen zich zelf wel helpen"; zie een correspondentie in Het
Volk van 4 Dec. 1919. In December 1924 is een voorstel gedaan om
de grondwet der Ver. Staten aantevullen met een artikel inzake
den fabrieksarbeid van kinderen. Een diergelijke zaak is dus thans
nog niet geregeld, althans voor het geheel der acht en veertig
staten; de Arbeidersbeweging was voor dit voorstel.
4) Men denke aan de „boodschap", door Wilson 2 December 1919
tot het Congres gericht om zich te stellen tegen het streven der
arbeidersorganisaties om over den gang in het economische leven
te beslissen.
5) Er bestaat intusschen natuurlijk in meerdere staten eenige
sociale wetgeving. Een overzicht daarvan in De Vakbeweging 1925,
bl. 409 v.
6) Tetwat inconsequent bemoeide het congres van November 1928
zich wel met de wet en besloot herziening van de Drankwet te
vragen in de richting der toelating van lichte wijnen en bieren.
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En dan vrijheid voor alien. Ook stakingsvrijheid
voor arbeiders en bewegingsvrijheid voor bolsjewisten.
Aan den anderen kant : arbeid is geen koopwaar. En
de menschen-waarde in den arbeider moet bovenaan
staan. Hij wenscht geen liefdadigheid; hij vraagt geen
gunsten maar recht. Doch dit liefst al weder langs den
weg van erkenning der menschenwaarde; niet van
den strijd maar van het overleg1).
En niet alleen de arbeiders, maar het gansche publiek
zal weinig voelen voor felle uitersten en krachtmiddelen
in het sociale leven. Staking en uitsluiting is slechts alleruiterst middel ; overleg en overeenstemming is natuurlijker, ook practischer. Maar wee den patroon, die naar
het andere uiterste standpunt zou grij pen en het overleg
zou weigeren, omdat hij „Herr im Hause" is tegenover zijn
ondergeschikte arbeiders. Dat verdraagt de arbeider niet,
gelijk de bevolking het niet verstaat.
Natuurlijk, dat hiermee niet alles gezegd is. Uitbouw
van het industrie-leven roept om organisatie en afspraken
en contracten, dus om inperking van de persoonlijke vrijheid. Zoo ontstaat toch een conflict. Niet tusschen staat
en maatschappij wellicht. Maar terdege tusschen enkeling
en gemeenschap, tusschen persoonlijk ontplooien en organisatorisch werken; een conflict, dat zich overal voordoet,
maar waarvan de ontwikkeling in Amerika juist
om het aangewezen volks-karakter dubbel belangwekkend is.
26. Het theoretische en algemeene vraagstuk heeft
1) Zie mr. M. G.
sterdam 1926.
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sinds de industrialisatie is begonnen, een zeer practisch en
zeer speciaal karakter ontvangen.
Men stelt haar gemeenlijk omtrent 18801).
Te voren was — afgezien van eenig winnen van goud,
koper, ijzer — de landbouw vrijwel het eenig middel van
bestaan geweest. Sinds begon de industrie haar bloei 2 ) .
met de gewone kenmerke'n : groei van de productie, groei
van bevolkingscentra, groei van een industrieele arbeidersmassa.
Het genoemde jaartal moge ons de jeugd, het versche
en frissche van het verschijnsel doen beseffen. In onzen
leeftijd, als (Alder onze oogen is Amerika van een agrarisch
land een industrieland geworden , of — zuiverder uitgedrukt : is het naast agrarisch tevens industrieel geworden.
Een enkel cijfer moge toelichting geven.
De bevolking bedroeg is 3 ) :
1830
1860
1880

13 millioen
30
50
11

1910
92 millioen
1920 106
1925 114
1930 122
77

De loop der stadsbevolking kan eenigszins uit deze gegevens worden vermoed, dat er in 1880 zes steden waren
met meer dan 8.000 inwoners en omvattend tezamen 4%
1) Aldus de meeste schrijvers; W. RAUSCHENBUSCH, zie zijn art.
in Chr. Welt 1908 no. 14-17, noemt 1905. Vermoedelijk heeft zich
toen een extra groei voorgedaan.
2) Zie HandwOrterbuch der Staatswissenschaften, deel IV sub
voce: „Entwicklung u. s.w.".
9 De laatste cijfers zijn uit de dagbladen. Het Annuaire international de Statistique loopt voor Amerika slechts tot 1910. Overigens blijft de moeilijkheid, dat de opgaven soms het geheele gebied
der Vereenigde Staten betreffen, soms slechts het vaste land. Dit
laatste is het geval voor de laatste drie getallen.
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van de bevolking; in 1900 waren er vijf honderd vijf en
veertig met 33% van het geheel.
Of anders gegroepeerd :
steden
platte land
42.623.383
1910
49.348.883
54.796.100
1920
50.970.000
Een concentreering van de bevolking voltrekt zich dus
regelmatig, ook al blijft de agrarische wereld van overgroot gewicht.
In zake den stedengroei nog twee gegevens.
Chicago groeide van 100.000 inwoners in 1860 tot
500.000 in 1880; Birmingham van 3.000 in 1880 tot 150.000
in 1910.
Thans de industrialiseering.
Terwijl rinds 1880 de bevolking ruim verdubbeld is, is de
productie in dienzelfden tijd vervijfvoudigd. Een zeer eenvoudig schema van beroepstelling geeft voorts deze
cijfers 1 ) :
loonarbeiders to in landbouw in industrie en
zamen
handel

1909
29.073.233
10.381.765
11.852.273
1913
38.167.366
12.659.203
14.260.176
Men ziet weder den groei, maar ook de vrijwel gelijkmatige verdeeling over het agrarische en het industrieele.
De arbeidersbeweging, die in zulk een wereld ontstaat,
zal haar speciaal karakter mee ontleenen aan den economischen toestand der arbeiders, aan den door hen bereikten levensstandaard.
Doch — weder een element, dat in Amerika sterker
spreekt dan elders — wie daarover handelen gaat, moet
nadrukkelijk zeggen over welke arbeiders hij spreekt.
1 ) Volgens H. Almon', A me ricain Labor Unions. New
York 1914, p. 8; voorts enkele dagbladen.
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Een van de meest treffende kenmerken toch is, dat aan
de overzij de van den Oceaan een enkele saarngeschaarde
arbieders-groep niet bestaat en niet bestaan kan.
Hierbij scheiden wij niet slechts gelijk zooeven tusschen
de agrarische en de industrieele wereld. Ongetwijfeld is
het naast elkander bloeien van deze beide, het gelijk opgaan van deze twee vol beteekenis voor den geest in de
arbeidersmassa. Want er is ruimte voor ieder ; er is kans
om zich uitteleven voor ieder. Wie in de industrieele wereld
niet aarden kan, zoekt een uitweg in den landbouw : er is
plaats. In 1850 waren er 1.499.073 boerderij en, in 1900
reeds 5.737.372. Er is minder reden tot „kankeren", tot
geestbederven, als men niet in de industrie gevangen zit.
Maar vooral moet omtrent de industrie-arbeiders nog
weder worden gescheiden tusschen grof verdeeld — de
mannen van het Oosten en van het Westen 1)•
In het Westen staat de industrie lager, is het leven
ruwer, worden de immigranten voor een groot deel gevormd uit Zuid-Europeanen ; weinig ontwikkeld, zonder
vakkennis, zonder vastheid, zonder Amerikaansch burgerrecht. Zij werken er met de Negers. En het geheel vormt
een groep, die verstandelijk en moreel en sociaal laag
staat.
Laag namelijk vergeleken met de arbeiders in de hoogontwikkelde industrie van het Oosten. Daar zijn de geschoolde en ontwikkelde Amerikanen, versterkt met veel
geschoolde en ontwikkelde immigranten uit Noord- en
West-Europa. Deze alien vormen een eigen groep, een
arbeiders-élite, aan wien het is gelukt, zich een sociaal
bevoorrechte positie te verzekeren. Daartoe werkten mee
de kansen voor iederen ondernemenden geest in dit land,
1)

Zie ANDRE SIEGFRIED, Am e r i k a. Amsterdam 1927.
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om hoog boven zijn socialen kring uit te rijzen, 1)
hoewel dit toch uitzondering blijft, gezien het groote geheel. Doch ook dat geheel kan een goed peil bereiken.
Cijfers zeggen weinig meer, omdat zij van voor den oorlog
dateeren 2 ) en de geld-waarde zoo zeer gewijzigd is. Maar •
alle schrijvers stemmen in hun oordeel overeen, dat de
geschoolde industrie-arbeider in het Oosten een zeer
menschwaardig peil heeft bereikt.
Het viel te gemakkelijker, omdat bij den aanvang der industrieele periode er weinig geschikte arbeiders waren en
dus goede arbeids-voorwaarden bedongen konden worden.
Sindsdien zijn ze echter veelal gehandhaafd.
Waardoor?
Hier kan de echt-Amerikaansche waardeering van den
arbeid een rol spelen. Ook de kracht van het willen der
eenrgieke enkelingen. Maar wij in Europa zullen geneigd
zijn, met zulke verklaringen zeer weinig tevreden te zijn
om allereerst aan de macht der organisatie te denken.
Terecht of ten onrechte?
Ten deele zeker terecht.
Maar andererzijds valt toch op, hoe weinig het organisatie-leven ondanks de groote getallen ontwikkeld blijkt,
als men let op het groote geheel.
Eerst weder een paar cijfers.
Van het geheel der bevolking is 2.48% georganiseerd;
een cijfer, dat beneden Australia, Engeland en Duitschland 3 ) blijft.
1) „In dit land heeft iedere arbeider een kans, om milliardair
te worden"; aldus een corr. in Het Volk van 4 Dec. 1919.
2) Cijfers bij MUNSTERBERG, a.w.; II S. 459; SOMBART, Soz.
Praxis, S. 271; dezelfde in Archiv fur Sozialw. S. 556-611. Zie
voorts De Vakbeweging 1928 bl. 272 v.v.
3) Met resp. 9, 6 en 4 percent.

97
Van de 38 millioen arbeiders in 1913 waren er toen in
vakbonden 2.5 millioen georganiseerd. In het beste
organisatie-jaar zal dit getal 6.2 millioen bedragen hebben,
in 1924 was het weder tot 3.7 millioen teruggeloopen, in
1926 haalde men omtrent 4 millioen 1).
Dat is weinig. En ook deze cijfers geven nog geen zuiver
beeld.
Onder de georganiseerden toch zijn uit sommige vakken
haast alle arbeiders begrepen, uit andere slechts zeer
weinige 2 ). In de allergrootste bedrijven werken meest
ongeorganiseerden 3 ). En als men de vak-arbeiders samentelt, uit wier kring de meesten der georganiseerden voortkomen, dan blijkt, dat uit lien kring niet meer dan 20
percent is georganiseerd 4).
Een algemeen beeld omtrent de werking van vakorganisaties in Amerika is dus niet to verkrijgen. Invloed oefenen
zij ongetwijfeld. Maar andere krachten werken daarnevens.
27. Bij de „andere krachten" denken wij aan de kerken
en aan alles, wat bier werkt op religieus terrein 5).
wij zagen, dat niemand het Amerikaansche y olk ver1) Bijzonderheden over de cijfers worden beneden bi. 109 v.
gegeven
2) Aldus MiiNSTERBERG, a.w. II S. 459.
3) Aldus V. G. SIMKHOVITCH, Marxism versus socia1 i s m. Londen z. j. (1912) ; p. 222.
4) Volgens MAROT, a.w., kwamen in 1913 voor organisatie uit
de kringen, die er goed twee millioen leverden, omtrent elf millioen
in aanmerking.
5) Zie o.a. Die Eiche 1925, S. 441. Een algemeen overzicht in
ERNEST JOHNSON, The Social Work of the churches.

A Handbook of Information, 1930. Een toetsing van het „Sociale
evangelie" in W. A. VISSER 'T HOOFT, The background of
the social gospel in America. diss.; Haarlem 1928.
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staan kan zonder te letten op den oorspronkelijk puriteinschen inslag. Het is even waar, dat niemand den gang van
het tegenwoordige openbare leven ginds verklaard heeft,
zoo hij niet op den invloed der kerken heeft gelet.
Dit gelet zeer in het bijzonder van de protestantsche
kerken. Aldus de schrijvers, die zich met het vraagstuk
opzettelijk bezighouden 1). Aldus evengoed degene, die
toevallig tegen het onderwerp stuit 2 ). De kerken bestaan
niet alleen voort maar zij nemen regelmatig in ledental toe.
Aileen zijn de cijfers niet gemakkelijk te leven, omdat voor
protestanten, roomschen en joden onderscheiden wordt gerubriceerd 3 ). De cijfers voor de roomschen zijn dientengevolge relatief veel te hoog, die der joden te laag 4 ). De
grootste toename vertoonen de Baptisten.
Natuurlijk zijn de protestanten verdeeld over allerlei
1)

Zie V. MONOD et HENRI ANET, Les forces du p r o t e s-

tantisme americain. Paris 1921. Voorts A. KELLER,
D y n a m i s. Formen and Krafte des amerikanischen Protestantismus. Tubingen 1922 en daarover A. EEKHOF in Stemmen des Tijds,
Nov. 1922, bl. 69 v.v.
2) Zie b.v. een correspondentie in de N. Rott. Courant van 16,
17 April 1920.
3) In Le Monde Nouveau 1911, p. 9-12 een critische beschouwing
van CHARLES GIDE over de uitgave Religious Bodies van het „Department of Labor" 1910. Van de joden worden slechts de huisvaders,
van de protestanten slechts de belijdende lidmaten en van de roomschen alle eenmaal gedoopte kinderen opgegeven.
4) In 1906 waren de onjuiste getallen:
protestanten
61.6%
roomschen
36.7 „
anderen, o.a. Joden
1.7 „
Zuiverder spreekt, dat in het zelfde jaar voor alle kerkgebouwen
en predikants- of priesterplaatsen het cijfer aldus was:
protestanten
92.8%
88 %
roomschen
6.2 „
9.3 „
anderen
1.0 „
1.7 „
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kerken en kringen 1 ). Maar deze verdeeldheid schaadt
minder dan men denken zou. Er zijn namelijk federaties
van kerken, waardoor toch veelvuldig saamwerking tot
stand komt.
Vooral op de Federatie 2 ) komt het dan aan 3).
Zij werd in 1908 gesticht als bond van alle rechtzinnige
protestantsche kerken in Amerika ; zij houdt bovendien
voeling met de vrijzinnigen, de roomschen en de joden.
Een optreden van het gansche georganiseerde religieuse
leven in Amerika is dus mogelijk. En vooral is mogelijk
een gezamenlijk optreden van wie in den grond een zijn,
hoezeer zij ook verschillen.
De Federatie dacht zeker niet enkel aan het sociale
vraagstuk 4 ), maar zij dacht wel aanstonds daaraan 5).
Men neme slechts het Jaarboek ter hand6).
Hier vindt men alle gegevens omtrent de sociale beweging der kerken bijeen.
In dit Licht meet men de opgave lezen — zie De Tijd van 24 Juli

1930 — dat in 1926 de cijfers waren:
protestanten
65.5
roomschen
30.0
joden e.a.
4.5
1) Echter tellen slechts 24 kerken elk meer dan 200.000 volwassenen en omvatten deze groote lichamen tezamen 91% van het
geheel.
2) Namelijk: „the Federal Council of the churches of Christ
in America".
3) Daarnaast vooral nog de „World Alliance for promoting
international Friendship through the churches" met een afdeeling
ook in Nederland; en „the Interchurch World movement."
4) Zij vormde een Commission on peace and arbitration, een on
relation with the Orient.
5) Deze commissie heet: on church and social service.
6) Namelijk het Yearbook on the church and social service in
the United States.

100
Natuurlijk een lijst van alle organisaties uit alle kerken
in alle staten van de Unie ; naam, adres, dikwijls korte
levensbeschrijving van de voormannen. Een opsomming
van de connecties met philantropische kringen, jeugdorganisaties en diergelijke. Ook kerken of groepen, die
niet aan den Bond zijn aangesloten, zonden haar opgaven
in en ook voor deze opgaven is er plaats. Om de nauwe
relaties met het nabije Canada en het taalverwante Engeland zijn ook uit deze beide landen gegevens opgenomen.
Hier is een lijst van hetgeen door of namens kerken op
sociaal gebied wordt uitgegeven : tijdschriften, boeken,
brochures, vliegende blaadjes. De lijst is dertig bladzij den
groot.
Opdat ge u aanstonds een weinig zoudt kunnen orienteeren, wordt in tien bladzij den een overzicht gegeven
van het verband tusschen de kerken en het maatschappelijk
vraagstuk. Het belangwekkendst is het hoofdstuk : „Wat
de kerken zeggen", waarin programma's en andere sociale
uitingen zijn saamgebracht 1).
De eerste kerk, die op sociaal terrein tot een daad kwam
en alzoo consolideerde wat reeds alum als gevoelen of
overtuiging of geweten was gekweekt, is een MethodistenKerk 2 ) op Wier jaarlijksche synode jaar op jaar sinds
1892 een minderheid pleitte voor actief optreden op allerlei
gebied, met name op sociaal terrein. Een kerk — zoo
meenden die weinigen — mag met het woord en de prediking, mag met de goede gezindheid niet tevreden wezen ;
waar is de nauwkeurige omlijning van het sociale? Waar
is de daad?
1) In Yearbook 1916 het zesde hoofdstuk: „The voice of the
churches", p. 197-245.
2) Namelijk: the Methodist Episcopal church.
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De weinigen werden tot velen, de minderheid werd
meerderheid. In 1908 stelde deze kerk haar sociaal
program op 1 ) .
Toen in December van datzelfde jaar de Federatie van
kerken tot stand kwam, werd met andere vragen ook de
sociale vraag aan de orde gesteld en het zoo even genoemde
program overgenomen door de drie en dertig kerken uit
allerlei staten en allerlei „kerken", die in den Bond vereenigd zijn 2 ) .
In 1926 ontving de Federatie van de Congregationalistische kerk een program ter bespreking in alle kerken 3).

1) Geheeten: the Bill of Rights for Labor.
2) Veel indruk heeft een verklaring gemaakt, door de Methodistische Bisschoppen in Mei 1913 uitgevaardigd; o.a. afgedrukt in
Evang. Sozial 1914; S. 66.
3) Het kan aldus worden samengevat:
V o o r d e o p v o e din g: de totstandkoming van een sociale
staatsorde, waarin aan ieder kind de beste mogelijkheid gegeven
wordt voor de hem passende ontwikkeling.
Voor hand el en indu stri e: de klassebelangen, zoowel
van de arbeiders als van de werkgevers moeten onderworpen worden
aan het nationals welzijn; verdiensten, die niet de vrucht zijn van
werkelijken arbeid moeten als niet geoorloofd beschouwd worden,
bovendien moet het onbeperkte privaatbezit als on-christelijk worden
beschouwd. De kinderarbeid moet worden afgeschaft, een wettelijke
minimumleeftijd om tot arbeid to kunnen worden aangenomen, moet
worden vastgesteld. Een verplichte wekelijksche rustdag en de achturige arbeidsdag worden verder geeischt.
Voor het r a s senp rob le e m: gelijk recht voor alle rassen
en in het bijzonder strenge maatregelen tegen de lynchjustitie.
Voor de internationale betrekkingen: de oude
geheime diplomatie en geheime verdragen zijn onnoodig en onchristelijk; de legers der verschillende landen moeten tot kleine
politielegers worden teruggebracht. De Kerk mag niet langer, op
welke wijze dan ook, den oorlog ondersteunen.
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Zoo werkt men verder 1).
Ook door daden.
In nauw verband met de Jonge Mannen- en Jonge
Vrouwen-organisaties wijdt men zich aan maatschappelijken arbeid. Een even nauw verband is er met de
Amerikaansche vakbeweging. Op haar verzoek vieren de
meeste kerken den Arbeids-Zondag op den dag, voorafgaand aan den eersten Maandag in September, die in
geheel Amerika een nationals rustdag is, aan de gedenking
van „den Arbeid" gewijd. En secretarissen van den Bond
of de sociale Commissie wonen officieel de congressen
der Vakbeweging bij.
Dit een en ander is openbaring van een nieuwen geest
in de kerken; maar het werkt andererzijds mede om den
nieuwen geest te wekken en sterker te maken: het gaat
66k om de samenleving, niet enkel om de enkele ziel 2).
Straks trad de Federatie op voor een rustdag per week
voor den industrie-arbeider — dat dus nog noodig was.
Ook stelde men een enquete in naar arbeidsvoorwaarden
in de metaalindustrie en naar den toestand in de gevangenissen.
Het voorlaatste vooral heeft veel van zich doen spreken.
In 1919 heeft een om zich heen Brij penile staking gewoed in de metaal-industrie. Patroons en arbeiders stonden
uiterst fel tegenover elkander. De staking eindigde met
1) Voor den socialen arbeid der kerken zie nog J. TH. DE
VISSER, De christelijk-sociale beweging. Utrecht
1912, bl. 50 v.v.; W. RAUSCHENBUSCH, Christianising the
social order; p. 12; dezelfde in Religion and Sozialismus;
S. 29; le Christionisme social, 1913, p. 269 etc.
2) De formule luidt: „Their social will is strengthening and
they are determined to make the gospel real, to carry it to its
uttermost conclusion in the social order as in the individual life."
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een volsiagen nederlaag voor de arbeiders en een volkomen
overwinning voor de patroons.
Wat deden toen de kerken?
Zij stelden een commissie van onderzoek in naar de
arbeidsvoorwaarden in de metaal-industrie. De commissie
bracht in 1920 haar lijvig rapport uit 1 ). Men leest er
o.a. dat in deze industrieen een vierde van de arbeiders
werkt gedurende zeven dagen van de week, zeven
dagen van de week ; dat de helft werkt twaalf uren per
dag.
Ook staat er, dat in dit bedrijf geen georganiseerde
arbeiders warden toegelaten.
En tusschen deze schandelijke arbeidsvoorwaarden en
dit weren van de vakbeweging legt het rapport verband ;
waardoor het meteen voor de vakbeweging opkomt.
Er staat nog iets in. Dit : dat sociale bemoeienis en
sociaal-democratie niet hetzelfde is als anarchisme of bolsjewisme. Er behoorde moed toe om dat te zeggen ; want het
was juist zoo profijtelijk gebleken om met het scheldwoord
„anarchist" en het schrikwoord „bolsjewiek" alle sociale
actie van beteekenis verdacht te maken...
Eindelijk zij de krachtige actie vermeld, in het jaar 1925
door de Federatie ingesteld tegen den langen arbeidstijd
van kinderen.
En dit alles deden kerken, protestantsche kerken.
Een sociaal getuigenis van andere strekking maar evenzeer sociaal heeft van roomsche zijde geklonken. Op 26
September 1919 toch zijn de roomsche bisschoppen opgekomen voor de samenwerking en tegen den klassenstrijd
1 ) The Steel Strike 1919. New York, Harcourt 1920; 277 blz. —
Wie de zaak van patroonszijde wil bezien hebben, leze de rede van
E. H. GARY, voorzitter van de „United States Steel Corporation"
op 19 April 1920.
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tusschen patroons en arbeiders, voor een solidairen aanvat van de brandende economische vragen 9.
Diergelijke kerkelijke getuigenis zijn inderdaad slechts
mogelijk en warden inderdaad slechts verstaan in een land,
waar breede lagen sociaal opgevoed zijn. Dit geldt dan
zoowel van de gemeenteleden als van de voorgangers 9.
Voeg er den arbeid der „Broederschappen" bij, die in
nauw verband met de kerken de mannen organiseeren
voor sociaal inzicht en sociale daad; die in 1910 meer dan
een millioen leden telden en die aldus de mannen, juist de
mannen winnen en binden3).
En het is duidelijk, dat in zulk een wereld de vakbeweging niet alles behoeft to doen. En dat andererzijds de
vakbeweging van een zuiveren geest wel allerwaarschijnlijkst vervuld zal blijven 4).
B. DE ARBEIDERS-ORGANISATIES.

28. Wij beginnen met enkele inleidende opmerkingen5).
1)

Aangehaald door dr W. H. NOLENS in de Tweede Kamer, zie

Handelingen 1924-1925, bl. 566.
2) Interessant zijn in dit verband de studies van J. B. SEARS,
Philanthropy in the history of Americain
higher education, diss. New York 1922 IR. W. ROMAN, la
Place de la sociologie clans Peducation aux
Etats Unis. Paris 1923.
3) Zie F. B. SMITH, a M a n's religio n. New York 1913.
4) In WERNER SOMBART, Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus? Tiibingen,
1906, wordt aan politieke en economische factoren veel invloed toegekend, maar wordt de invloed van het angelsaksische ras en de
religie geloochend.
5) Voor de geschiedenis der vakbeweging zie de genoemde werken van MAROT, van SIMKHOVITCH en van SOMBART (Archiv);
bovendien F. T. CARLTON, Organised Labor in American
History. New York 1920; R. F. HoxIE, Trade Unionism
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Men kan inzake de vak-beweging al aanstonds tweeerlei
onderscheiden.
Daar zijn de „trade-unions". Zij organiseeren per yak.
Ten einde over de geheele linie vaste lijnen te hebben,
sluiten zij collectieve contracten voor het vak of bedrijf.
Om met de georganiseerden uit andere branches te overleggen, sluit men federaties. Alles als bij ons.
Dit geldt echter vooral van het Oosten, de elite.
In het Westen, waar men geen vak kent en telkens van
arbeid wisselt, is zulk een vakvereeniging onmogelijk en
sluit men in dusgenaamde „industrial-unions" den band
om al deze verschillende arbeiders, zoodat deze eenigermate met onze „algemeene bonden" zijn te vergelijken,
hoewel deze weinig of geen vak-actie voeren.
De gezamenlijke naam voor trade-union en industrialunion is: „labor-union."
Vakvereenigingen werken sinds 1850; ook in Amerika
waren het eerst de typografen georganiseerd
Een zeer eigenaardige plaats neemt de organisatie der
spoorwegmannen in. Zij heet Railroad Brotherhoods en
verraadt in dien naam „broederschap" de oorspronkelijke
bedoeling om te komen tot onderlingen steun-arbeid, vooral
onderlinge verzekering tegen de ongevallen, waardoor de
spoorman extra wordt bedreigd. Sinds dien hebben zij
in the United States, New York 1920; P. F. BRISSENDEN,
T h e I. W. W.; a study of american Syndicalism, New York 2 1920;
J. R. COMMONS e.a. History of Labor in the United
States, New York 1918; SELIG PERUVIAN, a History of
trade-unionism in the United States, New York 1922;
A. M. SCHLESINGER, apolitical and social history of
the United State s, New York 1925. Een korte samenvatting
in WILLIAM TRANT, Trade Unionis m, Washinghton 1915.
1 ) Zie IJZERMAN, a.w.; bl. 186 v.v., 324 v.v.
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zich aan zuivere vakactie mede gegeven, d. i. zich bemoeid
met de vaststelling der arbeidsvoorwaarden. Zij gelooven
daarbij aan de mogelijkheid en de noodzaak van verzoening
tusschen de werkgevers en de werknemers en pleiten sterk
voor arbitrage, als overeenstemming niet verkregen wordt.
De organisaties omvatten 90% van de spoormannen in
de Vereenigde Staten 1).
Voor het wezen der vakbeweging aldaar leveren deze
gegevens wel waardevolle bijdragen op.
Een ietwat ander beeld leveren de Knights of Labor,
sinds 1869 georganiseerd 2 ) .
Deze kring werkt meer ethisch-sociaal dan practischeconomisch ; meer als een algemeene bond dan als een
vakvereeniging. Vooral voorbereidend werk van sociale
scholing wordt hier gedaan.
Het ledental is met groote sprongen vooruitgegaan ; men
overwege :
1883
50 duizend leden
100
1885
1886
700
1888
350
200
1900
PP

P,

PP

PP

PP

Pf

PP

/7

De abnormale groei in 1886 vraagt een verklaring. Zij
ligt in de geweldige economische conflicten van Bien tijd,
waardoor men extra behoefte gevoelde aan organisatie
en aan sterking van den band. Men oordeele :
1885
695 stakingen
258.000 arbeiders
1886
1572 stakingen
610.000 arbeiders
Hier is dus in de ontwikkeling van den kring een nauw
verband met economische conflicten. Dit wijst stellig op
1)
2)

Aldus MAROT, a.w., p. 30-47.
Daarover oak BRISSENDEN, a.w., p. 30-35.
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verwantschap met de vakactie. Maar een zuivere vakbeweging wordt hier desniettemin nog niet gevonden.
Dat is wel het geval met de American Federation of
Labor en met de Industrial Workers of the World 1) ; de
echt-neutrale en de anarchistische groepen. Wij behandelen ze een voor 66112).
29. 't Is dan opvallend voor zoo groote en wijdvertakte vereenigingen als het reus-achtig Amerika allicht to
zien geeft, dat een der beide groepen — namelijk de
A. F. L. — vele jaren lang in een enkel persoon belichaamd
is geweest. Wij bedoelen Samuel Gompers, wiens korte
levensschets in al de zich voordoende vragen ons inleiden
kan.
Hij is 74 jaar oud geworden 3 ) ; was op zijn 15de jaar
georganiseerd ; werd in 1882 in de leiding der Federatie
opgenomen en bestuurde haar als voorzitter tientallen van
jaren, tot aan zijn dood toe. In 1921 werd hij herkozen
met 66 percent van de stemmen ; zijn tegencandidaat was
toen een socialist, die dus 34 percent kon halen, in 1923
volgde zijn verkiezing met algemeene stemmen, hij was
toen 73 jaar. VOOr alles wil hij de vakbeweging zuiver
vakbeweging hebben. Geen inmenging van politiek noch
van socialisme noch vooral van lets, dat naar anarchisme
zweemt 4 ). Daarom maakte zijn verbond zich in 1921 los
1) Afgekort A. F. L. en I. W. W.
2) Sinds enkele jaren vindt men soms een derde en wel gele
vakbeweging aangeduid, de „Company Unions", waaromtrent
echter nadere gegevens ontbreken. Zie APPLETON, a.w. p. 170.
3) Geboren 1850 in Amsterdam; gestorven 13 December 1924
Over hem zie De Vakbeweging 1925, bl. 409 v.v.; 1926, bl. 100 v.v.
4) Een correspondentie in Het Volk van 2 Aug. 1919 noemt hem
„een brutalen, trotschen conservatief."
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van de Internationale Vakbeweging, hoewel Gompers in
1919 zelf bij de oprichting te Amsterdam was aanwezig
geweest.
Ook vroeger had hij Europa bezocht ; in een reisverhaal
heeft hij toen zijn indrukken weergegeven met name over
de arbeiders-beweging 1 ). Jaren later schreef hij in denzelfden geest 2 ) : dat de Amerikanen er tegen zijn om op
Europeesche wij ze allerlei dogmen en ismen als socialisme
en ontwapening toetelaten binnen de vakbeweging: deze
behoude haar eigen duidelijk afgebakend terrein 3).
Aldus Gompers; maar met hem de geheele American
Federation of Labor 4).
Hier zijn wij 5 ) in de wereld der echte, geschoolde arbeiders, der elite 6 ). Verre de meeste leden zijn geboren
Amerikarien. Straks zullen wij daarnaast den kring vinden
1 )Namelijk S. GOMPERS, Labor in Europe and
America, New York 1910.
2) In het maandschrift The Federationalist van Mei 1923.
3) Als voorzitter is hij opgevolgd door WILLIAM GREEN, oorspronkelijk mijnwerker; sinds 1913 vice-voorzitter van de Federatie.
In de politick behoorend tot de „democraten".
4) Haar maandblad heet the Federationalist; na elk congres
verschijnen de Proceedings, elk jaar het Labor Yearbook. Men zie
ook het History Encyclopedia Book 1919.
5)
Zie MAROT, p. 11-28. HERKNER, A r b e i t e r f r a g e,
I S. 310-319 met veel literatuur; LASKINE, le Socialism e, p.
224 etc.; SHERWOOD EDDY, the new World of Labor.
Londen 1924, p. 174-196, 201-205. Een samenvatting door J. R.
COMMONS in Internat. Labour Review Juli 1922; waarover zie Het
Volk van 21 Juli 1922.
6) Volgens MiiNSTERBERG, die Amerikane r, I S. 475 wordt
soms een examen afgenomen eer iemand tot zijn vakorganisatie
toegelaten wordt. Intusschen wordt in 1925 overwogen, om de
negers als lid toetelaten en ze te organiseeren; zie Bekn. Soc. Ec.
1925, II bl. 36 en daarbij beneden bl. 111.
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der ongeschoolden, der immigranten, die economisch en
cultureel beide op veel lager trap staan 1).
Deze Federatie werd gevormd in 1881.
Om met het meest uitwendige to beginnen: het ledental
vertoont in zijn groei en daling het volgende beeld. Uit
vroeger jaren zijn deze cijfers bekend 2 ) :
1896
1898
1900
1904
1912
1913
1914

272.315
278.016
548.321
1.676.200
1.871.000
1.996.000
2.020.670

In de jongste jaren is het beeld aldus 2 ) :
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

2.726.478
4.500.000
4.078.000
3.906.528
3.165.000
2.900.000
2.865.789
2.878.297

1) Een merkwaardig cijfer. Blijkens de volkstelling over 1920
woonden in New York 1.164.834 personen, die daar geboren zijn,
en 4.294.629 in het buitenland geborenen.
2) Het is niet gemakkelijk om een compleete en betrouwbare
lijst samentestellen; de gegevens zijn schaarsch.
3) In deze cijfers zijn de leden. in Canada niet begrepen, zooals
182.600 in 1926; 191.317 in 1929. Men zie het Yearbook; bovendien
Maandschrift Cent. Bur. St. 1930 bl. 586 v.

110
1926
1928
1929

3.384.000
3.500.000
3.510.000

Derhalve: een regelmatige groei. Maar dan — gelijk in
alle landen — een abnormale toename door den oorlog;
een opvallende teruggang daarna en vervolgens langzaam
herstel. Hier zullen de factoren een rol spelen, die overal
ter verklaring dienen moeten : economische druk, werkloosheid, inzinking; wellicht ook de agitatie door extremistische elementen 1).
Maar in Amerika is deze op- en nedergang toch meer
opvallend dan elders, omdat relatief geoordeeld, d.i.: gezien de vele millioenen van arbeiders het aantal, dat in
deze Centrale georganiseerd werd 2 ), zoo gering is en dus
daar meer constantie kon warden verwacht. Intusschen
zijn de genoemde getallen zeer hoog vergeleken met het
cijfer, dat de anarchisten konden halen 3).
Deze innerlijke organisatorische kracht heeft de Federatie vooral verkregen, toen zij na een tiental jaren van
zeer rustig werk in nauwe relatie trad — het was in
1890 4 ) — met de Knights of Labor5).
Sinds is zij het, die in de amerikaansche vakbeweging
geheel den toon aangeeft.
1) Over het geheele onderwerp wordt beneden in hfdst. VII
opzettelijk gehandeld.
2) Niet alle vakbonden, die in aanmerking komen, maken deel
uit van de Federatie; de getallen konden dus iets hooger zijn. Zoo
waren er in
1912
1.871.000 leden op 2.282.000 georganiseerden
1921
3.906.000
„
„ 5.543.000
3) In 1914 nauwlijks 120.000; zie overigens beneden.
4) Aldus COMMONS, t. a. p.
5) Daarover zie boven, bl. 106.
12
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30. In welke geest zij dat doet?
Zij handhaaft het verschil tusschen geschoolden en ongeschoolden, waarop wij zoo straks reeds wezen, tot in
den jongsten tijd ; zij blijft zich verzetten tegen het pogen
om voor elke industrie een vakbond to vormen van geschoold en angeschoold 1 ). Van een paging, in 1925 daarentegen, om ook negers in de organisatie optenemen is
later weinig meer vernomen 2).
Daarnaast vallen nog twee dingen aanstonds op. De
maatschappelijke organen — met name dus de vakbeweging — hebben hun duidelijk aangewezen taak zóó, dat
op sociaal-economisch gebied voor de overheid nauwlijks
een taak blijft. Sociale wetgeving wordt omtrent niet of
gansch niet begeerd; bescherming en verzekering beide
zijn het terrein van de vak-actie ').
Doch dan moet deze vak-actie ook werkzaam kunnen
wezen. Er moeten organisaties zijn; er moet bovendien
tusschen patroons en arbeiders overleg zijn. Geen klassenstrijd doch overleg. Want de vakorganisatie is „a treaty
making instrument, not an instrument of war" ; er is
„a permanent and paceful partnership" noodig 4).
Is aldus de arbeid mogelijk, dan zal hij „neutraal" geschieden. En wel neutraal op drieerlei gebied.
Allereerst is men neutraal op religieus terrein. Hier kan
1) Zie een perscommunique van het I. V. V. uit Januari 1930.
2) Zie boven bl. 108 noot 6.
3) Een interessante toepassing van deze algemeene gedachte
vindt men in de houding, door de A. F. L. aangenomen tegenover
de „drooglegging". Men was daarvOOr maar niet voor de wettelijke
maatregelen, die daartoe zijn genomen. Zie, een art. in The American Issue, het orgaan der prohibitionisten, van 20 October 1923.
4) Zie MAROT, a.w., p. 13, 52, 108. Daarbij voor de gedachte van
„reconciliation" ScHwrrrAu, a.w., S. 125 f. f.
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de aanduiding tweeerlei beduiden; namelijk, dat men de
godsdienstige overtuiging zoo onbelangrijk vindt, dat men
haar negeert en haar maakt tot „privaatzaak" ; of : dat
het godsdienstig besef zoo levendig is in breede volkskringen, dat het overal doorwerken kan, dat het niet geschonden zal worden en dus niet door een afzonderlijke
bepaling in algemeene statuten noch door afzonderlijke
organisatie op christelijken grondslag behoeft te warden
veilig gesteld.
Het laatste is het geval in Amerika, gelijk na het boven
gezegde trouwens vanzelf spreekt 1).
Ook politiek is men neutraal.
Hier beteekent het, dat de leden vrij kiezen tusschen
verschillende partij en en groepen, zooals deze telkens wisselen in Amerika. Een arbeiderspartij van eenige beteekenis bestaat daar niet. En de eisch of zelfs de verwachting,
dat de arbeidersbeweging met zulk een partij in nauwe
relatie zich bevinde, zou daar niet worden begrepen.
Eindelijk is men neutraal tegenover de sociale vragen ;
nauwkeuriger gezegd : tegenover een sociaal toekomstbeeld. Als vakbeweging staat men op den grondslag van
het bestaande en poogt vandaaruit om te vormen en verder
te bouwen, maar tast men den grondslag niet aan. Wel
laat men allerlei strevingen toe, die dan particulier
kunnen invloed oefenen. Zeer radicale en zeer conservatieve elementen werken naast elkaar in eenen bond. Er
zijn Syndicalisten lid, die liever in een grooten bond revolutioneerend werken dan dat zij zich in eigen kring als
in een secte terugtrekken 2 ). Maar de bond als geheel
stelt zich op de basis der tegenwoordige verhoudingen.
1)
2)

Zie boven, bl. 97 v.v.
Aldus MAROT, a.w., p. 58.
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Dit laatste gaat zoover, dat nauwlijks iets de Amerikaansche vakbeweging meer onthutst dan datgene, wat
zweemt naar revolutie.
Nimmer is dit klaarder uitgekomen dan bij den strij d
over de Internationale organisatie 1).
Toen zij tot stand kwam in 1919 sloot Amerika zich
aan. Doch in October 1920 klaagt het tijdschrift er over 2 ) ,
dat zoo vaak de vakbeweging door socialisme wordt besmet. Het artikel denkt dan niet vooral aan het socialistisch eindideaal, noch aan de klassenstrijd-leer. Maar het
wijst op een verzet bij het I.V.V. tegen wapenaanmaak en
wapenvervoer ; wat is dit anders dan anarchisme ? Men
voelt er voor algemeene staking en massa-actie ; wat is
dat anders dan een revolutionair bedrijf ? Men steunt
rechtstreeks of zijdelings Sovjet-Rusland ; d.i, men wil de
dictatuur van het proletariaat, in volkomen strijd met de
Amerikaansche liefde voor democratie.
Men moet dit laatste vrij hoog aanslaan ; Amerika is
uiterst scherp tegen ieder stuksken Bolsjewisme gekant.
Wat naar die richting heenwijst, is absoluut veroordeeld.
En er is alle kans, dat een vereeniging veroordeeld wordt,
reeds omdat zij de allerflauwste gelijkenis met iets van
anarchisme of revolutie vertoont en dat order dit verdict
dus ieder socialisme valt en menig stuk arbeidersbeweging
daarbij. Want men onderzoekt niet nauwkeurig; doch men
hoort klanken, vermoedt verwantschap, begrijpt er immers
alles van; keert zich of !
In Maart 1921 volgde de toepassing van het tijdschriftartikel, vijf maanden to voren verschenen: het hoofdbestuur der A. F. L. scheidde zich of van het I. V. V. , een
1)
2)

Het I. V. V. van Amsterdam, zie beneden.
Zie The American Federationalist 1920, p. 919.
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besluit, dat door de jaarvergadering van Denver in Juni
daaraan volgend bekrachtigd werd.
waarom scheidde men zich of ?
Twee redenen worden opgegeven : het I. V. V. is revolutionair en het is voorstander van de socialisatie der bedrij ven.
Natuurlijk liet het I. V. V. het daar niet bij. Het antwoordde in een uitvoerig schrijven 1 ) , dat de argumenten
van de overzijde alle opvangt en ontzenuwt.
Het schrijven ziet niet anders dan een groot misverstand
aan de zij de der Amerikanen. Heeft het I. V. V. met zijn
boycot over wapen-vervoer zich uitgesproken voor Rusland en tegen Polen ? Allerminst ; het heeft zich slechts
tegen oorlog en wapengeweld gekeerd. Heeft het door den
1 Mei-dag in zijn, manifest te noemen, zich verklaard voor
een onmiddellijk onderst-boven werpen van alles? Allerminst ; de 1 Mei-dag wordt wat men dus in Amerika
zich blijkbaar niet herinnerd heeft — in Europa reeds
sinds jaar en dag gevierd om uiting te geven aan de
idealen, die leven in de arbeiderswereld. En... als daarbij
ook eens het woord „revolutionair" valt, beduidt dit geenszins een alles roekeloos dooreen-werpen. Eindelijk had het
I. V. V. ook over „socialisatie" gesproken ; maar als dit
reden zijn kan voor de Amerikanen, om zich of te
scheiden — waarom hebben zij dan zeif zich verklaard
voor wat men toch zeer goed „socialisatie" der spoorwegen kan noemen?
Aldus het I. V. V. Het is er niet in geslaagd om de
Amerikanen tot vernieuwde aansluiting te bewegen.
Zij houden van wat revolutionair en socialistisch en

1)

0. a. te vinden in Het Volk van 6 Mei 1921.
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diergelijke schijnen kan zich liefst zeer ver verwijderd 1 ). Zij blijven in hun oude, beproefde, zuivere
lijn 2 ). En steunen thans zelfs de oprichting van „kernen"
in de afzonderlijke bedrijven; wat voor de vakbeweging
veeleer conservatief is dan radicaa13).
C. KOMEND SOCIALISME?

