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VOORBERICHT.

Na hetgeen ik in deel III gezegd heb over den opzet, dien deze

Studiën allengs verkregen hebben, kan ik hier met weinig woorden
volstaan.
Toen gaf ik een schets van de vakbeweging der wereld, zooals zij
groeit onder den invloed van de wereldbeschouwingen. Thans moge
ik een schets aanbieden van wat Nederland en Nederlandsch-Indië
te aanschouwen geven.
Weder spreken de beginselen — religieus, sociaal en economisch —
gelij k men zien zal hun krachtig woord.
Ditmaal bepaalde ik mij echter niet tot de organisatie der werknemers maar schetste die der werkgevers evenzeer.
Naarmate de gedachte groeit, dat een groot stuk sociaal-economisch werk juist door die beide kringen moet worden verricht, zal
men wellicht een schets, als ik poogde te ontwerpen, kunnen waardeeren als eenigermate actueel.
Wassenaar, October 1931.
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arbeiders coalitie-mogelijkheid onmisbaar tot verweer. Het verbod sinds de Fransche revolutie. Vrijheid in 1848, 1855, 1872. Beperkingen in 1903, in
verband met de spoorwegstaking. Wetb. van
Strafr. artt. 284, 426bis, 358bis, 358ter. Compensatie door enquête en groepsvertegenwoordiging.
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VEEL VERWARRING. Meerdere oorzaken daarvoor.
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en de verdere perspectieven.
REGISTERS .
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EERSTE AFDEELING:

ARBEIDERSORGANISATIE IN NEDERLAND

HOOFDSTUK I.
TER ALGEMEENE INLEIDING.

1. Ter inleiding.
Een studie over de organisaties in het sociaal-economische leven mag niet met namen en getallen, met feiten en
statistieken volstaan. Indien zij „studie" zijn zal, dan moet
zij het gebeurende verklaren door het uiteenleggen der
elementen. Zij zal daarbij aan elementen van zeer onderscheiden soort haar aandacht moeten schenken.
Zóó luidt de regel, altoos en overal. Zij vindt dus ook
voor Nederland toepassing. En zij zal daar minstens twee
merkwaardigheden doen ontdekken. Eenerzijds een eigen
verband tusschen industrialisatie en vakbeweging ; andererzijds een invloed van religieus en kerkelijk leven, zooals die
elders niet wordt gezien.
Eerst zal de i n du s tri a 1 i s a t i e moeten worden beschreven, die hier sneller daar langzamer heeft om zich
gegrepen, en een teekening van den algemeen-economischen
toestand moet zich daarbij aansluiten. Vervolgens vragen
de s o c i a l e toestanden de aandacht, die heerschen tijdens deze industrieele en economische verhoudingen, hetzij
ondanks deze of als een gevolg er van. Onmiddellijk sluit
zich als derde de vraag aan, welk ver w e e r tegen de
misstanden werd geboden.
De laatste vraag splitst zich in tweeën : naar den socialen
èn naar den politieken kant.
Politiek, d.i. : hoe stelden zich de o v e r h ei d s o r g an e n tegenover den maatschappelijken groei ? Men moest
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zich op de hoogte stellen van de toestanden. Men moest
ruimte laten aan de krachten der maatschappij, om zich te
organiseeren ; hier komt het recht van vereeniging en vergadering in geding. Welnu : hoe staat het op deze drie
terreinen?
Het laatste dezer punten voert heen naar den socialen
kant : hoe stelden zich de maatschappij-organen
tegenover de nieuwe toestanden ? Ook hier rij zen drie vragen op. Is de vakbeweging geboren in de groot-industrie
of op voor-industrieele terreinen; en — zoo het laatste het
geval is — wat zegt dit voor haar karakter en aanvankelijke
werking ? Hoe staat het met de socialistische beweging
hier te lande ? Immers heeft deze schier overal de vakbeweging aangetast en het komt er nu op aan te weten,
èn in welke mate èn in welken geest dat ten onzent geschiedde. Eindelijk : in hoeverre is het aan de christelijke
wereldbeschouwing gelukt om zich op dit terrein invloed
en zeggensmacht te veroveren?
Is aldus de weg gebaand, dan kan de ges c h i e d e n i s
der organisaties volgen; zoowel die der patroons als die der
arbeiders. De laatste vraagt de uitvoerigste behandeling
en deze vergt op haar beurt een s c h e m a.
Het verdient aanbeveling om dit aldus in te richten, dat
twee groote onderdeelen worden onderscheiden, wier
scheidingspunt valt in 1906. Met dat jaar toch vindt het
aanvankelijk zoeken en streven een afsluiting: de vakbeweging is zich van haar taak bewust èn de richtingen
teekenen zich af, die voortaan de verschillende takken
zullen kenmerken.
Het eerste groote tijdvak laat gemakkelijk de onderverdeelingen ontdekken. Eerst 1869, als het socialisme zich ten
onzent vertoont ; dan 1878, als de sociaal-democratie optreedt ; eindelijk 1893, als de eerste „centrale" is gevormd.
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Met die vorming, die een rustpunt beduidt, is echter het
proces nog niet helder. Deze centrale is nog geen zuivere
vakbeweging èn de richting is nog niet gevonden. Als
1 Jan. 1906 de modernen hun eigen middelpunt vormen en
de anarchisten het bestaande bureau behouden, is de gisting welhaast ten einde. In 1909 treden de christelijken
gecentraliseerd op, in 1912 de neutralen.
Nu is alles helder. Behoudens dan in den jongsten tijd
het nieuwe proces, waaruit een organisatie der syndicalisten en een der „neutralen" is voortgekomen.
2. De industrialisatie.
Reeds in de eerste helft der negentiende eeuw is het
proces begonnen en gaande-weg is het eens-ontstane uitgebreid, zijn telkens nieuwe takken ontsproten 1 ) .
Een stoomweverij werd geopend te Tilburg in 1827;
Goor begon in 1833. Zoowel in Brabant als in Twenthe nam
de textiel-nijverheid een groote vlucht. 2).
In September 1839 werd de eerste spoorlijn geopend, die
tusschen Amsterdam en Haarlem.
De wet van 1845 bracht het mijn-wezen vooruit, hoewel
langzaam. Maar in de twintigste eeuw breiden zoowel de
staatsmijnen als de particuliere mijnen zich enorm uit 3 ) .
1) Zie DR I. J. BRUGMANS, De arbeidende klasse in Ne1813-1870, Den Haag 2 1929, waarin de geheele economische ontwikkeling wordt beschreven. Een populaire uiteenzetting
geven de gedenkboeken, die in 1898 en 1923 zijn verschenen. Zie Een
halve eeuw; Amsterdam, Nieuws van den Dag 1898, I, bl. 281 v.v.;
Gedenkboek; Voorschoten 1923, bl. 689-945. Voorts C. TE LINTDM,
Nederland en de Indiën. Zutfen 1923, bl. 132 v.v.
2) Vgl. W. VAN DER SLUIS in Soc. Gids 1924; bl. 50 vv.
3) Toen de wet van 19 Juni 1845, St. 29 verscheen, was nog alleen
de dominiale mijn in werking. Thans werken de particuliere mijnen
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Men neme voorts den machine-bouw sinds 1847 ; de
margarine-industrie sinds 1871. Voorts scheepsbouw, veenderij en landbouw-industrie.
De bedrijven, die door stoomkracht worden gedreven,
nemen in soort en in omvang regelmatig toe 1 ). Een overzicht van het geheel 2 ) moet aanstonds doen vermoeden,
welk een invloed zulk een omvorming en zulk een groei op
het volksgeheel moet oefenen. Maar het zal goed zijn, toch
met een enkel cijfer aan te wijzen, welk beeld ten dezen
het volksleven is gaan vertoonen.
Daartoe rubriceeren wij ietwat globaal en verwaarloozen
kleinere getallen of groepen om daardoor een overzicht
bereikbaar te maken 3 ) .
Wij verdeelen naar industrie, landbouw en handel.
Het is bekend, dat elk dezer drie gebieden een eigen
invloed oefent op den socialen toestand dergenen, die daarin
arbeiden; en een eigen antwoord geeft op de vraag, wat de
voorwaarden zijn voor een menschwaardig bestaan. Als
loonarbeiders nu waren op 31 December 1920 werkzaam 4 ) in:
vooral sinds 1899; de staatsmijnen sinds 1908. Van 1890 tot 1930
klom het aantal mijnarbeiders van 6.500 tot 37.873; zie Verslag
hoofdingenieur Mijnen 1929.
1) Eén cijfer. De machinebouw klom in 50 jaar, immers van
1847-1897, van 1.552 tot 16.033 arbeiders.
2) Zie de min of meer officieele beschrijving van J. C. A. EVERWYN, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland. Den Haag
1912 ; 2 dln. met atlas.
3) In de aanstonds te noemen bronnen veel meer cijfers en groepen.
4) Zie Uitgave Centr. Bureau Stat. No. 382, bl. X. Men vergelijke
ook aldaar, bl. XLIII voor het geheele aantal loontrekkenden, ingesloten het huispersoneel. De uitkomsten van 1930 zijn nog niet bekend. Volgens de Invaliditeitseet, die ook deze categorie omvat, zijn er
verzekerd 2.651.655 personen; zie Verslag Raden van Arbeid, 1929,
bl. 13.
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1.028.155
nijverheid
642.111
landbouw en visscherij
533.295
handel en verkeer
overige bedrijven
518.846
Dus waren in het gansche bedrijfsleven werkzaam
2.722.407 personen, waarvan in nijverheid, handel en verkeer 57%.
Dit spreekt nog meer, als men het verloop der percenten
over dertig jaar in het oog vat ; het beeld wordt dan aldus 1):

1900

1910

1920

nijverheid
33.8
35.2
37.8
23.6
landb. en visscherij
28.4
30.8
19.6
handel en verkeer
16.8
18.4
Men ziet, dat de nijverheid met den handel voortdurend
groeit doch de landbouw teruggaat 2).
De onmiddellijk volgende vraag is dan deze : of in de
industrie het grootbedrijf overweegt dan wel het middelen kleinbedrijf. Geantwoord moet worden, dat het grootbedrijf niet overweegt.
Dit volgt reeds uit het aantal dergenen, die in het bedrij fsleven een leidende positie hebben — de ondernemers
en de anderen, die leiding geven — vergeleken met het
aantal handarbeiders. De cijfers waren in 1920 3 ) op