31. Het is nu de vraag, in hoeverre men er in zal
slagen, de zuivere lijn vasttehouden. Gaat zich niet tengevolge van wat wij reeds noemden en van velerlei, dat
nog genoemd moet worden, een nieuwe geest in de vakorganisaties nestelen?
Wij denken daarbij eerst aan eerie zeer speciale vraag:
de aaneenhechting van arbeidersbeweging en politieke
partij-forrnatie.
Wij zagen zooeven, dat de vakbeweging in Amerika
politiek neutraal is. Het beduidt, dat de arbeiders de
scheiding zien en handhaven tusschen het politieke en het
sociaal-economische erf. Op het laatste staan zij als
arbeiders en organiseeren zij zich in de vakbeweging; op
het eerste staan zij als burgers en zijn ze dus lid van een

1) Het congres van 1924 en 1927 heeft wel weder over aansluiting aan het I. V. V. beraadslaagd doch zonder positief resultaat.
In de Notenkraker van Mei 1929 brieven van mej. mr. R. H. VAN
DER HEIDE over het „burgerlijk" karakter der beweging.
2) In 1925 is men bezig aan een van de zwaarste organisatieproblemen in Amerika: het rassen-probleem. Zal men negers opnemen in de vakbeweging? Zie Maandschrift van het Internat.
Christel. Vakverbond 1925, bl. 103 v.
3) Zie J. H. RICHARDSON in International Labour Review, Juli
1929.
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politieke organisatie, brengen zij hun stem dus uit op
den candidaat eener politieke partij 1).
Er mogen nog andere redenen werken ; bij v. dat een
verkiezings-actie te kostbaar is dan dat de arbeiders als
zoodanig die kunnen bekostigen. Hoofdzaak is toch wel de
aa'ngegeven scheiding tusschen politiek en sociaal, die...
juist door het socialistisch denken ,niet aanvaard /loch
erkend wordt.
Nu doet zich echter somwijlen een verschijnsel voor,
dat een verandering in gang zou kunnen zetten.
De vakorganisatie toch heeft vrijheid van beweging
noodig. Zij moet op collectieve contracten kunnen aandringen ; zij moet — indien zij dat wenscht — het „verplicht
lidmaatschap" kunnen zoeken. Willen de patroons daarin
niet treden, dan moet het verschil worden weggewerkt
door overleg, desnoods door strijd. Alles nog normaal, wijl
het op sociaal-economisch terrein ligt.
Maar alles verandert hier, wanneer de staatsorganen
zich met het onderwerp gaan bemoeien. En de verandering
wordt wel dubbel ernstig, wanneer het de rechterlijke
macht is, die ten dezen ingrijpt.
Niet slechts in Amerika komt het voor, dat een wet,
voor ander dan sociaal-eco'nomisch terrein gemaakt en in
ieder geval gemaakt met een gansch ander doel dan om
de arbeiders-organisaties te bemoeilijken, toch op het terrein der sociale worsteling wordt toepasbaar verklaard.
Gebrek aan sociaal inzicht en sociale kennis bij den rechter, die het wezen der vakbeweging of het karakter der
staking niet kent, doet dan de rest; althans wanneer eenmaal is toegegeven, dat men „per analogie" mag rechtspreken. En er gebeuren ongelukken.
1) Daarover SOMBART in Archiv fib- Sozialwissensch,aft 1905,
XXI S. 308-346.
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Tot 1914 was dit in Amerika geen zeldzaamheid.
Uit dat jaar dateert echter de C l a y t o n-act, die de bestaande bepalingen verduidelijkte en verbeterde, zoodat
niet al te spoedig de wetten meer op sociale conflicten
toegepast werden 1).
Sinds keerde de wind opnieuw.
Men wijst erop, dat de vakvereenigingen toch „dwingen"
en „samenspannen", zoodat de anti-trust-wetgeving op
haar van toepassing is en zij onder den ban van „revolutionair drijven" kunnen worden gelegd.
Zoo heeft het Hooggerechtshof te Washington in December 1921 uitgesproken, dat arbeiders voor een fabriek niet
mogen posten, wanneer dit posten overlast veroorzaakt.
Wat „overlast" is, dat zal ten dezen door een sociaalgeschoold rechter anders worden uitgelegd — iets minder
ruim waarschijnlijk! — dan door wie nimmer van een
zuiver-gehouden machtsworsteling heeft gehoord. Zoo werd
door datzelfde Hof in Juni 1922 beslist, dat de vakvereenigingen vallen onder de anti-trust-wet en dat dus haar kas
aansprakelijk is voor de schade, die haar leden gedurende
een staking toebrengen aan een bedrijf 2).
Aldus wordt echter de vak-actie zeer moeilijk en een
eventueele vakstrijd vrijwel onmogelijk.
Deze houding van publiek en rechtbank komt in nog
scherper licht te staan, wanneer men zich herinnert, dat
1) Over de wetgeving en de houding der rechterlijke macht in
het algemeen zie men ED. LAMBERT, Le g o u v e r n e m e n t des
juges et la lutte contre la legistation sociale
aux Etats U n i s, Parijs 1920. ED. LAMBERT et H. C. BROWN,
la lutte judiciaire du capital et du travail
organises aux Etats Unis, Paris 1923. Vgl. SCHWITTAU,
a.w. S. 166 f.f.
2) Een verdediging van deze uitspraken in De Nederlandsche
Nijverheid van 13 September 1922.
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toch inderdaad de Amerikaansche echte vakbeweging wel
mijlen en mijlen zich verwijderd houdt van alles, wat naar
socialisme en revolutie zweemt.
Blijft niettemin de afwijzende houding gehandhaafd,
dan blijkt, dat de leidende kringen in Amerika de organisatie der arbeiders, de afspraken onder en met hen reeds
op zichzelf tegenstaan. Dat dus revolutie en socialisme de
machten niet zijn, waarvoor men vreest en waartegen men
zich te weer stelt.
Het is de arbeidersbeweging als zoodanig, die men treffen wil. Anders moest men een andere houding kiezen1).
't Is wel duidelijk, dat zulk een gedrag te eeniger tijd
de vakbeweging kan doen grijpen naar het wapen der
politiek. Te meer, omdat het gedrag wordt geschraagd
door een verzet, dat in de kringen der patroons voor en
na tegen den invloed der vakbeweging zich doet kennen.
Hier werkte een tijd lang zeker de economische inzinking 2 ). Even zeker is het, dat niet alle patroons in
reactionaire richting willen gaan 3 ) . Er zijn er genoeg die
de organisaties erkennen, het overleg billijken, contracten
afsluiten, arbitrage aanvaarden. Maar er zijn er ook, die
het „Herr-im-Hause-standpunt" innemen, alles zelf, willen
beslissen en individueel alles regelen willen, die een
staking-breker onder alle omstandigheden een werkwillige
noemen en die wat de arbitrage betreft meenen „dat er
niets te arbitreeren valt", omdat zij het te zeggen
hebben 4).
En even zeker is, dat bijvoorbeeld in 1913 binnen de
1) In 1923 werd in den staat Utah de staking verboden door
de „Right to work Act"; zie De Vakbeweging 1924, bl. 65 v.v.
2) Daarover zie Sox. Monatshefte van 7 November 1922.
3) Zie ScHwirrAu, a.w., S. 291-300.
4) Zie MAROT, a.w., p. 148.
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Federatie gesproken werd van den strijd (den „struggle")
tusschen onderdrukkers en onderdrukten, ten gevolge
waarvan de laatsten zich vereenigen moeten 1).
Nog een laatste vraag sluit zich als vanzelf hierbij aan.
Hoe- zullen de patroons staan tegenover het streven der
arbeiders om alom de arbeidsvoorwaarden geldig te doen
zijn, die eenmaal verworven werden?2).
Men kan de vraag nog weder in meer dan een zin niet
slechts beantwoorden maar zelfs stellen. Bedoelt men het
verplichte lidmaatschap ; d.i.: dat georganiseerden weigeren zullen, met ongeorganiseerden in de zelfde onderneming werkzaam te zijn? 3 ). Of wenscht men veeleer, dat
de voorwaarden zooals de georganiseerden die konden bedingen, ook voor de ongeorganiseerden zullen gelden?
Patroons voelen hier beide malen een bedreiging van
hun vrijheid. De vakbeweging voelt dadrin meermalen een
bedreiging van haar bestaan, althans haar mogelijkheid
van actie.
Een nieuwe reden wellicht, die op den duur zal doen
grij pen naar het middel der politiek. Dus naar de vorming
van een Labour-party.
Zoover is het intusschen nog niet.4).
De poging van Roosevelt in 1912 slaagde buitengewoon.
1)

Aldaar p. 12.
2) Zie Maandschrift Centr. Bur. Stat. April 1921, N. 500, 644;
Juli 1921, bl. 1024.
3) Daarover S. GOMPERS, Open shop editorials; een
brochure met overdrukken uit de Federationalist 1903, 1904; dezelfde
The union shop and it s antithesis, 1920. Het congres van Portland 1923 verklaarde zich tegen het verplichte lidmaatschap; zie Maandschrift 1923, bl. 1490.
4) Zie W. R. CARROLL, Labor and Politic s, diss. Chicago
1920. S. PERLMAN, a History of Trade Unionism; p.
285 etc.
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Wie voor 'n derde partij 4.5 millioen stemmen verzamelt
naast 3.5 op de Republikeinen en 6 millioen op de Democraten — de beide partij en van ouds — die mag tevreden
wezen. Maar wij staan hier niet tegenover een arbeidersbeweging. Het christelijke en het sociale gevoel, dat bier
tot uiting kwam, sprak burgers en boeren minstens evenzeer toe. Het ging destijds tegen zeer bepaald optreden van
het groot-kapitaal 1).
Straks hoorde men dan ook van een Boeren-ArbeidersPartij 2 ). Sinds kwam de naam Arbeids-partij nu en dan
naar voren. „Socialist" zou ook deze nog niet zijn. Want
evenals in Engeland zou zij een groot aantal „burgerlijke"
elementen omvatten. Maar zelfs dit zet niet door.
In 1922 begint men de vorming van een Labor-partij 3 ) ,
in 1923 verwerpt het congres der Vakbeweging te Portland de gedachte beslist 4 ). In 1924 wordt deze uitspraak
herhaald. En men houdt zich als vakbeweging regelmatg
neutraal 5).
Van een verbinding tusschen de arbeidersbeweging en
de politiek is alzoo vooralsnog Been sprake , zij het ook,
dat hier ook andere en minder ideeele elementen hun
invloed oefenen 6).
Zie R. LAMPE in Evang. Sozial 1914, S. 8 ff.
Namelijk: the Farmer Labor Party.
De ontworpen Statuten in De Tribune van 7 Maart 1922.
Zie Maandschrift Centr. Bur. Stat. XII 1923, bl. 1490.
Zie Het Volk van 3 Jan. 1920 en een art. in The Federationalist van September 1920: „Harding or Cox?"
6) In Augustus 1925 sprak de A. F. L. zich weder uit tegen
een Labor-party. In WERNER SOMBART, W a r u m gib t es u. s. w.
S. 46-63 wordt er op gewezen, dat de vorming van een nieuwe
partij zeer veel geld voor de verkiezingen zou behoeven en dat
meenigeen afzijdig blijft, omdat men antlers zijn kans verspeelt om
door de meerderheidspartij aan een positie te worden geholpen.
1)
2)
3)
4)
5)
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32. In zOOverre is er dus nog geen verbinding tusschen
vakbeweging en socialisme. Dit vormt echter slechts een
symptoom van het algemeene verschijnsel, slechts een
onderdeel van het algemeene vraagstuk.
Dit vraagstuk namelijk : Zal op den duur de bedoelde
verbinding intreden ? Het onderwerp is te belangwekkender, omdat vooralsnog in Amerika het tegendeel geschiedt
van wat zich volgens een zeer verbreide theorie doet verwachten .
Het is toch van algemeene bekendheid, dat Marx het
socialisme slechts mogelijk acht als omzwaai maar ook
uitvloeisel van het kapitalisme. Zoo zou dus een ultrakapitalistisch land een extra goeden bodem voor het socialisme moeten leveren.
Voor het kapitalisme nu is Amerika het beloofde land 1).
Hier vindt men binnen een enorme politieke grootheid
al het noodige bij een : de voortbrenging der grondstoffen,
de industrie om ze te bewerken, de handel om ze te verspreiden, het afzetgebied om ze te plaatsen. Hier is geen
hinder door nationale botsingen, nationale verschillen.
Tollen en invoerrechten belemmeren niet. Aanvoer van
over zee is niet noodig, vervoer daarheen evenmin.
Alles is er versch en frisch; geen remmende traditie
van een eeuw of van vele eeuwen stoort den vooruitgang ;
alles neemt vrije en hooge vlucht.
Er is groote toewij ding aan de industrie ; ook aan de
machines. Verbeteringen worden aangebracht in de hoofddeelen, in de onderdeelen even goed. Het industrialisme
viert hoogtij.
1 ) Zie SOMBART, Archiv XXI, S. 210 ff.; gesteund door
H. JUNGHANN, Zeitschrift fib- die gesammte Staatswissenschaft
1914; S. 259-275; vooral S. 206 f.
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En de concentratie is er, die het socialisme heet voor
te bereiden. Van de groote trusts en de reusachtige kapitalen in een hand, ander een leiding heeft ieder gehoord.
Wij geven slechts dit enkele cijfer, dat er in 1900 gevonden
werden : 7 trusts, die 1528 bedrijven omvatten en beschikten over een kapitaal van 2.662.7 millioen dollar.
Wat zal in deze wereld het socialisme niet al kunnen
doen !
Wij moeten dan echter beginnen met den algemeenen
zin van dit woord „socialisme" te bepalen. Het kan zich
ontwikkelen in de lijn van Marx en evenzoo van Bakounin.
Dit gebeurt dan ook in Amerika ; althans het tweede, gelijk
wij nog zullen zien.
Doch daarmede is de zin niet uitgeput ; is het meest
gewone zelfs nog niet genoemd 1).
„Socialisme" is hier dikwerf niet meer dan tegenstelling
tegen „individualisme". Het wordt dan het bepleiten van
eenige overheidsbemoeienis met het sociaal-economische
leven. Of het houdt in een pleit voor staatsexploitatie van
spoor of tram, van mijn of electrische centrale — die daar
meest in handers van particulieren zijn 2).
Of men heet reeds „socialist", wanneer men pleit voor
medezeggenschap der arbeiders en tegen de alleenheerschappij der patroons ; ook dan, wanneer men de medezeggenschap zoekt via de vakbeweging en aan socialisatie
zelfs niet denkt 3).
Zelfs dan draagt men den naam, wanneer men sociale
1) Over socialisme gansch algemeen in Amerika geeft QUACK,
Socialisten VI 3 bl. 160-218 allerlei merkwaardige bijzonderheden.
2) Zie V. G. SimicHovrrcH, Marxism versus socialism,
Londen z. j.; p. v.
3) Zie MAROT, a.w., p. 51.
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wenschen via de politieke organen verwezenlijkt wil zien
en dus — in dezen zin 1 ) — vOOr „directe actie" 2 ) is.
Even bont als het woord „socialisme" is, even onzeker
zijn de Marxistische termen. Wie of gnat op het voorkomen
daarvan in Amerika en daaruit tot het bestaan van Marxisme besluit, vergist zich 3 ). De termen worden hier anders
gevuld of ...... niet gevuld 4 ) ; Marx wordt zeer eigenaardig
geInterpreteerd en zijn grondgedachten worden niet overgenomen 5 ) . Naar het aardig woord van Simkhovitch 6 ) :
„De stem is Jakobs stem, maar de handen zijn Ezau's
handen" 7).
Het scherpst bewijs hiervoor is misschien de mogelijkheid van een redeneering — niet dus de redeneering zelf,
doch het feit, dat zij mogelijk is — die aldus spreekt :
het verschil tusschen klassenstrijd-leer en verzoenend
streven is zeer scherp, maar het is Been socialistisch strijdpunt , de klassenstrijd vindt verdediging bij socialisten en
niet-socialisten; de verzoening tusschen kapitaal en arbeid
evenzoo 8).
Hier is inderdaad geen besef aanwezig van wat socialis1) In het spraakgebruik der vakbeweging noemt men „directe
actie" de staak-methoden der anarchisten.
2) Zie LEMP, t.a.p.; MAROT, a.w., p. 109. H. F. WARD, t h e
Labor m o v e m e n t, New York 1920; p. 28, 70. In het tijdschrift
New World, 1920 November, p. 546 wordt gesproken van een „direct
actionist" als iemand, die het optreden der arbeidersklasse als een
economisch en p o 1 i t i e k georganiseerde eenheid noodig acht.
3) Dit is de groote fout in J. J. MING, Het so c i alism e
als s o c i a l e b e w e g i n g, Leiden 1912; bl. 42-52.
4) Daarover zeer uitvoerig SIMKHOVITCH, a.w. p. 1-285.
5) Aldaar, p. V, XI, 286.
6) Aldaar, p. 294.
7) Zie Gen. 27 : 22.
8) Zie MAROT, a.w. p. 13, 52.
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me en Marxisme wil. De klanken en zelfs de ideeen zijn er
wel gezaaid ; zoo goed Owen als Cabet hebben er bekendheid verkregen 1 ). Maar het stelsel, het systematisch geheel heeft er geen kans 2).
Waarom niet ?
Hier werken geestelijke en psychologische en economische factoren tezamen. Natuurlijk oefent ook het economische een invloed van beduidenis, maar het is noch het
eenige noch het eerste. Het geestelijke, ook het religieuse
is hier van beslissende kracht.
Het Marxisme is voor alles wijsbegeerte. Maar de
Amerikaan is niet wijsgeerig van aanleg; hij voelt nuchter
en practisch en zakelijk. Toen dus het Marxisme werd
geImporteerd — het geschiedde door de immigreerende
Duitschers 3 ) — sloeg het niet aan. Noch als wijsbegeerte
noch ook als toekomstverwachting. De laatste schijnt den
Amerikaan zuiver „utopisme" ; hij staat gaarn met de
beide voeten op den grond.
Kwam het al voor, dat de idee een oogenblik aansloeg,
dan kon zij niet aarden. Daarvoor voelt het Amerikaansche
y olk te religieus en daarvoor is de invloed der kerken te
machtig ; de anti-christelijke maatschappij-verklaring
vindt daar geen toekomst.
Evenmin slaat de sociale prediking van het Marxisme
aan.
1)
2)

Daarop Wij St LASKINE, Socialisme p. 219.
Aldus LASKINE, a.w. p. 227; HERKNER a.w. II S. 477; SOMBART, prof. S o z. S. 226.
3) Het Marxisme is volkomen import-artikel en aan den geest
der Amerikanen geheel vreemd gebleven ; LASKINE, a.w. p. 220,
222. ALG. LEE in Neue Zeit 1910 II S. 226; HILLQUITH in idem
II S. 200. Volgens Het Volk van 31 December 1918, 27 Februari
1919 vormen ook thans nog de niet-Amerikanen, vooral de Duitschers onder de socialisten de meerderheid.
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De klassenstrij d-leer is voor de meesten onverstaanbaar.
De twee diep-gescheiden groepen van arbeiders kunnen
niet tot een klasse worden gebracht 1 ) . En wel worden niet
alle arbeiders patroon, maar ongeveer alle patroons zijn
als arbeider begonnen 2 ). De gunstige toestand der
arbeiders geeft aan de prediking van de uitbuiting en
ellende-teekening geen voedsel.
En het kapitalisme ? Het heeft groote schaduwzij den ;
maar het is naar het hart der Amerikanen ; ook naar
het hart der arbeiders. Het geeft den enkeling kans van
ontplooiing, kans om vooruit te komen; het klemt niet in
organisatie-dwang en uniforrne regelingen 3).
Van een invloed, dien het socialisme op de vakbeweging
— namelijk op de Federatie — zou hebben gekregen, kan
men dan ook niet spreken. De pogingen, om sociaaldemocratische vakvereenigingen te stichten zijn geheel
mislukt 4 ). En de verhouding tusschen Federatie en
Socialist Party is minder dan koel 5).
Wel zijn er pogingen tot toenadering gedaan door het
socialisme '). Voor het eerst op het congres van Denver
in 1890; men slaagde in zooverre, dat in 1894 tegen den
uitdrukkelijken wil van Gompers men zich voor een zekere
socialisatie uitsprak 7 ). Toen zonk het weder weg. In 1919

1)
WARD, a.w. p. 40 merkt op, dat de goede arbeiders sparen en
daardoor zelf „kapitalist" worden.
2)
Zie MiiNSTERBERG, a.w. II S. 459 ff.
3) Aldus JUNGHANN, Zeitschrift S. 261-265.
4) Zie J. VAHLTEICH in Neue Zeit XIX, II S. 292.
5) Zie LEE, Neue Zeit 1910 II S. 270 ff.
6) Een helder overzicht met veel citaten en documenten in J. W.
SULLIVAN, Socialism as an incubus on the American Labor Movement. New York 1909; broch.
7) Zie SULLIVAN a.w. p. 9.
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werd inzake de spoorwegen een vernieuwde poging
gedaan 1 ) .
Zij leidde tot een uitspraak voor naasting van sporen
door den staat te Montreal in 1920, te Denver in 1921 2).
Maar wat daar onder dit begrip verstaan wordt, is moeilijk
te zeggen 3).
En dat de neutrale vakbeweging in Amerika „socialistisch" gaat worden hetzij in principieelen hetzij in
economischen zin, dat laat zich ook van verre niet vermoeden.
VOOr jaren drong het gerucht tot Europa door, dat ook
voor Amerika de tijd der christelijke vakbeweging ging
aanbreken 4 ) . Waarschijnlijk is de uiting gevolg van een
proces, dat zich ergens plaatselijk acuut voordeed. Want
noch in protestantschen noch in roomschen kring gevoelt
men de behoefte. De protestantsche kerken staan in een
te goede verstandhouding tot de vakbeweging 5 ) . De roomschen voelen zich binnen de Federate volkomen thuis 6 ) .
Het is waar, dat er een anarchistische vakbeweging is ;
1) Aldus COMMONS, t.a.p.
2) Hierop doelde het I. V. V. — zie boven bl. 114 — toen het
opmerkte, dat ook de A. F. L. voor socialisatie is.
9 Zie de Proceedings van Denver 1921, p. 283, 399-420. Het
gaat er over: government ownership, government control, demacratic operation.
4 ) Zie Patrimonium van 4 December 1913.
9 Daarover zie boven bl. 97 V.V.
6)
Volgens LASKINE a.w. p. 226, HERKNER a.w. I S. 313 werken
de roomsche „militia Christi" en de roomsche leren trouw mee
binnen het kader der A. F. L. Het is intusschen mogelijk, dat de
gebeurtenissen in het aangrenzend Canada een weerslag zullen wekken in de Vereenigde Staten. Volgens het Bulletin van de Chr.
Intern. Vakbew. Januari 1923 toch is in Canada Augustus 1922
een eerste congres van roomsche vakvereenigingen gehouden.
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het is evenzeer waar, dat er socialistische organisaties zijn
in Amerika — wij gaan er thans van spreken. Maar voor
de groote toon-aangevende vakbeweging kan men enkel
verklaren, dat zij met opzet en met beslistheid blijft in de
oude en zuivere lijn1).
33. Wij spreken van socialisme en Marxisme in verband met de sociaal-economische actie. Dan valt er van
weinig invloed to verhalen.
Het ware intusschen mogelijk, dat op zuiver politiek
terrein lets meer was bereikt en men dus wel van sociaaldemocratie in Amerika moet spreken.
Doch ook hier zijn proporties en invloed van geen beteekenis.
Er bestaat een Socialist Party, die op het standpunt
staat van den klassenstrijd 2 ) en een Marxistisch program
heeft 3 ) . Maar ook in de jaren van normalen groei — d.i.
vOOr de extra moeiten, die zich tij dens en na den oorlog
hebben voorgedaan — was het ledental zeer onbelangrijk,
gezien de getallen aan inwoners en aan arbeiders, waarover
het in Amerika gaat 4).
En de invloed op den gang der dingen is dan ook uiterst
gering. Misschien mede door een bijzonderheid als deze,
dat de taal de propaganda onder de immigranten bemoeilijkt. Maar zeker in het algemeen, omdat de sociaal1) In de Reformatie van 18 Juli 1930 een voorzichtig oordeel
van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Amerika over de A. F. L.
2) Daarover SPARGO, a.w. S. 123-160.
9 Daarover aldaar S. 241-250. Zie voorts LEE, Neue Zeit 191&
II S. 713 ff.
4 ) Volgens LEE, a.w. S. 268 bedroeg het ledental in:
1904
16.000
1910
44.000
1908
41.000
1911
53.000
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democratie niet wortelen of aarden kan om de meer ingrijpende straks genoemde redenen 1).
Een toekomst is er voor deze beweging dan ook niet in
de Vereenigde Staten 2).
Allerminst sinds met den oorlog de weinige krachten
nog werden verdeeld en verzwakt. Eerst vormde zich
tijdens den oorlog binnen de partij een vleugel, die koos
voor de Centralen, terwijl een andere pro-Entente was 3 ) .
Toen, vooral sinds in Rusland het Bolsjewisme zich nestelde, begon het cellen-bouwen en kankeren door het anarchism,. Een felle strijd tusschen modernen en anarchisten
was wel is waar er het gevolg van. Maar men overwege,
dat in 1920 onder leiding van Hillquit 4 ) de Partij nog
20.000 leden 5 ) telde en dat een congres van dat jaar met
twee derden der stemmen besloot tot aansluiting aan de
Internationale Sociaal-democratie; d.i.: binnen deze partij
was tom een derde voor Moscou.
1)

Daarover M. HILLQUIT in Neue Zeit 1912 II S. 200; zie ook

LEE, a.w.

S. 714 ff.

2) In Het Volk van 4 December 1919 deze woorden: „In dit
land is de socialistische gedachte onbekend." SomBART,Archiv 1905
S. 611 verwachtte destijds op dit punt een verandering, die echter
niet ingetreden is.
3) De Socialist Party onder leiding van M. HILLQUIT was produitsch ; de Socialist Ligue onder leiding van J. SPARGO pro-entente;
de eerste bestond ook grootendeels uit Duitschers, Interessant is
hier overigens de opmerking van LASKINE a.w. p. 223, dat hier niet
enkel nationaal gevoel werkt maar ook het algemeene volkskarakter:
de Duitschers kennen vooral de discipline, niet de vrijheid.
4) Hij heeft geschreven Socialism in the Unit ed
States. New York 1903; vertaald als Geschichte des
Sozialismus in den Vereinigten Staaten. Stuttgart 1906. Hij is zuiver Marxist.
5) Zie een interview met ALG. LEE in Het Volk van 25 Augustus
1922.
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Kracht is hier niet.
Maar anders staat het inderdaad met het Anarchisme.
Als de Amerikaan revolutionair wordt, dat wordt hij
radicaal. Wie aan de echte vakbeweging niet genoeg beef t,
vindt de „modernen" te slap. Zoo was het geen wonder,
dat in 1913 de sociaal-democratische partij een sterke
minderheid bevatte, die het sabotage-verbod geschrapt
wilde zien en dus naar het syndicalisme overzwenkte 1).
Weder moeten wij — het is waar — met onze Europeesche namen voorzichtig zijn. Passen hier de aanduidingen „anarchist" en „syndicalist" volkomen? 9. Er is zeker
eenige reden tot twijfel, wie fijn zou willen analyseeren,
zou hier nauwkeurig moeten onderzoeken en afscheiden.
Maar als algemeene aanduiding zijn de termen toch toelaatbaar en zijn ze ook helder genoeg.
Zij voeren ons denken in de richting van Bakounin; van
het vrije en libertaire en hoogstens federatief werkende
socialisme. Ook in Amerika.
Ook daar in deze anarchistische beweging verzet
tegen de collectieve contracten, omdat deze de arbeiders
al te zeer binden en al te lang hen van nieuwe
actie weerhouden, ook te veel op de mogelijkheid
wijzen van overeenstemming tusschen patronaat en
arbeidersgroep. Cook daar de weinig gevulde strijdkas,
omdat anders het revolutionair sentiment wordt gebluscht. Men pleit er voor directe actie 3 ) en solidariteitsstaking, omdat het economisch leven onophoudelijk moet
1) Daarover Het Volk van 19, 20 Juni 1913.
2) Het wordt door mevr. H. ROLAND HOLST, de Revoluti on a i r e m a s s a s t a k i n g. Rotterdam 1918; bl. 318 bepaald betwist.
3) Thans gebruiken wij deze aanduiding in den gewonen economischen zin; zie boven bl. 123.
Christelijk Sociale Studien. III.
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worden ontwricht, totdat het kapitalisme in een stort.
Men verwerpt de slinksche strijdwijze der sabotage niet.
En met macht zal men zich tegen ieder pogen verzetten,
dat tot de vorming van een elite onder de arbeiders, een
groep van sociaal-bevoorrechten leiden zou.
Forsch laat men den roep om het socialisme hooren.
Niet het dwingende, dat vastklinkt in allerlei organisaties
en afspraken en meerderheidsbesluiten, zooals het
„autoritaire" socialisme en de nuchtere vakbeweging dat
doen. Maar het „libertaire" socialisme der vrije geesten,
die den enkeling de ontploiing gunnen en een maatschappij
bestaanbaar achten, waarin de kameraadschap alien voortstuwt en intoomt, alleen de kameraadschap en niet het
vernederend loonstelsel en niet de knevelende staat.
Deze twee vooral moeten worden gebroken.
Als het loonstelsel springt, als de arbeidsmiddelen in
de hand zijn der gemeenschap, dd. dan: der arbeiders,
dan eerst zal de slavernij, alle slavernij in de industrie zijn
weggeruimd. Een betere weg voorwaar en van iets radicaler strekking dan wat de kalme vakbeweging met haar
overleg en medezeggenschap beoogt!
En de staatsmacht moet gebroken worden. Voor het
minst moeten vrije arbeiders niet zweren bij de politieke
actie; de macht van het stembillet, den invloed van parlement en wetten. Er is grootscher en ruimer werk to
doen 1 ) .

1 ) Voor dit alles zie MAROT a.w. p. 48-64. Wat den afkeer van
de parlementaire actie betreft, lette men wel op het verschil tusschen
de houding dezer anarchisten en die der Federatie — zie boven
bl. 111. Ook de laatste begeert op sociaal-economisch terrein ongeveer geen staats-inmenging; maar zij handhaaft het goed recht
van staat en overheid niettemin nadrukkelijk.
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Dit alles zijn klanken, oak in Europa bekend.
Maar zij klinken dubbel belangwekkend in Amerika,
waar zij en historisch en psychologisch een eigen licht
ontvangen.
Wij spraken van hun weinig-parlementairen zin. Deze
is door gansch de wereld bij de anarchistisch-getinten aanwezig. Toch toont hij in Amerika een eigen stempel. De
aanhangers deter beweging zijn namelijk voor het grootste
deel geen Amerikaansche staatsburgers en dus niet in
het bezit van het kiesrecht. Zij worden gevormd uit de
groep der sociaal- en cultureel-lager staanden, die uit ZuidEuropa binnen kwamen en meest in het Westen hun
arbeidsveld vonden 1 ) .
In Europa hadden zij den klassenstrijd geleerd in dien
fellen en ongebreidelden vorm, die aan de Zuidelijke landen
eigen is 2).
Veel minder dan de mannen van het Oosten kunnen zij
in den normalen arbeid der vakbeweging zich vinden. Deze
is te rustig, te geleidelijk, te constant; niet wild en avontuurlijk en revolutionair genoeg.
Ook om een andere reden trekt het telkens wisselende
hen aan. Hier toeven wij niet in den kring der gezeten
vakarbeiders ; der mannen, die geschoold zijn voor hun
speciale werk en die nu hechten aan de kans om dat —
1) Men lette op deze gegevens uit het jaar 1910. Toen telden
de Vereenigde Staten 92 millioen zielen Daarvan waren 88% blanken, 11% negers, 1% Indianen, Chineezen en Japanners. Het aantal
in den vreemde geboren, dus geen eigenlijke Amerikanen, bedroeg
41 millioen. Hiervan waren 2 1/2 millioen Duitschers, 1.8 millioen
Russen, 1.4 millioen Ieren, 1.4 millioen Italianen, 1.2 millioen Oostenrijkers. Voorts vele Hongaren, Zweden, Japanners, Chineezen,
Serviers en Hollanders.
Meer dan 3 millioen blanken waren analphabeten.
2)
Zie ROLAND HOLST, a.w. bl. 290 V.V.
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met goede voorwaarden natuurlijk omgeven — te kunnen
uitoefenen in gestadige omstandigheden.
Hier zijn de ongeschoolden, die „van alles" kunnen en
alles aangrij pen ; die weten, waar tijdelijk seizoen-werk
zich ophoopt en die dan Ear heen trekken. Zonder vastheld van woning, van arbeid, van werkkring. Niet geschikt naar hun aanleg voor den langzaam-voorzichtigen
bouw van het organisatie-leven en werkzaam in bedrijven,
die voor dien bouw zich niet leenen.
In deze wereld tiert de anarchistische geest. Hier heeft
hij ook zijn organisatie en belichaming gevonden zoowel
op sociaal-economisch als ten leste eenigermate op politiek
gebied.
34. De vakbeweging, waarom het hier gaat 9 , is die
van de Industrial Workers of the World, de I. W. W.
Zij staat natuurlijk uiterst scherp tegenover de neutrale
beweging en teekent deze met den naam, die ook in Europa
zoo veelvuldig wordt gebruikt en waardoor zij haar eigen
karakter minstens even duidelijk aangeeft als dat der
tegenpartij : de Federatie is „burgerlijk" ; zij „verraadt"
de arbeidersklasse 2 ) ; zij weigert, dat cane verlossende
woord te spreken, dat nu de I. W. W. doet hooren.
De snorkende woorden zijn niet in overeenstemming
1) Het hoofdwerk is P. F. BRISSENDEN, T h e I. W. W.; a
study of american Syndicalism. New York 2 1920.
Zie voorts HANS BOTCHER, Zur revolutionaren Gewer kschaftsbewegung. M. D. SAVAGE, Industrial Unionism in America. diss. New York 1922. WARD, Labor
Movement p. 55-79. ROLAND HOLST, Massastaking;
bl. 290 v.v., 359 v.v. Bovendien de genoemde artikelen van HILLQUIT
en LEE in Neue Zeit 1910, 1912.
2) Zie ROLAND HOLST, a.w. p. 359 v.v.
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met den invloed, lien men oefenen kan. Een massabeweging is hier in de verste verte niet. Het is waar, dat
nauwkeurige getallen niet te krijgen zijn 1 ). Daarvoor is
de administratie te weinig in orde en zijn er te veel verhuizingen ; het gaat hier niet over een gezeten arbeidenden
stand. Doch de getallen, die men vindt, maken geen verpletterenden indruk 2 ). Men leze:
1911
1912
1913
1914

17.300
20.900
19.300
14.000

1915
1916
1917
1919

15.000
60.000
200.000
35.000

Als men nu bedenkt, dat de A. F. L. in deze jaren 2 a 4
millioen leden telde 3 ) , en dat alleen in de industrie meer
dan 13 millioen arbeiders in Amerika werkzaam zijn, dan
ziet men, hoe gering de invloed der beweging op den gang
van het volksleven is en wezen moet.
Veel eer staat het z(56, dat somwijlen plotseling een
scherp conflict werkt. Dan slaan de hartstochten hoog op
en kerven stakingen het economische en heel het nationale
leven. Dan sluit men zich aaneen. Zoo is het na 1880 meer
dan eens gebeurd; zoo geschiedde het ook in 1905, toen de
I. W. W. werd gevormd. Maar als regel gaat het industrieleven en ook de arbeidersbeweging gelijkmatig in de oude
banen voort.
De massa wordt niet medegesleept ; noch dictatuur noch
revolutionaire wildheid kan in Amerika aarden.
Jets anders komt hier echter bij ; wat tegelijk ons voort1) Aldus BRISSENDEN, a.w. p. 355; WARD, a.w. p. 62. Men leest
tusschen de regels door, wat ook in Europa wel gezegd wordt: dat
de cijfers der anarchisten niet geheel betrouwbaar zijn.
2) Zie BRISSENDEN, a.w. p. 5, 359.
3) Zie boven, bl. 109.

134
leidt naar het terrein van de politieke organisatie dezer
geestesrichting.
De I. W. W. moet zich staande houden tegen een
krachtig-aaneengesloten bestrijcling door de Federatie, de
burgerij en de regeering 1 ). Want men vermoedt hier
uiterst gevaarlijke politiek-revolutionaire strevingen,
politiek en die dus gansch iets antlers beoogen dan de yakbeweging, zelfs de meest revolutionaire. Tegen zulk een
gesloten verzet in nu kan de beweging maar uiterst bezwaarlijk groeien. Althans in getal. Maar het blijft niettemin mogelijk, dat de grond-ideeen intusschen Al meer verbreiding vinden.
Eenerzijds reeds door een proses in de industrie. Indien
het namelijk waar is, dat in het fabriekswezen de arbied
almeer wordt gem echaniseerd en dus het aantal ongeschoolde arbeiders tegenover dat der geschoolden groeit,
dan is er kans voor een vakbeweging, die niet per yak
maar per industrie organiseert en de leuze van „one big
union" opheft, gelijk de I. W. W. dat doet 9. Andererzijds
kan de geest van ultra-ongebondenheid en geweldige
revolutie regelmatig doordringen en zich nestelen in de
ziel van oneindig reel meerderen dan men uit een ledenlijst of een statistiek opmaken zou 3).
Het laatste zou vooral zich kunnen verraden door actie
op politiek terrein.
Dat is dan ook het geval. Met name Binds in Rusland het
communisme zich organiseerde en het zich-zelf tevens
maakte tot middelpunt van een uitgebreide internationale
actie.
1)

Zie BRIS8ENDEN, a.w. p. 10; ROLAND HOLST, a.w. bl. 290 v.v.

2)

Aldus WARD, a.w. p.

3)

Aldus WARD, a.w. p. 62.

58.
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De allereerste zaden van het communisme werden in
Amerika reeds gezaaid, toen de eerste „Internationale"
haar zetel naar New-York verplaatste 1 ). Straks verried het
zich 2 ), toen in de Federatie de socialisatie op eens zeer
sterk gepropageerd wend. Maar sinds de gebeurtenissen
in Moscou verkreeg de geest meer vorm en teekening 3).
In de „Socialist Party" began einde 1917 ander invloed
van Rusland zich een uiterste linkervleugel te vormen 4).
Het congres van 1919 zetten hem buiten de partij. Voorshands vond hij Been kracht om als een gesloten eenheid
optetreden; ras en taal deden zelfs in dezen kleinen kring
hun splitsingwerk: er ontstond een russische en een
duitsch-engelsch partij 5 ). Maar straks vormde zich dan
toch de eene Communistische Partij 6).
Binnen het I. W. W. rijst fel de vraag op, of men zich
zal aansluiten aan de communistische Vakbeweging van
Moscou of aan de syndicalistische van Berlijn 7 ). In 1922
weigerde men om vOOr Berlijn te kiezen ; jaren lang blijft
deze strij d beslist ; ondanks zeer sterke propaganda, die
van uit Moscou gevoerd is.
1) In 1872. Zie QUACK, S o c l a listen 3 V, bl. 463 v.
2) In 1894; door DANIEL DE LEON, een uiterst radicaal man,
die eenige jaren werkte aan de stichting en uitbreiding van een
„Socialist Trade and Labor Alliance".
3) Over het communisme in Amerika zie J. SPARGO, B o 1 sh e v i s m. New York 1919. Vgl. de Commun. Gids 1922; bl. 442-454.
Een opsomming van namen en kringen met een korte karakteristiek
in De Tribune van 22-24 Juli 1921; zie ook nr. van 7 Maart 1922.
4) Daarover o.a. drie artikelen in De Tribune van 22 Juli 1921
enz.
5) De russische heet: Communist Party; de engelsch-duitsche:
Communist Labor Party.
6) De American Labor Party; volgens de Tribune van 7 Maart
1922.
7) Daarover uitvoerig beneden in Midst. VII.
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Daarnaast zetten de Communisten hun poging door om
binnen de Federatie door het bouwen van „cellen"
invloed te verzekeren aan hun geest. In 1921 kan in een
sectie zelfs het voorstel al worden gedaan, dat men zich
bij Moscou zal aansluiten 1 ). In 1922 had het congres van
Cincinnati een voorstel te behandelen om „one big union"
te vormen, in 1923 moest het congres van Portland over
de toelating van Communisten zich beraden.
In beide gevallen — niemand zou het anders verwachten
— koos het congres der A. F. L. beslist tegen alles, wat
naar communisme of bolsjewisme zweemt. Maar er werkt,
er wroet iets in de Amerikaansche arbeiderswereld. En
in 1929 gelukt eindelijk de stichting van een Revolutionaire Vakcentrale, die zich aansluit bij Moscou 2).
Zal zij een invloed van eenig aanbelang kunnen
oefenen? 3 ). Het antwoord zal wel ontkennend moeten
Widen 4 ) .
Voor socialisme, voor welk socialisme dan ook biedt
Amerika geen voedingsbodem.
Wat dit voor de ontwikkeling der vakbeweging beduidt,
springt in het oog.
1) Het was in Detroit (Michigan), waar veel Duitschers wonen;
zie de Tribune 3 December 1921.
2) Zie Soc. Econ. Kron. 1929 III bl. 56.
9 Een spectakel-boek over het onderwerp is 0. HANSEN,
Americanism versus Bolshevism. New York 1920.
4) Zie het wikkend oordeel van een dagbladcorrespondent na een
reis door Amerika: A. D. FLEUROT, How much Bolshevism
is there in America. New York (the World) 1921.

HOOFDSTUK IV.
DUITSCHLAND.

A. TER INLEIDING.

35. Een bestudeering van de arbeidersbeweging in
Duitschland is dadrom zoo uiterst belangwekkend en leerrijk tevens, omdat dezelfde vragen, die men overal aantreft, zich hier intusschen vertoonen met eigen
karakter.
Wij zijn hier in het classieke land van de zuivere sociaaldemocratie en van de moderne arbeidersbeweging beide ;
in het eenige groote land, waar deze twee voorkomen.
Hoewel ze er beide voorkomen en dat nog wel in nauw
verband, blijkt echter ook hier — men mag zeggen : zelfs
hier — dat de twee bewegingen blijkens de historie los
van elkaar staan en ieder een eigen karakter vertoonen.
Terwijl bovendien in Engeland de arbeiderbeweging en
met name de vakbeweging verre de oudste is en politieke
streving van de arbeiders als zoodanig pas in den jongsten
tijd zich verraadt, gaat in Duitschland politieke organisatie en politieke streving aan de sociaal-economische
vooraf. Langen tijd heeft zich hier de sociaal-democratie
juist verzet tegen de vakbeweging.
Dit laatste geschiedde krachtens de sterke sociaaldemocratische overtuiging — om niet to zeggen: dogmatiek — die in Duitschland werkt. Daarmede is tevens een
verder nieuw element aangeduid. In tegenstelling met
Engeland toch zijn wij hier in het land der theorie, der
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wijsbegeerte, der principieele bezinning 1) ; waardoor de
stand der vragen en de ontwikkeling der verhoudingen
zich onophoudelijk antlers vertoont dan over het Kanaal.
Men voege er nog tweeerlei aan toe.
Ten eerste is de vrijheid van organisatie in Duitschland
zeer laat ontstaan. In Engeland werkte deze vrijheid toen
al vele tientalllen van jaren. In Frankrijk bestond de vrijheid niet doch men organiseerde daar niettemin, onwettig
en revolutionair. In Duitschland geschiedde dit laatste veel
zeldzamer en heerschte dus meer kalmte en meer achterlijkheid tevens.
Ten andere is het industrialisatie-proces bij onze Oosterburen veel later dan aan den Westkant begonnen;
daar bleven dus de verhoudingen langer agrarisch en
„burgerlijk".
Dit alles geeft aan de gebeurtenissen in Duitschland een
eigen stempel maar toch ook een eigen beteekenis.
Voor den jongsten tijd geldt dan bovendien nog een
versch element, dat wij vanzelf moeten aanwij zen, als wij
thans vragen, hoe de geschiedenis zich het best in tijdvakken laat verdeelen. Gemakkelijk valt dit niet; maar
wel kan men enkele teekenende jaartallen noemen.
De industrialisatie begint half de negentiende eeuw , zij
neemt een groote vlucht na 1871, als het Duitsche rijk
weder opgericht is en er dus een grootsche economische
eenheid kan gaan werken. Twintig jaar later zet Keizer
Wilhelm II een frissche sociale aera in 2).
In 1899 verschijnt het boek van Bernstein, dat de prac-

1) Men vergelijke hier, wat boven, bl. 20 e.a. over Engeland gezegd is.
2) Het jaar 1890 zal beneden, meer dan eenmaal worden genoemd. Voor de groote beteekenis van dat tijdstip zie D. VON
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tijk der sociaal-democratie vooral intake de vakbeweging
gaandeweg omzetten zal.
In den wereld-oorlog en daarna dringt zich dan zoowel
voor de politieke als voor de sociale beweging het nationale element naar voren. In 1847 kon het Communistisch
Manifest verzekeren, dat „de proletarier gem vaderland
beef t" ; maar die tijd is lang voorbij. Men verdedigt het
vaderland met de wapenen en neemt straks deel aan de
regeering des lands; óók als socialist. Doch daarmee aanvaardt men een zekere verantwoordelijkheid voor den toestand; men neigt tot het nationale en het burgerlijke. En
toch behoudt men als socialisten jets internationaals, dat
een nationale — om niet te zeggen: nationalistische —
strooming wakker roept bij anderen, 66k in de arbeidersbeweging en met name in die van christelijk karakter.
Al deze elementen vinden in de volgende bladzij den behandeling en verheldering. Maar het samentreffen, het
dooreen-warrelen, het op elkaar inwerken veroorzaakt een
ontwikkeling vol spannende belangwekkendheid.

36. Reeds aanstonds zij jets meer gezegd over de
industrialisatie en over het recht van vereeniging
en vergadering.
Tot aan den oorlog van 1870 is Duitschland nog vooral
Iandbouw-staat en vertoont zich slechts hier en ginds de
industrie. Doch dan begint het ! 1).

Adolf S t ö c k e r. Berlin 1910; passim. Vgl. F. NAUin Evang. Sozial 1906, S. 60. tOok het straks te noemen geschiedwerk van F. GUMPERT deelt bij dit jaartal zijn overzicht.
1 ) Voor het geheele onderwerp zie W. SOMBART, die d e u t s c h e
Volkswirtschaft im XIX Jahrhundert. Berlin 1903.
OERTZEN,

MANN
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Voor dit millioenen-volk 1 ) kan men deze cijfers geven
Van de bevolking beloopt :

het agrarische
het industrieele
plattelandsbewoners
stadsbewoners
groote steden 3)

2) .

1907
28.5%
42.5„
25.8 millioen
35.8
13.8

1871
47.3%
32.8 „
26.2 millioen
14.8
1.9

77

72

,,

,,

Tij dens het tweede der vergeleken jaren, het jaar 1907
waren van de 28.5 millioen valide volwassenen 15.5 millioen
in loondienst werkzaam.
Wil men weten, hoe de loontrekkenden verdeeld zijn over
groote en kleine bedrijven, dan raadplege men een staat 4 ) ,
die aanwijst, hoe het verloop was in de jaren 1882-1895,
toen het industrialisatie-proces goed op gang was:
terug 8.7% 1.714.351 pers.
alleenwerkers
bedrijven m. 1-5 arb. vooruit 24 „ 3.056.318
66
6-10 „
,,
" } 2.454.333
81
11-50 „
93
50-200 „
75
200-1000 „
3.044.267
110
boven 1000 „
91

,'

,'

,'

21

,,

17

,,

,,

,,

,,

„

T.'

,,

72

1) In 1925 (laatste opgave) telt het ongeveer 63 millioen.
2) Zie Die christlich rationale Arbeiterbewegung im neuen
Deutschland. Köln 1916, broch.; S. 46 f.
3) D.i.: met meer dan 100.000 inwoners. In 1925 16.9 millioen.
4) Ontleend aan mr. M. W. F. TREUB, Het w ij s g e e r i geconomisch stelsel van Karl Marx. Amsterdam 1903;
II bl. 16 v.v., waar tevens meer bijzonderheden en veel literatuur
to vinden zijn.
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Reeds deze weinige staten geven een beeld van den groei
der industrie ; dus ook... van de enorme industrieele gevaren voor den arbeidenden stand.
Hoe kon hij zich daartegen verweren?
Door organisatie en met name door de vakbeweging?
Hier rijst de kwestie van het r e c h t tot v e reenigen en vergaderen.
Noemen wij eerst een uitzonderingswet, die bovendien
een politiek karakter droeg en niet een sociaal-economisch.
Toch oefende zij op de ontwikkeling der sociale beweging
een grooten invloed.
Wij denken aan de zoogenaamde „Socialistenwet", die
van 1878 tot 1890 heeft gegolden en die het socialisme
deels stuwde in anti-legalen weg. Toen zij verviel, verkreeg
de sociaal-democratie een meer normalen opbloei.
Doch deze bijzonderheid moet worden gezien als deel
van een groot geheel 1).
Het is daarbij niet gemakkelijk om een sluitend overzicht zich to verschaffen, reeds omdat de regeling in de
verschillende deelen van het rijk gedurende tientallen van
jaren zoo zeer verschillend was.
In het algemeen kan men zeggen, dat in Pruisen en in
Duitschland aanvankelijk dezelfde houding werd aangenomen als overal na de Fransche revolutie en van uit
dezelfde grond-idee: geen organisatie of vereeniging,
enkel individuen. Maar dan: zeker geen vereeniging, die

1 ) Zie HERKNER, A r b e i t e r f r a g e 8 I S. 258 ff.; aldaar S.
262 noot veel literatuur. F. KESTNER, Der Organisation szwan g. Berlin 1912; hfdst. IV, S. 304 ff. Een kort overzicht in
S. NESTRIEPKE, Koalitionsrecht in Deutschland.
Berlin 1914. Bijzondere vraagstukken in W. KASKEL, Koaliti onen and Koalitionskampfmittel. Berlin 1925.
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machtsvorming in den staat beoogt, noch economisch noch
politiek. En wel allerminst machtvorming voor arbeiders.
Doch men moet er bijvoegen, dat men in Duitschland
later en langzamer tot het standpunt der vrijheid is voortgeschreden dan elders.
Een nadrukkelijk verbod van coalitie voor landarbeiders
en huispersoneel wordt nog in 1854 weder uitgevaardigd1).
Als in 1869 2). het recht van vereeniging en vergadering
erkend wordt, dan worden de landarbeiders en het dienstpersoneel nog uitgezonderd. En voor de industrie-arbeiders
wordt de verkregen vrijheid nog beperkt door bepalingen
als deze : dat een afspraak inzake staking in rechte niet
bindt of dat een arbeider, zijn organisatie verlatende, geen
verplichtingen meer houdt. „Vak-actie" wordt aldus wel
zeer bemoeilijkt, vooral wanneer de rechter bovendien de
bepalingen weinig sociaal uitlegt 3).
Eerst in de twintigste eeuw treedt een verandering in
van beteekenis. Geleidelijk langs de jaren 1908, 1915 en
1918 is men tot het standpunt der vrijheid voortgeschreden 4) .
In Mei 1918 vielen de beperkingen grootendeels weg, die
door de practijk van de artt. 152 en 153 der Gewerbeordflung aan den socialen arbeid en de vak-actie werden bereid 5' ). Op 12 November 1918 werd het volledig recht van
ereeniging en vergadering afgekondigd dus ook voor
landarbeiders en dienstpersoneel. Ten volgenden jare werd

1) In Pruisen.
2) In de Gewerbeordnung; §§ 152, 153.
3) Daarover zie vooral KESTNER, a.w.
4) Gedacht is aan het Reichsvereinsgesetz van 1908 en de besprekingen, die in 1915 door den Rijksdag gevoerd zijn.
5) 'Op 29 Mei 1918; dus voor de revolutie.
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dit recht in art. 159 der Grondwet plechtig bevestigd1).
Daarmede was dus de volkomen bewegingsvrijheid verkregen.
37. Onder den druk der weinig gunstige wetgeving
heeft zich nu ook het socialisme moeten ontwikkelen.
Toch is het niet vooral de wet, die onze aandacht vraagt
en die de ontwikkeling beheerscht heeft. Gansch andere
factoren treden veel sterker op den voorgrond.
Allereerst durven wij ook thans de onderscheiding
noemen tusschen socialisme en arbeidsbeweging.
Het is ietwat gewaagd om dit te doen, wijl juist in
Duitschland deze twee gedurende tientallen van jaren
schijnen samentevallen; gansch antlers dan in Engeland
en Amerika. Maar hoe juist dit zij, toch blijkt zelfs bij
onze Oosterburen, dat hier inderdaad twee bewegingen
zijn, ja zelfs, dat ze los van elkander en tegenover elkander hebben gestaan.
Van arbeidersbeweging kan men eigenlijk pas langzaamaan en gaande-weg spreken, als omtrent 1850 het indus1) Dit art. 159 uit de Grondwet van Weimar 11 Augustus 1919
luidt:
„Die Vereinigungsfreiheit zur Wahrung und Fiirderung der
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen ist fur jedermann und fur
alle Berufe gewahrleistet. Alle Abreden und Masznahmen, welche
diese Freiheit einzuschranken oder zu behindern suchen, sind rechtswidrig."
Volgens een uitspraak van het Rijksgerechtshof van 2 Juli 1925
zijn daardoor tevens de laatste beperkingen vervallen, die nog in
§ 152, al. 2 der Gewerbeordnung waren overgebleven. Recht van
vereeniging sluit ook het recht in om leden van een organisatie te
dwingen, zich aan gemaakte afspraken te houden; zelfs wanneer
zij bedanken als lid.
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trialisatie-proces is begonnen. Doch het socialisme was
toen reeds aanwezig1).
De ontwikkeling daarvan in het Duitsche land behoeft
hier niet uitvoerig geteekend te worden. Maar een korte
schets is onmisbaar 2 ). En zij mag vooral aan K. Marx en
F. Lasalle haar aandacht wij den 3 ) .
Bij Marx denkt ieder allereerst aan het Communistisch
Manifest van 1847. Reeds daar staat de aanwijzing, dat
de economische bouw der maatschappij veranderen moet
en bezig is te veranderen. Reeds daar, dat de klassenstrijd
het middel is in de hand der arbeiders tot vervulling van
hun taak. Elders is hetzelfde breeder en zwaarder door
Marx ontwikkeld.
Maar in verband met het geheel van ons tegenwoordig
onderzoek vragen wij nu vooral, wat de taak der arbeiders
is tegenover de economische structuur. En dan vole een
antwoord, dat voor de eigenlijke vakbeweging doodelijk
is 4) .
Immers wordt onder het kapitalisme de toestand der
arbeiders voortdurend slechter — de „Verelendung" ; van
verbetering der levenstoestanden, ja van handhaving dier
toestanden kan nauwlijks sprake wezen. Wat kan de y ak-

1) Zie GEORG ADLER, die Geschichte der ersten
sozialistischen politischen Arbeiterbewegun g.
Breslau 1885. IJzERMAN, a.w. bl. 139, 319.
2) Zie P. MOMBERT in Archiv fur die Geschichte des Sozialismus
und der sozialen Bewegung IX S. 169 ff. over de eerste helft der
negentiende eeuw.
3) Voor deze twee zie QUACK, Socialisten deel IV en V
passim; HERKNER, Arbeiterfrage s II S. 260-343.
4) Voor het geheele onderwerp zie HERMANN MULLER, Karl
Marx und die Gewerkschaften. Berlin 1918. Eenigszins
anders IJZERMAN, a.w. bl. 321 v.
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beweging dan doen ! ? Er is een taak voor de arbeiders ,
doch deze ligt op politiek terrein : zij moeten de staatsmachine veroveren. Als zij daarbij slechts zich herinneren,
slat de staat en de staatsfunctie niet het voornaamste is.
Derhalve : een andere wereld, de socialistische ! Zij is
absolute voorwaarde, zoo de arbeiders hunne ketenen
zullen verliezen. Maar de politiek heeft hier slechts een
bescheiden taak.
Ietwat anders laat Lasalle zich hooren.
Ook hier groot pessimisme eenerzijds. De „ijzeren loonwet" maakt verbetering voor de arbeidersklasse als geheel
tot een illusie, zoolang het kapitalisme heerscht.
Maar veel meer dan Marx legt Lasalle nadruk op het
veroveren van de staatsmacht, omdat wie deze macht bezit
daarmee de maatschappij kan sturen. Dus was algemeen
kiesrecht het eerste programpunt en het voornaamste doel.
Want daardoor zullen de arbeiders zich van het geheel
kunnen meester maken.
Aan den anderen kant hecht Lasalle ook meer aan organisatie der arbeiders als zoodanig. Omtrent 1860 waren
er arbeidersvereenigingen en zij waren dikwerf zeer
radicaal in haar eischen. Maar twee Bingen ontsieren haar
toch. Zij zijn burgerlijk, d.i. zij stellen zich op den bodem
der bestaande orde. En zij wachten ter verbetering zeer
weinig van een ingrijpen door den staat. Lasalle stelt zich
tweemaal anders : de huidige orde moet verdwijnen en de
staat heeft een sociale roeping, zoodat de arbeidersbeweging niet politiek-afzij dig wezen mag.
Het zijn o.a. deze gedachten, waardoor het Algemeen
Arbeiderscongres van 1863 onder leiding van Lasalle wordt
gedragen en die in de „Duitsche Algemeene Arbeidersvereeniging" van hetzelfde jaar belichaamd is.
Reeds ziet men aldus twee lijnen in de opkomende geChristelijk Sociale Studien. III.
10
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organiseerde sociaal-democratie. Het bleven niet de eenige.
Straks steunt Liebknecht de idee der vakbeweging nog
sterker dan de Lassalleanen en gansch anders dan de
Marxisten.
Men dreigt steeds verder van elkaar te geraken.
In 1869 komt dan te Eisenach het sociaal-democratisch
congres samen, dat reeds eenheid brengt onder een groot
deel der geestverwanten in den algemeensten zin. Ten
jare 1875 wordt vervolgens te Gotha de eenheid van alle
socialisten gevonden.
Maar de uitwendige en organisatorische eenheid waarborgde nog geen innerlijke overeenstemming en sneed ook
de verdere ontwikkeling, ja omvorming der denkbeelden
niet af. In het program van Gotha 1875 toch is nog veelszins de geest van Lasalle aan het woord; eerst het nieuwe
program van Erfurt 1891 is zuiver Marxist.
Tegenover de vakbeweging staat men zeer afwijzend.
Als Kautsky in 1892 het onderwerp behandelt 1 ), wijst hij
aan, dat de vak-actie hoogstens een elite van arbeiders
h.elpen kan en dus voor de arbeidersklasse als geheel verwerpelijk is. Een jaar later stelt op het congres der partij
Bebel zich even afwijzend 9. In zijn „Levensherinneringen"
heeft de laatste trouwens aangewezen 3 ), dat de arbeiders
zich jaren lang tegen het socialisme hebben verzet. Of —
om met Herkner 4) te spreken — dat er een diepe klove

1) Zie K. KAUTSKY, d a s E r f u r t e r Programm. Stuttgart
1892, S. 213.
2) Op het congres van 1893 te Keulen; zie het Protokoll S.
181-223.
3) Aldus dr. BANG; zie beneden.
4) In zijn A r b e i t e r f r a g e 8 I 234, II 403. Voor het geheele
onderwerp aldaar S. 403-416.
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geweest is tusschen de sociaal-democratie en de vakbeweging 1 ) .
Toen echter de vakbeweging groeide 2 ), moest de partij
wel met haar rekenen, zoo zij niet de gansche arbeidersbeweging zich uit de hand wilde laten glippen.
38. Toch werkte hier meer dan alleen een diergelijke
tactische overweging.
Vooral twee elementen van meer principieelen aard bepalen de verdere ontwikkeling der democratie en daarmee
66k de verhouding tot de vakbeweging. Het zijn een sociaal
en een politiek element.
Bij het sociale denken wij aan het boek, dat Bernstein
in 1899 uitgaf. Zijn V orau,ssetzungen verwierpen de leer,
dat de toestand der arbeiders onder het kapitalisme niet
verbeterd kan worden. Zij verwierpen eveneens de gedachte, dat weldra door een plotseling gebeuren het socialisme werkelijkheid worden zal.
De beide gedachten — de eene zoo goed als de andere —
dwingen den aanhanger, ook al is hij de meest vurige
socialist-in-theorie, om zich met beide voeten op den bodem
der tegenwoordige werkelijkheid to plaatsen. Hij aanvaardt
liet bestaande , hij wordt reformist in plaats van revolutionair.
Allerlei politieke feiten drongen de partij in dezelfde
richting 3 ) .
1) Men zie hierover ook FR. BRUNSTAD, Deutschland u n d
der Sozialismu s. Berlin 1924; vooral S. 160, 259, 271 v.
In gelijken geest De Vakbeweging 1926, bl. 49 v.v.
2) In 1907 telde de partij 530.466 leden, de vakbeweging echter
1.873.148; dat is driemaal zooveel.
3) Voor het geheele onderwerp zie F. BRRUNSTAD, D e u t s c h1 a n d and der S o z i a 1 i s m u s; voor de jongste geschiedenis
vooral S. 287 ff.
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Neem, dat men bij de politieke verkiezingen van 1903
voor den Rijksdag drie millioen stemmen uitbracht en
door zijn getalsterkte verplicht was om in het presidium
van den Rijksdag plaats te nemen. Denk aan de maatregelen, door den staat genomen, om onder de tegenwoordige orde de positie der arbeiders sterk te verbeteren;
maatregelen, die door socialistische Rijksdag-leden worden
gesteund. Maar zie vooral den wereld-oorlog; dan wordt
de partij nationaal, dan bewilligt zij oorlogscredieten. Door
dit laatste treedt dan binnen de partij een tijdelijke
splijting in, waarop wij aanstonds terugkomen. Maar de
meerderheid treedt en blijft treden in het pad, dat wij
afteekenden 1 ) .
Doch als de oorlog voorbij is en met de revolutie van
November 1918 het socialisme wordt „ingevoerd", dan
grijpt de verdeeldheid en verwarring al meer om zich
heen 2 ). Er zijn rechtsche maar ook linksche sociaaldemocraten; er zijn daarnevens anarchisten en ook dezen
kennen zoowel een rechter- als een linkervleugel. Maar de
linksche sociaal-democraten naderen tot de rechtsche
anarchisten ; en de linksche anarchisten worden bedenkelijk communist.
Dan stelt de meerderheidspartij zich op haar congres
van 1919 sterk tegen de Raden-republiek en de dictatuur
van het proletariaat; twee nieuwe communistische
ideeen. Dan verwerpt zij op het congres van 1920 zeer
scherp het Bolsjewisme. Te Gifrlitz in 1921 neemt zij niet
slechts een nieuw program aan, waardoor Erfurt 1891
wordt vervangen; maar besluit zij ook tot samenwerking
1) Dit is dan de Sociaal-democratische Partij of die der Meerderheids-socialisten met de Vorwtirts als partij-orgaan.
2) Door het blad Der Marxist trachtte E. BERNSTEIN in de richting der eenheid te werken.
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met de regeering en de burgerlijke partij en. Zij was
trouwens de sterkste politieke partij van Duitschland 1 ) en
kon zich aan de verantwoordelijkheid niet onttrekken.
De laatste stap werd in September 1925 te Heidelberg
gedaan, waar reeds een nieuw program werd aanvaard2).
Ook daarin is duidelijk een afwijzing van iedere bolsjewistische gedachte en een aanvaarden van de lijn der
geleidelijk werkende vakbeweging te bespeuren.
39. De gang van zaken werd den l n k s c h e n
elementen te machtig.
Wij zeiden zooeven reeds, dat tijdens den oorlog een
deel zich afscheidde, omdat het niet vOOr de oorlogscredieten wilde stemmen. Zij vormden de partij der Onafhankelijken 3 ). Maar in dien kring werkte veel meer dan
enkel het eene tijdelijke politieke element.
Men kan dat meerdere eerst aldus benaderen: wil de
groep zich orienteeren naar het Oosten of naar het Westen? Rusland met zijn radicale denkbeelden, zijn naieve
volksziel, zijn primitief-economische verhoudingen, met
zijn agrarische toestanden en zijn utopisme. Of WestEuropa met zijn groot-industrie, zijn ingewikkelde maatschappij-vormen, zijn breede beschaving.
De duitsche radicalen hadden jaren lang de massa naar
het Oosten gewezen. Nu dit Oosten zich bolsjewistisch
openbaarde, schrikte men daarvan; doch de vraag zou
wezen, of men nog terugkon.
Het punt, waar de beslissing vallen moest, was duidelijk

1) In 1920 bezat zij 1.180.208 leden en gaf zij 147 bladen uit.
2) Zie den tekst o.a. in Het Volk van 16 Sept. 1925.
3) Zie L. KRAFFT in Jahrbfteher fur National-oekonomie. Jena;
1921 I S. 289 ff.
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zichtbaar. De duitsche Sociaal-democraten waren aangesloten bij de Tweede Internationale 1 ), het internationale
politieke middelpunt der Sociaal-democratie. Doch deze
was immers reformist ; een instrument van den Volkenbond, zwerend bij wat burgerlijke staten kunnen doen.
Dadr behoort de Onafhankelijke niet ! Doch behoort hij aan
de zij der Derde Internationale 2 ) : Moscou met gansch den
russischen inslag?
Lang aarzelde men om te kiezen, wijl de keuze wel tot
een splijting der partij en dies tot verzwakking van het
proletariaat zou voeren 3 ). Men zond — het was in 1920 —
een deputatie naar Moscou, die terugkeerde met de voorwaarden, waarop aansluiting zou worden toegestaan. 0.a.
moest al het niet-communistische worden uitgezuiverd.
Dan volgt het congres van Halle in October 1920.
Een deel wil scherp en zuiver staan: tegen de Meerderheids-socialisten met al hun burgerlijk willen; tegen de
Bolsjewisten met hun dictatuur. Doch een ander deel wil
beslistheid en eenheid: vOOr Moscou, v6Or de eene internationale politieke partij en vOOr de wereldrevolutie!
De laatsten kregen 60% van de stemmen. D.i. de groep
ging over naar Rusland, maar de splitsing en de partijverzwakking was meteen gegeven. Voor korten tijd kende
het socialisme drie groepen: burgerlijk-getint, radicaal1) Daarover uitvoerig beneden.
2) Hetzelfde.
3) Om de onderlinge sterkte der groepen te vinden, bedenke men,
dat bij de verkiezingen van 1919 de Socialisten 185 mandaten verkregen, in 1920 echter 193. Doch zij waren aldus verdeeld:
1919
1920
Meederheid
163
112
Onafhankelijken 22
81
Men ziet den groei der Onafhankelijken; behalve hun hoofdorgaan
Die Freiheit bezaten zij trouwens 60 bladen.
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getint, bolsjewist-getint. Dit zou zeker niet duren. Want
het communisme drong op en dwong de anderen tot eenheid; ook de sociale reactie drong op 1 ) en dreef de socialisten tot eenheid. Aan het eind van 1922 vereenigen zich
de Meerderheids-partij en de Onafhankelijken weder tot
de eene Sociaal-democratische partij van Duitschland
waarnaast dan de Communisten staan; afgezien van kleine
groepjes, die het tusschen-standpunt van Halle nog handhaven willen 2 ) . Maar het gaat nu voortaan weder feitelijk
alleen tusschen Socialisten en Communisten 3 ) .
Hoe hebben tijdens hun afzionderlijk bestaan de Onafhankelijken zich gesteld tegenover de vakbeweging? Haar
goed recht hebben zij erkend, doch zich zeer verzet tegen
de „burgerlijke" manieren der socialistische kringen 4 ) en
zich uitgesproken v6Or de politieke staking d.i. de ontwrichting van het econonmische leven met een politiek doel
en door een economisch middel, wat slechts in uiterst
radicale kringen wordt verdedigd 5 ) .
Daarin wordt een toenadering openbaar tot het communistisch standpunt.
1) Men denke aan den moord op Rathenau.
2) Bij de Rijksdag-verkiezingen in December 1924 werden op de
Sociaal-democraten 6.014.380 stemmen uitgebracht, op de (nieuwe)
Onafhankelijken en den Socialistenbond te zamen slechts 265.779
stemmen.
3) Met de cijfers van bl. 150 noot 3 vergelijke men, dat in December 1924 de Socialisten en Communisten samen 176 mandaten verkregen, waarvan de eersten 131, de laatsten 45; in Mei 1928 de
Socialisten 152, de Communisten 54; te zamen 206 op een totaal
van 491; in September 1930 de Socialisten 143, de Communisten
76; te zamen 219 op een totaal van 576.
4) In Halle ging het óók tegen de methoden der internationale
socialistische vakorganisatie, het zoogenaamde I. V. V.; zie beneden
hfdst. VII.
5) Vooral op hun congres te Leipzig September 1919.
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Reeds een en ander maal noemden wij deze Communisten; het is noodig dat wij bij hen nu nog opzettelijk stilstaan.
Uiterst-radicale, anarchistische, aan Rusland georienteerde stemmen hadden in Duitschland nu en dan reeds
in de vorige eeuw, omtrent 1880 geklonken1).
Maar een organisatie der geestverwante elementen vertoonde zich eerst in den jongsten tijd.
Toen in Halle de Onafhankelijken in tweeen spleten,
vereenigde zich de radicale vleugel aanstonds met de reeds
bestaande Communisten. Uit de oud- en nieuw-communisten werd de partij der „Vereenigde Communisten" gevormd, die sinds Augustus 1921 zich zonder meer de Communistische Partij van Duitschland noemt. Zij had aanvankelijk eenigen invloed met haar hoof dorgaan, haar
andere bladen, haar ledental 2 ). Maar haar invloed slonk.
Totdat zij in 1930 weder groeide en 13 percent van het
zetel-tal haalde. In 1921 brak in haar boezem een
strijd uit, omdat eenigen haar reeds weder te conservatief achtten! Was ze niet in feite burgerlijk geworden, voorstandster van het privaatbezit in Rusland,
aanhangster van klein-burgerlijke democratie? Die zoo
oordeelden, scheidden zich of en, vormden weder een —
uiterst* kleine maar dan in hun eigen schatting: echte —
arbeiders-partij 3 ). Maar in 1925 zijn ze te weinig burger-

1) Daarover QUACK, S o c i ali s t e n VI, bl. 290-296.
2) Het hoofdorgaan is Die rothe Fahne; bovendien telde men nog
32 bladen; in 1920 een getal van 500.000 leden, in 1921 toch nog
360.000.
3) De „Kommunistische Arbeiter Partei Deutschlands", die zich
scherp tegen Rusland keert; orgaan Die Kommunistische ArbeiterZeitung. Een soortgelijke afsplitsing in Nederland; zie beneden.
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lijk geweest. Want door hun afzijdige houding bij de keuze
van den Rijks-president 1 ) — wijl immers burgerlijk en
socialist, rechtsch en linksch, monarchist en republikein
alles hun hetzelfde is — wend Hindenburg gekozen ; wat
achterna in de eigen kringen verwijten en verdeeldheid
heeft gewekt.
Hier gist het. De zetel-kracht zal niet zeer stevig wezen,
waarmede men optreedt in het politieke leven. Wellicht
moet van het sociaal-economische leven hetzelfde worden
gezegd.
Maar ook dan blijft het voor studie en theorie gewichtig, hoe men zich tegenover de vakbeweging stelt.
Natuurlijk dringt men er bij de leden op aan, dat zij
zich in de vakorganisaties begeven. Maar in welke!? Bij
voorkeur in de meest-algemeene, vrijwel sociaal-democratische en die het grootste aantal leden tellen; doch dan
om daar geleidelijk aan den communistischen geest to doen
doordringen.
Aldus heeft zich het socialisme in Duitschland ontwikkeld tot op dezen dag.
B. DE ARBEIDERSBEWEGING.

40. Het is ons thans om de ontwikkeling der
arbeiders-beweging to doen.
Reeds merkten wij op, dat zelfs in Duitschland socialisme en arbeidersbeweging twee zijn 2 ). Maar wij konden
toch het socialisme niet schetsen zonder telkens reeds de
1) Toen het stond tusschen Hindenburg en Marx.
2) In Die Arbeit, II afl. 11 een interessant artikel over den stand
van het vraagstuk „Vakbeweging en Socialisme" in onze dagen,
van moderne zijde behandeld; een overzicht in Het Volk van 17
Febr. 1926; no. 7925.
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arbeiders-beweging aanteraken. Nu eens om de klove
aantewijzen, dan weder om voor toenadering of samenvallen aandacht te vragen.
Want het socialisme aarzelt aanvankelijk zeer omtrent
de taak, die aan de arbeiders zal worden opgedragen. Wel
een taak of geen taak ; politieke arbeid of economische
arbeid ; perspectief of geen perspectief ; revolutionair of
geleidelijk ; practisch of idealistisch...... zoo kan men afwisselend de kwestie stellen, die in het zoo straks geschetste van vele kanten wordt belicht.
Maar altoos gaat het daar allereerst om het socialisme,
niet om de arbeidersbeweging. Hoe staat de zaak, wanneer
men van de arbeidersbeweging uitgaat ?
Ook daarvoor was reeds tientallen van jaren het pleit
gevoerd. En dan met diezelfde verscheidenheid en veelvormigheid, die groote onzekerheid van gang aanvankelijk
te voorschijn roept.
Wij grijpen iets op, ter illustratie.
Fichte heeft aangedrongen op associatie der arbeiders
uit ideeelen drang; Mario deed gelijke tonen hooren tegenover een liberale, sterk individualistische opvatting 1).
Moet men hier ook mannen als Stirner noemen, die dichterlijk en utopistisch zich uiten, omdat zij zich aldus gestemd
gevoelen ? 9.
Zeker is het, dat daarnaast zich de ijzeren werkelijkheid
plaatst. Reeds voor omtrent de helft der eeuw de industrialisatie nieuwe toestanden oproept, voelen nu en dan
arbeiders zich gedwongen om saam te schuilen en samen

1) Zie QUACK, Socialisten II bl. 359, 402; V bl. 32; waar
aangaande Karl Marlo opgemerkt wordt, dat zijn uiteenzetting ten
dezen al te weinig aandacht heeft gevonden.
2) Zie QUACK, a.w. IV bl. 349.
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zich te verzetten. Voor korten tij d en plaatselijk. Revolutionair, maar voorbijgaand. En zóó, dat de scheiding
tusschen een sociale en een politieke beweging niet immer
mogelijk is 1).
Zoo zijn de eerste aanvangen 2 ) .
Doch dan komt er meer teekening.
Reeds noemden wij de radicale arbeidersorganisaties,
die niets met het socialisme van doen hadden. En daarnaast de aarzelende en voorzichtige pogingen van socialisten, om de arbeiders als arbeiders te organiseeren.
De vakbeweging verrijst aan den horizon 3 ) .
1) Aldaar IV bl. 274, 296, 349.
2) Voor de oudere geschiedenis in het algemeen vergelijke men
HEINRICH SCHMIDT, die deutschen Fliichtlinge in der
Schweiz und die erste deutsche Arbeiterbewegung 1833-1836.
Zurich 1899. GEORG ADLER, die Geschichte der ersten
sozial-politischen Arbeiterbewegung in Deutsch1 and; mit besonderer Riicksicht auf die einwirkenden Theorien.
Breslau 1885.
3) Over het geheele onderwerp zie S. NESTRIEPKE, Die G ew e r kschaft sbewegun g. 3 Bde. Stuttgart 2 1922, 1923. Voorts
W. SOMBART, D e n n o c h. Aus Theorie und Geschichte der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung. Jena 1900. A. BRAUN, die G ewerkschaften, ihre Entwicklung und Kampfe.
Nurnberg 1914. A. WEBER, der Kampf zwischen Kapital
und A r b e i t. 4 Tubingen 1921. Over de ontwikkeling sinds de
Gewerbeordnung van 1869 J. REIDL, die d e u t s c h e G e w e r ks c h aft s b e w e g u n g. Altenburg 1922. Over de moderne vakbeweging sinds de Socialisten-wet J. SCHMOELE, die sozialdem okratischen Gewerkschaften. Jena 1896.0ver het volgend
tijdvak 1896-1903 W. TROELTSCH en P. HIRSCHFELD, die s o z i a 1demokratischen Gewerkschaften. Berlin 1905.
Speciaal over Berlijn van 1890-1905 E. BERNSTEIN, die Berliner
Arbeiterb e w e gun g. Berlijn 1910. Zie de brochure van het
I. V. V. over Duitschland in de Internat. Vakbewegings Bibliotheek.
Amsterdam 1926, no. 2 en 3.
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Maar vele jaren lang is zij toch zwak. Het is, alsof in
het Duitsche yolk het politieke meer aanslaat dan het
sociaal-economische. Ook als de socialisten zich met de
vakbeweging gaan bemoeien, verkrije deze toch maar
uiterst langzaam een eigen invloed en vormt zij nog jaren
lang niet veel anders dan een aanhangsel van de sociaaldemocratie 1) .
Maar de bemoeienis komt toch. Vooral onder invloed
van den reeds genoemden Bernstein en zijn boek uit 1899.
Want zoo hij gelijk heeft, komt alles anders to staan.
Men grijpe maar uit de gedachten!
De verovering van de politieke macht door de arbeiders
is niet aanstaande; dus mag men door deze verwachting
ook zijn practisch gedrag niet laten bepalen. En het is
onjuist, dat tijdens het kapitalisme de loon-arbeidens hun
toestand niet zouden kunnen verbeteren ; een feit, dat het
arbeidersgedrag in zeer positieve, nieuwe banen leiden kan.
Trouwens met paupers en ellendigen zou men de nieuwe
zonnige maatschappij niet eenmaal kunnen bouwen; er
moet dus krachtige arbeiders-actie zijn om het levens-peil,
het beschavings-peil der arbeiders optevoeren.
Dit alles neemt wel den klassenstrijd niet weg, maar
het vormt hem om; hij neemt andere, zachtere vormen
aan. Nu is — een klare toepassing — het sluiten van
collectieve contracten tusschen patroons en arbeiders niet
langer verraad aan de arbeiders-klasse doch integendeel
daad van wijs beleid. En middelerwijl wordt het een frase,
zoo men zegt, dat de arbeiders bij decreet een nieuwe
economische orde kunnen stichten of dat het maken van
1 ) Vergel. het oordeel van SOMBART, prole t. Sozialismus
II S. 362: de beweging Meld zich aan den klassenstrijd maar verwierp iedere revolutionaire idee.
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revolutie de geboorte van den nieuwen glanzenden dag
beduiden zal.
Dit alles mag nog vereenigbaar wezen met „socialisme" ;
het vertolkt toch de oude tonen niet meer. En het wordt
nu duidelijk, dat de socialistische vakbeweging kon gaan
groeien.
41. Haast tien jaar voordat Bernstein's boek verscheen,
in 1890 hadden socialistisch-getinte vakorganisaties een
verbond gevormd en daarmee een middelpunt van actie
verkregen. Ze noemden zich de „Freien" ; aanduiding dus
van wat elders „modern" zal heeten.
Ze verkregen nu gaandeweg al meer invloed en zwenkten
al vender van het revolutionaire en eigenlijk van het socialistische af. Zoo althans ziet Herkner het 1 ) : in de twintigste eeuw zijn de Freien vrijwel tot het Engelsche type
genaderd. Kautsky 2 ) oordeelt wat meer socialistisch: van
1870-1914 stond men telkens voor de keuze tusschen
engelsch en russisch. Engelsch d.i.: de industrie, de
democratie, het reformisme. Russisch i.i. : het agrarische,
het autocratische, het revolutionaire. En...... men zag, dat
Rusland grooten invloed oefende.
Doch wat daarvan zij : in den strijd tusschen socialistische politici en socialistische vakvereenigings-leiders
wonnen het al meer de laatsten; zelfs in de partij. En de
arbeiders-leiders wenschen in elk geval niet, dat de sociaaldemocraten door „revolutionaire frasen" den arbeid bemoeilij ken 3 ) .

1) In zijn. A rb eiter f rage I S. 269.
2) In de Socialistische Gids 1921, bl. 870-886.
3) Een kras staal daarvan in de Vorwiirts van 11 Augustus 1906;
aangehaald bij HERKNER, a.w. II S. 410 ff.
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Tijdens den grooten oorlog hebben de „modernen" de
regeering gesteund om het economische 'even op peil te
houden. Ze werken er al weder meer „burgerlijk" door 1).
En een nieuwe stap wordt gedaan, wanneer de duitsche
arbeider door een sociaal-democraat vermaand wordt om
zich minder te vergapen aan internationale vertooningen
en meer — gelijk zijn engelsche en amerikaansche collega
het doet — zich om zijn eigen y olk te bekommeren en
de nationale volks-eenheid te stellen boven de internationale arbeiders-eenheid 2).
Trouwens was na oorlog en revolutie de vakbeweging
verplicht geweest, met alle andere kringen samen zich te
zetten aan den opbouw van het volksleven. De klassenstrij dgedachte moest wel terugtreden en een nieuwe orienteering moest daarvan het gevolg zijn 3 ) .
Nog een stap en het Engelsche voorbeeld vindt navolging. De organisaties van patroons en arbeiders zoeken
elkander en vangen een geregeld samenspreken aan 4 ) .
Natuurlijk werken ook andere invloeden. En natuurlijk
wijst het zooeven gezegde slechts een der stroomingen aan.
Het is ook waar, dat bij de „Freien" de geestesgesteldheid van het socialisme zich onophoudelijk verraadt; nu
in woorden, dan in motiveeringen, dan in daden. En het
is even waar, dat de Communisten „cellen" bouwen om

1) Een oordeel daarover van communistische zijde in PAUL LANGE,
De politiek der duitsche moderne vakbonden
1914-1919. Nederlandsche vertaling; Amsterdam, J. J. Bos, z. j.
2) Zie A. BAUMEISTER, der deutsche Arbeiter in der
Internationale. Berlin 1925.
3) Hierover vooral RICH. SEIDEL, Die G e w e r k s c h a f t e n
nach dem Krieg. Berlin 1925.
4) Eerste berichten daarover in Juni 1930.
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aidus in deze groote beweging hun eigen geest over een
wij d terrein te doen werken1).
Diet altoos zonder succes 2 ) . Om een speciaal punt te
noemen: op het groote congres van 1922 en 1925 3 ) is de
vraag behandeld, of de arbeiders gelijk tot heden moeten
georganiseerd blijven volgens hun vak dan wel of organisatie per industrie de voorkeur verdient. In de laatste
gedachte komt tot uiting wat in Rusland werd gezocht om
te komen tot de oplossing „de fabriek aan de arbeiders" ;
de modernen hebben zich tegen zoodanige idee altoos verzet. Maar het congres van 1922 was er in beginsel v6Or.
't Is echter juist, dat men in 1925 weer geen nadere beslissing op dit punt dorst nemen; zuiver-modern is intusschen de geest dan toch niet 4).
De organisatie, die de moderne arbeiders vereenigt,
is de „Allgemeiner deutscher Gewerkschaftsbund",
A. D. G. B. 5).
Daarnaast staat de organisatie der beambten, de
„Allgemeiner deutscher Beambten Bund", A. D. B. , en die
der bedienden, de „Allgemeiner freier Angestellten Bund",
A. F. A. 6 ) .
Sinds 1923 vormen zij een federatie, waardoor de invloed
van den modernen geest op de gansche sociale beweging

1) Zie Soc. Econ. Kron. 1924 I bl. 41.
2) Aldus de Tribune van Juni 1922 en de Kirchlich-Soziale
Bkitter van Juli 1924.
3) Gehouden te Leipzig en te Breslau.
4) Zie een beschouwing daarover in de Social. Gids 1926, bl. 533
v.v. En vgl. Soc. Econ. Kron. 1925 III bl. 49.
5) Zie zijn Jahrbuch. Voorts het tijdschrift Arbeit en het blad
Gewerkschaftszeitung, dat vroeger Korrespondenzblatt heette.
6) Daarvoor zie dr. FR. GUMPERT, die B i l dung s b e s t r ebungen der freien Gewerkschaften. Jena 1924.
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in Duitschland natuurlijk zeer versterkt is 1 ). Eenigen tijd
later stichten de moderne organisaties van personeel in
dienst van rijk, gemeenten en spoorwegen tezamen een
Bond van Overheidspersoneel , wat opnieuw versterking
van invloed beteekent 2).
42. Kent de vakbeweging in Duitschland niet een
aparte organisatie van de uiterst linksche elementen?
Inderdaad ; wij moeten van het syndicalisme
spreken 3 ) .
Maar door de zaak met een woord aanteduiden, maken
wij haar wel al to een-voudig. Immers zagen wij zooeven,
dat er ook in den kring der modernen wordt gewerkt door
communisten. Wij kunnen hier zelfs nog verder gaan. Niet
enkel kweekt men een algemeen-communistischen geest
dock men stuurt ook aan op de vorming van andere kringen dan de gewone vak-organisaties. Men wil de arbeiders
van verschillende vakken uit een bedrijf onderling vereenigen in bedrijfsbonden, bedrijfsraden en diergelijke 4).
Dit beduidt echter twee Bingen. Namelijk andere kringen
naast de reeds bestaande kringen, dus een aparte vakbeweging. Doch dan ook een echt-russische geest in die
nieuwe vakbeweging.
1) Over de hoofdarbeiders speciaal zie R. SEIDEL, Die G e w e r kschaftsbewegung in Deutschland; bijlage van
B. GORING.
2) Over de getalsterkte der onderscheiden richtingen zie beneden
§ 49, waar getallen worden gegeven van de belangrijkste stroomingen en bovendien de cijfers in onderlinge verhouding worden bezien.
3) Het vaderland van deze beweging is echter Frankrijk; waarom
wij dan ook in het volgend hoofdstuk breeder aandacht aan dit
verschijnsel als geheel zullen geven.
4) Zie Bekn. Soc. Ec. Kron. 1923 IV bl. 51; De Vakbeweging
1924, bl. 135.
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Is dit streven geslaagd?
Men kan het niet zeggen. Wel zijn pogingen gedaani)
om tot de stichting van een communistische centrale to
geraken. Maar — en dit is zoowel voor Duitschland als
internationaal van gewicht — maar men heeft daarin niet
kunnen slagen 2 ) .
Het revolutionaire en uiterst redicale socialisme neemt
in de duitsche vakbeweging niet de russische maar de
syndicalistische gestalte aan 3 ) .
Wat dit hier beteekent?
0.a. dat men zich met klem verzet tegen iedere „verburgerlijking" : geen dragen van nationale verantwoordelijkheid, geen steunen van de bestaande orde, geen
wapenstilstand zelfs met het kapitalisme. En daarnaast:
een volkomen verwerpen van het parlementaire stelsel, van
staats-ingrijpen en staats-organen. Zuivere revolutie en
zuiver anarchisme bovendien.
De centrale organisatie van dit streven vindt men sinds
1910 in de „Freie Arbeiter Union Deutschlands" 4 ). Zij
vertoont verwantschap en zoekt relatie met de I. W. W.
in Amerika en trouwens ook met het syndicalisme
overal 5 ) .
Heel groot kan de invloed niet zijn, gelijk reeds de getallen der leden bewijzen. Wel bestaat hier groote on1) Zie Bekn. Soc. Econ. Kron. 1924 III bl. 37.
2) Wat zich nog had kunnen vormen en handhaven, is in September 1925 op eisch van Moscou ontbonden.
3) Zie dr. H. BOTCHER, Zur revolutionaren Gewerkschaftsbewegung in Deutschland. C. GEYER, der Radikalismus in der deutschen Arbeiterbewegung.
Jena 1923.
4) Zetel Gelsenkirchen. Orgaan: Der Syndikalist.
5) Voor het internationale verband zie beneden, hfdst. VII.
Christelijk Sociale Studien. III.
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zekerheid 1 ) ; maar van overweldigende getallen spreekt
toch geen enkel bericht.
Niettemin heeft ook deze kring weder kans gezien te
splijten. In het politieke werden de links-radicalen niet
linksch genoeg geacht; een groepje ging apart staan 2).
Maar dat werkte in het sociaal-economische leven door;
ook in de vakbeweging. En men vormde de „Allgemeine
Arbeiter Union" 3).
Alle de groepen samen vertegenwoordigen intusschen
nog niet 1 percent van de georganiseerden. Maar met dit
gegeven zij men voorzichtig. Wat over het gansche land
van ongeveer geen waarde is, kan in enkele groote steden
niettemin een getal van beteekenis halen en een invloed
van beteekenis oefenen 4).
43. Bij de c h r i s t el ij k e arbeidersbeweging moet
men nadrukkelijk onderscheiden tusschen algemeene
arbeiderskringen en speciale vak-organisaties. Zij steunen
elkander zeer, maar dragen toch elk een eigen karakter
en vertoonen elk een eigen ontwikkeling.
Wij spreken eerst van de algemeene arbeidersorganisaties.
Toen Wichern in 1848 zijn grootsche plan voor de
„inwendige zending" ontvouwde, vroeg hij reeds aanstonds
om organisatie van de christelijke arbeiders als nieuw
1) Overal in de wereld zijn de opgaven der syndicalisten minder
correct.
2) Namelijk de „Komm. Arbeiter Partei Deutschland", zie boven
bl. 152.
3) Zetel Berlijn. Men noemt een ledental van 25.000.
4; in Soc. Econ. Kron. 1929 IV bl. 78 het bericht omtrent een
congres van de revolutionaire vakbeweging, te Berlijn gehouden en
dat 1100 afgevaardigden saambracht.
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element in het geheel van de reddende liefde 1 ). Maar hij
vond niet aanstonds gehoor. Er moest nog veel worden
gezaaid, door hem en door anderen, eer de organisaties
gingen groeien.
Daar is Huber 2 ), die spreekt van meer dan enkel trouwe
weldadigheid voor armen en meer dan hartelijk medeleven
met lijdenden. Er is ellende, die uit maatschappelijke oorzaken moet worden verklaard en met maatschappelijke
middelen moet worden weggenomen. Hij wraakte het ongebreideld individualisme en riep om organisatie, om
associatie. Hij wraakte het „laissez aller" en eischte ingrijpen; maar dit...... weinig of niet door den staatsarm.
Daar zijn straks Todt en Schall 3 ) ; predikanten, die de
sociaaldemocratie doorzochten en daar waarheidselementen en dwalingselementen onderscheidden.
Daar is Stocker 4 ), die in Berlijn zijn groote werk zal
doen. Geestelijk als leider der stadszending, geestelijk en
sociaal beide als bestrij der der sociaaldemocratie; maar
dit laatste en altoos waardig en positief. Hij was meer
dan bestrijder; hij erkende de juistheid van menige critiek
of bewering en hij bouwde zelf aan protestantsche organisaties, die harerzijds positief werk moesten doen.
1) Reeds vermeld in De K e r k; van deze Studien 6 II bl. 241 v.
2) Namelijk VICTOR AIME HUBER, 1800-1869. Zie QUACK,
Studien op sociaal gebied. Haarlem z. j. bl. 55 v.v.
3) Bedoeld is RUDOLF TODT, schrijver van Der r a d i k a le
deutsche Sozialismus und die christliche Gesells c h a f t. Wittenberg 2 1878. En EDUARD SCHALL met zijn d i e
Sozialdemokratie in ihren Wahrheiten und
Irrtiim e rn. Berlin 1893.
4) Zie D. VAN OERTZEN, Adolf S t S k e r. Voorts R. SEEBERG,
Reden und Aufsatze von Adolf Stocker. Leipzig
1913. Dr 0. NOREL, Adolf Stocker en zijn sociaa 1e t h i s ch s t re v e n. diss. Utrecht 1914.
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Hier raken wij twee nieuwe vragen aan.
Protestantsch? Dus niet algemeen-christelijk en wel los
van de neutrale en socialistische groepen?
Omstreeks 1860 was hier en daar het pleit gevoerd 1)
voor interconfessioneele arbeiderskringen, dus roomschen
en protestanten bijeen.
Maar de „Kulturkampf" maakte dat straks onmogelijk,
dreef de twee uiteen en voerde tot zuiver roomsche naast
zuiver protestantsche kringen 2 ) .
Maar dan toch protestantsch en niet algemeen.
Hier hadden Clare 3 ) en Naumann 4 ) lets anders bepleit. Zij wilden de christenen drijven in de neutrale of
roode kringen om er den geest to veranderen. Maar
Stocker en de zijnen hebben naar hen niet gehoord.
Terecht ; want zij hebben beiden in dezen strijd hun christelijke overtuiging verloren. En het zou den arbeiders niet
beter zijn gegaan.
Derhalve: protestantsche arbeiderskringen5).
Men begon bescheiden in 1882. Doch het groeide snel 6).
1) Aldus Die christlich-nationale Arbeiterbewegung u.s.w.
2) Vgl wat beneden zal gezegd worden over de kwestie der interconfessioneele v a k beweging.
3) Namelijk PAUL GOITRE, bekend door zijn Dr e i M o n a t e
Fabrikarbeiter and Handwerkbursche. Leipzig
1891.
4) Over FRIEDRICH NAUMANN zie deze Studien 6 1, passim.
6 ) Literatuur: PAUL GOHRE, die evangelisch-soziale
B e w e g u n g. Leipzig 1896. D. VON OERTZEN, V o n W i c h e r n
b i s Posadowsk y. Hamburg 1908. Voorts Soziales Handbuch
door L. Weber e.a. sinds 1907. In het algemeen HandwOrterbuch der
Staatsw. 1 4 III S. 174 ff.
6 ) Zie A. JUST, der Gesamtverband der evangelischen Arbeitervereine Deutschlands. Munchen
Gladbach 1904.
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In 1885 telde men reeds 25 vereenigingen met 11.700
leden ; in 1914 zelfs 1135 vereenigingen met 152.000 leden.
Sinds 1890 kent men een centrale vereeniging voor alle
georganiseerde mannen ; sinds korten tij d ook een voor
vrouwen 1 ) .
Wat men wil ?
Eerst een speciaal punt : men is als positief protestant
sterk voorstander van de interconfessioneele vakbeweging.
In het algemeen heeft men zich voorts in zijn Program uitgesproken 2 ) : men bestrijdt het historisch materialisme
maar evengoed een louter jenseitig christendom ; men
erkent de economische noodzaak van het grootbedrijf maar
eischt voorziening tegen de de arbeiders bedreigende gevaren, vooral door arbeidswet en verzekering ; men komt
al vele jaren op voor het goed recht van de organisatie
der arbeiders en dus voor coalitie-vrijheid.
Aan een overzicht van de protestantsche beweging mag
intusschen de vermelding niet ontbreken van andere dan
arbeiderskringen, die voortreffelijk werk doen.
De intellectueelen kennen sinds 1890 hun „EvangelischSozialer Kongress" 3 ). Rechtzinnig en vrijzinnig werkte en
werkt er samen op een christelijk-sociaal program 4).
Inzake de vakbeweging aarzelt men 5 ) en vindt ook de

1) Namelijk: Gesamtverband evangelischer Arbeitervereine
Deutschlands; eerste voorz. en vele jaren leider Liz. L. Weber,
thans pastor Werbeck, Berlijn. En Gesamtverband evangelischer
Arbeiterverinnenvereine; zetel Bethel bij Bielefeld.
2) Van 1893, herzien 1906. Opgenomen in Die christlich-nationale
Arbeiterbewegung, S. 13 f.; vgl OTTO KNEBEL, E r 1 a u t e r u n g e n
zum sozialen Programm in de serie Soziale Zeitfragen.
3) sOrgaan Evangelisch-Sozial.
4) Zie Evang. Soz. 1908, S. 123 ff.
5) Zie het verhandelde op het congres van 1909.
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neutrale verdediging en dus de christelijke bestrijding.
Sinds 1897 hebben de rechtzinnigen hun eigen kring in.
de „Kirchlich-soziale Konferenz"9. Zij studeeren en lichten voor en wekken het sociale geweten. Zij treden warm
voor de christelijke, d.i. interconfessioneele vakbeweging
in het krijt.
Noem nog de „Soziale Geschaftstelle fur das evangelische Deutschland" te Berlijn en de „evangelisch-soziale
Schule" te Spandau. Vermeld nog, dat reeds in 1890 de
Oberkirchenrat opriep tot christelijk-socialen arbeid 2 ) .
Dat de grootsche samenkomst der duitsche protestantsche
kerken in 1924 een sterk en warm sociaal getuigenis deed
hooren; de dusgenaamde Boodschap van Bethel 3 ). Dat de
kerk de „Eisenacher Richtlinien" van 30 Juni 1925 aanvaardde en zich straks uitsprak omtrent den woningnood,
ook omtrent het lot der kleine rentetrekkers 4 ) . En het
voornaamste staat voor onzen geest.