1) Zie aldaar.
2) Daarbij moet intusschen worden bedacht, dat de cijfers met
voorzichtigheid gelezen moeten worden. De landbouw-industrie wordt
bij de nijverheid geteld. In 1900 echter beduidden deze industrieën
als stroocarton-, aardappelmeelfabrieken enz. nog weinig; ze zijn
sindsdien zeer belangrijk toegenomen.
3) Zie Uitgave Centr. Bur. Stat. No. 380, bl. 637.
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1.830.886 in totaal een geheel van 583.308 ; d.i. ruw geschat
3 op 1. Een cijfer, dat niet op grootbedrijf wijst.
Elders blijkt van andere verhoudingen, die komende zijn.
In de metaal-industrie -- om één speciale tak te noemen —
vindt men deze cijfers 2) :
jaar arbeiders 1-10 10-200 meer dan 200
1906 77.537 29%
34%
37%
1926 130.118 18%
52%
30%
In alle ondernemingen tezamen, die verzekeringsplichtig
zijn volgens de Ongevallenwet, bedroeg het aantal arbeiders
in bedrijven met 1 tot 50 man in 1905 49.3%, in bedrijven
met meer dan 50 man dus 50.7%. In 1927 waren de verhoudingscijfers 44.9 tegen 55.1%.
Ondernemingen met meer dan 1000 werklieden waren
er in 1905 slechts 24 met tezamen 73.140 man; in 1927
waren er 96 zoodanige ondernemingen met 247.501 man.
Of in percenten uitgedrukt : eerst 13.8, toen 19.6 van alle
arbeiders 4) .
Derhalve neemt het grootbedrijf toe.
3. Onderzoek toestanden.
De vraag is thans, welke sociale feiten woonden en
wonen achter deze technische en economische gegevens.
Hoe is de maatschappelijke positie van de arbeiders, die
hier hun levenstaak vinden en die met hun gezin hier hun
levensonderhoud vinden moeten? Hoe waren en zijn de
arbeidsvoorwaarden voor mannen, vrouwen en kinderen ?
1 ) Zie idem.
Zie Centraal Verslag der Arbeidsinspectie 1928, bl. 2 v.
3) Zie Jaarcijfers 1929, bl. 144 v.
4) Zie idem 1927, bl. 3.
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Is ook hier de exploitatie der arbeiders opgetreden, die
regelmatig het begeleidend verschijnsel van de industrialisatie vormt ?
Indien de toestand van dien aard zou wezen, dat d e
o v e r h e i d tot ingrijpen genoopt zou zijn, dan zou zij
allereerst moeten beginnen met de toestanden te kennen.
In de negentiende eeuw is inderdaad ook meer dan één
enquête ingesteld en wij beschikken gaandeweg over een
groot aantal gegevens.
Aanvankelijk heeft men uitsluitend op den kinderarbeid
gelet. Naarmate de aandacht ook op de positie der vrouwen
en der mannen gericht werd, breidde zich het gezichtsveld
uit, zoowel dat van de onderzoeking als dat van de wetgeving.
Het zou bovendien van gewicht zijn om nog 'n vraag,
eigenlijk een dubbele vraag onder de oogen te zien.
Eenerzij ds : was de misstand -- eerst dus die van kinderexploitatie — het gevolg van de opkomende grootindustrie,
gelijk regelmatig wordt aangenomen ; of loopen de verschijnselen naast elkaar en kent ook het voor-industrieele
tijdvak de thans onder het kapitalisme gewraakte misstanden ? Zoo ja, dan werpt dit nieuw licht op de taak der
vakbeweging, op de sociale beteekenis van het industrialisme. En het antwoord zou voor Nederland dubbel belangwekkend wezen, omdat de groei der nieuwe bedrijfsvormen
er zoo langzaam is gegaan.
Ten andere wringt zich de vraag naar boven, waaruit
verklaard moet worden, dat aanvankelijk het volksgeweten
zich tegen deze toestanden zoo weinig verzette, niet slechts
in de kringen der welgestelden en der kleine burgerij maar
ook in die der arbeiders. En dus als keerzijde daarvan : wát
het is, dat een scherper oordeel leerde vellen en dat deed
aandringen op voorziening?
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Hier ligt een veld van studie braak 1 ) .
Maar men begon althans met op den kinderarbeid te
letten 2) . Enquêtes zijn ingesteld in 1841, 1853, 1860, 1863 ;
driemaal door de overheid, eenmaal door particulieren. In
1841 en 1863 over den kinderarbeid, in 1860 ook reeds over
dien van volwassenen, telkens door de overheid 9 . Daartusschen in 1853 door particulieren 4) . Toen in 1874 de
wet op den kinderarbeid was tot stand gekomen -- waarover zoo aanstonds -- heeft na ruim tien jaren een staatscommissie onderzocht, welke uitwerking de wet had en
welke toestanden toen nog heerschten 5).
Het resultaat dezer onderzoekingen maakt het mogelijk,
dat men zich een beeld vormt van den toestand eenerzijds,
van het volksgeweten andererzijds, zooals deze aanwezig
waren omstreeks het midden der vorige eeuw. Men kan niet
1) Voor den eersten tijd zie Dr Z.

W. SNELLER,

Economische

en sociale denkbeelden in Nederland in den aanvang der
negentiende eeuw, 1814-1830. Rede. Haarlem 1922.
2) Zie Dr C. W. DE VRIES en Ir R. A. GORTER in Econ. hist. Jaarboek 1922, bl. 1-253. Idem in Sociale Voorzorg 1919; bl. 251, 505,
786; de Economist 1919, bl. 299-335. Voorts Mr A. KERDIJK, „De
wet op den kinderarbeid" in Vragen des Tijds 1878, bl. 93 v.v., waarin de literatuur wordt genoemd en verwerkt; o.a. J. J. CREMER, F abriekskinderen; 1863. Vgl. BRUGMANS, Arbeidende
klasse; passim.
3) Over enquêtes in 1841 en 1860 zie Mr P. J. M. AALBERSE, E e n
onbekende enquête enz. Leiden 1918. Mr N. W. POSTHUMUS
in Econ. hist. Jaarboek 1918; Ir R. A. GORTER in idem 1922, bl. 64
vv. Eindelijk een publicatie in Stemmen des Tijds 1930 II bl. 101.
4) De „Maatschappij van Nijverheid" schreef in 1853 een prijsvraag uit over den kinderarbeid en herhaalde die in 1856. De antwoorden verrieden, dat men met nog weinig huivering aan den
kinderarbeid dacht. Zie Handelingen der algemeene vergadering van
de Maatschappij ; 1858, bl. 142.
5) Het rapport der commissie Verniers van der Loeff is uitgegeven
bij' Pyttersen, Sneek 1887.
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zeggen, dat de bekommering om het euvel van den kinderarbeid destijds reeds diep en algemeen was 1 ) .
Sinds heeft het onderzoek niet stilgestaan. Zoowel gegevens van overheidszijde 2) als van particulieren kant 3)
zijn beschikbaar. Aan een taak van de overheid op dit terrein viel al minder te twijfelen.
Zij greep dan ook in met haar a r b e i d s w et g ev i n g. Stap voor stap schreed zij voort ; eerst het kind,
dan de jeugdige en de vrouw, dan de volwassen man werd
beschermd. Vooral arbeidsduur en gevaar hadden de aandacht van den wetgever. Het kind vond zijn eerste bescherming in 1874; het eerste veiligheidsvoorschrift kwam in
1877af4).
Wij mogen hier met deze korte aanduidingen volstaan;
een uitvoeriger behandeling is elders meer ter plaatse 5 ) .
Maar het gegevene doet zien, dat slechts met aarzeling op
gansch het terrein der arbeidstoestanden men zich voortbewoog. Men was noch begeerig den toestand te peilen noch
dien door het ingrijpen van den wetgever om te vormen.
Het laatste is spoediger te billijken dan het eerste ; althans
1) In Mr P. A. DIEPENHORST, De Nederlandsche Arbeidswetgeving. Utrecht I, 1921, bl. 125 v.v., de geschiedenis
met veel bijzonderheden en literatuur.
2) Men zie vooral de Verslagen der Arbeidsinspectie en de Ontwerpen van wet met de gewisselde stukken en de mondelinge behandeling.
3) O.a. Mr. H. SMISSAERT, A r be i d s- en rusttij den in honderd ondernemingen. Een onderzoek vanwege de „Nederlandsche
Vereeniging van Werkgevers", den Haag 1900.
4) K. B. van 28 Juni 1877, St. 155. Daarover zie Soc. Voorzorg,
1924, bl. 194 v.v.
5) Zie behalve Mr P. A. DIEPENHORST, A r b e i d s w e t g e v i n I,
1921, II 1930 nu ook Mr A. C. JOSEPHUS JITTA en Mr E. H. BISSCHOP
BOELE in P r a c t i s c h e Sociologie; VIII. Groningen 1931.
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in dezen zin, dat zeker niet de overheid de eenige is, die
hier een taak heeft. Evenveel roeping rust er op de maatschappelijke krachten, met name op de arbeiders-organisatie.
4. Recht van Vereeniging en Vergader i n g.
Zou de arbeiderswereld en met name de vakorganisatie
echter kunnen stáán voor hare taak, dan zou vóór alle
dingen noodig zijn, dat zij zich vrij organiseeren èn vrij
bewegen kon. Het „Coalitieverbod" uit den tijd der Fransche revolutie zou moeten verdwijnen en al, wat de actie der
arbeiders op hun terrein kan belemmeren, evenzeer, Hier
gaat het dus vóór alle dingen om h e t re c h t v a n v e reeniging en vergadering I).
Dit recht werd ten onzent hersteld door de Grondwet van
1848 met haar art. 10:
Het recht der ingezetenen tot vereeniging en vergadering
wordt erkend.
De wet regelt en beperkt de uitoefening van dat recht in het
belang der openbare orde.

Met de eerste alinea was de zaak in beginsel beslist; de
daadwerkelijke invoering kon geschieden in 1855, toen de
wet tot stand kwam, die in de tweede alinea wordt gevergd.
Maar alles was daarmeê nog niet bereikt. Immers gold ten
onzent, zoolang niet een eigen Nederlandsch strafwetboek
was uitgevaardigd, de Code Pénal, die in de artikelen 414416 zich verzette tegen gewelddadig optreden van arbeiders
in een sociaal conflict. Werd hiermede de bewegingsvrijheid
1 ) Velerlei belangwekkends daaromtrent ook inzake de vakvereenigingen in Mr M. G. LEVENBACH, De v a kv e r e e n i g i n g e n in
het Nederlandsche recht. Leiden 1929.
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der vakorganisatie illusoir gemaakt ? Het was niet noodzakelijk ; doch terdege bestond de mogelijkheid, dat een
rechter de artikelen in dien geest toepassen zou. Meer zelfs
dan de mogelijkheid bestond ; in 1869 werd een spoorwegarbeider tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens
„onderlinge samenspanning" 1 ) . Voorziening was hier eisch.
Zij werd verkregen in 1872 2 ) , toen afgezien van de mogelijke invoering eener nieuwe strafrecht-wetgeving deze artikelen uit den Code Pénal werden buiten werking gesteld 3 ) .
De wetgever heeft bij deze ruime opvattingen echter niet
kunnen volharden. Toen in 1903 de groote spoorwegstaking
uitbrak 4 ) , ontwrichtte zij eenerzijds het gansche volksleven
en ging zij andererzijds met gewelddaden tusschen stakers
en niet-stakers gepaard. Een dubbele voorziening moest dus
worden getroffen ; een algemeene en een bij zondere. De algemeene zou de werkwilligheid der arbeiders moeten beschermen, de bijzondere zou staking bij het spoorwegbedrijf
onmogelijk moeten maken.
De algemeene voorziening werd getroffen door een aanvulling in het Wetboek van Strafrecht 5 ) . Art. 284 stelt
thans strafbaar:
1) Vermeld in Mr D. HUDIG Jr., De vakbeweging in N ed e r 1 a n d 1866-1878. Amsterdam 1904; bl. 121.
2) Bij de wet van 12 April 1872, St. 24.
3) Zie mr J. H. MONNIK, Bescherming van arbeidsw i 11 i g e n. Wageningen 1907; bl. 57 v.v.; daarbij dr I. J. BRUGMANS, Arbeidende k l a s s e; bl. 258 v. Het is opmerkenswaard,
dat nog in 1921 in België de gelijksoortige bepaling gold (Wetb. v.
Strafrecht art. 310) en dat een voorstel tot afschaffing aanleiding
geven kon tot groote politieke beroering.
4) Daarover zie dr N. J iIKSE, Staatkundige Geschiedenis van Nederland van 1887 tot 1917. Leiden 1918, bl.
234 v.v.
5) Hierover vooral handelt MONNIK, a.w.; bl. 17 vv.
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hij, die een ander door geweld of eenige andere feitelijkheid
of door bedreiging met geweld of eenige andere feitelijkheidr
gericht hetzij tegen dien ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden.

Daarnaast stelle men het nieuwe art. 426bis, dat zich
richt tegen hem,
die wederrechtelijk op den openbaren weg een ander in zijn
vrijheid van beweging belemmert of met een of meer anderen
zich aan een ander tegen diens uitdrukkelijk verklaarden wil
blijft opdringen of hem op hinderlijke wijze blijft volgen.

Wie de woorden leest, ziet het levendig tafereel reeds
vóór zich, dat zich bij een staking allicht gaat afspelen tusschen stakers en werkwilligen. Daar doen zich het posten,
het naar-huis-brengen, het dreigen telkens voor. En de
bedoeling der wet is, dat zeker geen arbeider door de wet
verhinderd wordt om in het gewone bedrijfsleven te staken;
hij is vrij man. Maar dat ook ter anderer zijde de vrijheid
voor den arbeider om te blijven arbeiden niet door „terreur"
van arbeiders mag worden verkort. Hier wordt dus slechts
naar allen kant gewaakt voor de vrijheid en wordt geëischt,
dat conflicten tusschen arbeiders niet door geweld worden
beslecht. Maar de bewegingsvrijheid voor de vakbeweging
wordt niet aangetast.
Eenigszins anders staat het met de voorziening, die inzake de spoorweg-arbeiders werd getroffen. In hetzelfde
Strafwetboek werden twee nieuwe artikelen 358 opgenomen, die aldus luiden:
358bis. De ambtenaar of eenig in het openbaar spoorwegverkeer voortdurend of tijdelijk werkzaam gesteld persoon... die
met het oogmerk om in de uitoefening van een openbaren dienst
of in het openbaar spoorwegverkeer stremming te veroorzaken of
te doen voortduren, nalaat of op wettig gegeven last weigert
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werkzaamheden te verrichten, waartoe hij zich uitdrukkelijk of
uit kracht van zijn dienstbetrekking heeft verbonden, wordt
gestraft...
358ter. Indien twee of meer personen ten gevolge van samenspanning het misdrijf plegen in het vorig artikel omschreven,
worden de schuldigen zoomede de leiders of aanleggers der
samenspanning gestraft...

Hier wordt aan een deel der arbeiders individueel het
stakingsrecht ontnomen. Hier wordt bovendien de leiding
van de betrokken vakorganisatie verantwoordelijk gesteld
als zoodanig en dus geheel afgescheiden van de vraag, of
deze leiders persoonlijk hebben gestaakt.
Dit is een dubbele, zeer belangrijke beperking van de bewegingsvrijheid der arbeiders. Zij is voortgevloeid uit de
overweging, dat het spoorwegbedrijf vanwege zijn zeer
vitale beteekenis voor gansch het volksleven onder geen
voorwaarde willekeurig mag worden stopgezet ; zelfs niet
vanwege de meest ernstige grieven aan de zijde van het
spoorwegpersoneel. De overweging is zeker volkomen juist.
Maar zij moest tevens leiden tot nog een andere conclusie en
nog een andere daad. Zij heeft daartoe ook geleid. Nog vóórdat de wet in werking trad immers verscheen een koninklij k besluit 1 ) , dat op twee terreinen ingreep. Het ging
bij de staking over de arbeidsvoorwaarden ? Welnu, er werd
een onderzoek naar deze arbeidsvoorwaarden gelast ; en
bepaald werd, dat voortaan het „Reglement dienstvoorwaarden" de goedkeuring zou behoeven van den minister.
Ontneemt de regeering het wapen der staking aan hen,
die door staking betere voorwaarden willen verkrijgen, dan
aanvaardt zij er ook de verantwoordelijkheid voor, dat de
voorwaarden goed zijn. Aan den anderen kant : wanneer
1) De wet is van 11 April 1903, St. 101; het Koninklijk besluit van
7 April.
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arbeiders niet de kans hebben, een conflict door staking,
d.i. geweld tot beslissing te brengen, dan moeten hun
andere middelen, namelijk èn overleg èn rechterlijke uitspraak ter beschikking staan. Beide werden hun gegeven
door de vorming van een groepsvertegenwoordiging 1 ) en
van een scheidsgerecht.
Aldus de regeling en de werking van het recht van vereeniging en vergadering ten onzent 2 ) .
5. De geest in de vakbeweging.
Een onderzoek naar den g e e s t, die in de vakbeweging heerscht, zal voor Nederland vooral op twee stroomingen moeten letten, de socialistische en de christelijke.
Elke strooming splitst zich weder ; het socialisme kent zijn
sociaal-democratische en zijn anarchistische tak ; de christelijke gedachte werkt in roomsche en in reformatorische
richting.
Van de beide stroomingen kan men zeggen, dat ze zich
met kracht en bewustheid gaan openbaren lang nadat de
eerste aanvangen van arbeidersbeweging en vakbeweging
zijn zichtbaar geworden. Dit geschiedt in de eerste helft
der negentiende eeuw met veel tastend zoeken en veel
onzekerheid ; eerst in de tweede helft valt de bewustwording en dan de consolideering zoowel voor het socialisme als voor het christendom.
Het s o c i a l i s m e is geteekend door drie jaartallen.
In 1869 wordt te Amsterdam de Nederlandsche sectie
der „Internationale" gevormd ; daarmee is de eerste organi1) De groepsvertegenwoordiging heeft later moeten wijken voor
de erkenning der vakorganisaties.
2) De zoogenaamde „Anti-revolutie-wet" van 28 Ju li 1920, St. 619
beperkt de politieke en niet de economische bewegingsvrijheid, zo odat zij in het kader der tegenwoordige uiteenzetting niet behoort.
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satie gegeven ; wat vóór dit jaartal valt, kan indien men
socialisme zoekt verwaarloosd worden. Wel valt uit den
vorigen tijd een en ander te vermelden van critiek op den
maatschappelijken toestand en van poging tot herstel').
Maar socialisme is er niet vóór 1869. Ook toen was en bleef
het overigens zeer zwak.
Met 1878 noemt men dan het tweede jaar; toen werd —
weder te Amsterdam — de Sociaal-democratische Vereeniging opgericht; waarmede iets van meer kracht werd verkregen. Echter verteerde deze kracht door den knagenden
onderlingen strijd, die hier als in gansch Europa het ééne
leger in twee kampen splitste : parlementairen naast antiparlementairen, autoritairen naast libertairen, „modernen"
naast „syndicalisten", Marx naast Bakounin.
De strijd voerde tot de groote splitsing in 1894 — het
derde jaartal — toen de Sociaal-democratische Arbeiderspartij werd gesticht, die sindsdien zich ontwikkelde naast
maar ook in nimmer rustenden kamp met anarchisten,
libertairen, communisten tot op dezen dag 2).
1) Men zie reeds boven, bl. 10 het verhaal over gehouden enquêtes.
In dr H. J. DE GRAAF, Stemmen voor Waarheid en Vrede; 1923, bl.
609, 689 de uiteenzetting, dat de christenen op sociaal gebied veelal
sluimerden; maar toch met aanwijzing van enkele moedgevende verschijnselen. Op het werk der christenen wijst ook SNELLER, a.w.;
passim.
2) De literatuur volgt beneden; § 12 v.v. Hier zij echter aanstonds
gewezen op H. W. VLIEGEN, die als sociaal-democraat en moderne
de beweging heeft beschreven; zijn Dageraad der V o 1 k s b ev r ij d i n g; Amsterdam 1905, loopt van 1878-1894; zijn D i e
onze kracht ontwaken deed; idem 1924, teekent de geschiedenis sinds 1894. Daarnaast worde dan F. DOMELA NIEUWENHUIS gesteld, die in zijn Een veldtocht tegen het kapita1 i s m e; Amsterdam 1904 tal van korte artikelen uit de jaren
1879-1904 heeft verzameld, welke het anarchisme doen kennen en
licht werpen op het anarchisme ten onzent.
Christelijk Sociale Studiën. IV.