Aldus de protestanten.
En de roomschen?
Hier vragen — zoolang wij nog niet van de vakbeweging
spreken — vooral twee mannen onze aandacht, mannen uit
een zeer verschillenden maatschappelijken kring.
Daar is eerst Kolping 5 ), een gewezen schoenmaker.
1) Orgaan: Kirchlich-soziale Batter.
2) Daarover zie VON OERTZEN, a.w.
9 Namelijk: der deutsche evangelische Kirchentag, Juni 1924;
het getuigenis o.a. opgenomen in Aufwtirts van 21 Juni 1924 en
Innere Mission 1924, S. 116, 118.
4) Opgenomen o.a. in Sociale Programme der Kirchen
u.s.w.; uitg. van het Instituut te Geneve, S. 34.
5) Namelijk ADOLF KOLPING 1813-1865. Zie QUACK, U i t den
kring der gemeenschap. Amsterdam 1899. S. G. SCHAEFFER, Adolf Kolping, der Gesellenvater. Munster
2 1882.
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Op zijn twee en dertigste jaar tot priester gewijd, vergat
hij in zijn nieuwe ambt de ervaringen niet, die een vorige
levenskring hem had geschonken. Hij was bekommerd over
de verwaarloozing der jonge arbeiders, aan wier zedelijke
ontwikkeling en aan wier vakopleiding zoo weinig werd
gedacht.
Zoo stichtte hij in 1847 te Elberfeld zijn „gezellenvereeniging". Elders zette hij lien arbeid voort. Er ontstonden goed-roomsche kringen, alle opgedragen aan St.
Jozef als hun beschermheilige. Men sticht vereenigingsgebouwen ; zorgt voor ontspanning ; kweekt sociale kennis,
algemeene ontwikkeling, godsdienstzin.
In andere kringen heeft Von Ketteler invloed geoefend 1 ) .
Als geestelijke en als politicus heeft hij gearbeid aan
de opleving van sociale bemoeienis en de voorziening in
socialen nood. Beroemd geworden zijn de preeken,
door hem in den winter van 1848 gehouden in den
Dom te Mainz over de groote sociale vragen van den
slag.
Sinds hij in 1850 daar bisschop werd, verrninderde zijn
lief de niet voor dezen arbeid. En zijn studie over de
arbeidersbeweging in het algemeen en over de verhouding
tusschen deze en het christendom nog nader heeft in
roomsche kringen veel belangstelling, veel kennis, veel
daad gekweekt.
Ook in Duitschland heeft de encycliek Rerum novarum
sinds 1891 nieuwe bezieling aan het sociale werk en de
sociale organisaties gegeven. Sinds 1912 werd een centraal
1) Namelijk W. C. VON KETTELER 1811-1877. Zijn geschriften
uitgegeven door JOH. MUMBAUER, Kempten 1911; en bij Futura te
Leiden sinds 1913.

168
orgaan gevormd 1 ) ; wat aan het geheel der actin ten goede
komt. Het program 2 ) vermeldt de gewone sociale eischen,
die door christenen worden gesteld of gesteld moesten
worden.
Als regeP) is men goed-roomsch zijnde toch warm voorstander van de interconfessioneele vakbeweging. Maar het
verdient wel vermelding, dat de bisschoppen van Duitschland hun geloovigen met klem waarschuwen tegen het
lidmaatschap van socialistische organisaties 4 ). Ook deze
bijzonderheid voert ons over tot het vraagstuk der vakbeweging zoowel voor roomschen als voor protestanten,
zoowel tegenover de neutralen als tegenover de modernen.
44. Wanneer wij thans gaan handelen over de christelijke vakbeweging, die naast de algemeene arbeidersorganisaties is ontstaan, dan moeten wij wel voor alle
dingen letten op den strijd, die in Duitschland gevoerd is
over den grondslag dier beweging: zal zij confessioneel
of interconfessioneel worden opgebouwd?
De vraag is onderdeel van een veel grouter vraagstuk,
met name aan roomschen kant. Moet — daarover gaat het
1) Het heet officieel: Kartell-verband Katholischer Vereine. Doordat de kringen georganiseerd waren naar de diocesen en niet naar
landen of provincies, was het niet aanstonds gemakkelijk, het nationale verband te leggen.
2) Zie die christl. nationale Arbeiterbewegung ; S. 15 f.
3) Over de verdeeldheid inzake het interconfessioneele in de vakbeweging aan roomschen kant, zie aanstonds.
4) De aartsbisschop van Breslau in Augustus 1924; de conferentie der bisschoppen te Fulda in October 1923 en Januari 1924.
Zie de Kirchliche Anzeiger fib- die ErzdilizOse Köln van 1 Febr.
1924; het stuk overgedrukt in Het Volk van 5 Maart 1924: eenvoudigen moeten de moderne vakvereenigingen verlaten, anderen
mogen blijven „ut non adsit homini illi vel familiae ejus periculum
perversionis." Zie oak De Volkskrant van 21 Nov. 1923.
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dan — naar goed roomsch inzicht niet slechts het godsdienstig en het kerkelijk maar ook het sociaal en het
politiek leven staan onder de leiding, ja het beslissend
gezag van de kerkelijke overheid?
De schrijvers zijn verdeeld 1 ) . Maar de verdeeldheid nam
een scherp en pijnlijk karakter aan, toen men uit de
studeerende en theoretische sfeer overtrad op het practisch terrein. Zuiver-roomsche vakbeweging werd evengoed bepleit, verdedigd, gebouwd als algemeen-christelijke.
Hier stonden jarenlang de Berlijnsche en de Keulsche
richting tegenover elkaar; de eerste pleitend voor het confessioneele, de tweede optredend voor het interconfessioneele en beide door hooggeplaatste geestelijken gesteund.
In December 1910 sprak de conferentie der bisschoppen
to Fulda zich voor het confessioneeele uit. In September
1912 geschiedde hetzelfde door den paus 2 ). Van de bisschoppen in de diocesen Breslau en Trier was bekend, dat
zij voor het genoemde standpunt zeer ijverden 3).
Maar verzet bleef niet uit. De aartsbisschoppen van
Keulen kenden voor het gansche Rijnland den zegen van
de ongedeelde christelijke vakbeweging 4 ) en steunden die
met al den invloed van hun gezag 5).
1) Het onderwerp is principieel behandeld in De K e r k; van
deze S t u d i e n 6 II bi. 77-112, waar ter illustratie een enkel feit
vermeld wordt, dat hier opnieuw een plaats moet vinden.
2) In de encycliek Singulari quadam, afgedrukt in Kath. Soc.
Weekblad 1912, bl. 541; zie ook aldaar 1915 bl. 26.
3) 0.a. de Kardinaal-aartsbisschop G. KOPP van Breslau, gest.
1914.
4) Achtereenvolgens FISCHER t 1912; F. VON HARTMANN t 1919;
SCHULTE Binds 1920. Ook pater BIEDERLACK S. J. en prof. MAUSBACH verdedigden het interconfessioneele.
5) In het Kath. Soc. Weekblad van 7 Dec. 1912, bl. 583 een verzoenende uiting van Von Hartmann over het strijdpunt.
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Zoo werd de paus genoopt, aan de opvatting in zijn
encycliek een verzachtende uitlegging te geven. En in
Februari 1914 stand de bisschops-conferentie veel minder
afwijzend tegenover het interconfessioneele1).
Intusschen had reeds de christelijke vakbeweging op het
congres van 26 October 1912 met kracht aan het eens ingenomen standpunt vastgehouden en hadden dus de roomsche leden zich voor het gevoelen van sommige hunner
geestelijke herders en tegen dat van andere uitgesproken.
De zaak werd op 28 October 1919 beeindigd, toen de
bisschoppen het interconfessioneele standpunt geheel overnamen 2 ). Sindsdien kan de christelijke vakbeweging zich
dus geheel wij den aan haar eigenlijke taak, daarin geschraagd door roomsche en protestantsche kringen beide.
Toch doet nog telkens de vraag zich voor, of de interconfessioneele kring niet grootendeels feitelijk roomsch
is ; of niet eigen protestantsche vakbeweging eisch
wordt 3 ). En telkens ook wordt dan daartegenover het
tegendeel met klem verzekerd.
Reeds zeiden wij, dat de „Conferentie" en de Arbeidersbonden beslist voor het interconfessioneele zijn. Het con1) Zie Kath. Soc. Weekbl. 1914; bl. 90. C. SMEENK, V o o r het
s o c i a le 1 e v e n; bl. 60 drukt zich iets te sterk uit. Over den
geheelen strijd zie H. PESCH, L e h r b u c h der Nationalökonomi e. Freiburg 1913 III S. 743-756.
2) Daarover E. LEDERER in Archiv fur Sozialwissenschaft U.S.W.
1921, S. 268.
3 Wij staan beneden § 46 stil bij hen, die bevestigend antwoorden.
Hier zij gewezen op een krachtig verzet in de Evangelisch-soziale
Stimmen, Spandau van 1 Sept. 1925, waarin een groot aantal kleine
protestantsche kringen worden opgesomd, die zich niet bij een Centrale hebben aangesloten. Traden zij tot de interconfessioneele beweging toe, dan zou de getalverhouding roomsch-protestantsch zeker
geen reden meer geven tot klacht.
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gres van 1920 ontving een zeer welwillend schrijven van
den „Oberkirchenrat" en de groote samenkomst der
protestantsche leiders in Augustus 1924 te Bethel sprak
zich voor het interconfessioneele uit. Wanner de beweging
feitelijk roomsch ware, liet zoo iets zich wel niet denken.
Kenners verklaren bovendien, dat in 1922 de protestanten
reeds 45% besomden van het geheele aantal 1 ) en in 1923
na aansluiting van den grootendeels protestantschen
ambtenarenkring zelfs meer dan de helft, namelijk 55 % 2 ) .
Aileen klagen de protestanten wel 3 ), dat de kerk, vooral
de predikanten nog steeds niet weten — en dat in tegenstelling met de priesters — of ze voor de christelijke of
voor de neutrale beweging moeten zijn 4 ) ; waaruit zich
een deel van den achterstand verklaren laat en waaruit
zeker verklaard moet worden, dat het vooraisnog moeilijk
is om genoeg protestantsche leiders te verwerven.
Aldus gaat men nu voort ; reeds meer dan dertig jaren 4 ) .
In 1894 werd de eerste interconfessioneele vakvereeniging
gesticht en wel onder het spoorwegpersoneel ; in 1899
kwam een centrale tot stand en kon te Mainz het eerste
groote vakvereenigingscongres gehouden worden. Sinds
dien hebben geregeld congressen plaats gehad; sinds 1901
1) Aldus F. BEHRENS op de continentale Konferentie voor inwendige Zending te Munchen op 8 Sept. 1922.
2) Aldus Aufwarts van 3 November 1923.
3) In het genoemde Aufwiirts-artikel.
4) Zie boven bl. 164 v. over GOHRE, NAUMANN en het evangelischsociale Congres. In Der Geisteskampf der Gegenwart, een overigens
zeer positief tijdschrift, wordt 1925, S. 186, 194 f. wel beslist stelling
genomen tegen de confessioneele idee maar niet beslist van de
predikanten steun verwacht voor de interconfessioneele contra de
neutrale beweging.
5) Zie 25 Jahre Gewerkschaftsbewegung 1899-1924. Berlin Wilmersdorf 1924.
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verschijnt regelmatig het orgaan 1) ; later kwam ook een
dagblad vooral op voor de ideeen, die leven in dezen
kring 2 ) .
Opgaven omtrent het ledental zijn niet gemakkelijk to
krijgen, omdat niet steeds op de zelfde wijze wordt gerubriceerd. Zoo meldt een opgave over 1921, dat men het
gansch post- en spoorwegpersoneel niet mederekent. Korten tijd later was intusschen de federatie met de ambtenaren tot stand gekomen en dan rijst natuurlijk het cijfer
aanzienlijk. Wanneer men echter bedenkt, dat tijdens het
congres van 1899 men 42.000 leven telde en in het tijdvak
van twintig jaar later omtrent een millioen, dan spreekt
dat toch van sterken groei. Bovendien verkreeg de organisatie nieuwe stevigheid sinds in 1919 de drie geestverwante kringen van arbeiders, beambten en ambtenaren den
deutschen Gewerkschaftsbund hebben gesticht ; een
federatie, die aan elk der groepen zelfstandigheid laat en
eigen taak, doch die niettemin tot onderlinge en wederzijdsche versterking bijdraagt 3 ). Echter is sindsdien de
toestand weer ongunstiger geworden, in 1926 toch verlieten de christelijke beambten deze top-organisatie 4 ) en
sloten zij zich met de neutrale ambtenaren nader aaneen 5).
45. In welken geest werkt men nu en wat is de inhoud
van het „christelijk" ?
1) Namelijk das Zentralblatt.
2) Namelijk der Deutsche onder redactie van dr. TH. BRAUER.
Van dezen laatste zie men overigens d i e K rise der G ewerkschaften. Jena 1924.
3) Eerste voorzitter A. STEGERWALD.
4) Daarover BERN. OTTO in De internat. christel. Vakbeweging
van October 1927; bi. 165 v.v. Een beschouwing daaromtrent van
L. VERMEULEN in De Gids (C. N. V.) van 27 Oct. 1927.
9 Zie beneden § 47.
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Het schijnt voor velen uiterst moeilijk om dit to verstaan. Zelfs bij een voortreffelijk schrijver en die gaarne
aan alien recht doet 1 ), kan men de verzekering lezen, dat
de christelijken zich daardoor van de anderen onderscheiden, dat zij den stand der patroons naast lien der
arbeiders willen handhaven, „omdat aldus Gods wil is."
Dan beduidt het christelijke dus het conservatieve, het
aanvaarden en handhaven van het bestaande.
In officieele uitingen zal men daarvan echter niets
vinden 2 ). En wel jets antlers.
Ten eerste aanvaardt men het christendom als grondslag in tegenstelling tegen de historisch-materialistische
theorie en de materialistische inslag in de socialistische
beweging. Men wil geestelijk en zedelijk gedragen wezen.
Men verwerpt dan ook de klassenstrijd-leer om haar
materialisme. Bovendien, omdat men tusschen patroon en
arbeiders overleg, ja overeenstemming mogelijk acht en
dus bij v. de staking slechts als uiterste middel geoorloofd
acht. Eindelijk, omdat men nationaal wil wezen en dus
noch het eigen y olk in twee vij andige kampen deelen wil
noch voor elk dier deelen internationale solidariteit met
klassegenooten meer wil doen gelden dan samenhang met
het eigen yolk.
In den jongsten tijd na den oorlog en midden in de
enorme verwarring en zedelijk en economisch en politiek,
vinden deze algemeene gedachten nu en dan nog een zeer
speciale toepassing.
Zoo acht men voor alle dingen economischen opbouw
1) Bedoeld is S. NESTRIEPKE, Gewerkschaftslehre.
Stuttgart 2 1924, S. 133 f.
2) Zie broch. Die christl. nationale Arbeiterbewegung S. 8 1.; bij
S1VIEENK, V o r het s o c i a l e l e v e n; bl. 58 v. de doelstelling
van het congres 1908.
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onmisbaar en verzet zich dus ten scherpste tegen iedere
staking in vitale bedrijven, ja is bereid om de actie van
de roode terreur en de roode vakbeweging te breken door
de vorming van een „technische Nothilfe"; wat in normale tijden ook door henzelf „onderkruipen" zou worden
genoemd.
Zoo vraagt men zich zelfs af, of men niet zijn politieke
neutraliteit moet laten varen en zich bij het „burgerlijk
blok" moet aansluiten. En of men anders niet een eigen
politieke partij moet gaan vormen, omdat immers de taak
der vakbeweging zoo veel meer-omvattend, zoo wijdsch
geworden is 1 ). Na enkele jaren is hier inderdaad een begin van uitvoering gezien, toen in 1929 een christelijksociale groep zich in den Rijksdag ging vormen met medewerking van christelijke en van sociale kringen 2 ) aan
protestantschen kant.
Bovendien bezint men zich 3 ) op nieuwe economische perspectieven.
Het oorspronkelijke en zuivere doel blijft daar voortdurend wenken: invloed oefenen op de arbeids-voorwaarden. Maar onmiddellijk daarnaast, om niet te zeggen: in
dezen tij d zelfs ietwat daartegenover stelt zich een wijder
en hooger doel.
De verheffing van het duitsche yolk!
1) Zie Bekn. Soc. Econ. Kroniek 1924 IV, bl. 40; Aufwarts van
30 Oct. 1924.
2) Orgaan dier beweging is o.a. Der christliche Volksdienst;
Stuttgart.
3) Zie een broch. van dr. TH. BRAUER, D i e G e w e r k s c h a f t
als Organ der Volkswirtschaft; voorts een rede van
A. STEGRWALD op het congres der vakvereenigingen te Essen in
Nov. 1920; daarover Aufwarts 31 Jan. 1922 en De TO van 5
Nov. 1924.
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Op economisch gebied wordt dan de overtuiging richtsnoer, dat de productie nog gewichtiger is dan de verdeeling; dat dus ook de vakbeweging allereerst moet medewerken aan voortbrenging van goederen, aan de verheffing van het economische volkspeil en dat het vraagstuk
der verdeeling — waarvan o.a. het loonvraagstuk een
onderdeel is — pas daarna aan de orde komt.
Hieruit volgt het streven om samenwerking to zoeken
tusschen patroons en arbeiders. Zij vormen niet per se
twee vijandige kampen en mogen thans minder dan ooit
dit worden. Een arbeids-gerneenschap moet ontstaan en
staking of uitsluiting moeten thans practisch niet voorkomen, al blijft het goed recht daarvan in theorie gehandhaafd.
Ietwat zij-af ligt dan de gedachte, dat de arbeidersstand
als zoodanig mee den economischen opbouw moet schragen
door coOperatie en velerlei, dat op dit zelfde terrein ligt
naast de zuiver-„kapitalistische" structuur.
Op politiek gebied eindelijk ontwikkelen de dingen zich
dan aldus, dat de vakbeweging moet worden ingeschakeld
in het geheele raderwerk van y olk en staat ; terwijl de
politieke staking ten eenenmale veroordeeld blijft.
En aldus wordt de bouw van het y olk het eerste, groote
doel. De arbeiderbeweging wordt v6Or alle dingen
nationaal
In deze richting stevent thans de interconfessioneele
vakbeweging van Duitschland.

46. Met dit alles is echter onze teekening nog niet volledig.
Immers de beide geschetste groepen, de confessioneele
en de interconfessioneele ; anders gegroepeerd: de
arbeiderskringen en de vakkringen ; nog anders: de eene
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interconfessioneele vakbeweging en daarnaast en de
protestantsche en de roomsche arbeidersorganisaties ......
zij hebben elkander gevonden en vormen een federatie 1).
Dat begon in 1903.
Toen — in dagen, dat de sociaal-democratie zich heftig
roerde en dat tevens in christelijken en niet-christelijken
kring veel reactie zich deed bespeuren naast weinig
sociaal gevoel ...... toen sloeg men als sociale christenen,
en sociaal en christenen de handen in elkaar. Men hield
een congres, dat indruk maakte naar buiten en de eenheid
sterkte naar binnen.
In 1907 werd de poging herhaald.
In 1913 zag men to Berlijn het derde Congres samen,
waar 1.340.000 aangesloten leden vertegenwoordigd
waren 2 ) .
De „christelijk-nationale arbeiders-beweging" was gevormd.
Na den oorlog wordt zij dan langzaam-aan al verder uitgebouwd 3 ) .
Daarbij onderscheidt men de terreinen, bevoegdheid,
taak van vakbeweging en coOperatie eenerzijds, van de
stands-organisaties ter ander zijde 4).
Doch beide groepen handelen naar uitvoerig aangegeven
grondbeginselen 5), die het christelijke en het nationale
1) Daarover handelt de reeds genoemde brochure Die christlichnationale Arbeiterbewegung im neuen Deutschland.
2) Zie ook Innere Mission 1914, S. 20 ff.

3) Allerlei in het maandschrift Deutsche Arbeit.
4) Zie broth. 1916, S. 36 ff.
5) Aldaar S. 22-35 de grondbeginselen en S. 39-56 een nadere omschrijving en toelichting daarvan. Eenige belangrijke uitingen zijn
saamgebracht in G. STREITER, Evangelisch-soziale Dokument e. Von Bethel bis Stockholm. Berlin 1926.
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karakter vooropstellen, die daarnaast de economische en
sociale opvattingen, de politieke en maatschappelijke maatregelen uitvoerig omschrijven.
Zal deze organisatie blijvend zijn?
Er is eenige reden om hier te aarzelen. Want ook voor
de vakbeweging wordt thans weder het confessioneele bepleit.
Men kan niet zeggen, dat na den oorlog een nieuwe
„Kulturkampf" ontbrand is. Maar wel heeft de aggressieve
houding der roomsche kerk de verhouding tusschen de
beide confessies verkoeld. En gelijk voor vijftig jaren daardoor de eene christelijke arbeidersbeweging splijten ging1),
zoo vertoonen zich thans verschijnselen, die splijting of
althans een zekere of splintering van de interconfessioneele
vakbeweging kunnen aankondigen.
De Berlijnsche richting 2 ) vertoont zich bij de Roomschen weder nu en dan 3).
In protestantsche kringen moet zelfs op twee bewegingen worden gelet.
In het Rijnland werd met zetel te Wezel in 1922 een
protestantsche vakbeweging gesticht 4 ). In haar Statuten
spreekt zij zich uit voor een protestantschen maar tegen
een kerkelij ken grondslag. Op sociaal gebied bestrijdt
zij zoowel het liberalisme als het marxisme. Zij voert
het pleit voor sociale wetgeving en collectieve contracten.
Zij wil inderdaad zuivere vakbeweging zijn.

1) Zie daarover boven, bl. 164.
2) Zie boven, bl. 169.
3) Aldus o.a. Aufwarts van 1 April 1924.
4) Namelijk: „Verband evangelischer Arbeitnehmer Deutschlands; christlich-evangelische Gewerkschaft".
Christelijk Sociale Studien. III.
12
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Haar invloed is voorshands gering1).
Van andere zijde 2 ) wordt tegen het roomsche karakter
der interconfessioneele beweging stelling genomen. Men
wijst op den drang van de bisschoppen 3 ) , dat de roomschen in de christelijke organisaties zullen treden, worden
deze daardoor niet roomsch ? Men wij st ook op de Internationale politiek van het Centrum, dat zich aan Rome
en niet aan Duitschland orienteert , en roept daartegenover
dan om reformatorisch, luthersch, duitsch, vaderlandsch,,
nationaal optreden.
De samenkoppeling van deze onderscheiden begrippen
doet echter de vraag rijzen, of hier niet iets anders werkt
dan zuiver-protestantsch zuiver-vakbewegings-streven.
Hier klinken politieke en nationalistische tonen, die afvoeren van den klaren vakvereenigings-weg en aan „gele"
beweging herinneren 4).
Maar was hiervan zij : het staat vast, dat de protestantsche idee begint to groeien. Zegt het niet ook iets 5' ), dat
sommige protestantsche arbeiders nog liever „modern"
dan interconfessioneel zich organiseeren? En is het dan
met het oog op de gansche arbeidersbeweging, die in den
1) Sinds Mei 1924 geeft zij een maandblad uit, Evangelischsoziale Warte. De titel is gelijk aan die van een orgaan in Zwitserland, dat eveneens vOcir confessioneele vakbeweging opkomt. ZieSoz. Praxis 18 Jan. 1923; de Gids (C. N. V.) Juni 1925. Sinds
November 1928 heeft men een eersten vrijgestelde.
2) In de Deutsche Werkgemeinschaft van 16 Maart 1924 door
Wilh. Schmidt, die nog in Februari 1923 krachtig veer het interconfessioneele gepleit had.
3) Zie boven, bl. 168 noot 4.
4) Daarover uitvoeriger aanstonds beneden, § 48.
5) Hier volgen wij De Gids (C. N. V.) van Juni 1925, bl. 104
v. naar aanleding van een artikel in het interconfessioneele Zentralblatt der christelijke vakbeweging.
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breeden zin op christelijke basis staan wil, niet geraden,
dat deze arbeiders op confessioneele basis worden georganiseerd ?
Zoo groeit er toch een nieuwe gedachte.
47. Naast de bewegingen, die wij noemden en die alle
een eigen karakter dragen willen in verband met de
wereldbeschouwing, vragen nu nog de organisaties aandacht, die principieel n e u t r a al willen zijn.
Noch het Marxisme — in welken zin dan ook — noch
het Christendom mag hier op organisatie en streven invloed oefenen. Men arbeidt voor de vakbeweging zonder
meer.
Sinds omtrent 1863 vertoont zich dit streven. Vooral
de namen van Hirsch en Duncker zijn aan het eerste begin
verbonden en de organisaties zijn sindsdien nog regelmatig als de Hirsch-Dunckersche aangeduid.
Niet de gewone arbeiders doch beambten en ambtenaren
voelden en voelen zich tot deze beweging aangetrokken.
Men staat op „burgerlijk" standpunt en is dus niet socialist; men voelt zich „radicaal" en is dus niet conservatief.
Intusschen blijft nog immer in den „geest" van dezen
kring iets nawerken van wat bij den aanvang der beweging
ook Schulze-Delitzsch had bewogen. Het is waar, dat
deze 1 ) den nadruk legde op de coOperatie, niet op de vakbeweging der arbeiders. Doch hij kweekte daarnaast en
daarmee gedachten, die ook in een vakbeweging zich
zouden belichamen.
Nuchter en zonder naar grootsche leuzen of voortdrijvende principes to zoeken, Tied hij de arbeiders aan
1) Zie QUACK, Socialisten V. bl. 246;
terfrage I S. 567.

HERKNER,

A r b e i-
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zichzelf te helpen, van de algemeene welvaart het hun
toekomende deel natejagen loch zonder klasse-bewustzijn,
bestrij ding van het kapitalisme en diergelijke.
Zulk een geest nu werkte door, al had hij — gelijk gezegd — op de arbeiders minder vat dan op de beambten.
De ledentallen der beide groepen waren niet groat. In 1925
intusschen vereenigde een organisatie van spoormannen
zich met hen tot een federatie1 ). Het volgend jaar kwam
een fusie tot stand op neutrale basis van den Deutschen
Eeamtenbund en de centrale der duitsche Beambtenorganisaties, die tot lien tijd bij de christelijke beweging was
aangesloten geweest 2 ) .
Zoo verkrijgt toch de neutrale beweging wat meer beteekenis. Hier als elders zijn het vooral de ambtenaren en
beambten, die haar steunen.
48. Ten slotte moeten wij stilstaan bij een verschijnsel,
dat ter nauwernood onder de vakbeweging mag worden
gerangschikt, omdat het naar zijn wezen de vakbeweging
niet dekt of steunt maar deze integendeel poogt te breken.
Toch wordt het hier en daar naast de vakbeweging gesteld, met haar op een lijn geplaatst, als zuivering of
betering van de tegenwoordige vakbeweging aanbevolen.
Wij bedoelen de gele vakorganisaties 9. En dan —
althans in het Duitschland van onzen dag — bovendien
een beweging, die daarmeô zich min of meer laat vergelij ken.
De aanduiding van de kleur is hier, gelijk zoo dikwerf,
1) Onder den naam „Gewerkschaftsring".
2) Zie reeds boven, bl. 172.
3) Zie W. KULEMANN, die Berufsvereine. Jena II 1908.
A. WEBER, der kampf zwischen Kapital and Arbeit.
Tubingen 4 1921. HERKNER, A r b e i t e r f r a g e 8 I S. 246 ff.
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toeval 1 ) . Tooiden de aanhangers zich bij voorkeur met
een gele bloem ? Hebben ze eenmaal de ruiten in hun
vergaderlokaal, die waren stukgeslagen door stakers, gestopt met geel papier ? wij weten het niet.
Maar over het karakter der bedoelde kringen zijn wij
vrijwel ingelicht 2).
Meestal werden ze gevormd na een staking. De patroons
hadden dan behoefte gevoeld aan een groep van „werkwillige arbeiders" 3 ). Zij steunden dus het streven van
arbeiders om tot de vorming van zulk een brigade of
gansch zulk een leger te geraken. Geldelijke steun werd
genoten zoo, dat met 60 cents contributie per jaar en per
lid een organisatie kon worden geleid en gefinancierd.
Groote fondsen werden gesticht door de patroons. De leden
zouden door een eventueele uitsluiting nooit worden getroffen ; zij verbonden zich andererzijds, dat zij nimmer
staken zouden.
Het eerste voorbeeld van dezen aard treft men in
Duitschland aan. En wel bij het begin der twintigste eeuw
te Augsburg. De vereeniging telde het eerste jaar 2100,
weldra 2400 leden. In 1911 waren reeds zes en zeventig
van zulke organisaties bekend met weer dan 100.000 leden.
Twee jaar later was men zelfs tot een getal van 280.000
opgeklommen. Na een half jaar oorlog telde men nog
173.000 leden 4).
1) Daarover HERKNER, a.w. I S. 248; die Christliche Welt van 8
Mei 1913; le Christianisme social 1913, p. 534.
2) Zie dr. K. VORWERCK, die wirtschaftsfriedliche
Arbeitnemer-Bewegung Deutschlands. Jena 1926.
Vgl. Soz. Praxis 17 Maart 1927, Sp. 264 ff.
3) De officieele naam is „wirtschaftsfriedlich"; d.i. dus tegenstanders van iederen maatschappelijken strijd.
4) De geschiedenis en de cijfers bij VORWERCK, a.w. S. 1 ff.,
25 ff., 59.
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Het springt in het oog, hoe weinig sympathiek diergelijke organisaties zijn. wanner de patroons de arbeiders
helpen aan een organisatie-vorm naast en dus tegen de
arbeiders-organisaties, dan dringt daarmede een onzuiver
element binnen. En dat de patroons tit bij de „gelen"
doen, staat wel vast 1). Maar dan is de klassenstrij d weder
ingevoerd doch alleen naar de verkeerde zijde.
Men kan den klassenstrijd loochenen en dus ieder eventueel conflict op zichzelf bezien, zooals de „christelijken"
doen. Men kan hem met de „moder-nen" erkennen doch zal
dan ook de arbeiders alien aan arbeiderszijde moeten
stellen. Arbeiders, die zich a priori aan de zijde der
patroons stellen, aanvaarden daarmede den klassen-strijd
doch nemen positie tegen hun „klasse".
Ware dit niet de bedoeling, dan zouden natuurlijk de
patroons niet steunen. Intusschen dragen wij aldus de
zaak wat al te eenvoudig voor. Hier werkt namelijk meer
dan een element. In den strij d tegen de sociaal-democratie,
then men zeker ook beoogde en allicht zelfs vooral beoogde, ging het ook om nationale en politieke vragen. En
dan kan men zeer wel tegen een bepaalde arbeidersbeweging zich plaatsen zonder tegen arbeiders en arbeidersbeweging als zoodanig positie te kiezen.
Hier ontstaat een onzekerheid, die vooral inzake de
staking blijkt.
Natuurlijk verwerpt men deze; het bovenstaande laat
niets anders verwachten. Men noemt zich dan ook „wirtschaftsfriedlich" in tegenstelling tot al de andere, die
strijd-organisatie of stakings-organisatie geheeten worden 2 ) . En onder deze laatste telt men dan ook de neutralen
1) Zie de aarzelende uiteenzetting bij VORWERCK, a.w. S. 46 ff.
2) Bij VORWERCK, a.w. S. 3: „Kampf- oder Streik-gewerkschaften".
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en de christelijken; hoewel dezen toch de staking niet als
ideaal noch als normaal doch slechts als uiterste middel
somwijlen aanvaarden! Want... zij hebben meer dan eens
schouder aan schouder met de modernen gestaakt1).
Dat doen de gelen dus nimmer. Zeer wel. Maar in hunne
statuten wordt het principieele recht van staking met zooveel woorden uitgesproken 2).
Hier blijft onzekerheid.
Zij is niet de eenige, gelijk vooral na den oorlog is gebleken.
De patroons hebben toen met beslistheid beloofd, dat zij
de „gele" organisaties niet meer geldelijk zouden
steunen 3 ). Men kan vragen, of bij de totaal veranderde
geesteshouding in Duitschland de belofte nog steeds gehandhaafd en nagekomen wordt. Maar zeker is, dat die
belofte een peiler onder het gebouw wegsloeg. Stortte alles
toen in? Waarlijk niet.
Want nu vooral zou blijken, dat de sociaal-economische
zij de allerminst de hoofdzaak was geweest.
Men moet, als men in Duitschland over de „christelijke"
organisaties handelt, ook een beweging noemen, die reformatorisch en luthersch en nationaal en duitsch wil wezen.
Blijkbaar valt de nadruk op de laatste twee gedachten;
gelijk wel sterk blijkt uit de onderscheiden namen, die men
hier voert 4).
1) Aldus VORWERCK, a.w. S. 47.
2) Aldaar S. 12, 14, 15.
3) Den 15 November 1918; ook door VORWERCK vermeld S. 63;
allerlei gegevens in Werkgemeinschaft van 14 Febr. 1926. De overeenkomst, gesloten tusschen 21 patroonsorganisaties en 4 vakorganisaties, heet „Zentral-Arbeitsgemeinschafts-Abkommen".
4) Er is sprake van: Vaterlandische Arbeitervereine. Vaterlandische Arbeitnehmer. Vaterlandische Werkvereine. Deutscher
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Wat wil men dus ? 1).
Men is tegen alles, wat internationaal is of internationaal wil werken. Een Duitscher organiseert zich niet met
anderen, hij is zich-zelf ; een Duitsche arbeider zet zich niet
met een Entente-arbeider rond een tafel. De socialistische
en de interconfessioneel-christelijke zijn daarmee reeds
veroordeeld.
Op politiek terrein is men tegen het Centrum, dat internationaal gevoelt ; tegen de „vervullings"-politiek en tegen
het verdrag van Versailles ; doch vOOr de eischen en wenschen der uiterst-rechtsche, uiterst-nationalistische
groepen.
Men is echter bovendien toch ook nog arbeidersbeweging en moet dus ook sociaal-economisch partij kiezen?
Ongetwijfeld. En hier verzet men zich tegen alles, wat de
gewone vakbeweging wil. Geen democratie, geen collectieve contracten, geen vrijgestelden. Doch alleen organisatie per fabriek of onderneming; en overleg alleen

tusschen den eigen patroon en de eigen werklieden. Telkens scherper verzet het orgaan zich tegen de gansche
idee der vakorganisatie.
Dit alles wordt gekoppeld aan een bepaalde opvatting
Arbeiterbund. Deutsch-nationaler Arbeiterbund. Nationalverband
deutscher Berufsverbande. National-sozialistische Gewerkschaften.
Grosz-deutsche Gewerkschaften. Zie G. SCHMIDT, die deutsche
Arbeiterbewegung. Berlin 21926.
1) Sinds Maart 1924 verschijnt het weekblad Deutsche Werksgemeinschaft, dat deze gansche beweging zeer na staat. In het najaar
van 1925 zou het eerste jaarverslag verschijnen van den „Reichsbund Vaterffindischer Arbeitervereine", die in Maart 1924 is gesticht
en die in September 1925 to Halle zijn eerste groote congres gehouden heeft. Men bedenke hierbij, dat de „Vaterlandische Arbeitervereine" reeds kort na 1880 zijn opgericht en toen zuiver-politieke
kringen vormden; VORWERCK, a.w. S. 20, 63.
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van het christendom. Men is zuiver protestansch en antiroomsch zoo goed als anti-semiet. En tegen het interconfessioneele is men thans ook daarom, omdat tegenover het
Marxisme van de socialistische vakbeweging het algemeenchristelijke niet voldoende kracht vermag te ontwikkelen.
Als theoreticus der gansche bedoelde beweging kan in
menig opzicht gelden een bekende specialiteit op financieel
gebied, dr Bang 1 ) .
Hij wil allereerst idealisme in stee van materialisme in de
beweging en bestrijdt reeds daarom het Marxisme. Hij wil
eenheid van het y olk en dus Been verdeeling van het yolk
in elkaar vijandige klassen, gelijk de geheele vakbeweging
feitelijk doet. Hij wil eenheid in de industrie en dus samenwerking van patroon en arbeiders in de onderneming zonder inmenging van vakvereeniging of collectief contract.
Over de gansche linie derhalve — afgezien van den
politieken inslag 2 ) en afgezien van de bijzondere wijze,
waarop hier het Evangelie wordt gebruikt — een terugkeer tot de individualistische en patriarchale ideeen, die
in den voor-kapitalistischen tijd bekoring oefenen konden
doch die door de industrialisatie zijn onmogelijk geworden ;
die toen moesten wijken voor de vakbeweging, zoo niet de
arbeidende stand door de nieuwe productie-methoden op
het ernstigst zou worden bedreigd.
Daarnaast klinken hier zeker tonen, die door alle christeWk-voelenden zullen worden verstaan. Z66 de leuze, dat niet

1) Zie van hem een rede van Januari 1923 in het maandschrift
Deutschlands Erneuerung over het thema: „durch Werkgemeinschaft zur Volksgemeinschaft". Voorts zijn V olk swir t s c h a f t
u n d V olk stu m. Langensalza 4 1924, S. 81 ff.
2) Op het congres te Halle was o.a. de organisatie „Stahlhelm"
vertegenwoordigd en sprak men zich uit tegen de republiek.
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strijd loch samenwerking het ideaal is en dat een yolk
economisch-sociaal zal verder komen naarmate zoowel de
patroons als de arbeiders met economischen en socialen
blik verstaan, dat zij op elkander zijn aangewezen. Maar
sterke wrijving tusschen de christelijke vakbeweging en
deze „christelijken" en „gelen" blijft er werken.
De beweging is „wirtschaftsfriedlich" ; maar daarin is
niet haar gansche karakter uitgedrukt en de naam:
„vaderlandisch" benevens „sozial" geeft het streven beter
weer 1 ) .
Gelijk in gansch het organisatie-leven staan ook hier
arbeiders, beambten en ambtenaren naast elkander.
De arbeiders hebben dan hun organisatie in den
„Reichsbund vaterlandischer Arbeitervereine," R. v. A.;
gelijk sinds 1923 de naam luidt 2 ). Zij houden het vaandel
der „Werkgemeinschaft" hoog.
De centrale organisatie, die de drie groepen omvat, heet
„Reichsausschusz werkgemeinschaftlicher Verbande" 3).
Uit den naam is met opzet de aanduiding „vakvereeniging"
weggelaten, omdat men zich scherp tegen gansch deze
idee verzet. Maar wel eischt men het recht op om door
regeering en vakbeweging als gelijkberechtigd met de
vakorganisatie to worden erkend — men denke aan adviezen, die de regeering vraagt van arbeiderskringen; aan

1) Aldus VORWERCK, a.w. S. 87 f.
2) Op 20 November 1918 werd de Deutscher Arbeiterbund opgericht, die sinds zijn naam wijzigde. Program en Statuten bij
VORWERCK, a.w. S. 73 f., 82 f.
3) Vroeger „Nationaalverband deutscher Gewerkschaften",
N.D.G. ; opgericht 23 Oct. 1919; Statuten bij VORWERCK, a.w. S.
67 f. Daarna „Nationalverband deutscher BerufsverbUnde. De nieuwe
naam sinds Januari 1926; zie Werkgemeinschaft van 21 Jan. 1926.
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overleg inzake arbeidsvoorwaarden voor een geheel bedrijf
en diergelijke.
De contributie bedraagt 60 cent per week.

49. Wij vleien ons, dat men thans een beeld zich vormen
kan van de onderscheiden richtingen, stroomingen, overtuigingen, die in Duitschland werken op het terrein van
de arbeidersbeweging, met name de vakbeweging.
Een trek echter ontbreekt. Wij hebben geen cijfers gegeven, zoodat de onderlinge getalssterkte en daarmee de
invloed der onderscheiden kringen op het volksgeheel nog
niet kan worden bepaald.
Ten slotte geven wij dus thans eenige cijfers.
Een volledige lijst, die voor elk der richtingen over vele
jaren loopt, bedreigt ons hier echter met verwarring en
om het groote aantal richtingen en omdat in Duitschland
de arbeiders eenerzijds, de bedienden en beambten andererzijds 1 ) naast elkaar worden vermeld. Een sprekend beeld
kan daardoor nauwlijks verkregen worden. Wij geven dus
niet den groei der getallen, die men trouwens gemakkelijk
vinden kan 2 ) ; noch ook een lijst van alle bestaande organisaties 3 ). Maar wij geven de laatste cijfers weer voor elk
der centralen, al en niet verdeeld over arbeiders en beambten. Deze staat geeft tot allerlei beschouwingen aanleiding. Daarna stellen wij toch wel een vergelijking in
met den toestand in vroeger jaren; loch wij kiezen daar1) Heeten „Arbeiter" en „Angestellten".
2) De cijfers regelmatig o.a. in het Reichsarbeitsblatt
en in het
Statistisches Jahrbuch fur das Deutsche Reich. Vroegere gegevens
bovendien in het Jaarboek I. V. V. 1925, bl. 32-40 en 343;
SOMBART,
p r o 1. S oz. II S. 430.
3) Daarovor zie Stat. Jahrbuch 1929, S. 496 f.
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voor slechts drie tijdstippen, zoodat men niet door het
cijfer-materiaal wordt overstelpt.
De jongste statistiek geeft het volgende beeld 1 ) :
Modernen
Christelijken
Neutralen
Syndicalisten
Gelen
Zelfstandigen 2 )
Confessioneelen 9
Totaal

Arbeiders % Beambten % Totaal
%
4.415.689 81.3 415.344 27.2 4.831.833 69.4
720.059 13.3 454.880 29.2 1.174.939 16.9
202.459 3.7 340.553 22.3 543.012 7.8
49.824 0.9
—
49.824 0.7
—
65.561 4.3
65.561 0.9
20.213
0.4 241.834 15.8 202.047 3.8
24.505 0.4
10.000 0.6
34.505 0.5
5.432.749 100 1.528.172 100 6.960.921 100

Het eerst-opvallende is wel, dat de onderlinge verhoudingen heel anders zijn voor de arbeiders dan voor de beambten. De syndicalisten zijn onder de beambten niet vertegenwoordigd, de gelen niet onder de arbeiders. Dit zegt
reeds iets.
Zij, die bij geen enkele centrale aangesloten zijn, halen
0.4% bij de arbeiders maar bij de ambtenaren bijna 16%.
Hierbij zal het wel vooral om de hoogere ambtenaren gaan.
De modernen halen onder de arbeiders 81%, onder de
beambten slechts 27%. Daarentegen vertegenwoordigen de
christelijken onderscheidenlijk 13 en 29%, de neutralen
zelfs 3 tegen 22%. Ook in Duitschland is de actie voor
neutrale beweging blijkbaar meest sympathiek onder beambten en ambtenaren.
Het tweede, waarop wij wijzen, is de invloed en sterkte
der onderscheiden stroomingen in het geheel der 7 millioen
georganiseerde werknemers. wij letten dan op de moder1) Ontleend aan Stat. Jahrbuch, 1929, S. 495.
2) D.i.: leden van niet bij een centrale aangesloten organisaties.
3) D.i.: roomsche en protestantsche kringen.
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nen, de christelijken en de neutralen als de belangrijksten
onder de centralen; de overigen 1 ) omvatten dan echter
ook de zelfstandigen, die niet zich bij een centrale aangesloten hebben.
De percenten zijn aldus:
modern
christelijk
neutraal
overigen

69.4
16.9
7.8
5.9

Het beeld wordt sprekender, wanneer wij nu toch eenmaal een vergelijking treffen met vroegere jaren.
Wij kiezen 1913 en 1923; 1913 als het laatste jaar voor
den oorlog; 1923 als het jaar, dat ongeveer in het midden
ligt tusschen het begin der nieuwe periode en onzen tegenwoordigen tijd.
De cijfers geven dan dit beeld:

modernen
christelijken
neutralen
overigen

1913
71.8
9.6
2.9
15.7

1923
66.4
14.0
5.0
14.6

1929
69.4
16.9
7.8
5.9

De groei der christelijken en der neutralen wordt voor
een belangrijk deel daaruit verklaard, dat de beambten zich
gaande weg centraal zijn gaan organiseeren. Onder hen
is een aantal protestanten, die zich bij den interconfessioneelen kring hebben gevoegd en daardoor zoowel in het
1 ) Omtrent de Syndicalisten vergelijk onze opmerking over dezen,
boven bl. 162 nt. 1.
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geheel het percent der christelijken doen stijgen als oak
binnen den kring der interconfessioneelen den protestantschen invloed vergrooten. Het laatste belemmert uiteraard
de propaganda voor de protestantsche confessioneele organisatie, wijl een van de daarvoor aangevoerde argumenten
al meer vervalt.
Een percent van 17 voor roomsch en protestantsch tezamen blijft niettemin gering, als men bedenkt, dat in den
Rijksdag krachtens het stelsel der evenredige vertegenwoordiging het Centrum — dat misschien de helft der
roomsche kiezers trekt — 12% haalt en daarnaast zich vele
protestanten bevinden, wier aantal niet kan worden gefixeerd, omdat een protestantsche politieke partij alsnog
vrijwel geheel ontbreekt. Daar staat dan tegenover, dat
de socialisten in den Rijksdag 25% der zetels bezetten en
in de georganiseerde arbeidersbeweging bijna het drie
dubbele halen.
Een nauwkeurige beoordeeling der cijfers is voor den
buitenstaander wel haast onmogelijk.