2

18
Twee dingen volgen al aanstonds uit het gezegde. Ten
eerste, dat de opkomende vakbeweging aanvankelijk weinig
invloed van het socialisme ondervonden heeft. Ten tweede,
dat als straks die invloed groeien ging, de splijting ook
voortwerken zou en er van ééne vakbeweging, zelfs van
ééne socialistische vakbeweging geen sprake zou kunnen
zijn. Het anarchistische staat en blijft staan naast het
moderne.
Wat dit laatste aangaat, moet dan echter op nog een
element gewezen worden, dat wel niet tot splijting drijft
maar dat op de inwendige ontwikkeling telkens invloed
oefent. De sociaal-democratie ten onzent richt zich meestentij ds naar Duitschland; in de moderne vakbeweging is aanstonds een strooming van belang, die in Engeland's toestand het ideaal ziet. De doorwerking van het een en het
ander verraadt zich in een meer revolutionaire naast een
meer reformistische leiding. De eene zoekt aansluiting naar
links, naar het anarchisme ; de andere vindt rechts, in het
„neutrale" kamp meermalen geestverwantschap. De ontwikkeling ook der jongere toestanden toont, wat de inwerking dezer gegevens beduidt 1) .
Wat den invloed van het c h r i st en dom aangaat:
men zal zeker de ontwikkeling der dingen in Nederland
nimmer verstaan, zoo men niet een open oog heeft voor de
religieuse en kerkelijke eigenaardigheden van het Nederlandsche volk.
De splitsing naar religieuze en kerkelijke lijn, gelijk die
onder ons ook op sociaal en politiek gebied gezien wordt,
is buiten onze grenzen zeer zeldzaam en in déze mate onbekend. In plaats van nu echter uit dit feit af te leiden,
1 ) Beneden zal blijken, hoe sterk deze elementen werkten in moeilijkheden binnen het moderne Vakverbond, in pogingen tot fusie e.d.
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dat dus deze Nederlandsche hebbelijkheid afkeuring verdient, zal men zich moeten beijveren om de feiten historisch en psychologisch te verklaren. Onze volksziel is anders
geaard en de oorzaak daarvan is o.a. in onze geschiedenis
te vinden.
Men denke aan het jaar 1568, dat het geboortejaar is
van ons nationale bestaan en tevens van de nationale kerk.
De enge samenhang destijds van den strijd tegen Spanje
met dien tegen Rome heeft op onze volkstoekomst z(5ó zeer
zijn stempel gedrukt, dat zelfs bij een totale verandering
van het nationale en het kerkelijke beide, bij een totale
verandering ook der verhouding van kerk en staat nog
altoos de nawerking van het eens-gewrochte zich bespeuren
doet.
Het gezegde vindt zijn toepassing in iedere eeuw van het
bestaan der republiek, waar de politiek telkens door kerkelijke vragen werd aangeraakt of zelfs gekruist, werd bepaald en veelszins bedorven. Het vindt zijn toepassing ook
in de negentiende en de twintigste eeuw.
,Men lette er slechts op, hoezeer het politieke leven kerkelijk is bepaald. Toen eenmaal in het laatste kwart der vorige
eeuw eerst de orthodox-protestanten, daarna de roomschkatholieken ontwaakten en zich bewust werden van hun
roeping, stond het vast, dat deze ontwaking zich op politiek
terrein zou afteekenen ; 1878 voor de eersten, 1888 voor de
laatsten vormt het begin van een nieuwe periode 1).
Maar weldra breidde zich de werking uit ook over de
grenzen van het politieke terrein. Men noeme het schoolvraagstuk, dat splitsend werken ging in het Nederlandsch
1 ) Voor deze periode zie dr N. JAPIKSE, St a a t k u n d i g e G es c h i e d e n i s; passim. Voor de Roomschen speciaal nog Het Katholiek Nederland. Nijmegen 1913; II bl. 265 v.v.
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Werkliedenverbond en daar de stichting van Patrimonium
veroorzaakte; men noeme het kerkelijk vraagstuk, dat
naast Patrimonium weder den Chr. Nationalen WerkmansBond in het leven riep.
En men verstaat weldra, dat ook de vakbeweging — als
zij eens stevigheid en vastheid zou hebben verkregen —
het splitsingsproces vertoonen zou.
Aldus de gegevens, die men in de hand moet hebben, als
men zich tot bestudeering van de Nederlandsche vakbeweging zet.

HOOFDSTUK II.
DE EERSTE AANVANGEN.

6. Het begin.
Het valt iederen onderzoeker op, dat de eerste
a a n v a n g e n der arbeidersbeweging nog weinig vertoonen van wat later als het wezen der vakvereeniging zal
worden beschouwd 1 ) .
Het eerste, wat arbeiders beoogden als zij zich aaneensloten, was : het stichten van een kas, die uitkeering geven
kon in kwade dagen. Vooral aan ziekte en aan overlij den
werd daarbij gedacht. Een tweede doel vormde de gezelligheid, het feest; men denke b.v. aan den Koppermaandag
1)

Gegevens omtrent de eerste aanvangen zijn te vinden in H.

BYMHOLT, Geschiedenis der arbeidersbeweging in

Neder 1 a n d. Nijmegen 1894 ; bl. 1 v.v. H. ROLAND HOLST, G eschiedenis van den proletarischen klassenstrijd.
Rotterdam 1909 ; dat wel meest politieke stof behandelt en het onderwerp internationaal beziet; maar bl. 1 v.v. passim waardevolle
stof voor ons onderwerp geeft. H. SMITS, De Neder 1 and s c h e
arbeidersbeweging in de negentiende eeuw. Rotterdam 1902. Voorts de artikelen van JAC. RADEMACHER, „De arbeidersbeweging in Nederland" In De Vrije gedachte (Uitgave Pyttersen,
Sneek) 1874 ; blz. 450 V. JOAN NIEUWENHUIS, „Mannen van beteekenis in de Volkspartij" in Radicaal Weekblad 21 April 1889;
mr. G. J. ROYAARDS, „Geschiedkundige schets van pogingen, welke
er in Nederland zijn aangewend tot verbetering van den toestand
der arbeidende klasse" ; aangehaald door BYMHOLT, a.w. Een summiere maar grondige bewerking in dr I. J. BRUGMANS, A r b e idende klasse, bl. 268 v.v.
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voor de typografen. Teekenend is een vereenigingsnaam
als „Voorzorg en genoegen" 1) .
In deze lijn werkten typografen en lithografen ; schilders
timmerlieden en metselaars.
Straks wendde men zijn aandacht naar de verheffing van
den arbeidenden stand door betere scholing, door aankweeken en bijhouden van vakkennis.
Toen dook de loonvraag op. In 1859 bijv. vroegen de
Amsterdamsche typografen om een behandeling van het
feit, dat het bedrijf bloeide en niettemin de loonen uiterst
laag waren. Twee vragen stelde men : wat is de oorzaak van
dit verschijnsel ? waar ligt de genezing?
Het was een nieuwe stap, toen men begon te breken met
wat tot dien tijd regel zonder uitzondering was geweest:
men vereenigt zich plaatselijk en let alleen op den eigen
kring. Omtrent 1866 begint zich hier een verandering te
voltrekken. De idee aan een „Bond" komt op ; de idee aan
een bond tusschen gelijksoortige kringen uit verschillende
plaatsen. De blik wordt ruimer ; men herinnert zich het bestaan van vragen buiten het eigen territoir en er begint een
besef van saamhoorigheid te groeien.
Van eenige bemoeienis met de politiek is men intusschen
nog zeer ver verwijderd. Het zijn de dagen, waarin de kleine
groep van uitverkorenen alles weet en alles beslist ; de
politieke belangstelling van het volk sluimert, ja slaapt nog.
Wat wonder, dat de arbeiders als zoodanig, dat de opkomende arbeidersvereenigingen zich niet begeven in de
politiek!
1) Zie F. vAN DER WAL, De oudste vakbond in ons land
(typografen) 1866-1916, bl. 9 v.v. Hij noemt als eerste Breda 1831:
,,Door Eendracht 't zaam verbonden". „Voorzorg en genoegen" ontstond in 1849 te Amsterdam.
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Maar ook het eigenlijk-sociale is nog ver. En een toetsing
van de maatschappelijke orde ; een vraag, of het wezen der
bestaande maatschappij voor aanvechting en veroordeeling
vatbaar zou zijn, komt niet op.
Nu herinnere men zich, dat intusschen de industrialisatie
was begonnen ; in Brabant en Twenthe bijv. En aanstonds
rijst de belangwekkende vraag : wáárom is de arbeidersbeweging niet geboren in de industrie-streken en waarom
nam ze niet aanstonds het karakter van vakvereeniging,
afweer-vereeniging, strij d-vereeniging aan?
Het feit valt niet te loochenen : het handwerk en niet de
groot-industrie is de bodem der vakbeweging geweest 1 ) .
Maar de verklaring van het feit is niet zoo eenvoudig.
Moet men wijzen op de geringe ontwikkeling der industriebevolking, waardoor zij niet tot ontwaking kwam ? 2 ) . Moet
men hier het bewijs geleverd zien, dat het historischmaterialisme faalt ? 3 ) . Dit toch kent een geestesbeweging
slechts als resultante van economische factoren en moet
dus voor den opslag van een arbeidersbeweging de aanwezigheid eischen van technisch-economische verhoudingen, die destijds niet aanwezig waren. Of — nog belangwekkender : zij waren wel aanwezig in sommige deelen van
ons land, doch daar stuwden zij geen vakbeweging naar
voren; en elders, waar de eerste voorzichtige aanvang der
latere vakbeweging wordt aanschouwd, ontbreken de bedoelde technisch-economische verhoudingen.
Wij voor ons hechten grootere waarde aan de eerste
dan aan de tweede verklaring. Tientallen van jaren is
1) ZiemrD. HUDIG, De vakbeweging in Nederland;
de inleiding.
2) Zie HUDIG, aldaar.
3) Zie mr P. A. DIEPENH0RST, Het geestelijke voorop.
Broch. bl. 51.
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sociale achterlijkheid ten onzent het kenmerk geweest van
vrijwel alle kringen. De patroons waren economisch veel
verder dan sociaal ; de kerkelijk kringen sliepen veelal 1) ;
het is vrij natuurlijk, dat ook de arbeiders niet aanstonds
de toekomst doorzagen en de teekenen der tijden verstonden.
Daarnaast moet echter worden erkend, dat het historisch
materialisme géén steun vindt in de geschiedenis ten onzent. Niet de stoffelijke omvorming werkt een nieuwen
geest ; maar de nieuwe geest, die van elders komt, vormt
ook het karakter der arbeidersorganisaties om. De geest
beslist ; dit geldt zoowel van den socialistischen als van
den christelijken geest.

7. Het socialisme.
Een aanvankelijke teekening in den toestand wordt
door het socialisme gewekt. In 1864 komt de Eerste Internationale tot stand 2) . De eerste Nederlandsche sectie wordt
gevormd in 1869. En men kan inderdaad aan dit jaartal
een zekere onderverdeeling vasthechten voor het tijdvak,
dat ons thans bezighoudt 3 ) . Een nieuw karakter begint
zich af te teekenen 4) . Socialistische in den zin van anarchistische gedachten werken hier en daar in de arbeiderswereld en geven dus ook een zeker stempel aan wat bezig
1) Daarover dr H. J. DE GRAAF in Stemmen voor Waarheid en
Vrede; zie reeds boven bl. 17 nt. 1.
2) Zie mr H. P. G. QUACK, Socialisten. V3 bl. 431 v.v.
3) Zie HUDIG, a.w.; die blz. 1-25 den tijd vóór 1869 behandelt.
BYMHOLT, a.w. behandelt den tijd van 1869 op bl. 1-43.
4) Voor het tijdvak van 1869-1878 zie HUDIG, a.w., bl. 26 v.v.
Van christen tot anarchist. Amsterdam 1910; aanvang.
H. ROLAND HOLST, Proletarische klassenstrijd; passim.
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is zich als echte vakvereeniging te vormen. Maar het verband is nog los ; er is socialisme zonder arbeidersbeweging
en arbeidersbeweging zonder socialisme.
Intusschen wordt een poging gewaagd, om den groei der
arbeidersbeweging zuiver te doen blijven. In 1870 wordt
het „Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond" opgericht 1 ), dat zich gaandeweg uitbreidt 2 ) en dat den geest
der „Internationale" bestrijdt.
Als 1878 aanbreekt, beduidt dat jaar echter weder een
versterking van het socialisme en een scherper omlijning
van het geheele tafereel. In dat jaar toch wordt te Amsterdam de Sociaal-Democratische Vereeniging opgericht, die
zich stelt op de basis van het programma van Gotha 3 ) . Het
is echter van gewicht om op te merken, dat deze stichting
tegelijk een splitsing beduidt. Want de stoot ging uit van
een minderheid in het Werkliedenverbond, die niet neutraal
wilde blijven doch socialist wilde worden 4 ). Even te voren
hadden de christelijken zich afgescheiden 5 ) . En men ziet
dus reeds in den aanvang en ondanks alle zwakte en onzekerheid het splitsings-proces zich openbaren.
Er begint dan een nieuw tijdvak, dat tot 1893 loopt 6 ) .

1) Zie Statistiek der Arbeiders Vereenigingen, uitgave van Centr.
Bur. voor Stat. 1894; bl. X.
2) Oprichter en jaren lang leider was B. H. HELDT. Het orgaan
heette De Werkmansbode. Het Verbond is opgeheven in 1921; daarover zie beneden ad „Neutralen".
3) Daarover QUACK, Socialisten V, bl. 475 v.v.
4) Zie Statistiek der Arb. Ver.; bl. XXVI.
5) Zie beneden ad „Patrimonium".
6) De literatuur voor dit tijdvak is: Onderzoek naar geschiedenis
en werkzaamheid der Vakver., uitgave Centr. Bureau Stat. 1896.
VLIEGEN, Dageraad. R. ROLAND HOLST, G e s c h. van den
Prol. klassenstrijd. Idem, Kapitaal en arbeid in
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Het zoeken en tasten gaat voort ; de geesten worden al
meer openbaar; het eigenlijk vakvereenigingswezen begint
door te breken 1 ). Maar het verband met het socialisme is
nog zeer onzeker. In 1889 waren althans vier vakorganisaties socialistisch 2 ) ; twee jaar later was de algemeene
strooming weder in de richting van het neutrale verlegd.
Nog twee jaar later ziet men het „Nationaal Arbeids Secretariaat" gevormd worden, dat echter aanvankelijk noch
zuiver socialisme noch zuiver vakbeweging vertoont.
Inmiddels waren geestelijke invloeden aan 't werk.
De atheïstische propaganda door De Dageraad en
met de werken van Multatuli doet haar werk onder de
arbeiders en wordt oorzaak, dat het socialisme opstaat. De
Dageraad is opgericht in 1856 en wordt mede oorzaak, dat
de Eerste Internationale wordt opgericht. Zonder Multatuli
is het ontstaan van de moderne arbeidersbeweging niet te
verklaren 9 . Dit is de eene zij de 4 ) .
Aan den anderen kant worden de christenen wakker. In
N eder 1 a n d. Rotterdam s 1909; passim.

BYMHOLT, a.w.; bl. 233736. F. DOMELA NIEUWENHUIS, Een vijf en twintig jarige
veldtocht tegen het Kapitalisme. Amsterdam 1904;
dl. I. Idem, Van christen tot anarchist; bl. 31-416.
1) Volgens VLIEGEN, D a g e r a a d; Inhoudsopgave valt dit in
de jaren 1888-1890.
2) Namelijk voor Spoorwegmannen, Diamantbewerkers, Kantoorbedienden en Onderwijzers.
3) Aldus ook JAPIKSE, Staatkundige geschiedenis;
bl. 10. Men herinnere zich de mededeeling van dr W. M. WIBAUT
in een intervieuw 1926 over den invloed, dien Multatuli op hem
geoefend heeft.
4) In het algemeen zie VLIEGEN, a.w.; passim. B. BYMHOLT over
„Godsdienst en Arbeidersbeweging" in Vragen van den Dag, Jan.
1912; evenzoo 1927, bl. 481 v.v. Vergel. de beschrijving in JOOST
MENDES, De S a n t e 1 j a n o's; passim, o.a. VIII bl. 60.

27
1876 scheidden de orthodox-protestanten zich af uit het
Werkliedenverbond en stichtten zij „Patrimonium". Het
geschiedde, omdat het Verbond zich had verklaard vóór
de neutrale openbare school en dus zoowel politiek als religieus de neutraliteit in de arbeidersbeweging had geschonden.
In 1890 werd naast of tegenover „Patrimonium" de Christelijk Nationale Werkmans Bond opgericht om kerkelijke
redenen ; een splitsing, die eerst tot verzwakking maar ten
slotte tot verdubbeling van christelijke krachten en dus tot
versterking heeft geleid. In dit tijdvak begint ook de R.K.
Volksbond zich krachtiger te weren 1 ) .
Een aanvankelijke afsluiting der ontwikkeling vormt de
oprichting — zooeven genoemd — van het Nationaal Arbeids Secretariaat in 1893 2 ) . Men lette op den naam ; een
Secretariaat is geen vakorganisatie. Men bedoelde een
middelpunt van overleg en informatie te vormen voor de
gansche wereld van den arbeid. Alle richtingen werden
uitgenoodigd; ook de niet-socialistische. En allerlei groepen
werden uitgenoodigd; werkliedenbonden en politieke kringen 3 ) zoo goed als wat henenstevende naar de eigenlijke
vakbeweging.
De vraag klemt, welk karakter op den duur deze Centrale
zou verkrijgen en welke geest haar bezielen zou. En er is
aanleiding om te vermoeden, dat het anarchisme zou gaan
heerschen. Maar aanvankelijk was dit niet de opzet en was

1) Opgericht in het vorig tijdvak, in 1868; maar tot een begin van
bloei gekomen in 1888. Zie Onderzoek Gesch. Vakvereenigingen,
bl. LIV.
2) Zie het Gedenkboek, uitgegeven door het N.A.S. in 1918. En
Onderzoek Gesch. Vakver. bl. L, alwaar ook verhaald wordt van de
pogingen om tot eenige aanvankelijke organisatie te komen.
3) Zooals de Soc. Dem. Bond.
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de opzet zelfs vrij van iedere klassenstrijdgedachte 4 ) . Men
was secretariaat zonder meer.
Toch, juist omdat hier een secretariaat en geen zuivere
vakbeweging ontstond, kan het jaar 1893 nog niet het
groote rustpunt vormen; dit plaatsen wij veeleer in 1906.
Want toen was het wordingsproces uitgegist en had de
vakbeweging haar wezen gevonden. Een schets van het
tijdvak 1893-1906 moet dus thans nog volgen.
8. Het Nat. Arb. Secretariaat gevormd.
Het N. A. S. trad als „secretariaat" in werking op 27
September 1893 en vervormde zich geleidelijk tot „vakcentrale". Zij was toen de eenige en heette nationaal.
Zou zij nationaal zijn en blijven in dezen zin, dat zij de
gansche arbeidersbeweging ondanks alle verscheidenheid
op religieus, politiek en sociaal gebied zou kunnen omvatten ? Zoo ja, dan moest zij een standpunt innemen en
doen innemen, dat al deze verschillen ontzag.
Van den aanvang af is echter deze ontwikkeling niet zeer
waarschijnlijk geweest 2).
Om te beginnen : de vorming van het secretariaat was
een gevolg van het congres, dat de Internationale in 1891
te Brussel gehouden had 9. Een sterk socialistische inslag
is door dit feit toch wel zeer waarschijnlijk 4).
Bovendien leefde in sociale kringen nog veel te weinig
het besef van de beteekenis der geestelijke overtuigingen,
zoodat men geen drang gevoelde om te streven naar echte
1) Aldus Gedenkboek, bl. 8.
2) Voor de geschiedenis zie het genoemde Gedenkboek en Geschiedenis der Vakvereenigingen; voorts de straks te noemen literatuur.
3) Van 16-22 Augustus 1891; zie QUACK, Socialisten V3
bl. 446 v.; VLIEGEN, D a g e r a a d, bl. 260 vv.; 341 vv.
4) Daarop wijst ook het Gedenkboek; bl. 8, 50.
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neutraliteit. Wel is waar hadden ook de christenen hun
sociale roeping nog weinig gezien 1 ) en treft hun dus minstens evenveel blaam. Maar waarheid blijft, dat men bij
het N. A. S. zich weinig bezon op de waardij der beginselvragen.
Straks ging men zelfs verder en schakelde men deze opzettelijk uit 2 ) . Men ging arbeiders vereenigen „ongeacht
hun godsdienstige of politieke meenings-verschillen" 3 ) en
eischte, dat zulke verschillen tusschen de leden „geen invloed zouden oefenen op de strijdmiddelen der onafhankelijke vakorganisatie." Wat beduidt dit?
Het kan drieërlei beduiden. Ten eerste, dat men diep
doordrongen is van de waarde der overtuigingen, maar intusschen hoopt ondanks alle verscheidenheid op menig
gebied de eenheid te kunnen bewaren op zuiver practisch
sociaal-economisch terrein. Dit is het streven naar zuivere
neutraliteit, dat een groote mate van fijn gevoel en van
tact vergt. Ten tweede kan het de verklaring inhouden, dat