HOOFDSTUK V.
FRANKRIJK.

50. Frankrijk is het vaderland van de syndicalistische
vakbeweging.
Toeval is ook hier niet. Integendeel : de g e e s t e 1 ij k e
en de sociale toestanden —beide aanduidingen
genomen in den breedsten zin — die daar te lande heerschen, verklaren ook het eigen wezen en karakter, dat er
de vakbeweging vertoont.
Beginnen wij met het geestelijke, ingesloten de religie.
Een franschman heeft als karakter-trekken van zijn yolk
aangewezen: rationalisme en spontanateit 1).
Eenerzijds is men overtuigd, dat de rede bij machte is
de toestanden te doorzien, den nood te verklaren, de uitkomst aantebrengen. Andererzijds laat men zich niet binden door de sombere gedachten van een gebonden wil des
menschen of van een noodzakelijkheid j a een noodlot in den
gang der Bingen 2).
Men doorziet en Brij pt aan.
Hier verraadt zich de invloed der roomsche opvoeding 3),
omdat immers de roomsche kerk over den mensch en zijn
1) Namelijk EDM. LASKINE, le Socialisme suivant les
p e u p 1 e s. Paris 1920, p. 91 etc.
2) De schrijver verzet zich hier tegen den duitschen geest: de
„knechtelijke" wil van Luther, het fatalisme van Marx, de noodzakelijkheid bij Hegel.
3) Aldus aldaar p. 94.
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kunnen veel optimistischer denkt dan al wie reformatorisch
gedrenkt is.
De opmerking van den schrijver is mede daarom zoo
merkwaardig, omdat ze zoo zeldzaam zuiver ziet. Of toch
een y olk roomsch dan wel protestantsch gevoelt, hangt
Diet samen met de getalsterkte der kerken of andere uitwendige grootheden loch met de gansche sfeer, die door
eeuwen van opvoeding in een y olk gekweekt is.
In dien zin is Frankrijk een roomsch land, al is misschien
niet meer dan tien percent der gansche bevolking „bon
catholique".
Protestantsch is het in geen geval. Er wordt groote
persoonlijke invloed geoefend door belangwekkende
protestantsche mannen, die in het openbare maatschappelijke leven posten van gewicht bekleeden 1 ). Maar een
werking op de gansche volksziel gaat daarvan niet uit 2)
en kan er ook — gezien de cijfers — niet van uitgaan.
In 1913 telde men op een bevolking van 39 millioen
650.000 protestanten, d.i. 1.5%; in 1925 op 40 millioen 1
millioen protestanten of 2.5%. De toename is vooral te
danken aan Elzas-Lotharingen, dat dan bijna een vierde
1) Zie mijn De christelijk-sociale beweging in
F r a n k r ij k. Utrecht 1914; aantevullen vooral met de artikelen
in het tijdschrift Le Christianisme social sinds dat jaar.
2) Van protestantsche vakbeweging zal dan ook in dit hoofdstuk
niet gerept worden. Het is intusschen belangwekkend, om den leider
van het sociale christendom in Frankrijk, ELIE GOUNELLE in zijn
brochure Ileglise et les problemes economiques,
i n d u s t r i e 1 s et s o c i a u x 1925, p. 42 te hooren uiteenzetten,
dat de Protestanten ten gevolge van hun individualisme meer zouden
voelen voor coOperatie „met den vrijheid lievenden en democratischen
inslag" .dan voor roomsche vakbeweging, die door „hierarchie, clericalisme en klassebewustzijn" gekenmerkt wordt. — Deze uiteenzetting blijft natuurlijk geheel voor rekening van den schrijver.
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van alle protestantsche gemeenten bevat 1 ). In 1929 is
echter het aantal ondanks de toevoeging van ElzasLotharingen weder tot omtrent 650.000 gedaald 2 ). De
volksmassa wordt door deze beweging niet gegrepen.
Wat in de volksziel aan religieuzen invloed aanwezig is,
draagt dus noodwendig een roomsch karakter. Hieruit
volgt echter nog iets anders dan alleen de zoo even genoemde spontanelteit. Het roomsche paedagogische stelsel
vraagt namelijk onderwerping aan priestergezag en
kerk 3 ) . D.i.: de massa wordt eenerzijds niet opgevoed tot
zelfstandig persoonlijk geloof , zij zal andererzijds alle religie verliezen, wanneer zij eenmaal de opgelegde banden
moede is. Dan ontstaat de ontkerstening, die zich voordoet
in de roomsche landen 4 ) . In de politiek ontstaat dan het
anti-clericalisme ; 5 ) in de arbeiderbeweging het anarchisme.
De aangegeven elementen werken nu in het Fransche
1) Namelijk 242 van de 1038; zie Die christliche Welt 1926, Sp.
174. Een overzicht in Guide Protestant. Paris 1929.
2) Zie le Christianisme 1929 no. 42; de oorzaken zijn o.a. het
moeilijke bestaan van diaspora-gemeenten, het duitsch-spreken van
de gemeenten in den Elzas en de algemeen-fransche onverschilligheld omtrent religieuse vragen.
3) Voor het geheele onderwerp zie in mijn De K e r k; deze
Studien 6 II het hoofdstuk over het Kerkgezag.
4) Zie voor dit onderwerp in verband met het sociale leven pater
NOPPEL in Stimmen der Zeit Dec. 1924, S. 185 ff.
5) Men denke aan den uitroep: „Ecrazer l'infame", die niet slaat
op Christus of christendom maar op de kerk en dan nog alleen als
machts-instituut. Voorts behooren hier de scheidingswetten, die zeker
verwerpelijk zijn maar niet onbegrijpelijk; daarover P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, Geestelijke stroomingen. Haarlem

1914, bl. 366 v.v.; B. H. C. K. VAN DER WYCK in Onze Eeuw
1907
II, bl. 210, 369. M. BARZES, „La grande pitie des eglises" in
Revue

des deux Mondes 1 Dec. 1913.
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yolk

to krachtiger omdat dit toch reeds licht-ontvlambaar
en licht-bewogen is, zin heeft voor het avontuurlijke en
door heldenvereering wordt bekoord.
Zoo men aan dit een en ander een zekeren revolutionairen trek mag toevoegen, die dikwerf aan het kleinburgerlijke eigen is 1 ), dan zijn de meeste elementen wel
saamgebracht, waaruit het syndicalisme bestaat en waaruit het zich laat verklaren.
Nu is het klein-burgerlijke inderdaad een karaktertrek
van het sociaal-economische leven in Frankrijk 2 ). Landbouw en klein-industrie zijn overwegend. Van de bevolking
woont nog altoos 53% op het platte land 3 ) 9 terwiji bij de
boeren het klein-grondbezit overwegend is. Ook de
arbeiders-wereld mist het proletarisch karakter. In den
landbouw is werkzaam 41.5% van de bevolking, in de
nijverheid 35.4, in den handel 10.4 4 ). En wel groeit de
industrie ; van 2.591 stoommachines met 34.350 paardekracht in 1840 was men in 1912 geklommen tot 81.620
machines met 3.235.000 paardekracht. Maar in „groote"
bedrijven 5 ), d.i. bedrijven met meer dan honderd arbeiders
1) Daarover H. HERKNER, „Sozial-revolutionare Bewegungen in
der Demokratie" in SCHMOLLER' S Jahrbuch 1909.
2) Zie dr. H. BLINK, Frankrijk als economischgeografisch gebied. Amsterdam 1928.
3) In 1846 bedroeg dit 75.6%, in 1911 was het tot 55.8 gedaald.
BLINK, a.w. bl. 47, 57, 71.
4) Volgens BLINK, a.w. bl. 70.
5) Bij HERKNER, A r b e i t e r f r age 8 II 487 nt deze cijfers;
opgaven na 1906 ontbreken daar. Van alle arbeiders werkten in
percenten in:
bedrijven
1896
1901
1906
1-10 arbeiders
36
32
32
10-100 arbeiders
28
28
27
meer dan 100 arbeiders
36
40
41
Bij BLINK,a.w. geen cijfers ter zake.
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telt men slechts 40% van al de arbeiders uit de geheele
industrie.
51. Nog een element moet worden genoemd ter verklaring van het syndicalisme. Namelijk de enorme achterlijkheid in de regeling van het recht van v e reeniging en vergadering. Hierdoor toch wordt
een beweging, als zij zich toch wil dOOrzetten, gedreven op
anti-wettelijke en revolutionaire baan.
Men zou geneigd zijn om to vermoeden, dat in het vooruitstrevende en vrijheidlievende Frankrijk het recht van
vereeniging sinds vele, vele jaren zeer liberaal zal zijn
gegund geweest.
Het tegendeel is waar 1).
Frankrijk is de bakermat van de felle wetgeving, die
in en na 1791 alle vereeniging en vergadering ook met
name voor arbeiders verbood in gansch West-Europa.
Frankrijk gaf bovendien het aanzien aan het strafwetboek
van 1810, dat in de bekende en straks beruchte artt.
414, 416 vrijwel iedere actie aan arbeiderszijde onmogelijk maakte of ze althans stempelde als onwettig en strafbaar 2).
Doch terwiji in Engeland reeds in 1824 de wetgever
nieuwe wegen insloeg en ten onzent in 1855 de volkomen
vrijheid van beweging was verkregen, ging men in Frankrijk nog ten jare 1834 over tot verscherping van de bepalingen en Borst men eerst ver na de helft der eeuw een
anderen weg inslaan.

1) Zie Kestner, Der Org anisationszwang. Berlin 1912;
S. 313 ff.
2) Over de verwijdering van deze artikelen ten onzent handelen
wij later.
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Ook toen ging het nog uiterst voorzichtig; 1864 en 1881
toonen behoedzame stappen. Pas in 1884 kwam er vrijheid.
Maar — zeer opmerkelijk — ook toen nog werd scherp
gescheiden tusschen arbeiders in het vrije bedrijf en tusschen ambtenaren, beambten, onderwijzers of wie maar in
overheidsdienst zij n.
De laatsten kregen niet het recht van vereeniging en
vergadering. De eersten wel ; maar dan toch zeer beperkt.
Slechts economisch werk is aan de organisaties gegund;
geen politieke actie. En allerlei bepalingen omtrent ledental, administratieven arbeid en diergelijke belemmeren de
beweging. Terwijl een zeer krachtig optreden bijv. in een
loon-conflict nog altij d blijft verboden.
Eerst in 1920 heeft de wet de bewegingsvrijheid verruimd. Maar nog in 1921 is de Centrale der vakvereenigingen bij rechterlijk gewijsde ontbonden, omdat men de
administratieve voorschriften niet scherp had nageleefd
en omdat men zich in politieke actie gemengd had.
Het klein-burgerlijk voelen in Frankrijk kweekt- eigenlijk tegen royaal gegunde bewegingsvrijheid altijd een
ietwat angstig verzet 1).
Intusschen vermoedt men licht, dat vrijheid-willende en
snel-bewogen Fransche arbeiders zich niet laten stuiten
in hun streven door een diergelijke wetgeving. Dus ontstonden vak-vereenigingen voor de wet van 1884; dus organiseerden zij zich en handelden zij daarna veelvoudig in
strijd met het geldend recht. Anti-wettelijkheid en ultra-

1 ) Ook onder de roomsch-katholieken, hoewel de pauselijke Stoel
zeer voor organisatie-leven der arbeiders ijvert en hoewel een r.k.
patroonsorganisatie met 5000 leden bestaat. Zie De Tijd van 9 Febr.
1930 en Maandschrift Int. Chr. Vakv. 1926, bl. 27 v.
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revolutionair willen groeiden daardoor in de arbeiderswereld.
Met de ambtenaren, beambten, onderwijzers is het nog
erger.
Dezen ontvingen ook in 1884 het recht van vereeniging
niet. Maar... zij vereenigden zich, zij dreven vak-actie, zij
voerden anti-militaristische en anti-nationale propaganda;
zij staakten.
En dat als ambtenaren, spoormenschen, ondenvijzers.
De socialistische regeering dorst hen niet of nauwlijks
aan. En van het handhaven der bestaande wet was geen
sprake.
Zoo werkte het ontbindingsproces voort.
Eindelijk heeft in 1924 het ministerie-Herriot aan de
ambtenaren het recht van vereeniging en vergadering geschonken. Doch niet bij een wet maar enkel bij ministerieele circulaire.
Ten jare 1924. In Frankrijk 1).
52. In een aldus gestelde wereld treedt nu voorts
het socialisme op. Natuurlijk ook met eigen karaktertrekken.
Wie de geheele beweging wil bestudeeren, moet echter
teruggaan tot de Fransche revolutie, gelijk Jaures in zijn
beroemde werk doet 2).
Doch dit beduidt tevens voor de toekomst tweeerlei.
Ter eener zij de natuurlijk de beginselen, de ongeloofsbeginselen, die sinds zeg 1750 zoo krachtig en zoo stelselmatig waren verkondigd, waartegen Groen zijn stem zoo
klankvol heeft verheven met de aanwijzing, dat alle posi1) Volgens de Bern. Soc. Econ. Kron. 1925 I bl. 43 zou de
regeering voorstellen, de zaak bij de wet to regelen.
2) Zie J. JAURES, H i s t o i r e socialiste. Paris 1902-1911.
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tieve christenen van iedere confessie in den algemeenen
en historischen zin „anti-revolutionair" moeten wezen, d.i.
zich stellen moeten tegen de beginselen der Revolutie van
1789 1).
Maar aan den anderen kant ontvangt van dat jaar het
socialisme in Frankrijk een sterk nationalen inslag. Want
voor de groote massa van het Fransche y olk is die Revolutie de gebeurtenis zonder wederga. Er is schier geen
andere taak dan de toen verkregen goederen te bewaren
en nader uit te bouwen. Het zal aanstonds blijken, wat
het te beduiden heeft, als een beweging z(56 krachtig het
nationaal besef en nationale willen toespreekt.
Op die eene stralende gebeurtenis volgt dan de tijd van
het zaaien van socialistische ideeen.
Aan laden is het nog niet toe, allerminst aan organisatie. Maar het zaaien heeft plaats, wat ten slotte toch
bepaalt, hoe er straks geoogst zal kunen worden, wat er te
organiseeren wezen zal.
Daar klinkt de stem van mannen als St. Simon, Fourrier,
Proudhon, die alien leefden en werkten in de eerste helft
der vorige eeuw 2).
Zij nemen het op voor de dervers en vestigen de aandacht op hun lot. Zij phantaseeren over allerlei inrichting
voor de groote maatschappij of slechts voor kleine kringen,
waardoor een nieuwe levensdag voor alien rijzen zou. Zij
laten hun gevoel en gemoed werken. Zij roepen om ge1) Bedoeld is natuurlijk zijn Ongelo of en Revoluti e.
2) St. Simon f 1825; Fourrier f 1837; Proudhon f 1865. Over
hen zie QUACK, Socialisten dl II en III passim. Bovendien
L. STEIN, Der Sozialismus and Kommundsmus des
heutigen Frankreichs; 1842. Dezelfde, Die so z. u. k o m m. B e-

wegung. Anhang; 1848. Dezelfde, Geschichte der sozi alistischen Bewegung in Frankreich; 1850.
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meenschapsgevoel, om samenwerking, om associatie. De
later verkondigde idee van den klassenstrijd is hun nog
volkomen vreemd. Maar zij dringen fel aan op het vormen
van een nieuwe wereld.
Zij doen dat ook — en hier noemt men tevens den naam
van Cabet en van degenen, in Wier geest Bakounin weerklank vond — langs fel-anarchistische wegen. Gelijkheid
moet oprijzen en de ongelijkheid moet verdwijnen; door
forsch geweld desnoods, als zij niet anders wijken wil.
Dan wordt de barricade de toevlucht ; dan gelooft men —
met het teekenend kenmerk van zooveel sociale ongeloovigheld — dat de mensch, die bij machte is een chaos te
maken, ook bij machte wezen zal om het Scheppers-woord
„Er zij licht" te spreken......
Beproeft men zulke ideeen in zulk een wereld te brengen
tot organisatie, dan zal deze zich noch door bezonkenheid
doch door organisatorische kracht kenmerken.
Dat blijkt dan ook wel omtrent de helft der vorige eeuw.
Dan komt de daad. In 1848 met zijn revolutie en barricaden en proletarisch sentiment ; in 1871 met zijn commune.
En er worden geheime genootschappen gevormd.
En in allerlei samenzwering zoekt men zijn kracht.
Kleine groepjes vol bruisend leven, met geweldige uitbarsting soms. Doch niet een massa, die bezonken en met
stevigen stap op het wenkende doel aanschrijdt. Toen in
Engeland reeds duizenden arbeiders waren vereenigd in
het regelmatig en practisch werk der vakbeweging, kende
Frankrijk aan rustige organisatorische kracht nog niets.
Komt het straks tot organisatie, dan treedt versplintering na versplintering op. Nu om een nevenzaak, die niet
tot hoofdzaak worden mocht. Dan om zuiver persoonlijke
kwesties.
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In 1879 gelukte het Jules Guesde om allerlei, dat verstrooid was, tot een geheel samen te brengen 1 ). Maar
reeds het volgend jaar begon de splijting. De een beval
voorzichtig beleid aan, de ander het onophoudelijk ontwrichten van het economisch leven; de derde wachtte alles
van den grooten slag, die in de straten moest geleverd
worden. De een hechtte aan beginselen, vooral aan de
leer van Marx; de andere wachtte alles van de aandrift
des gemoeds. Daarnaast stonden de anarchisten, die fel
haatten alles, wat de staats-orde steunde of van haar iets
verwachtte of haar omvormen wilde. En op een kleinen
of stand stonden als onafhankelijken mannen van practischen blik, die iets tot stand wilden brengen en die met
leuzen zoo min tevreden waren als met enthousiaste gebaren; doch allicht werden zij zoo doende opportunist
en reformist.
Het jaar 1905 bracht in deze verwarring en verbrokkeling eenheid. Op den 3den April kwam de eene en eenige
Socialistische Partij tot stand2).
Was er toen eenheid?
Het is belangwekkend om hier allereerst twee onderzoekers te hooren, een Franschen en een Duitschen, die
beiden de vraag ontkennend beantwoorden en beiden op
dezelfde wijze.
Namelijk Laskine en Sombart 3).
1) De partij heette: „Parti ouvrier socialiste". — Over deze
dagen zie QUACK, Socialisten VI, bl. 320; J. B. SEVERAC in
De Socialistische Gids 1923, bl. 961 v.v. Voorts P. Louis, 1'H i stoire du Socialisme frangais.Paris 1911. L. GARRIGUET,
1'Evolution actuelle du Socialisme en France.
Paris 1912.
2) Zij heet: ,le Parti socialiste unifie".
3) Bedoeld is LASKINE, a.w. p. 64 etc.; SOMBART, p r o 1. S o z.
II S. 372.
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Zij wijzen er op, dat de eenheid kunstmatig was en
anti-nationaal. Zij werd gevraagd door het internationaal
georganiseerde Socialisme ; zij werd verkregen door
duitsche Marxistische klanken en ideeen als klassenstrij d
en socialisatie op to leggen. Het was niet echt en zou niet
kunnen tieren. Herkner zegt hier precies het omgekeerde
en meent, dat het eerst in Frankrijk de sociaal-democratische ideeen wortelen konden 1).
Wie heeft gelijk? Eerst de laatste, straks de eerste.

53. De eene partij heeft het jaren uitgehouden; langer
dan men zou vermoeden. Maar in den oorlog heeft zich
de splitsing opnieuw getoond.
In den oorlog koos 2 ) een minderheid voor de internationale idee. Daar klonk het woord, dat door Marx in 1847
was geschreven in het Communistisch Manifest : „De
proletarier heeft geen vaderland". Doch de meerderheid
was nationaal. Zij voelde fransch en patriotisch.
Het zou echter na den oorlog weldra blijken, dat meer
dan alleen dit enkelvoudig vraagstuk hier werkte 3 ). De
verdeeldheid tusschen nationaal en internationaal gevoel
is meer dan een kwestie van patrotisme, van — als men
wil — chauvinisme. Hier werkt ook het beginsel, dat alles
wil vermengen tot een grauwe eenheid, tegenover het beginsel, dat oog heeft voor de eigen taak der afzonderlijke
deelen binnen het eene groote geheel.
Wat dit beduiden kan voor het Fransche socialisme......
het bleek weldra, toen reeds voor het eind van den oorlog
1) Namelijk in zijn Arbeiterfrage II S. 433.
2) Zie LASKINE, a.w. p. 87.
3) Zie SEVERAC, a.w. bl. 1078.
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in Rusland het bolsjewisme zegevierde en toen daar de
begeerte aanstonds oprees, om het gansche internationale
leven nu te dwingen in een gareel en te fatsoeneeren naar
een model.
DeFransche Socialistische Partij had na den oorlog de
eenheid kunnen terugvinden ; want de zoo even genoemde
reden tot splitsing verviel met den vrede. Maar de eenheid keerde niet terug.
Reeds had men in Februari 1920 zich losgemaakt van
de „tweede Internationale"; d.i. van den kring, die de
Marxistische en sociaal-democratische elementen onderling
vereenigt. Toen reeds toonde men dus een neiging in de
omgekeerde richting, dus naar Bakounin en het anarchisme henen.
Maar op het congres van Tours in December van dat
jaar zou pas volkomen van de gisting blijken.
Er waren drie groepen.
Namelijk eerst de Reformisten, die van uit de tegenwoordige kapitalistische orde willen aanwerken op een
socialistische samenleving; die de mogelijkheid erkennen,
dat de maatschappij geleidelijk wordt omgevormd. Die er
voor zijn, dat socialisten met „burgerlijken" in een
regeeringscollege werken en bijv. minister worden; ook
dat de partij met radicale of democratische groepen, die
niet socialist zijn, samenwerkt bij de stembus.
Daartegenover de wasch-echte Revolutionairen, die van
al het genoemde niets willen weten. Maar...... die sinds
de gebeurtenissen in Rusland onderling allerfelst verdeeld
zijn.
Degenen namelijk, die straks Communist zullen heeten;
ze zijn voor onvoorwaardelijke aansluiting bij en onderwerping aan Moscou. Daarnaast de Reconstructeurs, die
de geleidelijkheid der Reformisten verwerpen maar
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niet met handen en voeten zich willen binden aan
Rusland.
Een stemming op het congres te Tours gaf aan de
communisten drie vierden van al de stemmen ! 1). Maar
de verslagenen wenschten zich niet te voegen. Dus trail
de breuk in, die het vereenigend werk van 1905 te niet
deed.
Sinds werkt de groep, die destijds minderheid bleef,
voort als „Part Socialiste". In het algemeen volgt zij de
reformistische lijn, maar in eigen kring is verzet daartegen gaande. Zij is scherp tegen bolsjewisme, communisme, anarchisme. En het zal op den duur interessant zijn
om te ontdekken — wij denken aan Laskine's opmerking —
of hies de echte fransche geest heerscht dan of de marxistische, duitsche, sociaal-democratische geest de overhand
verkrij gt.
Daartegenover staat nu de echt-revolutionaire groep
met het vaandel van den klassenstrij d, met verachting van
alle opportunisme. Hier ontstaat de Communistische
Partij.
Maar zij bloeit niet, al had zij te Tours een overweldigende meerderheid. Blijkbaar zijn de leden minder radicaal dan de leiders , het ledental verloopt 2). Dit niet alleen.
Maar aanstonds bleek in den eigen boezem verschil te
bestaan over de vraag, of men van Moscou uit zich alles
moet laten welgevallen en o.m. de aanwijzingen volgen
1) De stemmen waren aldus verdeeld: niet-aansluiten bij Moscou
397, voorwaardelijk aansluiten 1022, onvoorwaardelijk aansluiten
3208.
2) In 1920
150.000 leden
1924
55.000 leden
1921
131.000 ,,
1928
56.000 ,f
1922
78.000 ,1
1930
40.000 ”
Zie o.a. Het Volk van 4 Maart 1930.

204
moet, die van daaruit worden gegeven voor de Fransche
binnenlandsche politiek.
Hetzelfde verschijnsel dus, dat thans in alle landen zich
vertoont : kankering en ontbinding bij den kleinen groep
van ultra-radicalen, omdat Moscou splitsend werkt.
Een beeld van den gang der ontwikkeling geven reeds de
verkiezingen van Mei 1924 1 ). De vorige had in 1919 plaats
gegrepen onder allerlei onzuivere invloeden en een vergelbking van de uitkomst is dus niet volkomen oirbaar. Doch
zij zegt wel iets in deze cijfers, dat op een aantal van
resp. 530 en 567 kamerleden er behoorden tot de

radicalen
soc. republikeinen
socialisten
communisten

1919

1924

91
40
50
17

140
42
104
29

Dat beduidt dus een belangrijke versterking van de
linksche strooming, een versterking ook van de Socialisten
en de Communisten.
Doch het proces rust niet. De expeditie naar Marokko
in 1925 stelt de Socialisten weder voor hetzelfde probleem :
nationaal zijn en dus tot de radicalen d.i. de burgerlijken
naderen of in geen geval verburgerlijken maar dan het
nationale loslaten en het communisme tegemoettreden.
Bij de laatste verkiezingen, die van 1928 2 ) worden 611
kamerleden gekozen en zijn aan radicalen en zeer radicalen
kant de zetels aldus verdeeld:
1) Zie DE SEVERAC, Soc. Gids 1924, bl. 566.
2) Zie Soc. Gids 1928 bl. 571. De cijfers kloppen niet precies.
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radicalen
soc. republikeinen
socialisten
communisten

1924

1928

140
42
104
29

123
47
101
16

Het communisme slinkt dus, het socialisme groeit niet.
In Februari 1930 had de Socialistische Partij 110.000 leden,
de Communistische 40.000.
54. Hoe staat het met de vakbeweging?
Wij hebben haar de syndicalistische genoemd
en reeds de elementen aangeduid, die mee haar wezen
bepalen.
Thans kunnen wij overgaan tot een nadere omschrij ving 1 ) .
De naam op zich-zelf helpt ons daarbij niet, wiji hij nets
zegt 2 ). Maar de zaak kan scherp worden aangeduid.
Het doorloopend kenmerk is de angst om to „verburger1) Zie P. Louis, Histoire du mouvement syndical
en France. Paris 2 1911. L. GARRIGUET, Le mouvement
syndical revolutionair. Paris 1912. LEON DE SEILHAC,
syndicats ouvriers, federations, bourses du
t r a v a i I. Paris 1902. II. LAGARDA, „die Syndikalistische Bewegung
in Frankreich" in Archiv fur Sozialwissenschaft XXVI, S. 96, 606;
C. CORN'ELISSEN, „Ueber den internationalen Syndikalismus" in
idem XXX S. 148. A. ACHT, der moderne franzOsische
Syndikalismus. Jena 1911. L. PAUL, Geschichte der
Gewerkschaftsbewegung in Frankreich. Stuttgart
1912. Zie voorts QUACK, S ocialist en VI, bl. 350 v.v.;
J. MALLHIEN in Nem Wege, Mei Juni 1914; W. SOMBART, p r o 1.
S o z. I S. 412 ff. Een korte heldere schets van L. JOUHAUX in De
Vakbeweging 1928, bl. 587 v.v.
2) De naam „syndicat ouvrier" beduidt slechts: „vereeniging van
arbeiders".
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lijken", om jets hoe weinig ook van zijn anarchistisch en
revolutionair sentiment in te boeten 1). Vandaar de
angst — zeer opvallend naast hetgeen geschiedt in andere
landen — dat er tusschen vakbeweging en socialisme een
nauw verband ontstaan zou. Ditmaal niet, omdat men
liefst de oorspronkelijke idee der vakbeweging zuiver
wenscht te houden van iedere socialistische besmetting.
Maar juist omgekeerd, wijl het socialisme de vakbeweging
allicht conservatief zou maken.
Want het socialisme werkt politiek ; het erkent het vermogen van het parlement ; het erkent zelfs het goed recht
van den staat.
Niets daarvan in het syndicalisme. Niet van politieke
actie wacht het hell ; zelfs niet van een politieke revolutie.
Want na die revolutie zal er evengoed 'n staat zijn als
daarvoor. Neen, maar de economische actie en zij alleen
moet het doen.
Daarom is men ook anti-militarist en anti-nationaal;
daarom pleit men voor staking door de soldaten en voor
alles, wat het overheids-leven ontwrichten kan. Niet — dat
is nu wel volkomen duidelijk — uit min of meer pacifistischen aandrang, uit zedelijke motieven zooals ze soms
de anti-militaristen drijven; waarvan men immers het
zedelijk karakter kan erkennen, ook al acht men gansch
de streving een fout. Neen, maar men is enkel anti-militarist omdat men anti-nationaal, anti-overheid en antikapitalist is.
In deze lijn ligt, dat men ook voor het sociale leven in
engeren zin nets van de parlementaire actie verwacht.
Geen sociale wetgeving, die immers en den staat en de
tegenwoordige orde stevigt.
1)

Daarover LASKINE, a.w. p. 73 ff. Voor de vroegere geschiedenis

IJZERMAN, a.w.

bl. 102, 311.
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Ook wat men inzake die orde doen zal, is nu duidelijk.
Haar ondergraven!
Dus : Been socialisatie zoeken ; die immers — in welken
zin ook opgevat — altoos een zeker verband legt tusschen
den staat en het economische systeem. Geen collectieve
contracten, die vrede beduiden ; geen strij dkas, die een gevoel van veiligheid geeft. Maar directe-actie ; staking, nu
hier dan ginds ; niet om een economisch doel te bereiken of
een economisch nadeel of te wenden ; maar wilde staking,
eenvoudig om het leven te ontwrichten. Ook staking door
ambtenaren en soldaten ; ook staking in de meest vitale
bedrijven als spoor en telegraaf. Sabotage, d.i.: de slinksche manier om den gang der dingen te verstoren.
Revolutionaire arbeid tot het uiterste.
Dit geheel van vreeselijkheden vormt het kenmerk der
syndicalistische vak-actie.
Zij vindt hare belichaming in de C. G. T. d.i.: „Confederation generale du Travail", gevormd in 1902 door de
samenwerking van vakvereenigingen en arbeidsbeurzen ; de
eene groep nationaal, de andere locaal georganiseerd. De
fusie van 1902 bracht wel eenige verbetering op organisatorisch terrein maar nam de tweeslachtigheid niet weg 9.
In haar Statuten schreef zij aanstonds 2 ) , dat haar actie
los staan zou van elke politieke organisatie ; wat toen de
anarchistische, anti-parlementaire idee belichaamde 3).

1) Zie JOUHAUX, a.w. bl. 588.
2) Zie Soc. Gids 1923, bl. 963.
3) Het kan straks ook iets anders beduiden, zie aanstonds In
1906 was in het zoogen. „Charter van Amiens" de politieke neutraliteit nog eens nadrukkelijk vastgesteld, waardoor in 1921 de Cornmunisten worden belemmerd, als zij de gansche beweging willen
veroveren om haar dan aan de Moscousche politiek te verbinden.
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Tot haar traden kringen toe, die reeds v6Or de wet van
1884 hadden bestaan en dus onwettig geweest waren;
andere, die onderwijzers en ambtenaren organiseerden, in
strij d met de wet; andere, die traden buiten de beperkte
werkings-sfeer, die de wet gunt aan de vakvereeniging.
Natuurlijk ook wettig-bestaande en wettelijk-werkende
kringen.
Zij was destijds de eenige in Franrijk bestaande vakcentrale — de eenige, zooals ook Engeland en Amerika
dat kennen; doch dan hier wel met een zeer geteekend
karakter. Andere kringen bestonden niet of nauwlijks.
En na tien jaar bestaan omvatte zij de helft van alle georganiseerde arbeiders , aan het eind van den oorlog was
dit weder het geval doch toen waren de getallen verdubbeld 1 ) .
55. In den geest der Confederatie was intusschen
langzaam-aan een zekere wijziging ingetreden2).
Men werd bedaarder.
De wilde stakingen, die alle verloren werden, namen
den moed der leden weg en deden het ledental zeer terugloopen. Het besef kwam op, dat meer discipline onmisbaar
1) De getallen zijn:
jaar
georgan.
C. G. T.
1881
60.000
1895
400.000
1907
896.000
1911
1.000.000
450.000
1913
1.027.000
860.000
1918
2.000.000
997.000
2) Zie P. Louis, le Syndicalisme frangais d'Amiens
a S t. Etienn e; 1906-1922. Paris 1924. Voorts J. JOUHAIX, 1 e
Syndicalisme et le C. G. T. Paris 1920; art. in Le nouveau
monde Aug. 1920.
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is, zoo men iets bereiken wil. Parlementaire arbeid h.eette
niet altoos meer vruchteloos of zelfs schadelijk. In 1913
kwamen de leiders reeds tegen den zuiver-syndicalistischen
geest in verzet. En de oorlog voltooide het proces.
Toen namelijk ontdekten ook deze mannen, dat zij een
vaderland hadden en dat de militaire middelen kunnen
dienen ter verdediging van hooge waarden. Dies slonk het
anti-militarisme.
In 1918 was het proces voltooid. Men dacht over socialisatie en was voorstander geworden van collectieve contracten 1 ) .
Men was „verburgerlijkt".
Het is natuurlijk de vraag, of hier het gezond verstand
getriumfeerd had dan of een vreemde — zeg een duitsche
— geest zich over de fransche heen had uitgebreid.
Zeker is ook het laatste waar; d.w.z.: er werkten binnen
de eene beweging nu twee richtingen. En na den oorlog
bleek dit al klaarder, totdat het tot een breuk kwam.
Maar toen de breuk er eenmaal was, kwam het proces
daarmee toch niet tot stilstand. Ook hier oefende Moskou
zijn verdeelenden invloed; zoodat drie stroomingen zich
verrieden: de vroeger syndicalistische, die nu nationaal is
geworden ; de kring, die de voortzetting heeten kan van
de oorspronkelijk-syndicalistische idee ; de russische.
De congressen sinds 1919 vormen een beeld van groote
verwarring, terwijl natuurlijk elke groep zich bewust is,
aan den oorspronkelijken opzet getrouw to blijven.
Wat beduidt b.v. de anti-politieke zinsnede in de
Statuten der C. G. T. ? 2 ). Thans wordt verzekerd, dat men
1) Velerlei over de socialisatie in Nouveau Monde, 1920 p. 1936.
2) Daarover een interview van J. JOUHAIX, den secretaris van de
C. G. T. in Het Volk van 31 Juli 1919.
Christelijk Sociale Studien. III.
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nooit anti-parlementair is geweest doch alleen heeft bedoeld, dat de vakbeweging zich van haar speciale economische en niet-politieke taak bewust moest wezen.
Reeds op het congres van September 1919 to Lyon brak
de strijd uit 1 ). Zou men zich aansluiten aan den Internationalen vakkring van Moskou ? Zoo ja, dan zou men scherp
gaan in de lijn van Bakounin en tegen de Amsterdamsche
„moderne" en Marxistische centrale zich keeren. Maar
tevens het zeer nauwe verband aanvaarden, dat in Moskou
tusschen de politiek en de vakbeweging gelegd werd. Het
eene is even zuiver fransch als het andere anti-fransch
is. Wat nu?
Te Orleans in October 1920 koos de meerderheid voor
Moscou partij 2 ). Maar ten eerste zegt het stemmental
weinig omtrent de werkelijke stemming, die onder de leden
heerscht 3 ). Ten tweede was men zich niet zuiver bewust
van wat men verstond onder „aansluiting" aan Moscou.
En nog klonk , toen ten congresse een ernstige stem, die
tot eenheid maande 4 ). De toestand was nog niet duidelijk.
Doch Rijssel bracht in Juli 1921 de feitelijke scheiding,
die met Kerstmis haar compleete beslag kreeg en 1 Januari
1922 in werking trad 5 ). Naast de C. G. T. stond toen de
C. G. T. U. d.i. : „Confederation du Travail Unitaire." De
eerste wordt gestevigd, doordat de beproefde leiders haar
1) Over dezen strijd zie vooral de werken van P.

Louis en ST.

LEON.

2) Zie De Vakbeweging 1921, bl. 207 v.v.
9 Er wordt namelijk gestemd per organisatie en niet per lid
of per ledental. De verhouding der stemmen was 1479 tegen 602
4) Vooral JOUHAUX drong op eenheid aan.
5) Zie Soz. Praxis 1922, Sp. 382; Bekn. Soc. Econ. Kron. 1923
II bl. 44. Vooral ST. LEON, Les d e u x C. G. T.; syndicalisme et
communisme. Paris 1923.
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trouw blijven. De andere staat zwak door den fellen strijd
in eigen boezem tusschen de felle syndicalisten, die den
bond met Moscou en de politiek p aten, en de aanhangers
van Moscou zonder meer.
De macht der feiten drijft de C. G. T. almeer weg van
de vroegere inheemsche fransche wegen: thans is men
vOcir sociale verzekering, vOOr verplichte arbitrage, v6Or
vakopleiding der arbeiders. En men wordt zelfs nationaal
in dezen zin, dat bestuurders deelnemen aan officieel van
de regeering uitgaande plechtigheden 1).
Daartegenover staan de communisten met de echtsyndicalisten. Doch ook deze splijting is niet voldoende.
Als men in Juni 1922 zijn congres houdt te St. Etienne,
kampen er vier richtingen onderling : communisten, revolutionaire syndicalisten, zuivere syndicalisten, anarchisten 2 ) .
Maar een zekere consolidatie wordt weder bereikt, als op
1 November 1924 uit de C. G. T. U. de syndicalisten uittreden en een eigen centrale vormen, die zich gaat aansluiten bij Berlijn 3 ) .
Dan zijn er dus drie kringen binnen de vakbeweging te
onderscheiden, die elk tevens deel uitmaken van een internationale organisatie: het C. G. T. met Amsterdam, het
C. G. T. U. met Moscou, de „Syndicalisten" met Berlijn.
Aldus is de toestand sindsdien gebleven.
Natuurlijk heeft het niet ontbroken aan pogingen om
tusschen de drie een zekere toenadering te bewerken 4).

1) Aldus het Bulletin der christelijke internationale Vakbeweging
1925 II bl. 27 v.
2) Deze onderscheidingen zijn van De Tribune.
3) Zie Bekn. Soc. Econ. Kron. 1924 IV, bl. 40. Voor de voorgeschiedenis idem 1923, IV bl. 50.
4) Zie o.a. Soc. Ec. Kron. 1925 II bl. 33.
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Maar deze zijn niet geslaagd 1 ). Omgekeerd roert zich in
het C. G. T. U. weder een minderheid, die het nauwe verband met de politieke Communistische Partij verwerpt en
voor het Vakverbond volledige autonomie vergt ; ja komt
het zelfs tot een nieuwe splitsing 2 ). Maar deze kan het
algemeene beeld van drie revolutionaire organisaties binnen de Fransche vakbeweging niet verstoren.
Het ligt voor de hand, dat door al dezen onderlingen
strijd in den kring dergenen, die principieel toch eigenlijk
geestverwanten zijn, de werfkracht wel zeer moest verkleinen.
Men lette slechts op de cijfers. Ze zijn niet met volkomen
zekerheid vast te stellen 3 ) ; maar een vrij betrouwbaar
beeld is toch te verkrijgen.
Het C. G. T. omvatte voor de splitsing in:

1918
1919
1920

997.000 leden
1.364.000 ,,
1.015.000 ,,

In dezen teruggang verraadt zich reeds de terugslag van
1) Toch zegt het waarschijnlijk weder iets in de richting van de
algemeen-anti-parlementaire gedachte, dat bestuurders van het
C. G. T. geen kamer-candidatuur mogen aanvaarden; zie Soc. Ec.
Kron. 1927 IV bl. 56. Overigens sprak het Congres van het C. G. T.
te Parijs in Augustus 1925 met 3936 tegen 437 stemmen uit, dat de
eenheid moet worden verkregen niet door fusie maar door terugkeer
van de uitgetredenen naar het C. G. T.
2) Zie Soc. Ec. Kron. 1929 III bl. 55 en 1929 IV bl. 78; de
Tribune 18-23 Sept. 1929. De minderheid, die voor autonomie pleitte,
verkreeg 200 van de 1700 stemmen.
3) Alle opgaven loopen uiteen. Wij raadpleegden SOMBART, p r o 1.
S o z. II S. 431; de Vakbeweging 1921 bl. 207; de Tribune van Mei
1922; de persberichten van het I. V. V.; de Stand der vakbeweging,
uitgave Centr. Bur. Stat.
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het gistings-proces. Weinig jaren later vertoonden dan de
cijfers dit beeld:
C. G. T. C. G. T. U.
1927
1928
1929

605.200
605.800
647.500

525.000
525.000
500.000

Synd.
12.000
12.000
8.000

Dit beteekent, dat men in 1929 tezamen 1.155.000 leden
besomt dus nog niet het getal haalt, dat voor tien jaren het
C. G. T. alleen ornvatte. En dit zelfs ondanks de toetreding
van nieuwe kringen 1).
Invloed van beteekenis oefent deze linksche vakbeweging in Franrijk dan ook niet.
56. Naast deze beweging, zoo bedenkelijk in haar geest
en zoo onmachtig door haar onderlinge verdeeldheid, staat
nu echter sinds 1919 een eigen c h r i s t e l ij k e vakcentrale.
Dat ,,christelijk" hier zuiver-roomsch beteekent ligt voor
de hand, gezien het gering getal protestanten in
Franrijk 2).
Maar de christelijke, d.i. roomsche beweging is er en
zij doet van zich hooren.
Aanvankelijk was zij zwak 3 ). Het organisatieleven is in
Frankrijk nergens sterk ontwikkeld, ook niet in roomschen
1) Zoo hebben in Augustus 1925 de onderwijzers zich aangesloten,
die zich sinds 1924 wettig kunnen organiseeren. Dat deze ambtenaren zich bevinden binnen een revolutionaire en in feite nog
syndicalistische centrale, doet overigens de vraag wel opnieuw belangwekkend worden, hoe de vakbeweging in Frankrijk zich politiek
en nationaal ontwikkelen zal.
2) Zie hierbij boven bl. 192 v.
3) Zie een correspondentie in De Tijd van 28 Jan. 1923.
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kring. Tot de eerste groepen, die zich vormden, behoort
wel die van de vrouwelijke arbeiders, die in 1902 tot stand
kwam 1 ). Men verdeelde aanstonds in drie groepen:
fabrieksarbeidsters, kantoorbedienden, onderwijzeressen.
In 1909 werd het geheel omgezet in een federatie, die in
1917 wettelijk erkend werd 2 ). In 1920 telde men 150.000
leden, waaronder echter slechts 182 fabrieksarbeidsters.
Deze arbeid, die in Parijs was begonnen, is tijdens den
oorlog op meerdere plaatsen nagevolgd. Andere kringen,
die de vakorganisatie zeer nabij komen of geheel met haar
samenvallen, werden eveneens gevormd.
En op 1 November 1919 kwam de christelijke Centrale
tot stand.
Zij groeit mede door de oneenigheid en de verzwakking
bij de C. G. T., gelijk van socialistische zijde rondweg
erkend wordt 3).
Regelmatig wordt gebouwd aan den organisatievorm en
wordt gezocht naar versterking der innerlijke kracht.
Haar grondwet vindt de Federatie, gelijk zich wel niet
anders wachten laat, in de encycliek Rerum Novarum.
Wat haar invloed naar buiten aangaat, is opmerkelijk,
dat bij de verkiezing voor arbeidsraden in 1925 de Christelijken vrij wat meer stemmen uitbrachten dan de
C. G. T. 4 ) . Haar ledental moet ongeveer aldus vastgesteld
worden 5 ) :
1 ) De organisatie heette: „Federation des Unions de syndicats
professionels ferninins."
1) Zie het Bulletin der christelijke Vakbeweging 1923 no. 3.
2) Zij heet: „Confederation francaise des travailleurs chretiens."
3) Zie De Vakbeweging 1921, bl. 209, 218.
4) Aldus het Bulletin der christelijke vakbeweging 1925, bl. 80.
6 ) Zelfde bronnen als boven bl. 212 noot 3. Benevens Bulletin
I. C. V.
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November
Mei
Mei
Januari
f/
/f

1919
1920
1921
1923
1925
1928
1929

90.000
140.000
129.000
125.0001)
101.300
101.600
101.800

Aldus naast de onderscheiden syndicalisten de christelijke organisatie.
Geheel volledig zijn wij intusschen ook nu nog niet. Er
moet tenslotte een enkel woord gezegd worden over
de „gele" vakvereenigingen, die evenals de
„christelijke" naast of tegenover de „roode" opgericht zijn.
Er is echter tusschen deze twee weder een wezensverschil te constateeren. Terwiji de christelijke vakbeweging
echte vakbeweging wezen wil, werkzaam in het belang van
den vierden stand, moet men van de gelen zeggen, dat zij
een ander doel nastreven 2).
Hier is een z66 krachtig bestrij den van de methoden der
vakbeweging aanwezig, dat eigenlijk de vakbeweging zelf
aangetast wordt en men eigenlijk terug wil tot den tijd
vOOrdat de arbeiders geleerd hadden zich te organiseeren.
Nog slechts een stap en men staat voor dien afkeerwekkenden vorm, waarbij de patroons met groote sommen
deze kringen steunen om altoos van „werkwilligen" zeker
te wezen.
Naar het schijnt, is Frankrijk het vaderland der gele
organisaties. Begrijpelijk, omdat de ellendige syndicalis1) In dat jaar 240 organisaties in 104 steden.
2) Voor naam, wezen en literatuur zie bov en, bl. 180 v. Bovendien
LATOUR-FOZS, „die gelben Gewerkschaften in Frankreich" in
Jahrbileher fur National-Oekonomie. Jena III F. XXXVI, S. 11 ff.
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tische geest door reactie het andere uiterste opriep. De
getallen geven intusschen niet den indruk, dat wij met een
beweging van groote beteekenis to doen hebben. De
„Federation nationale du Travail" telde immers in 1920
en 1921 telkens omtrent 93.000 leden 1 ). Bij de verzwakking echter van de syndicalistische beweging en de nietgroote kracht der christelijke oefent allicht ook zulk een
kring toch invloed.
Eenigen indruk daaromtrent verkrijgt men overigens,
wanneer men de cijfers der onderscheiden organisaties 2)
samenbrengt en onderling vergelijkt 3 ) :
C. G. T. Amsterdam
C. G. T. U. Moscou
Syndic. Berlijn
Christelijken
Gelen

647.500
500.000
8.000
101.800
93.000

is dus niet gerekend met de locale dn regionale
organisaties, die niet centraal verbonden zijn en die in
1919 het totaal van alle georganiseerden op 2 millioen
brachten. Is dit cijfer sindsdien weinig gewijzigd, dan
geven de cijfers in percenten uitgedrukt dit beeld:
Hierbij

Drie Syndic. groepen
Christelijken
Gelen
Overigen

53%
5„
4.8„
37.2 „

1) Latere opgaven ontbreken.
2) Er bestaat ook in Frankrijk een organisatie van hoofdarbeiders,
de C. G. I.; d.i.: Confederation generale des intellectuels. Maar deze
werkt meer voor studie-doeleinden, nationaal en internationaal, en
behoort klus niet tot de eigenlijke vakbeweging.
3) Daarbij schatten wij de „gelen" op hun cijfer van 1921.
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Let men de „overigen" ter zij de en let men, slechts op
de centralen, dan wordt het beeld aldus:
C. G. T.
C. G. T. U.
Syndic.
deze Brie samen
Christelij ken
Gelen

48 %
37 „
0.6 „
85.6 „
7.5 „
6.7 „

Zoodat de syndicalisten binnen den kring der centraalgeorganiseerden van wel zeer overwegende beteekenis zijn.
Gelijk reeds opgemerkt werd, is echter de invloed op het
volksgeheel daaraan allerminst evenredig.