1) Het sociale congres van 1891 onder leiding van dr A. KUYPER
was een openbaring.
2) In de Beginselverklaring van 1907.
3) Dit is de zoogenaamde ,,ongeacht-clausule", die tot velerlei
wrijving zou aanleiding geven. Zij is opgenomen in het Gedenkboek
bl. 59 en luidt o.a.:
„Erkennende, dat de onafhankelijke vakorganisatie zich pas met
„succes kan wijden aan haar taak, als de politieke en godsdienstige
„meeningsverschillen harer leden geen invloed hebben op haar strijd„middelen, verklaart zij, dat haar strijd is een economische enz.”
„ziende, dat de bezittende klasse tevens is de machthebbende klasse
„doordat de bezitters van alle mogelijke politieke en godsdienstige
„overtuiging zich steeds hechter aaneensluiten in den strijd tegen
„de arbeiders, wil de onafhankelijke vakorganisatie de arbeiders
„organiseeren ongeacht hun politieke of godsdienstige meenings„verschillen."
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voor den socialen strijd de politieke en met name ook de
religieuse overtuigingen onbelangrijk zijn, omdat deze heur
invloed beperken — kunnen en moeten en mogen beperken -- tot het inwendige leven der enkelen. Dit is een
beleediging voor de kracht dier geestelijke overtuigingen en
voert tot neutraliteit in den slechten zin van het woord.
Zoowel de tijdgeest als ook de sfeer in het N. A. S. veroorzaakten, dat de tweede en dus de slechte uitlegging bedoeld was en gekozen werd.
Dit is echter slechts de ééne schaduw-zijde.
Er kan namelijk nog een derde beteekenis aan de bedoelde woorden worden gehecht. Deze : dat de politieke
overtuiging er voor den socialen arbeid niet toe doet, omdat de „onafhankelijke" vakbeweging zich buiten de politiek houdt en de politiek buiten haar erf sluit.
Hier staan wij met het aangezicht vlak voor den fellen
strijd tusschen parlementariërs en anti-parlementariërs,
die van den aanvang af de socialistische beweging in gansch
Europa zoo zeer geteisterd heeft. Ook het Brusselsche
congres was van dien strijd getuige geweest en het had
zich tegen de anarchisten gekeerd, dezen zelfs formeel uitgesloten. Maar... de delegatie van negen personen, die uit
Nederland aanwezig was, stond aan de uiterste linkerzijde 1 ). En het was dus wel aanstonds zeer waarschijnlijk,
dat een secretariaat — als nawerking van Brussel in Nederland gesticht — naar het anarchisme zou heen-neigen.
Dit was dan ook het geval, al vergde het proces meer
dan tien jaar, eer het uitgegist had en eer helderheid was
verkregen 2 ) .
1) O.a. F. DOMELA NIEUWENHUIS.
2) Voor dezen tijd zie W. H. VLIEGEN, Die onze kracht
o n t waken de e d. Amsterdam 1924; beginnend met 1894. Do-
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Daartoe werkte nog iets anders mede. Als het socialisme
de vakbeweging stuwen zou, dan was inderdaad de strijdvraag : wèlk socialisme ? Doch het was nog niet uitgemaakt, dat de vakbeweging niet sociaal-neutraal zou kunnen en moeten blijven 1 ). Deze twee gegevens werken en
gisten dooreen.
Zoo was er in 1896 een sterke strooming om de beweging neutraal te maken en haar louter vakbeweging te
doen zijn. De „bonden" moesten dan het secretariaat verlaten 2 ) . Een jaar later groeide het socialisme weder in
macht ; maar — zeer opvallend — hier besliste niet de
sociaal-economische blik doch de anti-christelijke wereldbeschouwing 3 ) .
Het proces kwam tot aanvankelijke afsluiting, toen in
1904 het N. A. S. een circulaire deed uitgaan, die duidelijk
voor het anarchistisch standpunt koos 4 ) , doch die was
uitgelokt door de sociaal-democraten 5 ) en die de nietanarchisten noopte, zich af te scheiden en een eigen organisatie te bouwen. De „scheur"-circulaire werd oorzaak,
dat in den loop van 1905 de „modernen" zich aaneensloten
en het N. V. V. d.i. het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen vormden, dat op 1 Jan. 1906 in werking trad.
Hiermede was in de ontwikkeling der dingen het punt

MELA NIEUWENHUIS, Veldtocht dl. II; idem, Van christen tot
anarchist; bl. 417 vv. ROLAND HOLST, Proletarische
klassenstrij d; bl. 146-213 passim.
1) Zooals de echte Engeische beweging dat tientallen van jaren
is geweest.
2) Ook de Soc. Dem. Bond.
9 Multatuli en „De Dageraad" oefenden grooten invloed.
4) Afgedrukt in Gedenkboek bl. 18.
5) Het sein was Kerstmis 1904 door mr P. J. TROELSTRA gegeven.
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bereikt, waarop zich de lijnen begonnen af te teekenen en
de toekomst zich ietwat raden deed.
De beweging had het karakter van een vakbeweging aangenomen. En de richtingen werden zichtbaar, die voortaan
onderling om het bezit der vakbeweging worstelen zouden.
Het eerste tijdvak is gesloten.

HOOFDSTUK III.
DE ANARCHISTEN.