HOOFDSTUK VI.
RUSLAND.

57. Tot voor weinig jaren zou er geen reden zijn geweest, om een apart hoofdstuk te wijden aan de russische
vakbeweging.
Want dit land was voor geen enkelen geest der vakbeweging typisch of classiek.
Wie de landen bestudeerd heeft, die wij doorwandeld
hebben, die heeft Ai de typen voor den geest ; die ziet ze
in grijpbare gestalte voor zich.
Alle ; ook het type, dat voor Rusland het kenmerkende is.
Want dit ware het syndicalisme ; doch daarvoor is Frankrijk de classieke bodem.
In volksziel, in economischen toestand, in anarchistische
ideeen is Rusland de metgezel van Frankrijk ; en dan zelfs
de ietwat achterlijke metgezel.
Doch in de laatste vijftien jaren vertoont zich in Rusland een eigen nieuwe vorm en geest der vakbeweging,
zoodat wij thans aan dit land eigen aandacht schenken
moeten.
Wij zullen soms een paralel van Frankrijk vinden en een
enkele maal moeten herhalen, wat reeds is gezegd.
Maar ook dan zal het beeld hier eigen trekken vertoonen.
Wij beginnen met het land te bezien 1).
Daarbij bepalen wij ons tot het tegenwoordige Rusland,
1) Zie S.R. STEINMETZ, De nationaliteiten in Europa.
I Zuid- en Oost Europa. Amsterdam 1920. Vig. H. BLINK in Tijdschrift voor economische Geografie van April 1924 en later.
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voor zooveel het in Europa ligt, in zijn begrenzing sinds
den vrede van Brest Litowsk in 1917 1).
Aziatisch Rusland laten wij dus buiten beschouwing.
Met zijn 35 millioen inwoners beduidt het weinig tegenover
de 150 milioen in Europa ; bovendien zijn economisch gesproken de toestanden daar zeer achterlijk.
Anders staat het met de afgesnoerde stukken in Europa.
Deze hadden en hebben een belangrijk dichte bevolking,
bovendien beteekenisvolle industrie en veel grondstoffen2).
Door het verlies van deze streken is dus het agrarisch
karakter van het tegenwoordige Rusland nog meer geaccentueerd 3 ). En ieder weet, wat dit beteekent voor de ontwikkeling der arbeidersbeweging en voor de toepassing van
het socialisme. Waar het kapitalisme, de industrialisatie
zich niet of nauwlijks vertoonen, verkrijgen en arbeidersbeweging en socialisme een eigen kleur ; gesteld namelijk,
dat ze ontstaan, wat op zichzelf niet eenmaal natuurlijk is.
De verhouding tusschen de bewoners van het land en
van de stad blijft zich in de laatste jaren vrij gelijk. Tegen
14 pct. stadbewoners staat 86 pct. voor de bevolking ten
platten lande.
De verhouding dagteekent van den tijd der industriali1) Zie B. RAPTSCHINSKY, De g e s c h i e d e n i s van de r u ss i s c h e r e v o l u t i e. Zutfen 1930; blz. 164, 335 en passim.
2) Rusland verloor bij den vrede van Brest Litowsk van zijn:
bevolking
26%
akkerland
27 „
oogst
32 „
spoorwegnet
26 „
industrie
33 „
ijzerproductie
73 „
steenkoolproductie
75 „
3) Zie W. MANTNER, der Bolschewismus. Stuttgart 1922,
S. 36 ff. met veel gegevens ook uit vroeger tijd.
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satie, dien men van 1880, beter nog van 1892 kan
dateeren 1 ). Spoorwegen werden aangelegd. De industrie
verkreeg daardoor een kans. En vooral in Moscou, in
Petersburg, in het gebied van den Don begonnen zich de
groot-ondernemingen te ontwikkelen en begonnen de
massa's der industrie-arbeiders saam te stroomen. Lenin
besomde voor 1913 een getal van 15 millioen arbeiders 2 ) .
De toestanden voor den arbeidenden stad waren er
gelijk overal, waar het industrialisme optreedt en waar
het niet door sociale wetgeving eenerzijds, door vakbeweging aan den anderen kant wordt gebreideld.
Maar van regelmatig krachtig verzet bij de arbeiders
was even weinig sprake als van rustig-stevige vakorganisatie.
De Russische massa is onderworpen; behalve de
weinigen, die met groote roerigheid alle touwen scheuren
willen.
Zelfs op politiek terrein is de ontwaking nog jong 3 ) .
Men kan haar stellen omstreeks 1905 na den ongelukkigen afloop van den oorlog met Japan. Een revolutie brak
uit ; een „doema" als volksvertegenwoordiging spleet het
zuiver autocratisch stelsel. Maar de beweging zette niet
door 4).
Eerst de wereld-oorlog bracht nieuwe roering en bracht
1) Zie MANTNER, t.a.p.; J. G. VAN DILLEN, De r u s s i s c h e
rev o 1 u t i e. Amsterdam 1919; bl. 36 v.v.
2) In zijn Staat en revolutie. Amsterdam 1919. In 1928
werd officieel het aantal inwoners op 150 millioen, het aantal
erkende „proletariers" op 32.5 millioen geschat.
3) Zie VAN DILLEN, a.w. bl. 42 v.v.; MANTNER, a.w. S. 71 ff.;
RAPSCHINSKY, a.w. passim.
4) Een gewichtige studie over het geheele onderwerp door MAX
WEBER in het Archiv fir Sozialwissenschaft. XXII 1905 S. 234 ff.;
XXIII 1906 S. 165 ff.
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toen in pijlsnelle vaart al de veranderingen, die wij ons
herinneren.
De Maart-revolutie van 1917 breekt uit en brengt de
radicalen aan het bewind. Er is een groot enthousiasme,
dat de nieuwe wereld inwacht. Maar links van de radicalen
staan zij, die verder voortdringen willen. Tegenover de
Sovjets, de raden uit arbeiders en soldaten gevormd, staan
de radicalen als reactionair. Bolsjewiki en Mensjewiki
worstelen om de leiding te grijpen, zij doen het met wisselende kans. Totdat in Juli Lenin een opstand weet te
verwekken, die zich taai doorzet ondanks allen tegenstand.
De 7de November 1917 wordt de dag der revolutie door
het Bolsjewisme. De Sovjets verkrijgen de volkomen
leiding. Het alrussisch congres der Sovjets wordt gevormd;
de dictatuur van het proletariaat wordt ingevoerd met al
de vreeselijkheden, die ons nog immer sidderen doen 1).
Op 16 Januari 1918 werd de Socialistische Federatie van
Sovjet Republieken gevormd. Met nog enkele kleinere
groepen vormen zij het huidig Europeesche Rusland onder
een politieke leiding van geheel eigen structuur 2).
Opmerkelijk is het echter, hoe zeer hier het politieke, het
sociale en het economische dooreen gemengd is, op elkaar
inwerkt, van elkaar afhangt. Men kan het politieke
systeem der Sovjets niet teekenen zonder de sociale en
1) Voor het Bolsjewisme in het algemeen zie F. VON WIESER e.a.,
Der Staat, das Recht and die Wirtschaft des
B o 1 s c h e w i s m u s. Berlin 1925. Bovendien K. KAUTSKY, D i e
Diktatur des Proletariats. .0 .ver zijn gruwelen is
RAPTSCHINSKY vol soberen ernst.
2) Volgens de telling van 17 December 1924 beslaat de S. F. S. R.
19.757.953 K.M. 2 en telt zij 100.858.000 inwoners; d.i. 90% van den
grond en 70% van de bevolking, die thans Europeesch Rusland
vormen.
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economische lijnen optenemen in het beeld. Er is ja dictatuur van het proletariaat en er is extreem socialisme.
Maar daarmede is niet alles gezegd; eerst de schets van
het socialisme als sociaal-economisch begrip en van de
vakbeweging als sociaal-economische beweging geeft van
het geheel de noodzakelijke teekening.

58. Het socialisme heeft in Rusland van den aanvang
of sterke eigen trekken vertoond.
Het wordt geboren in het brein van een anarchistisch
denker: Bakounin 1 ). Voor zoover het aansluit aan de
feitelijke toestanden, verkrij gt het geen stempel noch een
werkingssfeer via de groot-industrie, doch alleen via het
lot der breede boerenbevolking. Een belangrijk deel der
beweging wordt echter door intellectueelen en idealisten
gestuwd.
Zoo vaak zich waarlijk iets in de volksmassa ging bewegen, stond het autocratisch bewind gereed om alles
aanstonds neer te drukken. Dan vluchtten aanhangers naar
het buitenland, maar zetten daar hun actie voort 2).
Zoo is er een beweging gegroeid vol uiterst revolutionaire trekken. Men verwerpt ieder gezag en poogt van
zijn kant de tyrannen neer te drukken. Het theoretisch
anarchisme gaat met het practisch anarchisme gepaard.
Wilde studeerkamer-theorieen dwalen rond, vlammende
idealen lokken.
Voeg hierbij den aard van het Russisch yolk.
Waar van de mannen 70, van de vrouwen 90 pct. analfabeeth zijn, althans tot aan de revolutie waren, verstaat
1) Zie
2) Zie

QUACK,

Socialisten VI 3 bl. 1-159.
A r b e i t e r f r a g e 8 II 509 ff., 579 ff.

HERKNER,
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men reeds hierdoor, hoe licht-ontvlambaar de verbeelding
wezen zal en hoe weinig de droomen zullen worden gebreideld door rustig bezinnen.
Het utopistische, dat daarrnee reeds gegeven is, wordt
nog versterkt door de trekken van kinderlijkheid en van
mystiek, die men zeker niet mag overdrijven 1 ) doch die
even zeker kenmerk van de Russische volksziel zij n.
Wilde fantasie, kinderlijk verwachten, felle daad ...... ze
dragen en vullen de anarchistische idee, die de kern uitmaakt van dit socialisme.
Komt het tot organisatie, dan verscherpen deze trekken
zich nog.
Het eerst moet daarvoor wel genoemd worden de beweging onder de studenten, die kort na 1860 zich openbaarde. Zij werd neergeslagen ; maar er mokte iets
voort 2).
In den kring der boeren luistert men naar wat mannen
als Fourrier en Proudhon hebben gedroomd. Zal het zich
niet weldra langs vreedzamen weg realiseeren? Zoo het
toeft, dan schieten revolutiegedachten op en slaat de beweging om in fel en bitter streven, dat bloed noch tranen
sparen wil en van het historisch-gegroeide niets wil beh ouden.
De groep der sociaal-revolutionairen is geboren.
Daarnaast vormt zich de sociaal-democratie.
Zij leeft uit Marxistische ideeen maar dan z(56 als zij
worden opgevangen door de massa der industrie-arbeiders
en zooals zij alleen binnen de groot-industrie zuiver groeien
kunnen.
1 ) Tegen deze overdrijving waarschuwt VAN DILLEN, a.w. bl. 35
nt met de opmerking, dat sommigen ten onrechte den pathologischen
Dostojewsky voor het type van een Rus houden.
2 Daarover QUACK, t.a.p.
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Sinds omtrent 1890 groeit zij dus.
Maar in haar midden werkt een splitsing.
De eene helft gelooft echt-Marxistisch, dat de nieuwe
maatschappij slechts te voorschijn kan breken, wanneer
het kapitalistisch ontwikkelingsproces is voltooid. In Rusland is dit nauwlijks aangevangen; dus toeft het socialisme nog jaren en zal het thans de roeping wezen der sociaaldemocratie om krachtig maar behoedzaam bij wege van
den klassenstrijd voort te werken in de richting van de
nieuwe wereld.
Aldus de mensjewiki.
Maar de andere groep, de bolsjewiki — met name onder
leiding van Lenin — verwerpen de behoedzaamheid; zij
verwerpen ook de noodzaak om te wachten, tot de maatschappij is rijp geworden in Marxistischen zin — de vrucht
kan weldra geplukt worden.
Het verschil tusschen de beide groepen wordt verscherpt
door den oorlog. Ook hier — gelijk in bijna alle landen —
wordt de sociaal-democratie geteisterd door de vragen, die
nationaal en internationaal beide de oorlog aan de politieke
partijen stelt.
Eindelijk zegeviert het bolsjewisme volkomen, een beweging nu van eigen natuur; terwijl de sociaal-democratie
in het kamp der mensjewiki een onderdrukt en moeilijk
bestaan voortsleept.
Wat is die eigen natuur, waarop wij deelen ? 1).
Wij kunnen het antwoord geven door antwoord te geven
op een andere vraag, doch die zich als van zelf opdringt en
dan ook stelselmatig wordt gesteld. Deze namelijk : waar nu
de zuivere geest van Marx thans te vinden is ; in Rusland
1 ) Over het Bolsjewisme zie HERKNER, A r b e i t e r f rage 8 II
S. 622-645; het artikel is van CH. LEUBUSCHER, Voorts DIEPENHORST, Socialisme bl. 173-265.
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Of in Duitschland, bij het bolsjewisme of bij de sociaaldemocratie ? 1).
Beide kringen beroepen zich op den grootmeester ; beide
willen gelden als echt-orthodoxe Marxisten. En...... zij
bekampen elkaar op ongedacht felle wijze ! Dit niet alleen;
maar in vroeger jaren zijn de Duitsche Marx en de Russische Bakounin elkanders bittere vijanden geweest in
een kamp, die niet eindigen wilde, totdat een der twee,
Bakounin, verslagen was.
Regeert de geest van Marx nu toch in Rusland!?
Men zal het wel aldus mogen zeggen, dat het Bolsjewisme den eersten oudsten Marx nog kent ; dien van het
„Communistisch manifest", den fellen klassenstrij d en de
dictatuur van het proletariaat. Maar het heeft de latere
ontwikkeling van Marx niet meegemaakt en in stee daarvan zich Russische, utopistische, anarchistische, agrarische elementen toegeeigend.
Hier is een vermenging van Marx en Bakounin, die
zeer wel past bij den russischen geest. En waaruit het
twintigste-eeuwsche communisme wordt geboren, dat
gansch andere trekken vertoont dan wat in 1848 met den
toen zeer wij den naam „communisme" aangeduid werd.
Plotseling wordt het socialisme volkomen verwerkelijkt.
Maar dan dreigt zoowel psychologisch als economisch
een volslagen fiasco. Dus wordt langs tweeerlei weg
herstel gezocht : het dwang-systeem zal uitwerken wat in
den weg der individueele vrijheid, der an-archistische wilsbepaling niet kon worden bereikt ; kapitalistische trekken
van particulier bezit en particulieren handel worden ingevoerd als N. E. P. ; d.i. Nieuwe Economische Politiek.
1 ) Over de verhouding tusschen Marx en het Bolsjewisme zeer
uitvoerig MAUTNER, a.w. S. 120-353.
Christelijk Sociale Studien. III.

15
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Doch niettemin is hier het socialistisch ideaal bereikt ;
of althans : de tijdelijke denatureering wordt heden geduld, omdat morgen het zuiver ideaal belichaamd wezen
zal ; morgen, als de wereld-revolutie het communisme heeft
gemaakt tot de economische structuur der gansche
menschheid 1) .
Het ideaal of de illusie wordt ook dan nog vastgehouden,
wanneer men zich straks genoopt zou zien na dien der
N. E. P. nog weder een nieuwen terugtred to ondernemen.
De invoering der Nieuwe Economische Politiek valt in
Mei 1922. Men ziet of van land-verdeelen ; de bezitters
worden niet meer vervolgd. Een stuk kapitalisme heeft
zich kunnen handhaven; ja men heeft het moeten handhaven, omdat zonder het onmiddellijk persoonlijk belang
de economische verzorging der samenleving nog niet
mogelijk is.
In 1929 wordt de invoering beproefd van de Pjatiletka;
een plan volgens hetwelk vijf jaar lang de Landbouw in
nieuwe banen geleid wordt. De bedoeling is, dat door
socialisatie van den bodem en opheffing van het privaatbezit het persoonlijk belang geen rol meer zal spelen; de
min of meer zelfstandige boer verdwijnt als zoodanig, hij
keert als landbouwer-beambte in het staatsbedrijf terug.
Echt collectivisme.
Maar het streven mislukt volkomen; omstreeks Maart
1930 kan dit door niemand meer worden geloochend. Er
is minder land bezaaid, er is minder opbrengst, er worden
minder paarden en koeien gevonden, er wordt minder
moeite aan de bezittingen besteed dan waarop gerekend
was. Want ieder, die iets over heeft, wordt verdacht als
rijke, bezitter, kapitalist. Het economische leven snelt dus
1) Zie behalve de reeds genoemde bronnen W. SOMBART, proletarischer Sozialismus II S. 452-500.
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achteruit en om een economische ramp to voorkomen zal
men het roer moeten wenden en voor het oogenblik privaatbezit en privaat-belang moeten dulden.
Wat Lenin deed in het N. E. P.-decreet van 22 Mei 1922,
deed Stahlin in April 1930 door een brief 9 : voorshands
kapitalistische methoden dulden. Maar omdat hiermee de
bodem weggegraven wordt onder het geheele Bolsjewisme,
wordt op het zestiende partij-congres der Communistische
Partij in Juli van dat zelfde jaar de eisch der volkomen
socialisatie van den landbouw door Stahlin nadrukkelijk
gesteld en een oppositie, die een andere klank zou doen
hooren, is er niet meer 2),
59. Een land, zoo autocratisch geregeerd als Rusland
het jaren, ja eeuwen lang was, had zeker geen ruimte voor
wettige vakbeweging3).
Er was noch recht van vereeniging en vergadering noch
drukpers-vrijheid. En wat groeide, groeide dus in het geheim en revolutionair.
Eerst met het October-manifest van 1905 werd vrijheid
voor vereeniging, voor vergadering, voor pers verleend 4).
Aanstonds echter trad ook weer reactie in.
En de nieuwe verordening van 4 Maart 1906 duldde
1) Zie de bladen van omstreeks 4 April 1930.
2) Voor het geheele onderwerp zie dr. P. BERKENKOPF in Schmollers Jahrbuch 1930, S. 1-56; mr. J. J. BOASSON in De Economist
Mei 1930, bl. 329 v.v.
3) Over de vakbeweging tot November 1917 zie MAUTNER, a.w. S.
46-70; VAN DILLEN a.w. bl. 133. Vooral W. GRINEWITSCH, D i e
Gewerkschaftsbewegung in Rusland. I Berlijn 1927.
Voorts De Vakbeweging 1921 bl. 45; het Rapport der engelsche
vakbeweging over Rusland, genoemd boven bl. 80.
4) Hierover speciaal MAUTNER, a.w. S. 66 f.; EDDY, the new
World of Labor, t.a.p.
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toen wel weder de vakvereeniging. Maar de vorming van
een centrale voor alle vakvereenigingen bij voorbeeld bleef
verboden ; of stakingsfondsen mochten gevormd worden,
bleef onzeker ; het spoorwegpersoneel mocht zich niet
organiseeren.
Tijdens den oorlog werd „godsvrede" gesloten en werd
de vakvereenigingsactie belemmerd ; staking bij voorbeeld
was toen wel uiterst moeilijk.
Als echter in 1917 met de revolutie de „vrijheid" daagt,
daagt hier de vrijheid niet. Want wel wordt dan de vakbeweging toegestaan doch zij wordt tevens geregeld, om niet
te zeggen : geknecht. Het verplichte lidmaatschap treedt
op, de vakvereeniging wordt deel van het staats-organisme.
En eerst in 1923 wordt weder wat meer bewegingsvrijheid
gegund.
Onder zulke omstandigheden is er van normale en rustige ontwikkeling geen sprake.
Voeg daarbij, dat slechts zeer langzaam en op slechts
beperkt gebied de industrialisatie zich begint te vertoonen ; gelijk reeds boven opgemerkt werd.
En men verstaat, dat de heldere lijn niet spoedig kan
worden ontwaard.
In de negentiende eeuw is er wel nu en dan beweging,
onrust, verzet. Er zijn stakingen. Maar van regelmatigen
bouw der organisatie en van stelselmatig werken is nog
geen sprake. Integendeel voeren de heftige bewegingen
mee tot den ommekeer van 1905.
Intusschen is het organiseeren begonnen. En na de in
1905 verkregen vrijheid groeit dit. Kan men aanvankelijk
geen klare scheiding bespeuren tusschen het politieke en
het economische karakter der organisaties, na 1905 treedt
ook hier verandering in; men groeit heen naar het zuivereconomische, dus naar de eigenlijke vakbeweging. Maar
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deze wordt dan niet anti-politiek en anarchistisch doch
vertoont veeleer verwantschap met de „modernen", met
de sociaaldemocratie. Wij zijn nu in de weinig talrijke
streken der groot-industrie en onder de eigenlijke
industrie-arbeiders.
Men leze het besluit, op den sociaal-democratischen
partij-dag van 1906 genomen: 1)
Aangezien de vakbeweging een onmisbaar element in den
klassenstrijd vormt zooals de vakvereenigingen een deel zijn
van de klassen-organisatie der proletariers, moet de partij
het streven der arbeiders naar vakorganisatie te alien tijde
ondersteunen. De leden der partij moeten zich bij de vakvereenigingen aansluiten, aan den vak-arbeid een werkzaam
aandeel nemen en in de vakbeweging het klasse-gevoel en de
klasse-solidariteit aankweeken.

Het zou belangwekkend zijn om te onderzoeken, in hoeverre deze „richting" in de vakorganisatie haar invloed
kon doen gelden tegenover andere opvattingen. Maar practisch is de vraag van geen belang, wiji na een korten
opbloei de beweging vrijwel geheel vernietigd is door den
tegenstand der regeering.
Men vergelijke slechts, dat in het begin van 1907 er
652 vakvereenigingen bekend waren — Polen nu nog meegerekend — die 245.555 leden telden. Maar dan begint het
verloop, dat zich in deze tabel afteekent:
jaar
1908
1909
1910
1913

organisaties
300
200
63
118

leden
130.000
37.000
15.000
40.000

Eerst na den oorlog kan men spreken van nieuwe kracht.
1)

Bij MAUTNER, a.w. S 66.
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Als het derde vakvereenigings-congres bijeenkomt in
1917 — het eerste en tweede vallen in 1905 en 1906 —
dan is het dus na de Maart-revolutie en dan blijkt van zeer
grooten groei. Men telt anderhalf millioen leden. De leiding
is dan zeer gematigd; veel gematigder dan de intusschen
opgerichte „fabriekscommissies" der arbeiders. Een groot
aantal der nieuw gewonnen leden verzet zich tegen de
klassenstrijd-idee en de klassenstrijd-methoden1).
De groei gaat nog voort. Wanneer straks het alrussisch
congres bij eenkomt, kent men twee en een half millioen
leden. Doch dan is tevens een nieuwe geest gekomen tot
aanvankelijke heerschappij.
Namelijk die van het Bolsjewisme.
Deze verwerpt de „moderne" idee. Hij grijpt echter niet
naar het zuiver anarchisme, doch geeft dit in den nieuwen
russisch-communistischen vorm. Er wordt nu wel 'n staat
erkend, namelijk die naar de constructie van Lenin. Maar
die staat omvat dan alles; ook de vakorganisatie verliest
iedere zelfstandigheid en wordt eenvoudig een deel van de
staatsmachine.
Als dit congres een groot bestuur van 418 leden aanwijst, zijn daarvan reeds 275, dus 65% bolsjewist.
En met voile zeilen zet men koers naar de jongste richting op het terrein der vakorganisatie: de bolsjewistischcommunistische 2).
60. Deze richting is ingeslagen sinds November 1917.
1) Aldus zelfs het Rapport der Engelschen, duitsche uitgave S.
167-181.
2) Over de ontwikkeling van het communistisch Syndicalisme in
Rusland, met name ook voor en na de invoering der N. E. P. zie
Le movement syndical dans la Russie des
S o v i et s; uitgave van het Bureau International du Travail 1927.
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Wie Naar wil bestudeeren 1 ) , moet minstens twee Bingen
scherp in het oog vatten.
Ten eerste, dat een scheiding tusschen de beweging in
Rusland en die in de wereld nauwlijks aan te brengen
is ; het nationale en internationale loopt hier ineen.
Het communisme wil niet Russisch wezen, doch een
wereld-beweging. De communistische partijen in de onderscheiden landen zijn slechts „afdeelingen" van een groot
internationaal geheel.
Wanneer nu dit communisme de vakbeweging omvormt
naar zijn model en vervult met zijn geest, dan zal ook hier
het internationale overheerschen. Wat in Rusland geschiedt, moet dus bestudeerd worden in nauw verband met
de geschiedenis der „Roode Vakvereenigings Internationale". En ook zoo men beproeft het Russische op zich
zelf te nemen en op zich zelf te bezien, moet men toch
eens voor goed verwijzen naar wat straks omtrent den
internationalen arbeid zal dienen te worden gezegd.2).
Het beeld is slechts volledig, zoo men voortdurend aan
de twee bewegingen naast en door elkaar denkt.
Het andere, waarop gelet moet worden, is : dat na de
bedoelde revolutie de arbeidersklasse in Rusland de heerschende klasse is of...... heet. Slechts wie dit in het oog
vat, kan verstaan, waarom de arbeidersbeweging in Rusland van de politieke leiding duldt wat in geen enkel land
eenige arbeidersbeweging van eenige regeering zou dulden.
Men heeft de constructie bedacht, dat thans de arbeiders
heerschen ; dat dus alles, wat sindsdien geschiedt, door de
1) Zie het Rapport van het Bur. Internat. du Travail te Geneve
van 1927; RAPTSCHINSKY, a.w. passim. Voorts de uitgaven van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.
2) Zie beneden hfdst. VII over de Internationale Banden in de
vakbeweging.
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arbeiders zelf is gewild en wordt gedaan. Met klare woorden zegt dit het Rapport, dat door de Engelsche vakbeweging over Ruslands's toestand uitgebracht is 1). In
dit licht verdwijnt nu iedere mogelijkheid, dat de arbeiders
zouden worden onderdrukt. En daarmee is de mogelijkheid
geboren om iederen toestand en iedere maatregel to verdedigen als in het belang der arbeidersmassa, der heerschende klasse getroffen.
Neem het feit, dat in Rusland de arbeiders den klassenstrijd niet mogen strij den. Maar dit is nu geen bezwaar
meer ; want aangezien er slechts een klasse is, is de bestaanbaarheid van den klassenstrijd verdwenen.
Neem de economische maatregelen, die na 1917 gaande
weg in groeiende mate zijn genomen en die toch inderdaad
meer verwantschap vertoonen met kapitalisme dan met
socialisme. Maar nu dit door en voor en vanwege de
arbeiders geschiedt, kan er geen bezwaar tegen rijzen.
Neem de onvrijheid van de arbeiders ; de knechting door
het gebrek aan recht van vereeniging, vergadering, drukpers ; neem de dictatuur van het proletariaat. Maar dit
alles verliest nu het hatelijk karakter, dat onder het
kapitalisme aan den toestand der arbeiders toegeschreven
werd.
De arbeider „heerscht".
Nu wordt alles duldbaar.
Het vraagstuk, dat nu in dit licht het eerst moet worden
bezien, is dat van de verhouding tusschen de vakbeweging
en de regeeringsmachine.
Kan het Bolsjewistisch bewind aan de arbeidersorganisatie eenige vrijheid van beweging laten, welke dan ook ?
In de eerste drie jaar werd de vraag beslist ontkennend
1 ) Zie het Rapport, duitsche editie S. 167-181.
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beantwoord. In 1921 begint een verandering in te treden
en vandaar moet men dus tot op zekere hoogte weder een
nieuwe periode dateeren. VOOr dien tijd is de vakbeweging
deel van de regeeringsmachine en dus in den meest volstrekten zin de onderworpene aan den staat.
Appleton heeft dit geestig en fin aldus gezegd 1 ), dat
de Russische vakbeweging — o wonderlijk spel der dingen
in dit zoo uiterst en uiterst radicaal-socialistisch land —
dat zij „geel" is, omdat zij door hooge subsidies van buiten
haar eigen kring wordt gedragen; waarbij het principieel
van geen beteekenis is, dat ditmaal het geld niet van de
patroons maar van de overheid komt.
Men raadplege deze cijfers, die uit den tijd na 1921 zijn
en die doen vermoeden — wij bezitten daaromtrent geen
gegevens — hoe dan te voren de toestand geweest is. In
de financier van den algemeenen Russischen Vakvereenigingsraad werd bij gedragen door vakvereeniging en
staat onderscheidenlijk : 2)
1922
1923
1924

5.8 pct.
6.6 pct.
17.0 pct.

88.5 pct.
90.9 pct.
83.0 pct.

Van communistischen kant wordt deze verwantschap en
onafhankelijkheid als volkomen normaal gekenschetst 3).
Immers is de geheele vakbeweging, afgezien van enkele
1) Zie APPLETON, Trade Unions p. 124 v.
2) Zie De Vakbeweging 1925 bl. 92; de cijfers over 1924 waren
toen nog niet geheel bekend en worden er bij benadering opgegeven
als 7.1 tot 92.8. wij hebben uit RAPTSCHINSKY de correctie aangebracht, die bewijst, dat toen de eigen kracht der vakbeweging was
begonnen te stijgen; zie beneden.
3) Zie vooral Z. BJELINKI in de Tribune van 15 Febr. 1921 v.v.
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zwakke beginselen, feitelijk ontstaan in 1907 dus met een
politieke revolutie ; en gegroeid onder begunstiging van
den staat wanneer en voor zoover deze vooruitstrevend
voelde ; wat zij nu is, is zij door den staat.
Deze gedachte is inderdaad zeer scherp toegepast. De
vakbeweging behield slechts een uiterst geringen invloed
op den economischen gang van zaken ; ze werd werktuig
van de bolsjewistische politici. Meer niet 1 ), Men verliest
alle bewegingsvrijheid, recht van vergadering, van actie,
van staken ; tenzij men handelen wil in overeenstemming
met de Sovjet-autoriteiten 2).
Alles weder een uitvloeisel van een grondkenmerk in
het Bolsjewisme, volgens hetwelk de gansche economische
orde op de vakvereenigings-idee wordt gebouwd 3 ) . Doch
waarbij de staat bij machte verklaard wordt, een nieuwe
economische orde to gronden ; afgezien van de vraag —
hier verviel dus een voorwaarde, als Marx toch steeds gesteld had — of de economische ontwikkeling voldoende
rijpheid voor de nieuwe proeven had gebracht.
Men was begonnen met de toepassing van den regel:
„de fabriek aan de arbeiders". Het gedwongen lidmaatschap werd ingevoerd. Maar die niet bolsjewistisch
dachten, oefenden geen invloed meer.
Millioenen van arbeiders waren natuurlijk geenszins
communist ; doch zij moesten daarhenen geleid en daarvoor opgevoed worden.
Op het eerste al-russische congres van vakvereenigingen
waren dan ook geen economische vragen, als loon-acties
1) Aldus FR. MINCK, R ii t e Ruslands Not volgens de Vak-

beweging 1925, bl. 45.
2) Daarover de Vakbeweging 1921, bl. 45.
2 ) Zie MAUTNER, a.w. S. 301 ff.
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behandeld ; doch ging het over de dictatuur van het
proletariaat en de organisatie van de industrie. Een jaar
later zijn de tactische en organisatorische vragen grootendeels reeds uitgevochten. En in 1920 zijn alien feitelijk
bolsjewist en aanvaarden de 1500 afgevaardigden het zeer
nauwe verband tusschen de vakbeweging en het communisme.
Natuurlijk groeit langs dezen weg het aantal der georganiseerden geweldig. Alles is deel van de staatsmachine
en behoort daarin thuis. In Januari 1917, vlak voor de
eerste revolutie dus en aan het eind der oude periode telde
men nog drie organisaties met 1385 leden; in 1921 is het
getal der aangeslotenen geklommen boven 8 millioen!1).
Welhaast de gansche russische arbeiders-klasse is georganiseerd.
Doch dan komt een wijziging in het zicht.
Wij zeiden reeds, dat het Bolsjewisme op economisch
terrein nieuwe wegen ging inslaan en „kapitalistische"
elementen opnam. Toen werd meteen de vraag actueel, of
arbeidersbeweging en staatsmachine in andere onderlinge
verhouding zouden moeten treden.
Dat de twee gansch los van elkaar zouden komen to
staan, is ondenkbaar. Daartoe is immers de idee van dic1)
geven naast elkaar de cijfers volgens het Jahrbuch S.
483 ff.; volgens De Vakbeweging 1921, bl. 290, bi. 302 en volgens
De Tribune, van Augustus 1921. Er is, gelijk men zien zal, aanmerkelijk verschil; ten deele moet dit zeker daaruit worden verklaard, dat de opgaven betrekking hebben op verschillende maanden.
In elk geval geven de cijfers het beeld van zeer sterken groei.
1918
1919
1920
1921

1.946.235
3.706.779
5.222.000
7.524.438

2.530.000
3.638.812
4.262.000
7.000.000

2.530.000
3.638.812
4.262.000
8.485.000
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tatuur, van overheersching aan de zijde van het staatsorganisme veel te sterk.
Maar allicht zou een volkomen gebondenheid van de
arbeidersmassa zich even weinig laten handhaven.
61. Hier ontbrandde nu de strijd, die vooral om de
namen Lenin en Trotzky gegroepeerd is. Men zal bij de
ontwikkeling van dien strijd zich voortdurend moeten herinneren, dat Lenin de man is van het beginsel, misschien
nog beter : van een ideaal ; Trotzky de man van de verdoorgedreven opportuniteit. Dus kan de laatste sterk wisselen van tactiek al Haar gelang der omstandigheden en
toch zich-zelf volkomen gelijk blijven.
Omstreeks het jaar 1921 moest zeer scherp de vraag
worden gesteld : wat kon geschieden om een economische
inzinking te verhoeden. Hoeveel leiding kon dan aan de
vakbeweging, de arbeiders-organisatie worden gelaten;
hoeveel leiding moest de staat nemen en houden in eigen
hand?
Trotzky was van oordeel, dat de vakorganisatie niet vrij
kon worden, omdat daar het onmisbare technisch en
economisch inzicht ontbreekt. Dus moet de regeering de
vakbonden van boven of blijven leiden en moet de vakbeweging na als voor een deel van het staatsorganisme zijn.
Lenin echter pleitte voor jets meer vrijheid en jets losseren band. Want de arbeiders moeten met alle kracht mee
bouwen aan een herstel van het economisch leven.
Zij behoeven dus vrijheid en bewegingsvrijheid. Men
kan deze bovendien zonder bezwaar toestaan, omdat
immers de regeering toch weder een arbeiders- en boerenregeering is. Conflicten zijn dus uitgesloten. Natuurlijk
moet intusschen de regeering wel voortdurend op de
hoogte wezen van hetgeen er in de vakbeweging leeft.
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Contact is dus onmisbaar, doch een zuiver regeeringsorgaan zij de vakorganisatie niet langer.
Lenin triumfeerde. Maar de loewegingsvrijheid werd niet
tot zelfstandigheid aan de zij de der vakbeweging. Nationaal niet ; internationaal evenmin ; er blijft ook een nauw
contact tusschen de politieke en de economische organisatie over heel de wereld 1).
Waarheen aldus de ontwikkeling der russische vakbeweging leidt, is voor enkele speciale punten duidelijk. Zoo
is de verplichting der arbeiders, om lid te worden van de
vakbeweging, straks natuurlijk vervallen 2 ). Zoo leert de
vakbeweging financieel op eigen beenen staan en niet meer
op den staat te leunen. In 1926 was de staatsbijdrage vrijwel verdwenen ; men vergelijke de boven 3 ) gegeven cijfers
met de opgave 4 ), dat de geldmiddelen aldus werden saamgebracht :
vakver.
staat
1924
17 %
83 %
1925
61 „
39 „
1926
95.7 „
4•3 „
Maar niet overal is de toestand zoo helder.
Straks wordt Trotzky de advocaat voor de bewegingsvrijheid der vakbeweging; zelfs zó(5 zeer, dat de band met
1) Wij volgen vooral De Tribune uit 1921. Zie voorts S. MOASSOHN
SCHWARTZ, De vakbeweging in Rusland; uitg. I. V. V.;
besproken in Het Handelsblad van 20 Dec. 1923; voorts Jahrbuch,
S. 483, 485; De Vakbeweging 1921, bl. 217; Rapport inzake Rusland,
t. a. p.
2) Zie De Vakbeweging 1927, bl. 182.
3) Zie bl. 233.
4) Volgens RAPTSCHINSKI, a.w.; zie ook Soc. Ec. Kron. 1924 I
bl. 42.
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het communisme kan verslappen of verdwijnen. Zoo pleit
hij voor toenadering van de russische beweging tot de
anarchistische en syndicalistische kringen in andere
landen, die daar de communistische vakbeweging fel bestrijden 1 ). De vakorganisaties moeten zich-zelf kunnen
worden en den eigenlijken vakstrijd weder opnemen 2 ) ;
waartoe immers de gelegenheid zich opdoet naar mate door
de N. E. P., de Nieuwe Economische Politiek kapitalistische elementen zich meer gaan voordoen in het economisch leven van Rusland. Een pleiter wordt Trotzky zoodoende voor meer democratie, minder bureaucratie en
minder dictatuur. Dit geldt dan beide het politieke en het
economische 3 ) .
Men mag om een en ander hem zeker nog geen mensjewiek of sociaal-democraat achten. Maar in den fellen
partijstrijd is het zeer verklaarbaar, dat hij daarvoor wordt
uitgemaakt 4 ). En de politieke leiding heeft geen plan,
hem te volgen op den weg, waarop de vakbeweging zou
ophouden, orgaan van den staat te wezen en haar zelfstandigheid herwinnen zou. Uit den Centralen Raad der
Vakvereenigingen zijn in Juni 1929 de voorstanders van
dit streven verwijderd 5 ). Ten slotte zijn en blijven de
vakvereenigingen toch niet anders dan organen van den
staat 6 ). Wie het russisch arbeidsrecht raadpleegt, moet
wel eerst den indruk krijgen, dat den vakvereenigingen
1) Aldus Soc. Ec. Kron. 1927 II bl. 48.
2) Zie RAPTSCHINSKY, a.w., bl. 359 v.; De Vakbeweging 1929,
bl. 506.
3) Aldus RAPTSCHINSKY, a.w. bl. 362.
4) Hij heeft er vroeger toe behoord.
5) Aldus Soc. Ec. Kron. 1929 II bl. 75.
6) Zie P. OLBERG, Het arbeidsrecht in Rusland in
De Vakbeweging 1929 bl. 152.
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zeer veel plaats en invloed gegund is in de vaststelling
en handhaving van dit recht ; dat de democratie hoogtij
viert. Maar dit is schijn ; de staat heerscht via zijn orgaan,
de vakorganisatie 1).
62. Natuurlijk oefent deze ontwikkeling haar invloed
op samenstelling en getalsterkte der beweging.
Het eigenlijk arbeiders-element treedt terug 2 ). In het
tweede halfjaar van 1925 sloten zich bij de Communistische Partij — dus de politieke organisatie — 26.000
arbeiders aan tegen 29.000 boeren en 42.000 ambtenaren ;
wat de vakbeweging aangaat : veel arbeiders zijn niet meer
georganiseerd en veel georganiseerden zijn niet meer
arbeider. Men schat zelfs, dat 10 percent der leden
arbeiders zijn en de rest bestaat uit ambtenaren en
officieren. Er is dus een proses van „verburgerlijking"
gaande, gelijk het anarchisme zelf — dit nu bedoeld als
algemeene geestesbeweging, niet als een speciaal onderdeel — slechts in de klein-burgerlijke sfeer zich ontwikkelt.
Overigens is het niet gemakkelijk, om de lijst van het
beloop der leden-tallen goed to lezen. De cijfers zijn deze 3 ) :
1921
1922
1923
1924
1925

7.524.438
6.800.000
4.577.411
5.541.000
6.951.000

1926
8.303.000
1927
9.278.000
1928 10.248.000
1929
11.060.000
1930
11.585.000

1) Aldaar.
2) Zie RAPTSCHINSKY, a.w. bl. 318, 361.
3) Volgens Jahrbuch I. V. V. en Overzicht Stand vakbeweging,
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Maar wanneer de cijfers niet per jaar, loch meer precies
gegeven worden, dan blijkt er omstreeks 1922 een teruggang met 50%, waarvan men zich slechts langzaam
herstelt. Tegenover 8.428.362 leden in Juli 1921 stonden er
in October 1922 slechts 4.483.0951).
Allerlei oorzaken werken op den loop der cijfers in 2).
Met de invoering der N. E. P. werd het terrein der vakbeweging verkleind , de inkrimping van den staatsdienst
en de sluiting van ondernemingen oefent invloed. Er is
nu meer, dan minder vrijheid van organisatie. Bovendien
is er een opvallend verschil tusschen de sterkte der organisatie in de onderscheiden bedrijfstakken 3).
Maar het blijft en voor Rusland en voor het geheel der
internationale verhoudingen van beteeekenis, dat ruim 11
millioen in communistische vakorganisatie saamgebrachten zich bevinden in dit eene land.
1) Deze en meerdere cijfers in Le m o u v e m e n t S y n d i c a 1,
2) Aldaar p. 81, 82.
3) Aldaar p. 82; enkele details in De Vakbeweging 1921 bl. 290.

HOOFDSTUK VII.
INTERNATIONALE BANDEN.

63. Een overzicht van de internationale banden, die
door de arbeidersbeweging zijn verkregen, zal ons in staat
stellen het reeds gevondene in nog nieuw licht te zien en
er tot hier toe weinig opvallende trekken van optemerken.
Dat gelijksoortige organisaties in de verschillende
landen elkaar zoeken, is eigenlijk vanzelf sprekend. Sinds
den wereld-oorlog openbaart het verschijnsel zich in
vroeger ongekende mate. Doch ook reeds voor den oorlog
kwam het sinds jaren voor.
Het geldt van het politieke zoo goed als van het sociale
terrein.
En het geldt voor officieele kringen en officieele staatsorganen zoo goed als voor groepen, die opkwamen in de
vrije maatschappij.
Het sociaal-politieke terrein, voor zoover het door de
regeeringen wordt betreden, vindt zijn officieele samenvatting in een „Internationaal Arbeidsbureau", gesticht
krachtens hoofdstuk XIII § § 387-427 van het Versailler
vredesverdrag met het doel om „door internationale
samenwerking de sociale gerechtigheid te bevorderen."
Het is interessant om deze stichting te vergelijken met
wat een eeuw vroeger, eveneens na een zwaren oorlogstijd
werd beraamd. Toen immers, in 1818 overhandigde Robert
Owen aan degenen, die vanwege de Heilige Alliantie in
Aken vergaderd waren, zijn „Memorial on behalf of the
Christelijk Sociale Studien. III.

16
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working classes", waarin de gedachte was uitgesproken,
dat de regeeringen zich onderling zouden verstaan over de
maatregelen, die zij door de wetgeving op sociaal gebied
zouden nastreven.
Destijds mislukte het streven.
Een kleine eeuw later, in 1900 1 ) kwam de organisatie
tot stand, die minder grootsch en minder dwingend toch
ietwat in de zelfde lijn ging werken ; de „Association Internationale pour la legislation du Travail".
Eindelijk begon het reeds genoemde Bureau te Geneve
te werken.
Dit een en ander is aanduiding van hetgeen officieel de
regeeringen zochten en waaromtrent veel meer te verhalen
ware.
Doch daarnaast moet dan vooral het streven worden
genoemd van politieke en sociale of — beter nog: politieksociale organisaties zonder officieel karakter, die onderling
contact zochten om daardoor wederzijdsche versterking te
verkrij gen.
Het eerst moeten hier dan de socialisten worden genoemd.
Zij bouwden hunne „internationale's" 2).
Maar van den aanvang of knaagde aan hun streven de
verdeeldheid. Een dubbele verdeeldheid zelfs, al vallen de
geschilpunten dikwerf samen 3 ) .
1) Daarover zie W. SOMBART, die gewerbliche Arbeiterf rag e; S. 86 ff.
2) Daarover in het algemeen QUACK, S o c i a list en V 3, bL
431 ff.; SOMBART, prol. Sozialismus II S. 434 ff.
3) In A. BAUMEISTER, der deutsche Arbeiter in der
International e. Berlin 1925 wordt een ander bezwaar genoemd. De schrijver, die zelf modern is, meent dat zulk een samenwerking zoolang men enkel praat niet gevaarlijk maar ook niet
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Moesten de organisaties — ziedaar de eene vraag — een
politiek-sociaal of een sociaal-economisch karakter vertoonen ? Dat hier een wezens-verschil is — het principieele
verschil dekkend, dat er is tusschen staat en maatschappij ... dat verried zich wel dikwijls, dat werd ook niet altoos
ontkend. Maar aldoor streefde men er naar, de eenheid of
althans het samenvallen te handhaven.
Zal — aldus de andere vraag — in het socialisme Karl
Marx de leiding hebben of Bakounin?
De kwestie wordt niet weinig daardoor verzwaard dat
met recht en reden een diepste principieele eenheid kan
worden aangenomen tusschen deze twee, die elkaar op
het scherpst hebben bestreden en Wier aanhangers in twee
fel-vijandige kampen zijn uiteengegaan. Niettemin vormt
elk der beide namen een eigen program. Autoritairen naast
Libertairen , Parlementariers naast Anarchisten. En binnen de Internationale's is tusschen de twee met felheid
geworsteld.
De geschiedenis van het socialisme ook internationaal
vertoont gedurende een halve eeuw telkens de teekenen
van dezen dubbelen strijd op leven en dood. Eerst thans,
na den oorlog, is uiteengegaan wat of naar zijn wezen Of
naar zijn beginsel niet behoort bij elkander.
Nu is er een Internationale van politieke groepen naast
een sociaal-economische van de vakbeweging. Nu hebben
de sociaal-democraten hun organisaties naast de anarchisten. En tweemaal twee internationale's werken nu;
alle socialist in algemeenen zin, paarsgewijs aan elkander

gewichtig is; begint men er te handelen, dan ontstaat het gevaar
van on-nationale en anti-nationale laden. De schrijver acht de
Amerikanen en Engelschen ten dezen meer nuchter en practisch
dan de Duitschers.

244
verwant en paarsgewijs elkaar op het felst bekampend.
Misschien ten slotte toch nog weder naderend tot elkaar.
Doch de heldere scheiding, die er voorshands is, is vrucht
van zeer lang streven en zeer veel strijd.
Wij geven van dit streven en dien strijd hier kort de
geschiedenis.
A. DE POLITIEKE .ORGANISATIES.

64. De Eerste Internationale dagteekent
van 1864 ; het streven om tot de oprichting te komen, was
reeds in 1862 zichtbaar.
De proletariers zouden zich vereenigen ; zij zouden den
klassenstrij d strijden. Ze werkten heen naar het collectivisme.
Maar 'n eenheid waren zij niet.
Over den preciesen inhoud van dit collectivisme verschilde men. Over de middelen, die tot het doel moesten
voeren, eveneens. En vooral de politiek, de waarde van den
parlementairen arbeid deed de geesten uiteengaan. Hier
noemt men 1 ) Marx en Proudhon, Bakounin en Lasalle.
Splitsing was er en oneenigheid.
Totdat de commune van Parijs in 1871 uitbrak en
woedde. Toen ging om de zware verschillen de eerste
Internationale te niet. Het was in 1872, al zette Bakounin
nog vijf jaar lang iets voort van haar bestaan.
Het eerste pogen had veel felheid en verderf in de
arbeiderswereld gebracht. Maar onderlinge eenheid was
niet bereikt. En de dageraad voor de proletariers was niet
opgegaan.
1) Over de positie van Marx in de eerste Internationale interessante bijzonderheden bij SOMBART, p r o 1. S o z. II S. 342 ff;
over de geschiedenis aldaar S. 530 ff.
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Intusschen was hiermede het eind der beweging natuurlijk geenszins bereikt.
Toen de Eerste Internationale was uiteengevallen, waren
immers de eertijds samenstellende deelen blijven bestaan.
Ze leefden en roerden zich nog. Zij zochten elkander ook
weder. En nu en dan had op internationale congressen een
ontmoeting plaats.
Doch daarbij kon het niet blijven ; daarmede was de internationale socialistische eenheid niet bereikt.
Het was in 1889, dat men hoopte, deze to hebben teruggewonnen. Toen stond de T w e e de Internationale op.
Allerlei landen der wereld waren vertegenwoordigd.
Zoowel de politieke organisaties als de sociaal-economische
werkten merle. Beide sociaal-democraten en anarchisten
vonden er hun plaats.
De eerie groote alles-omvattende beweging was er!
Het zou niet lang duren.
De strijd van vele jaren tusschen parlementariers en
anarchisten brak weder uit en moest worden gestreden tot
het bitter einde. Zoo geschiedde het ook. De Internationale
sprak zich uit vOOr de parlementaire actie ; de antiparlementariers waren overwonnen. Zij gingen heen. Straks
zouden zij elkander weder vinden en dan aan een eigen
internationale beweging den stoot geven.
De Internationale omvatte niet meer alle „socialisten"
der wereld; maar zij was een.
Doch ook dit zou niet duren.
In de eerste jaren der twintigste eeuw gistte en wrong
het in dezen kring. Vier vragen vooral roerden zich.
Moet de sociaal-democratie zuiver revolutionair blijven
en het aanbreken van den nieuwen dag slechts wachten
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van de ineenstorting der tegenwoordige orde, of zal er geleidelijkheid zijn, evolutie, zoodat reeds binnen de bestaande orde er een taak voor socialisten is ?
Daaruit volgt het tweede : zullen socialisten kunnen deelnemen aan hervormings-werk, dat niet zuiver-socialistisch
is ? Zullen zijn burgerlijk-reformistisch mogen worden en
bij v. zetels aannemen binnen het kader van de bestuurscolleges, zoolang de meerderheid des yolks niet socialistisch
is ? Zal men — een voorbeeld voor meerdere — minister
kunnen wezen in een burgerlijk kabinet ? Het werd alles
met beslistheid en rustige kracht verdedigd. Maar even
sterk spraken anderen hier van verburgerlijking, van „verraad" aan het socialisme.
Een derde vraag : geldt thans het woord nog, in 1847
door het communistisch manifest de wereld ingedragen:
„De proletarier heeft geen vaderland" ? Is alles internationaal gezien een grauwe massa van leed en druk voor de
internationale arbeiderskudde ? Er waren er ook en er
kwamen er al meerderen, die zagen en gezien wilden
hebben, wat een halve eeuw en drie kwart eeuw veranderd
had ook in den toestand der arbeiders. Dezen wilden de
zaak nationaal bezien , zij wilden erkend hebben, dat in
het eene land de toestand veel beter was dan in het andere ,
zij wilden voorts niet vergeten hebben, dat de arbeiders —
noem het algemeen kiesrecht — een nationale taak
droegen en belang hadden bij de nationale ontwikkeling.
,,Vaderland" is dan ook voor de arbeiders-massa een woord
met een inhoud. En naast het internationale heeft zich
stevig het nationale geplaatst.
Toen nog het vierde : het militaire vraagstuk , beter nog
het vraagstuk van den oorlog. Als deze vreeselijkheid uitbreekt, is dit dan ter wille en ten dienste van de kapitalistische orde en de kapitalistische heeren, zoodat de
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arbeiders zich daar kunnen buiten houden? Zoodat zij —
op zuiver-economische gronden en zonder jets van een
zedelijk motief — kunnen volstaan met: „Geen man en
geen cent" ? Als het nationale ook zijn recht heeft, dan
is het pas genoemde toch veel te simpel. Dan is hier een
probleem.
Zoo woelde het binnen de Internationale.
Totdat ...... in Augustus 1914 de oorlog uitbrak. Ook de
sociaal-democraten kozen toen ; zij kozen elk voor hun
vaderland, hun historische roeping, het gewordene in hun
eigen land. Het nationale overheerschte het internationale.
En de eenheid brak.
De Tweede Internationale had bestaan van 1889-1914.
Zij behoorde thans tot het verleden. En de socialistische
gedachte op zichzelf was onvoldoende gebleken om de
massa tot een eenheid saam te smeden. Na de kwestie van
het anarchisme stond er nu die van het nationale en die
van het reformisme.
En alles is dit nog niet.
Wij zeiden boven reeds, dat in de eerie Internationale
de politieke beweging en de vakbeweging samen gingen.
Hoe lang zou dit nog kunnen voortgaan?
Hier werkte inderdaad niet een beginsel. In beide
groepen was men het eens over den weg: door het nationale tot het internationale. De politieke kringen moeten
zich nationaal bezinnen en dan streven naar internationaal
verband. De vakbeweging moet nationaal worden uitgebouwd; daarna moet op internationaal contact en internationale samenwerking aangestuurd worden.
In beginsel was er inderdaad geen verschil. Maar de
tactiek deed aandringen op scheiding en op tweeerlei
groepeering, te meer naarmate de vakbeweging al meer
een eigen tack voor zich zelf naast de politiek onderkende.
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Zoo stond het in Augustus 1914 en in de eerste jaren
daarna.
65. Sinds den oorlog groeit dan een nieuwe toestand.
Natuurlijk had men niet met gelatenheid de tweede
Internationale uiteen laten vallen.
Vooral Nederland — dat als een der weinige neutralen
daartoe wel aangewezen was — poogde het verspreide en
verstrooide bijeen te garen, nog iets daarvan bijeen te
houden.
Maar het gelukte slecht.
Ten eerste kon men wel congresses houden met afgevaardigden uit neutrale landen. Maar welk een klein percent van de socialisten der wereld is dan bijeen! En ......
centralen met entente schaarden zich niet om een tafel,
ook al waren alien dan socialist.
Bovendien brokkelde men over-al of ; men had de
arbeiders-massa niet meer samen. Ook niet de socialistische arbeiders-massa.
Integendeel bleek na den oorlog, dat men en principieel
en tactisch zeer ver uiteenging ; waarlijk niet enkel om
vragen van nationalisme of militarisme.
De kwestie van het consequente socialisme kwam weder
op.
De uiterste linkerzij de — revolutionair en communistisch — had zich te Moscou reeds als „Derde Internationale" georganiseerd. En daartegenover moesten de sociaaldemocraten zich op eigen systeem en eigen ideaal bezinnen.
Doch ...... eenheid was er niet.
Ja, er was iets over van de Tweede Internationale 1 ). En
wat over was, had een soort middelpunt te Londen. Maar
1) Zie SOMBART, p r o 1. S o z. II S. 645 f.
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dat kon hetgeen overig was van velerlei inzicht en aanvat
niet verzamelen. Want het had nu eenmaal den naam van
reformist te zijn, van burgerlijk te zijn geworden. Revolutionairen voegden zich daarbij niet, al voegden zij zich
evenmin bij de Derde. In de jaren viak na den oorlog vielen
telkens brokken weg.
De zaak werd nog te moeilijker, omdat de scheiding
tusschen de politieke beweging en de vakbeweging clOOrging. De laatste vond haar eigen Internationale ; zelfs in
twee geledingen en in tweeerlei geest. Amsterdam werd
1919, 1920 het middelpunt der moderne en rechtsanarchistische vakbeweging ; Moscou in 1920, 1921 het
middelpunt der links-anarchistische en communistische
vakorganisaties. Wat moesten de sociaal-democraten nu
voor hun Internationale politieke beweging doen?
In Februari 1921 kwam in Weenen een kring te zamen,
die het verstrooide bijeenbrengen Wilde, dat noch rechts
bij de Tweede van Londen noch links bij de Derde van
Moscou zich scharen kon.
Het pogen gelukte eenigermate. Een organisatie ontstond, die niet zelden „de Twee-en-een-halfde Internationale" genoemd werd1).
Men verwierp het reformistische en geleidelijke en burgerlijke van de Tweede. Maar men stond door een kloof
gescheiden van de Derde ; want deze vermoordt de
democratie door haar „dictatuur van het proletariaat" ;
deze meet de toestanden in industrieel West-Europa aan
de toestanden in het primitief en achterlijk Rusland ; deze
onderwerpt de vakbeweging aan de politieke partij.

1 ) In de Soc. Gids 1921, bl. 377 v.v. een artikel van K.
over dit onderwerp.
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Noch dit rechtsche noch dit linksche is hier aanvaardbaar. Men vormt een derde.
Zal dit echter definitief zijn?
Men ziet gemakkelijk in, hoezeer een splitsing in drieen,
ja in drie vijandige kampen het socialisme moest verzwakken. En to sterker zal dit spreken voor wie zich inleeft
in den toestand der afzonderlijke landen. Daar toch werd
in deze zelfde jai-en het socialisme geteisterd door felle
verdeeldheid en voortgaande splitsing, telkens in verband
met den drieerlei weg en de drieerlei kant.
Men moest wel weer naar eenheid zoeken.
En dit dan waarlijk niet alleen vanwege de tactische
gewenschtheid en den propagandistischen eisch. Ook het
beginsel spreekt hier zijn woord.
Is er drieerlei socialisme ?
Tusschen Marx en Bakounin gaapt wellicht een kloof.
Maar wat de Tweede Internationale deed uiteenvallen, was
dit ook een beginsel ? Of drijft hier alleen verschil van
tactiek en tempo ? Zeker is, dat revolutionairen en evolutionairen, dat zuivere socialisten en reformisten ook door
tactiek en tempo zijn gescheiden. Minder duidelijk is, of
mede het principe hier zijn werking toont ; en dit laatste
dan vooral, omdat immers in de studies der socialisten zoo
zelden besef spreekt van de groote en primaire kracht der
beginselen.
Vast staat in ieder geval, dat men elkaar weer heeft
gezocht ; gezocht en gevonden.
Een streven en tasten van vele maanden werd in Augustus 1923 met slagen bekroond. De n i e u w e T w e e de
Internationale kwam tot stand.
Zij heet „Socialistische Arbeiders Internationale".
Ze omvat uitsluitend politieke partijen. Maar deze staan
beslist op het standpunt van socialisme en klassenstrijd;
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het eerste als doel, het tweede als middel. De Statuten
zeggen 1 ) :
In de S. A. I. vereenigen zich socialistische arbeiderspartijen, die in de vervanging van de kapitalistische productiewijze door de socialistische het doel en in den klassenstrijd het
middel tot emancipatie der arbeidersklasse zien.

Men drukke er echter op, dat inderdaad een nieuwe
Internationale geboren is ; niet een voortzetting van de
Tweede. want men wil de vragen, die zich voordoen, alle
nieuw bezien en nieuw beantwoorden. De commissie, die
het congres van Augustus 1925 moest voorbereiden, heeft
duidelijk uitgesproken, dat men zich losmaakt van het
verleden en dat men aan vroegere resoluties niet gebonden
wil zij n.
De zetel der nieuwe organisatie is Zurich 2 ) . Haar eerste
congres vond in de juist genoemde Augustus-maand van
1925 plaats to Marseille 3).
Het sterkst valt daar wel in het oog de practische zin,
waarmee men de problemen aanvat. De tijd, waarin men
zich vermeien kon in louter beginselen en 'outer idealen
en louter critiek is geheel voorbij. Men staat midden in
de politieke practijk, dus ook midden in de verantwoordelijkheid. En men neemt practisch positie tegenover de
groote internationale vragen.
Natuurlijk nadert men daardoor dan menigwerf tot het
standpunt der burgerlijken, zij het der radicale burger1) Aldus in Het Volk 1 Juli 1925. Het blijft opmerkelijk, dat deze
statuten worden aanvaard door de Engelschen, die — 66k de politieke partij — den klassenstrijd verwerpen. Zie daarover boven
bl. 50 v., 64 v.
2) Sinds 1 December 1925; tevoren was zij in Londen gevestigd.
'3 ) Zie daarover J. W. ALBARDA in de Social. Gids van October
1925.
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lijken. De of stand van de utopisten wordt daardoor regelmatig grooter.
Zoo werkt thans de sociaal-democratie als politieke
grootheid in de S. A. I. verder1).
66. Toen de Tweede Internationale het anarchisme had
afgeschud, was natuurlijk de anarchistische geest daarmee
noch verdwenen noch ook maar tot werkloosheid gedoemd.
Hij blijft leven en zich vertoonen.
Reeds in het begin der twintigste eeuw zocht men aansluiting en eigen organisatie, toen men immers buiten het
groote verband was geplaatst 2).
Tijdens den oorlog geschiedde hetzelfde ; te Zimmerwald
in 1915, een jaar later te Kienthal 3 ). Maar dan geeft Lenin
den toon aan ; d.i. de oud-anarchistische en antiparlementaire houding is verlaten. Men staat mijlen of
van reformisten en sociaal-democratie doch aanvaardt wel
een bepaalde politiek ; namelijk de Russische.
Het communisme is daarmee verschenen ; een nieuwe
belichaming van den russischen, anarchistischen geest van.
Bakounin en die nu de echte oude anarchisten weder afstoot, zoodat dezen thans op hun beurt dakloos worden.
Gemakkelijk is de beweging niet te schetsen.
Vooreerst is hier de scheiding nauwlijks te zien tusschen
het nationale d.i. Russische en het internationale. Een
y olk heeft in deze beweging der volkeren de leiding. En
men moet Rusland met zijn Bolsjewisme sinds 1917 voor
1) Sinds 1926 in contact met het I. V. V.; zie beneden § 69.
2) Gegevens bij QUACK, Sociali s t e n VI 3 bl. 424, 425.
3) Aldaar waren vertegenwoordigd: Frankrijk, Duitschland,
Rusland, Polen, Rumenie, Bulgarije, Skandinavie, Nederland. Engelschen hadden geen pas kunnen krijgen. Zie SOMBART, p r o 1. S o z.
II S. 589 f.
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den geest hebben, gansch dit nieuwe politieke bouwsel
een weinig kunnen overzien, eer men den groei der derde
Internationale verstaan kan.
Bovendien zijn de politieke en de sociale beweging hier
zeer nauw aan elkander verbonden. Het is waar : er zijn
twee lichamen, een politieke Internationale en een Vakbewegings-centrum in deze communistische wereld, zooals
er twee gelijk te onderscheiden lichamen bij de sociaaldemocraten zijn. Maar de band is hier veel inniger ; schier
is er samengroei.
Toch blijft het mogelijk en...... is het voor een helder
overzicht onontbeerlijk, dat wij de D er de I n t e rn a t i o n ale als eigen bouwsel en van internationale
werking en van politiek gehalte voor ons zien1).
Haar stichting valt in Maart 1919 te Moskou, nadat
sinds Kienthal het zoeken en streven voortgezet was.
Straks heet zij meestal „Komintern", d.i. communistische
Internationale.
Zij houdt haar congressen jaar op jaar. 2).
Wat zij wil op het gebied van religie en van wereldbeschouwing staat volgens haar eigen program met volkomen klaarheid vast. Al het geestelijke moet uitgeroeid
worden. Alle godsdienst moet verdwijnen en het zuiverste
materialisme van Marx moet worden verbreid 3).
Reeds hier is allerlei opmerkenswaard.
Vooreerst de felle vijandschap tegen alle religie, waar1) Gegevens van hare zijde in Jahrbuch fur Wirtschaft, Politik
and Arbeiterbewegung 1922-1923. Hamburg, Verlag der Komm.
Intern. 1922. Van andere zijde: La l u t t e c o n t r e le Bo 1chevism e. broch. Geneve 1924. Voorts SOMBART, p r o 1. S o z.
II S. 647 f. Het tijdschrift heet Die Kommun. Internationale.
2) Over het congres 1920 uitvoerig Jahrbuch, S. 13-37.
3) Zie de plaatsen in La 1 u t t e, p. 13.
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aan men niet als personen — vergelijk „Godsdienst is
privaatzaak" — doch als organisatie uiting geeft.
Ten tweede, dat men hierbij zich beroept op Marx, terwijl deze overigens de profeet hunner vijanden, der
socialisten heet; wij meenen intusschen, dat men dit beroep met voile recht doet.
Ten derde, dat de massa met wijsbegeerte — zij het
dan materialistische wij sbegeerte moet worden gevoed,
terwijl de onuitroeibare zielehonger des menschen daardoor nooit wordt verzadigd; terwiji bovendien het uiterst
eenvoudige en onontwikkelde russische yolk voor zulk een
opvoeding volkomen ongeschikt is. Men denke slechts aan
de vereering om niet te zeggen aanbidding, die het yolk
aan den dooden Lenin heeft toegebracht; dat is : dus toch
religie!
Organisatorisch is de Derde Internationale niet een
federatie van de verschillende zelfstandige communistische
partijen der afzonderlijke landen. Doch zij is eene vereeniging, een lichaam met afdeelingen of zoo men wil
secties in de verschillende landen, die dus volkomen afhankelijk zijn van het hoofdbestuur te Moscou. Een staal
daarvan hebben wij in ons land beleefd ; in Moscou wordt
beslist over de candidaatstelling der communisten voor de
verkiezingen in Nederland.
In politiek opzicht staat men uiterst vij andig tegenover
alles, wat naar verburgerlijking, reformisme, opportunisme
zweemt.
Reeds het congres van 1920 stelde daarvoor de bekende
XXI punten op, die alles, wat niet ultra-revolutionair en
russisch-communistisch denkt, met allen klem verwerpen.
Positief kan het politieke ideaal met een woord worden
geteekend: de dictatuur van het proletariaat.
Uit dit alles tezamen leidt men gemakkelijk af, wat deze
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Internationale wil. In zekeren zin niet anders dan wat het
socialisme sinds 1847 met zijn communistisch manifest en
sinds 1862 met zijn Eerste Internationale gewild heeft: de
volkomen internationale eenheid van het wereldproletariaat op socialistische basis.
Doch in Moscou is dit ideaal op zeer eigenaardige en
eigensoortige wijze geformuleerd. Alles, wat ietwat opportunist is, wordt afgesneden. Men stelt zich fel to weer
tegen de Tweede en de Twee-en-een-halfde, die niet zuiver
socialist zijn. Men stelt zich als politieke organisatie —
ziehier de verwarring, waarop wij boven doelden — even
scherp tegen de Vakinternationale der modernen, die
immers ook „verraders" zijn 1 ). En dan met de tragiek
van het noodlot moet men gaat razen ...... tegen de
Anarcho-Syndicalisten, die aan de anti-politieke gedachte
en de staats-verwerping trouw blijven en in wier oogen de
Communisten dus verpolitiekt, verburgerlijkt, naar rechts
opgeschoven zijn.
Het breekt en brokkelt maar, mede door deze Communisten. Intusschen blijven dezen roepen om een eenheidsfront !
Zoo werkt de Komintern bovengrondsch. Van de ondergrondsche werking speurt men lets, nu hier dan ginds in
revolutionaire woelingen door allerlei landen der wereld.

67. Ook aan de vierde Internationale moet
een enkel woord worden gewijd.
Wij noemden zooeven de Syndicalisten als die weer links
staan van het Communisme. De tragiek van de splijting
is daarmede nog niet voltooid. Want ook op politiek ter1 ) In Het Volk van 23 Oct. 1920 een manifest van de Komintern
aan de arbeiders der wereld, 66k over de vakbeweging.
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rein is het mogelijk verder links te staan dan Moscou.
Hier is inderdaad geen grens. De woorden „radicaal" en
„reactionair" laten zich zeer wel regelmatig verschuiven
en ook het Communisme „est le reactionaire de quelqu'un."
Wij hebben een beweging op het oog, die nauwlijks een
„beweging" is en die internationaal noch nationaal eenigen
invloed oefent. Maar voor de typeering der geesten en de
illustreering der mogelijkheden is zij in een studie niettemin van gewicht.
Er is in zekeren zin een Vierde Internationale.
In Duitschland en in Nederland hebben zich in 1921
enkele personen afgescheiden van de Communistische
Partij, omdat deze opportunist en on-principieel was geworden. Zij scheidden zich daarmee dus tevens van Moscou,
dat trouwens onder hetzelfde oordeel valt 1).
Wat zijn de zonden van de Derde Internationale ?
Ze zijn van tweeerlei aard : politiek en sociaal.
Politiek. Want men heeft in Rusland van regeeringswege zich weder tot het kapitalistisch stelsel gewend en
is van het echte socialisme afgeweken. Het mag zijn, dat
men daarvoor zich op economische noodzaak beroept. Maar
soortgelijk beroep is altijd ook ingesteld door het oude
kapitalisme en toen werd het door de echte socialisten gewraakt. Bovendien kent Rusland een politiek systeem,
waarvan men eenig heil verwacht voor het volksgeheel,
terwiji de echte socialist dien waan immers geheel heeft
afgeschud.
Sociaal. Want om het eenheidsfort der arbeiders te bereiken, wil men invloed oefenen op de vakbeweging der
1 ) Het geschiedde definitief in Januari 1922 door leden van de
„Communistische Arbeiderspartij" in Nederland, terwij1 in het
vorige jaar de kwestie binnen de K. A. P. van Duitschland uitvoerig
was besproken.
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modernen en wil men zelfs tot overleg komen met hun
internationalen kring. Dus blijkt men zelf „geel" te
warden en tot de verraders te neigen.
Het waren deze overwegingen, die de Communistische
Arbeiders Partij van Nederland in 1922 het initiatief deed
nemen tot de stichting van een „Kommunistische Arbeiders Internationale", die zetelen zou in Berlijn.
Zoo staan nu, practisch of — wat de laatste aangaat —
alleen in theorie doch even teekenachtig drie Internationalen voor ons : de Tweede, de Derde, de Vierde, alle
politieke lichamen ; gezeteld te Londen, te Moscou, te Berlijn; socialist naast communist naast anarchist.
En dan in parallel daarmede zie men de drie internationale kringen voor de vakbeweging: te Amsterdam, te
Moscou, te Berlijn , modern naast communist naast syndicalist.
Met de laatste woorden zijn wij reeds overgegaan tot
een nieuw onderwerp.
Bij de velerlei kringen en het dooreenloopen der lijnen
kan zulk een korte schematische optelling verhelderend
werken. Daarom geven wij haar. Doch het mag ons niet
ontgaan, dat wij daarmede zijn genaderd tot de teekening
der Internationale vak-beweging, die naast en in zekeren
zin los van de politieke organisaties onze aandacht vragen
moet.
B. DE SOCIAAL-ECONOMISCHE 'ORGANISATIES.

68. Reeds toen het sociaal-economische en het politieke
streven nog ongescheiden stond, had de vakbeweging Internationale banden gezocht en internationaal werk verricht 1 ) .
Aanvankelijk — nog voor het midden der vorige eeuw —
1 ) Zie BYMHOLT, a.w. bl. 44, 421; vgl. HERKNER, Arbeite rfrage I S. 244 nt.
Christelijk Sociale Studien. III.
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zocht men contact, opdat de organisaties bij verhuizing der
arbeiders naar het buitenland over en weer dezen aanstands als lid zouden aannemen en dus b.v. van ondersteuningsfondsen zouden doen profiteeren. Ook kwam het
toen reeds voor, dat een kring in het eene land een stakenden kring in het andere land ondersteunde.
Later — zoo in 1886 te Parijs — nam men deel aan een
conferentie, die over arbeidswetgeving en onderwijs zich
zou beraden 1 ) .
Wanneer echter twee jaar later in Londen weder een
congres bijeen is, verraadt zich daar de felle strijd tusschen
degenen, die langs den weg van wet en van orde sociaal
verbeteren willen, en die slechts van vakbeweging en van
revolutionair optreden heil verwachten 2).
Als het tot echte vak-congressen komen zal, komen
slechts vertegenwoordigers van een vak bijeen: de tabaksbewerkers, de mijnwerkers, de textiel-arbeiders. Zij beraadslagen vooral of alleen over hun eigen economische
positie 3 ) .
Aldus is het begin der internationale vakbeweging per
bond of organisatie.
In 1901 echter vindt reeds een conferentie plaats van
secretarissen uit allerlei landen, een secretaris per land.
Daarmee is dan derhalve ondersteld, dat per land de vakbeweging een centraal punt heeft aan te wijzen.
En als men eens in deze richting verder gaat, dan zal
men straks komen tot de eene grootsche beweging ?
Wij hebben reeds gezien, dat de gedachte niet verwerke1) Een aantal waardevolle losse gegevens daarover bij B. BYMHOLT, Geschiedenis der Arbeidersbeweging. Nijmegen 1894.
2) Zie BYMHOLT, a.w. bl. 529.
3) Aldaar bl. 655.
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lijkt is ; het socialisme breekt in drieen. En drieerlei vakinternationale groeit naast elkaar.
Er is in gansch dit schouwspel een zaak, die geweldig
kan verblijden. Ook in dezen klassenstrijd-kring, waar het
dus voor alles om de eene ongebroken arbeidersmassa te
doers moest wezen ...... ook hier breekt men de eenheid
ter wille van de overtuiging.
Het beginsel gaat voor.
Dat zegt iets grootsch voor de majesteit van een beginsel ; ook daar, waar het beginsel-zelf naar alien kant
volkomen verwerpelijk is.
Niet aanstonds intusschen was er helderheid. Ook niet
bij wat straks het „moderne" streven zou belichamen.
Dit begon reeds tijdens den oorlog. Men was zich van
den geest wel is waar niet volkomen bewust ; kringen meer
anarchistisch getint en kringen meer „neutraal" getint
zochten nog elkaar. Maar de aanvang der latere „moderne"
concentratie ligt toch hier.
De Fransche vakcentrale riep in Juni 1916 te Leeds een
vergadering sahm van afgevaardigden uit Engeland,
Belgie, Italie en Frankrijk. Het doel was zeer beperkt en
bescheiden: men beraadslaagde over de vraag, wat straks
als een vredes-verdrag tot stand zou komen daarin omtrent de sociale verzekering voor de arbeiders der wereld
moest worden geeischt.
'n Volgende samenkomst, in October 1917 te Bern gehouden, zag reeds afgevaardigden uit tien landen bij een
en besprak ook een veel breeder program: verzekering,
emigratie, arbeidersbescherming enz. 1).
1)

In Bern waren Bulgarije, Denemarken, Duitschland, Hongarije,
Noorwegen, Oostenrijk, Zwitserland, Tjsecho-Slowakije, Nederland
vertegenwoordigd. Zie voorts Maandschrift Centr. Bur. St. 1917,

bl. 1224.
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In 1919 zou echter een blijvende organisatie tot stand
komen, op breeder basis, in talrijker deelneming, met
wij der perspectief 1 ) .
69. Het Internat. Verbond van Vakvereenigingen.
In Juli van dat jaar toch waren to Amsterdam 91
afgevaardigden samen van vakorganisaties uit veertien
landen, terwiji, nog twee andere waren uitgenoodigd2).
Daar werd het I. V. V. gesticht, het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen 3).
Een bureau van vijf leden kreeg de dagelijksche leiding;
een uitvoerend comae van vijftien leden moest het gansche bestuur in handen nemen. En eenmaal per twee jaar
zou een wereld-congres gehouden worden.
Als eerste voorzitter is A. W. Appleton opgetreden, een
zeer conservatief leider der Engelsche vakbeweging 4).
Weldra moest hij aftreden. In 1924 werd A. A. Purcell met
de leiding belast, 'n man met uiterst radicale denkbeelden.
Deze enkele aanduiding doet reeds iets vermoeden van een
innerlijke gisting, waarvan wij aanstonds wat meer zullen
zeggen. In denzelfden omtrek voert het feit, dat Amerika
zich wel in 1919 aansloot, maar zich in 1920 weder af1) Een korte schets in JOH. SASSENBACH, F ii n f u n d z w a nzig Jahre Internationale Gewerkschaftsbewegung. Uitgave I. V. V.
2) Aanwezig waren: Amerika, Belgie, Hongarije, Denemarken,
Duitschland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Luxemburg, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland. Uitgenoodigd waren
bovendien Italie en Argentinie.
3) Het heet Federation Syndicale Internationale — Internationaler Gewerkschaftsbund — International Federation of Trade
unions.
4) Over hem zie boven, bl. 70 v.
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scheidde, omdat het I.V.V. „revolutionair" was geworden,
en zich sindsdien ondanks herhaalde aanzoeken niet opnieuw in den kring heeft geschaard 1).
Toen de eerste organisatorische werkzaamheden waren
verricht, kon men regelmatig uitbouwen. Sinds 1 Januari
1920 verschijnt in drie edities — de drie moderne talen —
het driemaandelijksche tijdschrift. In 1925 een eerste verslag ; over 1922-1924. En het eerste nummer van een
„Internat. Vakbewegings Bibliotheek", die brochures wijdt
aan de beweging in de onderscheiden landen. Voorts regelmatig het Jaarboek. Hier vindt men overzichten, statistieken, statuten en wat voorts op gansch deze beweging
betrekking heeft.
Het bureau werd gevestigd te Amsterdam ; waar het
bleef, ook toen mede om den persoon van een Nederlander
richting-moeilijkheden ontstonden 2 ). In Juli 1930 werd tot
verplaatsing van het bureau naar Berlijn besloten 3),
omdat de meerderheid van oordeel was, dat het bureau
moet zetelen in een land, waar een sterke moderne vakbeweging bestaat in een groot gelndustrialiseerd land.
Welke is de geest, die heerscht in deze centrale ?
Wij noemden het aftreden van Appleton. De „federatie",
die in Engeland staat onder zijn leiding, trad uit ; het „congres" bleef lid 4 ). Dit beduidt een opschuiving naar links.
Voor Nederland — het zegt weinig voor aantal en invloed doch iets meer voor den geest — trad uit eigen beweging de anarchistische organisatie van het N.A.S. terug,
omdat het I.V.V. te rechtsch werd.
1) Zie boven bl. 113 v.
2) Namelijk J. OUDEGEEST ; zie aanstonds.
3) Wij blijven in dit boek ter voorkoming van verwarring de
oude en gebruikelijke aanduiding „Amsterdam" nog bezigen.
4) Daarover boven, bl. 70.
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Aanstonds deed de vraag zich op, die straks nog zooveel
hoofdbrekens zou kosten ; deze namelijk: hoe zal men zich
stellen tegenover de inmiddels in Moscou gestichte Internationale van de anarchistisch-communistische vakbeweging ? 1 ). Het aanvankelijk antwoord is van beider kant
afwijzend; ook dit wijst iets naar rechts.
Maar dan verraadt zich een andere strooming.
Men spreekt zich aanstonds reeds te Amsterdam uit voor
socialisatie en het protest van de Amerikaansche delegatie
kan dit niet verhinderen 2 ) . Het is interessant om juist in
verband hiermee te bedenken, dat natuurlijk in de eerste
zittingen ook de schuldvraag inzake den oorlog opgeworpen was. Natuurlijk kreeg van de „socialisten" het
„kapitalisme" de schuld. Maar Amerika verzette zich
tegen deze verklaring en wees veeleer Duitschland's
militairisme als oorzaak aan. Doch de nieuw gestichte
Centrale zelf is goed socialist.
Wat beduidt dit al verder voor de verbinding van
politieke en sociale gedachten?
Eenerzijds wordt de lijn zuiver getrokken. Men is enkel
sociaal. En men staat geheel naast de Tweede Internationale, die een politiek lichaam is ; al zal men voortdurend
meer en nauwer te samen overleggen.
Doch spoedig verdwijnt de zuiverheid.
Vooreerst onthoudt men zich van aansluiting aan de
politieke kringen eigenlijk niet van wege een principieele
scheiding der terreinen doch slechts omdat in onderscheiden landen de socialisten politiek zoo hopeloos verdeeld zijn 3).
1) Daarover beneden § 70.
2) Zie Het Volk van 4 Aug. 1919.
3) Het desbetreffende besluit van het bureau dd. 10 Mei 1920
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Bovendien echter treedt men driemaal achtereen in
korten tijd op politiek gebied over.
In Augustus 1920 spreekt men zich uit tegen vervoer
van oorlogsmateriaal ; een beslissing, die Amerika noopt
zich te onttrekken, omdat het internationale politieke
vragen niet door vakorganisaties wil zien beslist, en omdat
bovendien het besluit een feitelijk steunen van SovjetRusland zou beduiden 9 .
In October 1921 laat men een oproep uitgaan tot staking
bij dreigend oorlogsgevaar, gericht aan mijnwerkers,
metaalarbeiders, transport-arbeiders.
In Mei 1924 valt een soortgelijk besluit 2).
Hier is telkens de dooreenwarring van de politieke en

spreekt over de „disunion" onder de politieke socialistische organisaties. Zie Het Volk van 15 Mei 1920.
1) De oproep luidt, zie Het Volk van 20 Aug. 1920:
Kameraden ! In 1914 was onze organisatie te zwak om zich tegen
den oorlog te verzetten. Thans, sterk door haar 27 millioen leden,
maar boven alles sterk door den geest, die haar bezielt, antikapitalistisch en anti-militaristisch, socialistisch en revolutionair,
moet het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen in en bij
zchzelf de middelen vinden voor zijn actie en de macht, om de
wereld te behoeden voor eene herhaling van de gruwelen, die achter
ons liggen.
Oorlog aan den oorlog! Ziedaar de kreet, die de arbeiders aller
landen moet vereenigen!
De internationale proletarische solidariteit vinde thans haar
uiting in de absolute weigering van alle vervoer van oorlogsmateriaal.
2) Het bericht luidt:
Het congres der Internationale van Amsterdam heeft een motie
aangenomen, waarin de arbeiders van alle landen worden uitgenoodigd in geval van oorlog alle wapen- en munitiefabrieken stop
to zetten, het vervoer van oorlogsmateriaal te verhinderen en door
een algemeene staking een economische boycot uit to oefenen.

1
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de sociale sfeer, die een kenmerk is van de anarchistische
geestesgesteldheid. Ligt in dit alles een heenwijzing, dat
het I. V. V. naar uiterst links zwenkt?
Straks wordt de vraag acuut, wanneer in langdurige besprekingen wordt gepoogd, tusschen de communistische
en de moderne beweging de eenheid te herstellen 1 ). Zij
geeft in den boezem van het I. V. V. zelf aanleiding tot
een uiterst pijnlijken strijd, waarin J. Oudegeest als secretaris geraden acht, terug,tetreden in Augustus 1927, mede
omdat hij al te weinig tot de Russen neigde 2).
Dat deze strij d in eigen boezem een tij dlang aanzien en
werfkraoht heeft geschaad, moge blijken ook uit het aantal
leden, door al de organisaties binnen het I. V. V. tezamen
gebracht en dat spreken moge door deze lij st 3 ) :
Jan. 1920
26.771.000
1922
21.991.615
1923
18.891.472
1924
16.321.700
1925
14.413.900
1926
13.131.900
1927
12.839.300
1928
13.052.300
1929
13.516.269
1930
13.800.567
Een teruggang in tien jaar tijd tot niet minder dan de
helft is een bewijs van ernstige moeilijkheden. Maar niet
slechts naar binnen doch ook naar buiten. Want de com1) Zie beneden § 72, 73.
2) Daarover zie De Vakbeweging 1927, bl. 425 v.v.; over het geheele congres De Socialistische Gids 1927, bl. 839 v.v.
3) Volgens het Jaarl. Overzicht van het Centr. Bur. Stat. en
Maandschrift idem 1920 bl. 1809, 1930, bl. 882. De cijfers in het
Jaarboek I. V. V. zijn per 31 December en wijken dus eenigermate af.
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munistische vakbeweging heeft zich naast het I. V. V.
internationaal kunnen vormen en handhaven, ja zich tot
schier gelijke getalsterkte kunnen opwerken, hetgeen voor
haar in dezelfde periode beduidt een klimmen van 5 op 12.
Wij komen thans over haar te spreken.
70. De Roode Vakvereenigings-internationale.
De socialistische arbeiders der wereld hadden nu hun
internationale organisatie op het terrein der vakbeweging.
Maar deze organisatie omvat niet alle arbeiders noch ook
alle socialistische arbeiders.
Naast haar staan de christelijken; evenzoo de neutralen.
Naast haar staan ook de...... anarchisten?
Wie in de historie de geestesworsteling binnen het
socialisme heeft gevolgd, zal de laatste aanduiding van zelf
sprekend achten. Zij is ter aanduiding van een algemeene
geesteshouding ook niet onjuist. Doch ter nauwkeurige
omschrijving van den toestand kan de term niettemin niet
dienen.
Vooral Rusland is hier oorzaak van een zekere verschuiving en van een nieuwen toestand. En wel door
tweeerlei. Ten eerste heeft Moscou een zeer eng verband
gelegd tusschen het Russisch-rationale en het algemeeninternationale. Ten tweede zijn hier het politieke en het
sociale weder zeer eng verbonden, nadat juist te dezer
zake organisatorisch een heldere scheiding zich voltrokken
had.
Wij weten nu, dat Rusland zijn communistische politieke
partij daar te lande kent; maar tevens werkt de Derde
Internationale, de Komintern 1 ). Daarnaast staat nu in
Rusland een vakbeweging; de eenige, die daar te lande
1 ) Zie boven bl. 253.

266
wordt geduld 1 ). Doch ook deze beweging zocht alras, zich
internationaal uittebreiden.
Men lette op de laatste uitdrukking.
Hier toch zijn niet, gelijk bij de „modernen" in het
I.V.V., geestverwante groepen uit onderscheiden landen
tot elkaar genaderd om met behoud van het nationaal
karakter en de nationale taak elkaar ook onderling to
sterken. Maar hier was eerst het middelpunt aanwezig in
Moscou. Vandaar werd gezocht naar wat zich zou kunnen
en willen aansluiten. Doch alles, wat toetrad, moest eerst
russisch zijn vervormd. Het verloor — ten deele of zelfs geheel — zijn oorspronkelijk karakter en koos de nieuwe lijn.
Dat dit wel nergens zonder heftigen strijd kon geschieden, spreekt van zelf. In den boezem van elke nationale vakbeweging, die voor aansluiting ietwat in aanmerking kwam, is met verbittering gekampt ; meestal met
het gevolg, dat de vakbeweging als zoodanig tot machteloosheid werd gedoemd en er alleen communistische aanknoopingspunten en communistische broeinesten overbleven. Soms ook zóó, dat een nieuwe splitsing intrad en
elk der deelen een zekeren invloed behield. Het is trouwens
niet onmogelijk, dat hier of daar de gansche vakbeweging
vrijwel ongehavend overgaat.
In elk geval zocht men in Moscou de grondvesting van
een roode Vakvereenigings-internationale.
Uitgangspunt was de eigen vakbeweging, die sinds 1917
bestond. Weidra zocht men aanknoopingspunten in het
buitenland. En op 1 Januari 1920 bezat men deze reeds
in veertien landen 2 ). In het midden van dat jaar werd
1) Zie boven bl. 230 vv.
2) Namelijk: Rusland, Bulgarije, Zuid-Slavie, Griekenland, Italie,
Spanje, Duitschland, Frankrijk, Azerbeidsjan, Engeland, Australia,
Georgie, Noorwegen, Verre Oosten.
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een „Voorloopige Raad" gevormd; het vierde congres der
Russische beweging in Mei 1921 hield zich zeer met het
onderwerp bezig. In Juli van dat jaar kwam de nieuwe
organisatie definitief tot stand.
Nu bedenke men, dat sinds 1919 en 1920 „Amsterdam"
reeds werkte. Het streven vanuit Moscou moest dus van
den aanvang of een scherpe bestrij ding van Amsterdam
en het I.V.V. in zich sluiten. Er ging in Februari 1921
een voorstel van Moscou aan Amsterdam uit, om in alle
hoofdsteden der wereld debat-avonden te organiseeren ; de
bedoeling zou dan zijn, de splitsing van het wereldproletariaat te voorkomen. Maar natuurlijk mocht dit proletariaat dan niet modern of geel of reformistisch werken en
dus de arbeiders verraden. Het zou als geheel van Amsterdam naar Moscou moeten overgaan. Gelukt dat niet, dan
moet per land de vakbeweging tot Moscou komen en
moeten daartoe in alle landen de communisten lid worden
van de moderne of neutrale kringen ten einde deze om
te zetten. Gelukt ook dat niet, dan moet het I.V.V. uit
elkaar gebroken worden. Maar vaststaat, dat het gansche
wereldproletariaat revolutionair moet worden en een eenheld worden moet 1 ) .

71. In Juli 1921 kwam dan de organisatie officieel tot
stand 2 ). Volgens hun eigen opgaven was toen in Moscou
een aantal van 313, later 378 afgevaardigden uit eerst
37, straks 42 landen aanwezig, die 13 a 17 millioen
arbeiders vertegenwoordigden.
1) Zie o.a. in Het Volk van 23 Oct. 1920, een advies van de
Komintern.
2) Zie ook hiervoor het boven bl. 253 genoemde Jahrbuch. Een
verzameling van resoluties, manifesten enz. is in het Nederlandsch
vertaald door J. K. en verkrijgbaar aan het bureau van het N.A.S.