9. Het Anarchisme geconsolideerd.
Met de stichting van het N. V. V. en dus de afscheiding
der modernen tegen 1 Jan. 1906 was tevens het karakter
van het N. A. S. bepaald. Het werd nu volkomen, wat het
eigenlijk van den aanvang af wel worden moest : de centrale der anarchisten.
Het jaartal sluit dus tegelijk het eerste tijdvak der
N. A. S.-geschiedenis af 9. Reeds een overzicht van het
ledental gedurende deze jaren doet zien 2 ) , hoezeer de strijd
de werfkracht verlamd had. Maar wat de beginselen zijn,
die men in de vakbeweging wilde zien toegepast, dat werd
aanvankelijk steeds duidelijker, gelijk men ook zelf zich
hiervan al beter bewust werd.
Men wil revolutionair zijn en zoo spoedig doenlijk de
tegenwoordige „orde" door een nieuwe, betere vervangen.
1) Te dezer plaatse zij eens voor goed met het oog op al de organisaties verwezen naar de gegevens, die het „Centraal Bureau voor
de Statistiek" in zijn Maandschrift, zijn Overzicht en zijn Soc. Ec.
Kroniek sinds jaren regelmatig publiceert.
2) Het ledental bedroeg op 1 Jan.:
15.728
1894
1901
8.881
1895
18.700
1902
10.526
1896
12.700
1903
7.934
1897
15.000
1904
6.000
1898
12.950
1905
5.000
1899
13.050
1906
3.250
1900
12.444
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De nieuwe zal minstens twee kenmerken dragen : economisch geoordeeld zal zij communistisch wezen, politiek gesproken an-archistisch. Opdat de arbeiderswereld gereed
zij om de nieuwe orde te aanvaarden, moet alles vermeden
worden wat haar met de tegenwoordige zou kunnen doen
vrede hebben. Opdat de nieuwe orde dage, moet de tegenwoordige ondergraven worden.
Hieruit volgt : het verwerpen van parlementairen arbeid
en sociale wetgeving tot verbetering van den toestand ; het
verwerpen van collectieve contracten, strijdkassen, werkeloozenkassen en andere middelen, die den arbeiders een
gevoel van zekerheid geven en daarmee hun revolutionair
sentiment verzwakken ; het aanbevelen van directe actie,
massa-staking, soliidariteits-staking, sabotage en soortgelijke middelen, die de tegenwoordige maatschappij telkens
ontwrichten kunnen 1 ) .
Het tijdvak, dat in 1906 begint te loopen en dat het
N. A. S. dus gelegenheid bood, zich geheel naar eigen lijn
te ontwikkelen, wijst echter geen krachtigen bloei aan. Het
ledental stijgt weinig 2 ) ; behalve dan in de jaren na den
1) Een en ander daarover in de werken van BYMHOLT en DOMELA
De Vrije Socialist en De Arbeid.
Zie vooral H. ROLAND HOLST, De revolutionaire massaactie.
2) Wij geven hier de cijfers volgens het Gedenkboek; daarnaast
die volgens het Centr. Bureau Statistiek.
3.250
1906
1914 9.103 9.697
1907 3.718
1915 10.538 9.242
3.414
1908
1916 13.891 10.510
1909
3.637
1917 18.403 14.309
1910
4.816
3.454
1918 23.068 23.068
1911
6.157
1919 33.180 33.626
1912
7.283
1920 48.764 51.570
1913
9.112
Het vervolg beneden bl. 43.
NIEUWENHUIS. Ook in de bladen
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oorlog, die voor alle kringen een abnormalen groei doen
zien.
Ook de principieele ontwikkeling ontbreekt. Langzaamaan ziet men zich genoopt met de zuiver-revolutionaire
theorieën te breken en zich „moderne", ja „burgerlijke"
middelen eigen te maken. Wij doen slechts een greep uit
de ontwikkeling der allerlaatste jaren 1 ) .
In 1918 zag men zich genoopt om zijn houding tegenover
de collectieve contracten te herzien. Natuurlijk verwierp
men ze nog in beginsel ; maar men erkende het als eisch
der practijk, dat ze somwijlen worden aanvaard 2 ) .
Een der aangesloten organisaties ging weldra iets verder 3 ) . Zij aanvaardde niet slechts de collectieve contracten ;
maar zij berustte er in, dat in deze contracten onderscheid
gemaakt wordt tusschen geschoolde en ongeschoolde arbeiders. En dat, hoewel naar anarchistische dogmatiek deze
onderscheiding de eenheid der arbeiders-klasse breekt en
den klassenstrijd binnen die ééne klasse invoert ! Wel verzette men er zich tegen, dat een werkloozen-kas zou worden
opgericht en dat men zitting zou nemen in f abrieks„kernen", die immers de vakbeweging ondergraven. Maar
het zegt toch iets, dat in een anarchistischen kring daartoe
voorstellen konden worden gedaan en overwogen.
Elders was men reeds verder. Reeds in het jaar 1918
worden vier werkloozenkassen van „Federatieven" gesubsidieerd krachtens het Werkloozen-besluit der regeering;
sinds 1920 is dat met meerdere kassen uit dezelfde anarchistische beweging het geval.
1) Meerdere voorbeelden in het Gedenkboek, passim.
2) Motie der jaarvergadering 1 April 1918.
3) De metaalbewerkers, aangesloten bij het N. A. S. in hun vergadering van 14 Juli 1918.
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In het jaar 1920 nam het N. A. S. een voorstel aan, om
een algemeene weerstandskas te vormen 1 ). Algemeen ; dat
is dus : niet iedere aangesloten kring zorgt desgewenscht
zelf en autonoom ; maar het geheel neemt de zorg op zich.
En dat wel, terwijl men juist zich tegen alle centralisatie
verzet, die immers de vrijheid en zelfstandigheid der deelen
aantast; terwijl men niets méér wil dan een „federatie",
die het libertaire, onafhankelijke standpunt alleen zuiver
tot uitdrukking brengt.
Gaandeweg dwingt de practijk om de anarchistische
theorie te verlaten.
10. De splitsing komt.
Intusschen is dit niet het ergste, wat het N. A. S.
overkwam 2 ) . Er stond namelijk reeds weder een nieuwe
scheiding en daarmee een nieuwe verzwakking voor de deur.
De genoemde jaarvergadering moest ook de kwestie behandelen der „aansluiting aan Moscou". En al werd deze
toen nog aangehouden : de vraag was daarmede gesteld en
zij zou haar verwoestend werk doen ; zoodat men het tweede
1) Jaarvergadering van 29 Mei 1920. Het voorstel werd aangenomen met 154 tegen 70 stemmen. Volgens De Arbeid van 16 Maart
1929 weder besluit tot vorming van één centrale weerstandskas voor
alle bonden en federaties, aangesloten bij het N. A. S.
2) De jaarvergadering van 25 Maart 1922 stelde een nieuwe beginselverklaring vast, die echter aan de „ongeacht"-clausule getrouw
bleef met 200 tegen 22 stemmen en 23 in blanco. Men leze slechts
de hier volgende alinea en vergelijke haar met het boven bl. 29 nt.
3 afgedrukte:
„Erkennende, dat de bestaande klassenverschillen niet berusten op
godsdienstige of politieke meeningsverschillen doch wortelen in de
bestaande kapitalistische productie-verhoudingen, wil de onafhankelijke vakbeweging al de arbeiders organiseeren ongeacht hun godsdienstige of politieke meeningsverschillen".
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tijdvak van het N. A. S. moet laten loopen van 1906-1920
en met dit laatste jaar het derde tijdvak geopend wordt.
Wat was er geschied ?
In Rusland was het communisme tot heerschappij geraakt. Het openbaarde zich op twee terreinen : het politieke
en het sociale. Politiek vormde het de Sovjet-republiek, die
ons in dit verband niet nader behoeft bezig te houden.
Sociaal bouwde het een nieuwe vakbeweging op.
Wat nu deze laatste aangaat: behalve speciale vakbewegingstrekken, die zoo aanstonds van zelf ter sprake
komen, vertoonde zij nog tweeërlei kenmerk. Ten eerste
een nauw verband met het politieke communisme, zoodat
een scheiding tusschen politiek en sociaal hier onmogelijk
is. Ten tweede een sterke drang om naar een internationaal
verband van vakvereenigingen te streven maar dan ook de
bewegingen buiten Rusland onder Russischen invloed te
brengen.
De „Roode Vakvereenigings Internationale" werd gesticht 1 ) . En de kring, die in ieder land verwantschap voelde met het streven, dat in Moscou nieuw was georganiseerd,
moest nu tegenover Moscou zijn houding bepalen. Zou men
zich aansluiten aan Rusland ; zou men vandaar bevelen aanvaarden ; zou men met het communisme in nauw verband
treden?
In Nederland moest krachtens innerlijke verwantschap
wel het N. A. S. die vraag zich stellen. Zoodra de vraag
gesteld werd, werd de strijd ontketend.
Dit was overigens niet de eenige wrijving, waardoor het
N. A. S. werd verzwakt. Het waren de dagen, waarin op
eenheid in de vakbeweging werd aangedrongen; eenheid,
1 ) Daarover zie mijn Vakbeweging en Wereldbeschouwing; van deze Studiën deel III bl. 230 v.v., 265 v.v.
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omdat de arbeidersklasse als één enkele nauw aanééngesloten groep zou moeten staan en strijden. De „fusie" zat in
de lucht 1 ) . En indien de confessioneelen zich niet
of nog niet lieten vinden, dan kon men althans het oog
slaan op de neutralen, de modernen, de anarchisten. Behoorden deze drie niet bijeen?
Het verluidde, dat in den N. A. S.-kring menig lid de
vraag bevestigend beantwoordde. Men zeide zelfs, dat de
meerderheid dien weg zou willen en alleen de leiders - uit
zelfzucht of bekrompenheid -- opkwamen vóór zelfstandig
voortbestaan. In elk geval was er een eerste richting, die
heenstuurde naar vereeniging.
Een tweede en derde wilden dan 6f aansluiting aan
Moscou of juist verwerping van die aansluiting. De wrijving
heeft geleid tot een splitsing in het N. A. S. tusschen
„communisten" vóór Moscou èn „syndicalisten" er tegen.
Dit alles verzwakte de toch reeds zwakke anarchistische
centrale zeer; zóó zeer dat wat getalsterkte en invloed betreft, zij welhaast buiten beschouwing kan worden gelaten.
Maar de ontwikkeling der zaken blijft belangwekkend om
de kwesties en richtingen en stroomingen, die zich hier
opdoen. Met name dus sinds 1920 de vraag, of het N. A. S.
zich bij Moscou zou aansluiten.
De voorstanders, die zich almeer „communistisch" gingen noemen 2 ) , wezen er op, dat alleen zóó de eenheid der
vakbeweging kan worden verkregen ; niet-aansluiting beduidt splijting. Bovendien is alleen Moscou echt-revolutionair ; de tegenstanders zijn „reformist" ; hoe radicaal zij
zich ook voordoen, zij dienen de reactie. Voorts willen de
1) Over de geschiedenis daarvan zie beneden bl. 85 v.v.
2) In begin 1921 begonnen zij een eigen orgaan uit te geven : De
Roode Vakinternationale.
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voorstanders de dictatuur van het proletariaat en vragen
zij organisatie per onderneming, niet per vak 1 ) .
Om een bijzonderheid te noemen, maar een bewijs van
proletarisch sentiment : men wil de werkloozenkas opheffen.
En wat de tactiek betreft : het beste ware het, zoo de
communisten in het geheel geen eigen vakbeweging vormden doch zich nestelden in de bestaande, b.v. de neutrale
en de moderne ; kon men daarin communistische „cellen"
bouwen en aldus geleidelijk de gansche linksche beweging
van binnen uit veroveren, dan was ten leste veel meer verkregen 2 ) .
De tegenstanders van Moscou, aldus als reformist en
reactionair gescholden hoewel ze uiterst-anarchistisch zijn,
verzetten zich natuurlijk tegen het bedoelde „cellen"bouwen en vragen een eigen principieele vakbeweging.
Maar de Moscousche kan dit naar hun oordeel niet zijn.
Want ten eerste maakt Moscou alle landelijke bewegingen
aan zich-zelf ondergeschikt en rooft het dus de zelfstandigheid 3 ). Maar bovendien is Moscou nu Marxist geworden 4).
En heeft het zich verbonden aan de politiek, wat vierkant
strijdt tegen het anarchisme, dat immers staat noch staatsleven wil.
1) Hiermede wordt bereikt, dat de arbeiders door het geheel der
industrie genomen minder invloed kunnen oefenen doch per onderneming veel machtiger zijn. Men vergelijke soortgelijk streven in
Rusland (sovjet = raad) en in Amerika (nam. de I. W. W.) .
2) Het communistisch oordeel over de vakbeweging kan o.a. worden afgeleid uit de beschouwingen in PAUL LANGE, De politiek
der duitsche moderne vakbeweging. Amsterdam 1920.
3) Hier is gedacht aan de „achttien punten van Moscou", waarin
het communisme vastlegde, hoe van uit één centrum de wereldorganisatie zou worden geleid.
4) Marx tegenover Bakounin als het autoritaire tegenover het
libertaire.
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De strijd werd organisatorisch gesproken zeer verhelderd, toen de tegenstanders van Moscou een eigen internationaal middelpunt verkregen door de oprichting van het
Internationaal Syndicalistisch Informatie Bureau te Berlijn 1 ) . Sinds stonden in allerlei landen „communisten"
naast „syndicalisten", vereenigd in Moscou naast Berlijn.
De beslissing is in Nederland slechts met groote moeite
verkregen. Reeds in 1920 stond de vraag op het agendum
der jaarvergadering van het N. A. S. Eerst in 1922 vond
zij een behandeling en een aanvankelijk antwoord. Dat er
scheiding komen zou, stond toen wel vast. Maar... wie zou
de oudste centrale, den naam, het orgaan, in één woord:
„het vaandel" met zich dragen ? èn wie zou worden genoopt
tot uittreden en tot het vormen van een nieuwe organisatie ?
Ten slotte trad het N. A. S. in de lijn van Moscou en het
communisme 2 ). Dit geschiedde in Mei 1923 per referendum 3 ) . Daarmede was voor het oogenblik de zaak beslist.
Het orgaan De Arbeid behoorde aan de Moscou-partij ;
en men kon nu consequent verder werken.
De vrede duurde echter slechts kort. Want tusschen de
1) Einde van 1920. Over dit bureau zie van deze Studiën, deel III.
2) Men overwege, dat aan een referendum over deze brandende
vraag in Juni 1922 van de 31.000 leden er 7.000 aan de stemming
deelnamen, in Augustus 1922 nog slechts 10.000. Deze kleine minderheid was bovendien zeer verdeeld. Van de 7000 stemden:
blanco
1039
Moscou
1948
Berlijn
2198
geen aansluiting
1702
In Augustus waren ruim 4000 stemmen voor Moscou, ruim 5000
voor Berlijn.
3) Het voorstel tot aansluiting bij Moscou kreeg toen 1000 stemmen meerderheid. Op het Kerstcongres 1925 is de aansluiting nog
eens bezegeld.
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politieke Moscou-organisatie, de „Communistische Partij"
en de sociale Moscou-organisatie, het N. A. S. kwam telkens heftige oneenigheid op over de vraag, of de communistische arbeiders hun eigen vakorganisatie moesten sterk
maken, dus het N. A. S. steunen dan wel door cellenbouw
de andere organisaties moesten revolutioneeren en dus
zich met name bij het N. V. V. zouden moeten aansluiten 1).
Een en ander maal werd een tusschen-weg gevonden ; de
„cellenbouw" als ideaal werd niet opgegeven. Doordat het
N. A. S. zich in 1928 losmaakte van Moscou, kon de kwestie
weder behandeld worden los van den buitenlandschen politieken invloed 2 ) . Maar deze losmaking vergt een verklaring, die niet enkel in een reeks van persoonlijke kwesties
gevonden worden kan.
Wat was er namelijk geschied?
11. Communisten en Syndicalisten.
Toen het N. A. S. vóór Moscou en het Communisme had
gekozen, vormde zich reeds één maand later een nieuwe
vakcentrale, het N. S. V., d.i. : Nederlandsch Syndicalistisch
Vakverbond 3 ) , dat zich aansloot bij Berlijn en dat een
nieuwe beginselverklaring uitgaf. Daarin klinken oude en
bekende leuzen: het libertaire socialisme, slechts federatieve samenwerking van de aangesloten organisaties, tegen
1) De feiten bij ir dr B. BóLGER, Organisatorische verhoudingen tusschen werkgevers en arbeiders.
Haarlem 1929; bl. 48, 62.
2) Als in 1929 leden van het N. A. S. een kamer-candidatuur aanvaard hebben, wordt dit afgekeurd. Zie Soc. Econ. Kron. 1929, II,
bl. 40.
3) Stichting 24 Juni 1923 met 21 organisaties en 8000 leden. Het
orgaan heet De Syndicalist. Het eerste congres werd in November
1923 gehouden, waar een beginselverklaring werd vastgesteld.
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iederen parlementairen arbeid, tegen scheiding tusschen
hoofdarbeiders en handarbeiders.
Ondanks deze zuivere lijn worden eenheid en innerlijke
kracht niet gevonden.
Ook in dezen kleinen en beslist anti-parlementairen kring
werkt de politiek remmend en verdeelend. Zoo werd aan
het eind van 1924 overwogen, of men zou kunnen blijven
bij de bepaling, dat bestuursleden niet mogen aangesloten
zijn bij een parlementair-politieke organisatie. Sommigen
willen haar schrappen, anderen juist haar uitbreiden tot
alle leden. Op het Kerstcongres 1925 wordt de bepaling
geschrapt. Maar in 1929 is zij weder hersteld 1 ) . Al evenmin is het gemakkelijk om in de tactiek de zuivere lijn te
vinden of te houden. Zoo nemen reeds in Januari 1924 de
syndicalistische bouwvakarbeiders deel aan het overleg inzake een collectief contract. Maar in September 1930 besluit
het N. S. V., de deelneming aan zulke contracten te ontraden 2).
Men kan zich intusschen zeer wel verklaren, dat in den
boezem dezer beide kleine en innerlijk zeer verwante kringen de gedachte aan hereeniging oprees. Dit geschiedde in
het begin van 1928. Het groote struikelblok vormde natuurlijk de internationale band ; één met Moscou, één met Berlijn. Deze zou dus moeten worden opgegeven.
Beide organisaties besluiten er toe; het N. A. S. met
groote meerderheid 3 ) ; het N. S. V. echter met een meerderheid, die veel geringer was 4) . Deze laatste centrale
1) Zie De Syndicalist van 26 Jan. 1929.
2) Zie Maandschrift Centr. Bur. Stat. 1930, bl. 1393.
3) Sindsdien heeten in De Tribune, zie o.a. het nummer van 12
November 1929 de leiders van het N. A. S. natuurlijk reformisten en
geestverwant van het N. V. V.
4) Zie De Arbeid van 24 Mrt. 1928, De Syndicalist van 7 Apr. '28.