268
Een uitvoerend comite werd gevormd 1 ). En de arbeid
begon
In welken geest?
Hier komt het vooral op tweeerlei aan : de eigenlijke
vakbewegings-gedachte en de verhouding tot de politieke
organisatie van het communisme.
Wat de vakbeweging betreft : alles, wat „burgerlijk"
is, schudt men af. Dus ook het streven van Geneve met zijn
internationaal Arbeidsbureau van den Volkenbond. Men
kent geen vrede met het kapitalisme en geen overleg met
de kapitalisten. Aileen klassenstrijd en dat in zijn allerscherpsten vorm en zijn alleruiterste consequentie. De
„gele" Amsterdamsche beweging wordt in de Statuten opzettelijk genoemd en verworpen!
Reeds het ontwerp-Statuten gaf duidelijk aan, wat men
wilde. Wij geven daaruit den aanhef 3 ) :
1. Eene voortdurende, breed opgezette propaganda en
agitatie te voeren voor de idee van den revolutionairen
klassenstrijd, de sociale revolutie, de dictatuur van het proletariaat en de revolutionaire massa-acties, met het doel het
kapitalistische systeem en den burgerlijken staat te vernietigen.
2. Tegen het kwaad van samenwerking tteider klassen, dat
de internationale vakbeweging verscheurt, en tegen de verbreide hoop, op vreedzamen weg van de kapitalistische in de
socialistische samenwerking te kunnen overgaan, den strijd
aan te binden.
3. Alle revolutionaire elementen uit de internationale yak1) Waarin behalve Russen een vertegenwoordiger zitting heeft
uit Mexico, Spanje, Italie, Frankrijk, Nederland, Amerika en
Engeland.
2) Men zie o.a. het tijdschrift: Rote Gewerkschafts Internationale;
bovendien Die internationale Gewerkschaftsbew e g u n g 1924-1927. Moscou-Berlin 1928.
3) Naar De Tribune.
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beweging samen te vasten en eenen vasten strij d tegen het
internationale arbeidsbureau van den Volkerenbond en tegen
het program en de tactiek van het internationaal vakverbond,
dat zijn zetel te Amsterdam heeft, te voeren.

Dit spreekt geheel voor zich-zelf. Maar het roert óók
reeds het tweede onderwerp, het politieke aan. Immers
noemt het dictatuur van het proletariaat, vernietiging van
den burgerlijken staat.
Dit kan nimmer de taak zijn van een zuivere vakbeweging als zoodanig, hoe revolutionair ze overigens ook
zij. Hier treedt zij op het politieke erf over; dus is een
zeker verband met de politieke organisatie en een zeker
afgrenzen der bevoegdheid onmisbaar.
Intusschen heeft dit vraagstuk op het eerste congres tot
heftige debatten aanleiding gegeven.
Niemand wenschte, dat er geen enkel verband zou zijn
tusschen Komintern en R. V. I. Maar wilde men, dat de
vakbeweging eenvoudig aan de Komintern ondergeschikt
zou wezen?
Het laatste ging velen toch te ver. Ook als de communistische politieke partijen der wereld aan Moscou gehoorzamen 1 ), behoeft dit niet te beduiden, dat ook de vakorganisaties in ieder land het doen. Aan den anderen kant
wilde de vakbeweging niet onafhankelijk zijn van het
Communisme, ook al was men niet gebonden aan de Communistische Partij.
Omdat het onderwerp regelmatig tot bespreking
en moeilijkheid heeft aanleiding gegeven, drukken
wij het besluit of zooals het ten slotte werd genomen 2).
1) Zie boven bl. 254.
2) Naar de Tribiune. Aantal stemmen voor 282, tegen 25 Onder
de tegenstemmers was Nederland.
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Het Congres besluit:
le. Alle maatregelen moeten worden genomen teneinde
de meest gesloten eenheid van de revolutionaire vakvereenigingen te verkrijgen in een vereenigde revolutionaire strijdorganisatie met een leidende centrale, een Internationale eenheid, de Roode Internationale der arbeidersbonden.
2e. Er moet een zoo nauw mogelijk verband worden gevormd met de Communistische Internationale, de voorhoede
der revolutionaire arbeidersbeweging der gansche wereld,
gebaseerd op wederzijdsche vertegenwoordiging in de beide
Uitvoerende Comite's der Communistische bevrijding.
3e. Dit verband moet een organisch en technisch karakter
dragen, het moet uitkomen in de gezamenlijke voorbereiding
en doorvoering der revolutionaire acties zoowel op nationaal
als op internationaal terrein.
4e. Het Congres bevestigt de noodzakelijkheid van het
streven naar de eenheid en van het vormen van een reeel en
nauw verband tusschen de roode vakorganisaties en de Communistische Partij onder toepassing van aanwijzingen der
beide congressen.

Zooals men ziet, houdt elk der groepen eigen organisatie,
eigen taak, eigen. bestuur. Maar door wederzijdsche vertegenwoordiging wordt toch wel „een zoo nauw mogelijk
verband" verkregen.
In Maart 1922 bleek het — vooral omdat het buitenland
telkens weer er bezwaar tegen maakt, dat de R. V. I.
„afhankelijk" is van de Komintern — noodig om nog eens
weder uittespreken, dat het verband inderdaad geen onderwerping beduidt. Maar wel blijft vast staan, dat het internationaal georganiseerde proletariaat in het communisme
het middel ziet of dat het leeren moet daarin het middel
te gaan zien ter bevrij ding van de arbeidersmassa.
Hiermede is echter een nieuwe reden tot strij d en splitsing gegeven. Want het Communisme is een politieke beweging en heeft van doen met een staat. Daargelaten nu,
wat de inhoud van deze politiek en dezen staat moge
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wezen, in alle geval breekt men hier de oude anarchistische en syndicalistische lijn, die overigens haar oorsprong in Rusland had gevonden. Men sloot dus door
Moscou kringen af, die zich to voren aan Rusland veel
meer verwant gevoelden dan aan het „moderne" streven
in West-Europa. De verdeeling in drieen dreigt opnieuw;
de syndicalisten zullen zich afscheiden 1).
Maar voor de getallen beduidt dit weinig; wie slechts
dadraan en niet aan beginselen denkt, zal de derde beweging kunnen verwaarloozen. Voor hem komt het slechts
op de modernen en de communisten aan.
Zij zijn in getalsterkte aan elkander ongeveer gelijk.
Terwiji het R. V. I. in 1923 een aantal van 5.245.889 omvatte 2 ), telt het op 1 Jan. 1930 een getal van 12.173.600 3 ) ;
het I. V. V. 13.824.000.
Moesten deze socialistische legers gescheiden blijven?
72. Naar de eenheid?
Uit de idee van den klassenstrijd volgt onvermijdelijk de eisch, dat de arbeidersklasse een zij en dat zij haar
strijd tegen het kapitalisme voeren kan met gesloten front.
Reeds de tactiek eischt dit. Hoe kan men aan zijn wil
kracht bijzetten en dien dOOrzetten, zoo men door onderlinge geschillen zijn sterkte breken laat?
Maar ook de theorie eischt het. Voor zooveel het
socialisme een denk-eenheid is, door een wereldbeschouwing wordt gedragen, ligt deze in het historisch
materialisme. Welnu : deze wijsbegeerte decreteert voor de

1) Daarover nader beneden, § 74.
2) Volgens het Jaarboek I. V. V. Het boven genoemde getal van
13 a 17 millioen blijft voor rekening der Communisten zelf.
3) Volgens Overzicht Centr. Bur. Stat.
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arbeiders, d.i. voor menschen in gelijksoortige economische
omstandigheden ook gelijksoortige beschouwingen Dies
worden zij een.
Nu doet zich echter hier een opvallende omstandigheid
voor.
Het socialisme is geen eenheid, doordat nog een andere
theorie, een ander beginsel er zijn invloed doet gelden. De
parlementaire staat naast de anarchistische grond-idee en
dit verschil voert inderdaad tot op den bodem der vragen.
Het heeft twee politieke „Internationale's" doen ontstaan
en twee Centrale punten voor de vakbeweging.
Wat zal nu geschieden ? Zullen de diepste theorieen de
splijting doen voortbestaan of zal de tactiek tot eenheid
dwingen maar ten koste van een overtuiging? Dit is de
achtergrond van de gebeurtenissen, die wij thans moeten
bezien. Er zal daarin veel meer van tactiek en berekening
dan van beginseltrouw blijken ; men verlaagt de overtuigingen tot meeningen en... over meeningverschil stapt
men gereedelijk heen.
Een streven uit 1922 em tot eenheid van de twee groote
politieke lichamen to geraken — namelijk de Tweede Internationale en de Komintern — mislukte, omdat de Russen
absoluut vasthielden aan hun overtuiging. Het worde hier
slechts terloops vermeld. Doch het kan een vingerwijziging wezen voor hetgeen op het terrein der vakbeweging zich voltrekt.
Wij hebben reeds gezien, hoe scherp ook daar de twee
tegenoverover elkaar staan en hoezeer het I.V.V. de krachten mist, die het tegenover den extremen wil van Moscou
niet zal kunnen missen. Amerika met zijn zuivere idee
inzake de vakbeweging staat ter zij de. In Engeland werkt
Appleton met zijn zuiver zienden kring niet langer mee en
het „Congres" neigt soms bedenkelijk ver over naar Rus-
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land 1 ). Zal het I. V. V. ten slotte mee over slag gaan?
De geschiedenis der laatste jaren toont ons deze vraag
telkens in ander licht en van een andere zij de. Aileen
een opmerking zij van te voren gemaakt : in gansch dezen
strijd vieren tactiek en diplomatieke fijnheid den boventoon. Niet de beginselen zijn inzet en voorwerp van gedachtenwisseling, maar men schaakt. Elk zint op slimme
zetten. En de voort-drijvende wensch is blijkbaar deze:
dat als het tot eenheid komt, de andere groep het offer
van eer en overtuiging moet hebben gebracht en de eigen
partij de eer draagt van de zuivere lijn. Alle resoluties,
brieven en redevoeringen te zamen, die gewisseld zijn,
laten als eigenlijken indruk dezen weinig verheffenden
indruk achter.
Dat er wrijving en concurrentie ontstaan moest, spreekt
van zelf.
Toen de Centrale van Amsterdam werd gesticht, bestond de russische vakbeweging reeds maar zij sloot zich
niet aan. Toen daarna de Centrale van Moscou tot stand
kwam, moest dit wel zijn en was het ook een scherp
protest tegen Amsterdam.
Waar lag het verschil?
Men kan het met eene woord zeggen : in de politiek!
Maar deze eene aanduiding houdt dan velerlei in.
Het I. V. V. kan op zijn modern standpunt geen bezwaar
er tegen hebben, dat de vakbeweging in nauw contact
staat met de politieke organen. Maar daarmede is de zaak
niet beeindigd. Want in vele landen is het socialisme als
politieke grootheid in meerdere partij en verdeeld bij
welke zou men zich aansluiten? De verstandigste weg was
die der politieke neutraliteit.
1)

Zie boven, bl. 79 vv.
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arhankelijk. Dit is het voornaamste. Daarnaast staat dan
het oordeel over intern-russische toestanden daar worden
sociaal-democraten vervolgd, daar heerscht de dictatuur
in stee van de democratie.
Kunnen lichamen, die zoo tegenover elkaar zich stellen,
tot eenheid komen ? Ja, zeggen beide. En dit is in beider
mond opvallend ; maar toch het meest opvallend in den
mond der modernen, die immers zeker zijn, dat Moscou
nooit zijn grond-ideeen zal laten varen, en die niettemin
eenheid mogelijk achten.
Voordat die eenheid daar is, zullen inmiddels naar
beider oordeel voorwaarden moeten vervuld zijn. Eigenlijk
zijn zulk voorwaarden enkel aanwezig bij het I. V. V. ;
want het R. V. I. is bereid, aan de conferentie-tafel deeltenemen, zoo maar geen enkele voorwaarde vooraf gesteld
wordt. Het is zeker, dat de eenheid komt zoodra men maar
samen praat ; blijkbaar verwacht het de eenheid op russische basis.
Het I. V. V. doet anders ; het stelt voorwaarden. Doch
de voorwaarden hebben telkens jets minder inhoud. Eerst
werd gevraagd, dat de statutaire band van de vakbeweging
met de Komintern zou verdwijnen. Toen, dat men Amsterdam niet langer zou bestrij den. Toen, dat het R. V. I.
zou overkomen tot het T. V. V. en thet omgekeerd. Toen,
dat een conferentie niet zou plaats hebben, al eer de grondslag was omschreven. Toen, dat althans het R. V. I. de
conferentie zou aanvragen.
Men ziet het: 't is al minder; ten slotte is het enkel nog
de kwestie van de eer en van den eersten stap. De groote
beginselen spelen geen rol meer.
Zoo stond het, toen in Februari 1925 het I. V. V.
zijn laatst-genoemde voorwaarde stelde en toen het
R. V. I. antwoordde, dat het praten wilde zonder meer.
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Zou Kier ten slotte alles vastloopen?
Neen, want er was intusschen meer geschied.
De practische werkers werken ongeduldig onder al dit
woorden-wisselen. Zij gingen over tot de daad
Nationale vakorganisaties, aangesloten aan het I. V. V.,
stelden zich in verbinding met organisaties van het zelfde
yak in een ander land, aangesloten bij het R.V.I. Noem bijvoorbeeld den Internationalen Transport-arbeidersbond.
Mocht dat? Het zou zeker desorganiseerend werken en
het I.V.V. ondergraven. Maar dit laatste zag Been kans het
te keeren en stond het dus onder zekere voorwaarden toe.
Dat geschiedde te Weenen in Mei 1924.
Daarnaast een tweede daad.
Engeland besloot in Mei 1925 om met het R. V. I. te
praten, via het I. V. V. of anders daarbuiten om. Op gevaar of van Duitschland aftestooten, dat merle lid is van
het I. V. V. en zeker niet tot Rusland naderen wil. In de
zelfde maand spraken de Zwitsers uit, dat men althans
als I. V. V. den toestand in Rusland kan gaan onderzoeken.
Het moderne front wankelde, zooals men ziet. Enkele
landen — Noorwegen b.v. — hebben zich afgescheiden.
Maar Engeland is van zijn linksche besmetting reeds
teruggekomen en denkt aan uittreden niet meer.
Zoo kon dus het schaken nog wat worden voortgezet.
In Februari 1925 en dan in December van dat jaar
betuigt het I. V. V. zijn bereidheid om met de Russen te
praten, zoodra zij tot het I. V. V. toetreden l ). In Januari
1926 antwoorden de Russen, dat zij zeer bereid zijn om als
gelijke met het I. V. V. saamtekomen en dan te overleggen ......
1) Een voorstel om zonder meer tot eenheid te komen, werd verworpen; E. Fimmen stemde daarvi5Or.
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Sinds September 1927 werd van eenheids-pogingen niet
meer gehoord 1 ). Intusschen duiken in den jongsten tijd
nieuwe geruchten op, dat er toch weder wordt onderhandeld 2 ). Het is niet ongewichtig, dat ook naar de andere
zijde — immers tusschen Amerika en het I. V. V. —
opnieuw een contact wordt aanbevolen 3 ). Naar het schijnt,
kondigt zich toch een nieuwe toestand aan.
74. De syndicalistische Internationale.
Wij hebben reeds gewezen op het belangwekkend verloop, dat de socialistische vakbeweging bezig is te nemen.
Zij viel uiteen in twee stukken : de moderne naast de
communistische.
Dit is echter niet volkomen normaal. Wel hebben van
den aanvang of binnen het socialisme twee stroomingen
geworsteld, die men meest met de namen van Marx en
Bakounin typeert; maar de tegenstelling „modern" en
„communist" dekt deze voorstelling niet. Het communisme
is daartoe al te zeer aan het politieke werk verbonden.
Dus verraadt zich een belangwekkend proces.
Terwijl de twee genoemde richtingen ondanks een
uiterst fellen strijd elkaar schenen te naderen en daarna
beslist uit elkander gingen, consolideerde zich iets nieuws.
Het grijpt de oorspronkelijke anarchistische idee op, die
zich tegen politieke actie en parlementaire werkzaamheid
keert; die voor de arbeidersmassa niets wacht van wetten
en niets van een staat; zelfs niet van den „staat" in den
tegenwoordigen Russischen zin.
Reeds in 1913 streefden deze syndicalisten naar een
1) Zie Soc. Ec. Kron. 1927, IV bl. 54. Over de vraag, bij Wien
de schuld ligt der mislukking zie De Vakbeweging 1927; bl. 482, 595.
2) Sinds Mei 1930.
3) In Juni 1929.
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onderling internationaal verband. De stuwkracht kwam
toen uit Frankrijk, Spanje en Italie 1).
In December 1920 waren geestverwante kringen bijeen
in Berlijn uit zeven landen 2 ) .
Zal men een nieuw internationaal centrum stichten ? Dat
men naast en tegenover het „gele" Amsterdam zou willen
staan, spreekt van zelf. Maar zal men zich ook tegen
Moscou plaatsen ? Ja, zeiden sommigen ; want Moscou is
verpolitiekt en het heeft het kapitalisme weder aangenomen. Neen, zeiden anderen ; want de socialistische arbeidersmassa moet een eenheid zijn en men mag niet
eeuwig verder splitsen.
Voor 't oogenblik was de zege aan de tweede groep ; de
groep der niet-splitsers.
Maar de Duitschers zetten door ; in hun land is dan ook
wel een oorspronkelijk-anarchistische vakbeweging maar
geen russische.
In Januari 1921 werd reeds een voorloopig internationaal Syndicalistisch Informatie Bureau gesticht te Amsterdam. En einde December 1922 werd de I n t e r n a t i onal e Arb eiders A ssociatie opgericht,deI.A.A.
met haar zetel te Berlijn.
Kleine groepen uit vele landen waren aanwezig. En de
oprichting gaf den stoot aan nieuwe botsing in den boezem
der uiterst linksche vakbeweging, die nu in tal van landen
twisten ging over Moscou of Berlijn, communist of syndicalist.
De nieuwe Internationale werd niet zeer sterk ; maar

I-) Aldus SMEENK, Voor het s o c i a l e l e v e n; bl. 27 noot.
2 ) Namelijk: Duitschland, Nederland, Zweden, Amerika, Frankrijk,
Rusland, Argentine. Een bericht over deze samenkomst in de Tribune van 2 en 3 Febr. 1921; voorts eenige nummers van De Arbeid.

zij bestond voort en yen
hield zij to Amsterdam hat
die zij aannam 1 ) verkond.
geluid: de syndicalistische \
staan van iedere politieke or,
slechts werken in klaar-revolt
Zoo heet het, dat:
de reorganisatie van het economi,
de grondslagen van het vrije soci,

moet mogelijk worden door de syndi
naire organisaties.
Inzake staat en politiek is de uitspra,
met het monopolie van den eigendom het
bewind moet verdwijnen ...... dat niet de 1
politieke macht maar de onderdrukking va.
hetwelk het sociale leven overheerscht een
einden van de arbeidersbeweging moet zijn.

1

Derhalve : geen voogdij van politieke organh

arbeidersorganisaties , geen hulp aan eenige
partij voor verovering van de politieke macht.
Het verschil niet slechts met de modernen doch o
de communisten spreekt aldus zeer klaar.
Op het congres waren tien landen vertegenwoor,
waaronder Nederland 2 ) . Met andere landen had 1
eenige relatie 3 ). En het getal der aangesloten kring
kon bovendien groeien, doordat sommigen zich losmaakte,
1) Dit geschiedde op 24 April 1925.
2) De overige waren: Frankrijk, Spanje, Portugal, Argentinie,
Mexico, Brazilie, Duitschland, Belgie, Zweden.
9 Zooals Peru, Chili, Columbia, Cuba, Britsch-Indie en I. W. W.
organisaties in Zweden, Rusland en Italie, met die in Amerika.

1

280
van modernen en communisten om het aller-zuiverst
anarchisme to versterken 1).
Niettemin is het aantal gering gebleven en zelfs nog
regelmatig teruggeloopen. Men lette op de cijfers van de
laatste jaren 2 ) :
Jan.

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

785.300
588.700
359.000
272.500
279.700
ontbreekt
ontbreekt

Bij de beoordeeling van deze cijfers mag niet vergeten
worden, dat voor zooveel den geest aangaat bijv. de
Fransche beweging eerder bij dezen kring dan bij dien van
het I. V. V. en het R. V.I. geteld zou moeten worden; zij
heeft zich echter nu eenmaal bij deze groep niet aangesloten.
In het geheel der organisaties bij de bestaande
groepeering is de I. A. A. wel uiterst zwak en schuilt haar
beteekenis vooral in het feit van haar bestaan ; d.i. in de
consolideering van het anarchistisch-syndicalistische naast
modern en communist; niet in haar getal of invloed. Nationaal mag zij nu en dan van zich doen spreken ; internationaal is zij van geen beduidenis.
75. De christelijke internationale.
Op den regel, dat allerlei groep en kring na den oorlog
1) Zoo heeft de Noorsche Vakbeweging via I. V. V. en R. V. I. in
1925 de I. A. A. bereikt. Zie Soc. Econ. Kron. 1925 II bl. 36. Zij is
thans niet meer aangesloten.
2) Zie Overzicht Vakbeweging Centr. Bur. Stat.

281
zoekt naar internationale banden, vormen de christelijke
kringen geen uitzondering.
Integendeel ontwaart men daar een zeer krachtig internationaal streven op het terrein der kerken, der inwendige
tending; óók der sociale en sociaal-economische bemoeiingen.
Wij bepalen ons hier tot de laatste.
Daarbij moet men dan natuurlijk zich herinneren, dat
ook hier het streven niet pas van 1914 of 1918 dagteekent!
Wie dan nadert tot het christelijk-sociale in de verschillende landen, zal voor alle dingen zich herinneren
moeten, dat er niet een gesloten beeld, een eenheid van
lijn voor zijn geestesoog zal kunnen verrijzen.
Want noch de aanduiding „christelijk" noch de aanduiding „sociaal" is van eenvoudigen zin, zoodat de lijnen
kunnen dooreenloopen en een zekere verwarring nauwlijks
uitblijven kan.
Het is wel zaak, am allereerst nauwkeurig te schiften
en te omlijnen.
Wat beduidt „christelijk" in dit verband?
Hier is al dadelijk een dubbele splitsing onmisbaar.
In Nederland zijn wij meer dogmatisch omlijnd, meer
begeerig naar preciese vulling der begrippen dan elders
in de wereld — Schotland alleen uitgezonderd misschien.
Wanneer dus Nederlanders met buitenlanders in christelijken arbeid internationaal willen samenwerken, dan
zullen zij soms tevreden moeten zijn met minder „christelijk" gehalte dan hun lief wezen zou; op gevaar of
van anders niet te worden begrepen, te worden aangezien
voor al te bekrompen of al te zwaarwichtig, te worden
gesloten buiten den kring of — meer waarschijnlijk —
zich zelf van den kring uittesluiten en dus niet te kunnen
mede-arbeiden; ja, ook niet van de hun gegeven kracht
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te kunnen laten werken in het geheel van den arbeid.
Dit is de eene zij de van de vraag : „wat is christelijk?"
Nu de andere zij de.
Men kan de aanduiding — om 't met gangbare duitsche
termen te zeggen — confessioneel en interconfessioneel
verstaan. D.i. zij kan doelen op wat aan roomschen en
protestanten gemeen is zooals dit in de „christelijke", dus
interconfessioneele vakbeweging zich voordoet ; zij kan
ook wijzen op het speciaal roomsche en het speciaal reformatorische naast indien zelfs niet tegen elkaar.
Aangaande het „sociale" moet hetzelfde worden gezegd;
ook hier vraagt tweeerlei splitsing de aandacht.
„Sociaal" kan beduiden, dat men zich om de maatschappelijke, de sociale, de economische, de arbeiders-vragen
genet bekommert ; zonder dat nog de sociaal-economische
richting daarmee tevens vastgesteld is. Doch nu en dan
verkrijgt het woord een meer grijpbaren inhoud en nadert
de zin tot dien van het socialisme.
Daarnaast nu nog een volgende splitsing van geheel
anderen aard.
wanneer het namelijk gaat over de sociale organisaties,
op wier internationale samenwerking men bedacht is, dan
kan gelet worden op de zuivere en nuchtere vakbeweging
zonder meer. Er kan ook gelet worden op algemeen-sociale
kringen en algemeen- sociale bonden. Eindelijk is het niet
in alle landen mogelijk om tusschen deze beide nauwlettend te onderscheiden ; de grenzen zijn verflauwd, de
terreinen loopen in elkander.
Aan dit alles moet men denken, wanneer men de kringen
monstert, die in aanmerking komen voor internationaal
contact op christelijk-sociale basis.
Het aantal daarvan is zeer groot.
Men denke aan de groote „broederschaps"-beweging in
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Engeland en Amerika, aan den krachtigen socialen arbeid
binnen de Engelsche staatskerk. Dan aan Frankrijk met
zijn dappere christelijk-sociale actie. Duitschland heeft de
groote interconfessioneele vakbeweging en daarnaast de
protestantsche arbeidersbonden, het kerkelijk-sociaal congres, de evangelisch-sociale conferentie. In Zwitserland
ontstaat naast de christelijke vakbeweging een confessioneel-protestantsche vak-actie en werkt sinds lang een
christelijk-sociale beweging van meer dan een merk op
religieus en sociaal terrein. De landen van Scandinavia en
de nieuwe staten aan de Oostzee zijn zuiver of overwegend
protestant en kennen sociale belangstelling. In landen als
Hongarije. en Tsjecho-Slowakije waakt de protestantsche
beweging op, die tevens oog krij gt voor de sociale taak.
Er is velerlei, dat op elkaar is aangewezen.
Zal het een basis voor samenwerking kunnen vinden?
Uit den voor-oorlogschen tijd noemen wij twee pogingen.
Tegen Augustus 1914 was te Bazel een internationaal
christelijk-sociaal congres saamgeroepen. De beide aanduidingen „christelijk" en „sociaal" waren vaag gehouden.
Men zou 'outer als protestanten bijeen zijn, loch sociaal
zou staan naast socialist; bovendien zou de inhoud van
het christelijke niet altoos zeer positief zijn. De vereenigingen, die men riep, waren Been speciale arbeiderskringen.
De uitbrekende oorlog vernietigde het plan en daarmee
tevens de kans om te beproeven, wat zulk een samenwerking zou kunnen brengen.
Het plan is niet opnieuw opgevat.
Van anderen card was het congres der christelijke, dat
is dan: interconfessioneele vakvereenigingen, dat in 1908
te Zurich bijeenkwam. De stoot was gegeven door Duitschland het plan slaagde er werd een resolutie aangenomen,
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die wezen en taak en middel der vakbeweging naar algemeen-christelijk inzicht omschrijft. Een permanent bureau
werd gesticht, dat 1 Januari 1909 te Keulen zijn arbeid
begon en jaren lang goed werk heeft geleverd 1).
De oorlog brak den arbeid.
Dat echter na en zelfs reeds tijdens den oorlog is beproefd om de banden te bewaren of desnoods opnieuw te
knoopen, die eenmaal waren verkregen tusschen de
christelijke arbeiderskringen in allerlei land — het
spreekt wel van zelf. Maar evenzeer spreekt van zelf,
dat zeer groote moeilijkheden moesten worden overwonnen vanwege de kloven, die tusschen de volken waren
ontstaan.
Reeds in 1917 waagde het Christelijk Vakverbond in
Nederland een poging; tevergeefs, want het was blijkbaar
nog te vroeg.
Twee jaar later deed Zwitserland een poging, die wat
beter slaagde. In Maart 1919 kwamen in Luzern afgevaardigden samen uit Duitschland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. Het noodige was daarmee intusschen
nog allerminst verkregen.
Ten eerste was de lijst der uitgenoodigden niet compleet.
De christelijke vakorganisaties uit de genoemde landen
waren aanwezig. Bovendien de roomsche algemeene
arbeiders-organisaties. Maar door het ontbreken van goede
adressen waren de protestantsche arbeiderskringen uit
Duitschland en Nederland niet genoodigd.
Ten tweede waren hier slechts neutralen en centralen
bijeen. De Belgen, Franschen en Italianen ontbraken. Wat
nog erger was, doordat deze laatsten ter zelfder tijd bijeen
1) Daarover zie C. SMEENK, Voor het sociale leven;
bl. 58; voorts vierde Jaarverslag C. N. V. bl. 24 v.v.
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waren in Parijs. Dus dreigde het ontstaan van twee christelijke centrale organisaties: een voor de entente, een
voor de centralen. Wat zoo maar immer mogelijk voorkomen worden moest.
Dies ging men pogen, de beide fouten te herstellen. Men
werkte wel voort in Luzern en stelde er zelfs een
christelijk-sociaal wereldprogram vast; wat op zich zelf
van groote beduidenis mocht heeten. Maar vooral zocht
men de eenheid, zoowel op het terrein der confessies als
der landen1).
Aan Nederland — d.i. aan de roomsche en de christelijke
organisaties te zamen — verbleef de taak om het werk
te leiden. Men slaagde. In Februari 1920 had te Rotterdam,
een conferentie plaats van Nederlanders, Belgen, Duitschers en Franschen ; een ontroerende gedachte, zooals
ieder inziet. De plannen werden beraamd, de voorbereidselen werden getroffen.
En in Juni 1920 kon een groot en goed geslaagd congres
te Scheveningen gehouden worden.
76. Dit congres beduidt de stichting van een Int e rnationaal Christelijk Vakverbond.
Vertegenwoordigd waren daar tien landen; t.w. ; Belgie,
Duitschland, Frankrijk, Hongarije, Italie, Spanje, Nederland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Zwitserland. Hun
organisaties telden te zamen 3.367.000 leden.
Tusschen hen kwam de Internationale tot stand, waarbij
zich weldra Zuid-Slavie en Luxemburg aansloten.
De samenstelling geschiedde aldus : dat uit elk der
landen de centrale der christelijke vakbonden lid wordt ;
1) Voor de geschiedenis van deze pogingen zie het negende
Verslag Chr. Nat. Vakverbond 1919-1920; bi. 223 v.v.
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deze centralen vormen de Internationale. Slechts in bijzondere gevallen wordt meer dan een centrale uit een land
toegelaten ; Holland met zijn scheiding tusschen confessioneel en christelijk werd aanstonds als uitzondering op
den regel aanvaard.
Zetel van het geheel werd Utrecht.
Kort na het congres constitueerde zich het bureau en
kwam men een paar maal bijeen tot regeling der zaken;
de tweede maal in December 1920, waarna de regelmatige
arbeid kon beginnen 1).
Uit het vroeger gezegde volgt intusschen reeds, dat een
vraag niet zonder veel moeite kon opgelost we gen; het is
die omtrent den grondslag.
Vast stond van den aanvang, dat op vier punten de
overeenstemming aanwezig was : men aanvaardt de christelijke beginselen, ook voor het sociaal-economische
leven — men verwerpt de klassenstrijd-constructie — men
verzet zich tegen revolutionaire wegen — men acht gewichtige hervormingen onmisbaar.
Dit is alles helder, behalve misschien het eerste.
Wil men hier met de aanduiding „christelijk" volstaan,
zoodat zij het algemeen-christelijk, het roomsche en het
protestantsche gelijkelijk kan omvatten? Tij dens de voorbereidende besprekingen was een tweetal formuleeringen
opgesteld, waarvan de eene vrijheid liet, de andere voor
het interconfessioneele partij koos. Ten slotte aanvaardde
het congres de zoo even genoemde aanduiding zonder
eenige nadere formule.
De geheele grondslag luidt aldus:
1 ) De organisatie heet: Confederation Internationale des Syndicats chretiens — Internationaler Bund der christlichen Gewerkschaften — Internationaal Christelijk Vakverbond.
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Het I. C. V. stelt zich op het standpunt der Christelijke
beginselen. Het spreekt daarbij uit, dat in het economische
en sociale leven alle burgers op elkaar zijn aangewezen en
verwerpt mitsdien geweld en klassenstrijd, zoowel van de zijde
der werkgevers als van de zijde der werknemers.
Het I. C. V. acht den tegenwoordigen vorm der maatschappelijke samenleving op essentieele punten in strijd met zijn
beginselen. Het streeft derhalve naar een diepingrijpende hervorming in de sociaal-economische verhoudingen, langs organischen en wettelijken weg, overeenkomstig zijn beginselen.
Het I. C. V. heeft allereerst tot taak, door gemeenschappelijk overleg en actie de belangen der arbeiders en beambten
op economisch en sociaal-politiek gebied to behartigen en
zulks op den grondslag zijner beginselen.

Thans kon de arbeid beginnen. Meer opvallende arbeid,
zooals die op congressen — wij zeggen er aanstonds nog
lets meer van. Daarnaast de arbeid veer den stillen gestadigen bouw.
Het bureau vergadert natuurlijk regelmatig. Een overzicht van wat daar wordt verhandeld, vindt men in het
Tijdschrift, dat sinds 1 Januari 1923 verschijnt in het
Fransch en Duitsch, sinds 1 Januari 1924 ook in het
Nederlandsch. En naast dit overzicht brengen deze bladzijden velerlei, dat inlicht omtrent den economischen, den
socialen, den wetgevenden, den organisatorischen arbeid
in de verschillende landen.
Speciaal ook over een onderwerp, waaraan men wellicht
niet aanstonds denken zou.
Wat is het geval?
Wij zagen, dat de Internationale is opgebouwd uit de
centralen der verschillende landen. Doch deze centralen
zijn opgebouwd uit vakorganisaties. Maar ...... deze vak)rganisaties hebben ieder weder haar eigen internationale
ingen. De christelijke mijn.werkers, de christelijke trans'tarbeiders enz., enz. hebben eigen internationale organi-
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saties. Maar niet dezen zijn het, die de Christelijk Internationale vormen.
Zoo is dus bier een afzonderlijk contact onmisbaar 9.
En het tijdschrift verhaalt bovendien van allerlei werk, dat
de bedoelde internationale organisaties verrichten.
Over het Verbond zelf valt intusschen nog to verhalen,
'dat het reeds zijn vierde congres achter den rug heeft.
Reeds noemden wij Scheveningen in Juli 1920 ; daarop
volgde Innsbruck in Juni 1922 ; Luzern in September 1925 ;
eindelijk in 1928 Munchen.
Innsbruck 2 ) was vooral gewichtig door een breede
resolutie en een economisch wereldprogram, die daar
werden opgesteld 3 ) .
De resolutie vatte den wereldtoestand in het oog, zooals
die was geworden door de zware onderlinge verdeeldheid
der volken, groepen, klassen en door den economischen
jammer. Zij dringt aan op gezamenlijk arbeiden aan het
economisch herstel, op samenwerking in stee van strijd
en dit zoowel sociaal-economisch als internationaal. Van
„de verzoenende werking der christelijke liefde" en van.
„de heerschappij der christelijke beginselen, vrede en vertrouwen" wacht zij het heil.
Het economisch wereldprogram verzet zich tegen de
klassenstrij d-leer zoo goed als tegen het onbeperkte individualisme eener liberale economische school. Het ziet geen
heil in socialisatie ; doch vraagt wel den uitbouw van een
regeling, waardoor samenwerking tusschen werkgevers en
werknemers wordt verkregen ook ten opzichte van productie en verdeeling.
1) Daarover zie Maandschrift 1926, bl. 49.
2) Officieus was daar een afgevaardigde uit Polen aanwezig.
3) Het officieele verslag in het Fransch en Duitsch is Jan. 1923
verschenen. Zie ook De Gids C. N. V. Juli en Augustus 1922.
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Het congres van Luzern 1 ) werd bijgewoond door 177
afgevaardigden uit tien landen 2 ) . Het had een organisatorisch vraagstuk te bespreken, dat ietwat netelig is. Uit
Zwitserland had de protestantsche vakbeweging toelating
verzocht naast de interconfessioneele zooals in Nederland
de roomsche in 1920 naast de interconfessioneele is toegelaten. Maar de gevallen staan niet gelijk. In Nederland
is de interconfessioneele beweging feitelijk protestant en
kan zij zich dus zeer goed en in goede harmonie naast de
roomsche bewegen. De interconfessioneele beweging in
Zwitserland echter verzekert zuiver interconfessioneel te
wezen zoodat er geen plaats is voor eenige christelijke
organisatie daarnaast ; de protestanten houden reeds sinds
1924 vol, dat de kring feitelijk-roomsch is en zij zich daarin niet kunnen thuisgevoelen.
Het onderwerp werd destij ds niet afgehandeld. Bij den
naam, dien toch de interconfessioneelen reeds hebben van
feitelijk-roomsch te zijn 3 ) , zou de te nemen beslissing voor
de ontwikkeling der Internationale van christelijke organisaties van overwegenden invloed kunnen worden.
Het congres sprak zich uit voor internationale doorvoering van den 8-uren-dag, voor medezeggenschap inzake
de arbeidsvoorwaarden en voor een maatschappijorganisatie, die aan de arbeiders medewerking kan verschaffen in de leiding van het bedrijf, mits en gezag en
privaatbezit gehandhaafd blijven. Eindelijk pleitte het
voor den geest van internationale verbroedering tusschen
de volken.

1) Zie het Maandschrift van het I. C. V. 1925, bl. 141 v.v.
2) Namelijk Belgie, Duitschland, Frankrijk, Hongarije, Italie,
Luxemburg, Nederland, .0ostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Zwitserland.
3) Zie vooral de moeilijkheden in Duitschland; boven bl. 168 v.v.
Christelijk Sociale Studien. III.
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Het jongste congres viel in 1928 en werd in Munchen
gehouden 1 ). Een aantal belangwekkende referaten zijn er
gehouden, o.a. over rationalisatie, vrouwen-vraagstuk,
jeugd-vraagstuk. De kwestie omtrent de protestantsche
organisatie in Zwitserland is er opgelost; zij werd toegelaten.
Zoo breidt de christelijke centrale haar invloed regelmatig uit 2 ). Maar om een plaats op de internationale
arbeidsconferentie moet zij nog vechten en vocht zij in
1930 tegen het I. V. V. vergeefs 3).
Wat de uitwendige kracht betreft: het ledental neemt
een nog niet geheel regelmatig verloop.
Men begon met 3.359.889 leden op 1 Januari 1922 4).
Dit getal is echter nadien niet meer bereikt; men besomde
op 1 Januari 5i :
2.205.355 6)
1923
2.078.360
1924
1.834.250
1925
1.377.500
1926
1.333.400
1927
1.397.100 7)
1928
1.468.700 7)
1929
1.465.100 7)
1930
1) Verslag in het drie-jaarlijksch bericht 1925-1928.
2) Zie de Gedenkboeken 1922-1925 en 1925-1928.
.°) Daarover Tijdschrift 1930, bi. 125 v.v.
4) Volgens het Tijdschrift I. C. V.
5) Volgens het jaarlijksch Overzicht Centr. Bur. Stat.
6) Het derde jaarboek I. V. V. noemt daarvoor 2.354.583.
7) Bovendien de Duitsche organisatie van Verkeers- en Staatspersoneel met 116.000 leden; aldus het Overzicht. Voorts is er
met eenige andere organisaties nauwe relatie, zoodat de secretarisgeneraal van het I. C. V. en de directeur van het Arbeidsbureau to
Geneve ruim 2 millioen noemen.
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Het zal overigens goed zijn optemerken, dat een versterking van deze interconfessioneele vakorganisatie moet
worden verwacht ten gevolge van den invloed, dien twee
confessioneele stands-organisaties zullen oefenen.
Een roomsch-katholieke Internationale van den Arbeid
werd in Juli 1926 gesticht; het Nederlandsch R.K. Werklieden-Verbond, dat ook de standsorganisatie omvat, is er
bij aangesloten.
Even vroeger, in April van het zelfde jaar, kwam to
Dusseldorf de protestantsch-christelijke Internationale
van den Arbeid tot stand l ). Zij zoekt vooral aanknoopingspunten in landen, waar een opgewekt protestantsch leven
is loch waar de christelijk-sociale actie zwak is of voorshands ontbreekt 2).
In dit verband moet tevens worden gewezen op hetgeen
de wereld-conferentie der kerken te Stockholm in Augustus
1925 heeft gesticht 3 ) en wat sindsdien is uitgebouwd 4).

77. De Neutralen. De Hoofdarbeiders.
Bij het streven der christenen eenerzijds, der socialisten
aan den anderen kant om voor hun vakbeweging een
wereldcentrum te vinden, zou men de neutralen schier
vergeten.
Toch behoort ook op deze groep te worden gelet. Hij is
klein en meest bestaat hij uit ambtenaren, niet uit handarbeiders. Maar wie den ganschen groei der vakbeweging
1) Zie Dertiende Jaarverslag C. N. V. over 1927 en 1928, bl.
313-320.
2) Voor pogingen in Denemarken en Hongarije zie De Gids
(C.N.V.) 1930, bl. 120 v.v.
3) Daarover dr. A. DEISZMANN, Die S t o c k h o l m e r Weltkirchenkor ferenz. Berlin 1926.
4) Het Bulletin van het Instituut te Geneve, uitgegeven aldaar.
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in verband met de wereldbeschouwing wil bestudeeren,
dien mag ook deze kring niet ontgaan.
Reeds in October 1921 vatte men uit Nederland en
Duitschland de zaak aan. Met zes landen zocht men contact ; daaronder ook met Engeland, vanwaar men althans
„de Federatie" hoopte te winnen1).
Het pogen slaagde nog niet.
Men zette zijn streven voort en richtte zich toen vooral
tot organisaties van ambtenaren en beambten. Weder te
vergeefs 2).
Totdat in Juni 1925 men te Luxemburg verder kwam.
Daar slaagde reeds de oprichting van een neutrale Internationale voor kantoorbedienden — merkwaardig, dat ook
in Nederland de neutrale vakbeweging door de kantoorbedienden is in gang genet. Er traden organisaties toe uit
zeven landen.
Bovendien werd daar echter de grond gelegd voor een
Internationaal Neutraal Vakverbond.
Men vestigde den zetel voorloopig in den Haag en wilde
in het najaar een congres houden, dat de officieele stichting en de nadere organisatie brengen moest 3).
In Juli 1928 kwam te Brussel de definitieve organisatie
tot stand 4 ). Het secretariaat werd in Nederland gevestigd.
In 1930 verscheen voor de eerste maal het Tijdschrift. Men
vindt in de eerste of levering geschiedenis, beginsel-verklaring en werkprogram. Daaruit verdient vooral vermelding, dat als grondslag wordt gesteld „de politieke en
1) Behalve Nederland, Duitschland en Engeland zocht men contact met Zweden, Tsjecho-Slowakije en Oostenrijk.
2) Vooral in October 1923 na het congres voor Sociale Politiek te
Praag, waar eenige leiders elkaar ontmoet hadden.
9 Zie Maandschrift Centr. Bur. St. 1925, bl. 842.
4 ) Vijftiende Jaarverslag 1927 A. N. V.; bl. 49.
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godsdienstige neutraliteit" ; zij wordt nader aldus verklaard 1 ) , dat men :
noch van politiek noch van godsdienst in de vakbeweging iets
wil weten.

Het verschil met de Engelsche en Amerikaansche
groepen van wel zeer scherp in het oog.
Het ledental bedroeg op 1 Jan. 1930 — de eerste opgave — 863.500.
Het schijnt intusschen noodig, hier te waarschuwen
tegen verwarring en te wijzen op een internationalen kring,
die verwantschap vertoont doordat hij ook neutraal wil
wezen, ook internationaal werkt en doordat hij de hoofdarbeiders omvat, die steeds de sterkste propagandisten
voor neutrale organisatie geweest zijn.
Deze bestaat niet als een centrale, die onderscheiden bedrijven omvat loch slechts als internationale organisatie
van den eenen kring der hoofdarbeiders.
Wij denken aan de C. I. T. I. 2 ). Zij bestaat sinds 1922 3)
en hield haar jongste congres te 's Gravenhage in September 1930. Van de oprichting of uit zij zich door een
eigen tijdschrift 4 ). Onder „hoofdarbeiders" verstaat zij
elken arbeid, waarbij geest, initiatief en persoonlijkheid
meer doen dan de lichamelijke arbeid 5).
1) Door de redactie; zie Tijdschrift 1930, bl. 2.
2) D.i.: Confederation internationale des travailleurs intellectuels.
3) Over haar zie o.a. Soc. Econ. Kron. 1924 I bl. 42; Maandschrift
C. Bur. St. 1925 bl. 789; 1926 bl. 727.
4) Geheeten Le travailleur intellectuel en Der Geisterarbeiter.
5) Letterlijk: „celui qui tire ses moyens d'existence d'un travail
dans lequel l'effort de l'esprit, avec ce qu' it comporte d'initiative et
de personnalite, predomine habituellement sur l'effort physique."
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De leden zijn voornamelijk professoren, rechtsgeleerden,
schrijvers, kunstenaars, ingenieurs ; gesalarieerden en
ongesalarieerden.
Het laatste maakt, dat zuivere vak-actie niet steeds
mogelijk is ; toch baart de economische positie ook van
intellectueelen zonder salaris-regeling menigwerf zooveel
zorg, dat actie noodig en een organisatie daarvoor onmisbaar is.
Slechts kan men vragen, of zulk een organisatie apart
moet blijven staan dan wel aan een centrale zich moet
aansluiten, die veel meer kringen omvat. Toen de C. I. T. I.
„erkenning" vroeg door het Arbeidsbureau to Geneve 1),
was de leiding van het Bureau er niet tegen maar werd
wel verzet ingelegd door het I. V. V. en evenzoo door de
internationale organisatie der kantoor- en handelsbedienden.
De kring heeft haar vertakkingen in tien landen, waaronder Nederland 2 ) ; het ledental toonde 3 ) op 1 Jan. 1929
het cijfer van 1.231.000 4).
1) Het verzoek kwam bij den Raad van Beheer van het Arbeidsbureau in 16 Oct. 1926; voor de geschiedenis zie Informations
Sociales 1928, bl. 357.
2) 0.a. Engeland en Frankrijk; Duitschland niet.
3) Volgens Overzicht Vakbeweging; voor Nederland 16.000.
4) De opgave voor 1930 ontbreekt.
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