43
durft dan de afscheiding niet doorzetten en blijft bij Berlijn ; zij verliest daardoor drie organisaties met 2300 leden
aan het N.A.S. En de hereeniging blijft uit 1).
Eer dit was gebleken, hadden de tegenstanders dezer
hereeniging in het N. S. V. reeds weder een nieuwe centrale
gesticht : het „Syndicalistisch Verbond van Bedrijfsorganisaties" 2 ). Nu de reden voor deze stichting was vervallen,
lag overigens een fusie van het nieuwe Verbond met het
N. S. V. wel zeer voor de hand.
Daargelaten echter, of het anarchisme door twee of door
drie organisaties in de vakbeweging is vertegenwoordigdd,
zijn invloed voor zooveel die in getallen blijkt is gering;
met name wanneer men de getalsterkte der overige centralen in het oog vat.
Ziehier
Jaar
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

het beeld:
N. A. S.
51.570
37.125
31.391
23.280
13.759
8.110
13.600
13.700
14.250
16.100
17.500
17.500

N. S. V. + Verbond

8.000
7.300
6.200
4.950
4.700
2.950
2.750
ontbreekt

Totaal
51.570
37.125
31.391
23.280
21.759
15.410
19.800
18.650
18.950
19.050
20.250
17.500

1) Er komt straks toenadering tosschen het N.A.S. en den politieken
kring van de Revol. Social. Partij ; zie Ec. Soc. Kron. 1931 I bl. 38.
2) In April 1928. Orgaan De Arbeid vrij sinds 7 April '28.
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De beteekenis van zulke getallen is gering en de teruggang in tien jaar tijds is zeer teekenend.
Toch is hiermede niet alles gezegd.
Ten eerste werkt de „cellenbouw". Uitteraard zijn hier
geen cijfers noch schattingen mogelijk, hoe globaal ook.
Maar het aantal anarchistisch-gezinde arbeiders en de
invloed der anarchistische geestesgesteldheid zijn grooter
dan de sobere cijfers doen vermoeden. In de tactiek der
moderne vakbeweging met betrekking tot arbeidsconflicten schijnt trouwens van zulk een invloed meer dan eens te
blijken 1).
Ten tweede bedenke men echter, dat de weinige georganiseerden niet gelijkelijk zijn verdeeld over het gansche
land en over het geheele bedrijfsleven. Integendeel worden
zij vooral in bepaalde bedrijven en in bepaalde plaatsen gevonden. Dáár is dus hun beteekenis relatief veel grooter
dan het aantal, voor het gansche land geldend, zou doen
vermoeden.
Van de 14.000 leden, die het N. A. S. telde op 1 Juli 1924
en die over veertien organisaties waren verdeeld, bevonden
er zich 11.500 in slechts drie organisaties : Bouwvakarbeiders, Transportarbeiders, Personeel in publieken dienst 2 ) .
Van de 14.250 leden, die datzelfde N. A. S. telde op 1 Jan.
1928 woonden er 10.260 d.i. 72 % in de vier steden Am1) Volgens De Tribune van Mei 1930, passim vergaderen communistische leden van het N. V. V. en het N. A. S. met ongeorganiseerden om te geraken tot de vorming van een „Roode Vakvereenigings Oppositie" binnen de organisaties; R.V.O. In de Strijd 1931,
bl. 249 een relaas van de wijze, waarop zulk een kring in het buitenland werkt. In Ec. Soc. Kron. 1931 I bl. 37 een en ander uit Nederland.
2) Zie De Arbeid van Juli 1924. De getallen, in den tekst afgerond,
zijn 13.977 en 11.607.
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sterdam, Rotterdam, den Haag, Utrecht 1). Daarvan in
Amsterdam alleen 7.952, dus meer dan de helft. Voor het
N. S. V. is de toestand niet minder teekenachtig : op een
totaal van 4.686 wonen er in de vier steden 2.114, dus 45%
en alleen in Rotterdam 1.048, dus omtrent een vierde.
Op een plaatselijke actie en dat wel in de belangrijkste
plaatsen kunnen zij dus een invloed oefenen van ongelijk
veel grooter omvang dan de percenten doen vermoeden, die
het nationale beeld uitdrukken.
1)

Zie

Overzicht Vakbeweging op 1 Jan. 1928, uitgave van Centr.

Bur. Stat. bl. 11, 27.

HOOFDSTUK IV.
DE MODERNEN.

12. Het beginsel.
Het N.V.V. was dus gesticht en trad op 1 Januari 1906 in
werking 1 ) . 't Begon met 18.500 leden 2 ) en zou het centrale
punt worden van de gansche „moderne" vakbeweging 3 ) .
Wat dit aan beginsel beduidt, moge allereerst hieruit
blijken. Hoewel staande op het standpunt van den klassenstrij d en jagende naar macht voor de arbeiders-wereld en
dus naar haar éénheid, breekt men niettemin liever de een1) Zijn organen zijn De Strijd, eerst weekblad, toen veertiendaagsch orgaan; sinds Juli 1930 weekblad ten dienste der leiders;
voorts De Vakbeweging, eerst een weekblad, thans een maandschrift.
2) Het ledental bedraagt op 1 Januari:
1906
18.766
1919
190.942
1907
1920
247.704
32.234
1921
1908
216.617
1909
36.685
1922
217.467
1910
40.660
1923
196.806
1911
44.378
1924
179.920
1912
52.195
184.154
1925
61.447
1913
1926
190.200
1914
84.261
1927
196.950
1915
1928
203.050
87.589
1916
1929
99.511
220.545
1917
128.918
1930
255.450
1918
159.449
1931
255.450
3) Zie Statistiek der V akvereenigingen I 1907; bl. 12 v. Wat beoogd werd, is in romanvorm beschreven door JOOST MENDES,
's Werelds daverende wedloop. II Rotterdam 1924.
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heid dan dat men zijn inzicht zou prijs geven en met de
éénheid van een anders geleide vakbeweging genoegen zou
nemen.
Men toonde het aanstonds in den aanvang naar drie
zijden: tegenover anarchisten, neutralen en christelijken.
Dat men tegenover de anarchisten zich zou stellen, wordt
door de geboorte-geschiedenis van het N.V.V. volkomen
vanzelf sprekend. Niettemin blijft het opmerkenswaard, dat
men in 1908 de eenheid der havenarbeiders brak en tegenover de anarchistische groep, die aansluiting bij het N.V.V.
weigerde, een eigen organisatie ging bouwen 1 ) .
In Limburg bestond een christelijke organisatie van mijnwerkers op breeden interconfessioneelen grondslag, met
vele leden en sterken invloed en goede buitenlandsche relaties. Toch richtten de modernen in 1909 daartegenover een
eigen bond op 2).
De neutralen hadden voor de kantoor- en handelsbedienden den bond „Mercurius". In 1906 werd tegenover
hem een Bond van handels- en kantoorbedienden opgericht.
Zij hadden ook hun post-organisatie en zagen toch in 1908
een nieuwe post-organisatie verrijzen. Het tweede geval is
dubbel merkwaardig, omdat de neutralen zóó neutraal
waren om te weigeren een huldigings-telegram aan de Koningin te zenden en om een voorstel toe te laten, dat als
uitzondering een collecte zou worden gehouden voor de verkiezing van een sociaal-democraat tot Kamerlid. Maar men
weigerde om officieel in den politieken strijd zich partij
te stellen en... de modernen, die een nauw verband willen
1) De „Algemeene Transportarbeiders Vereeniging" A. T. V. werd
5 Januari 1908 opgericht, hoewel de „Havenarbeiders-Vereeniging"
H. A. V. bestond.
2) In April 1909; zie Kath. Soc. Weekbl. 1918, bl. 53 v.
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tusschen één vakorganisatie en één partij, gingen huns
weegs 1).
Dit drieërlei gedrag, dat in den grond één is, doet reeds
het antwoord vermoeden op de vraag, wat het moderne
beginsel in de vakbeweging wil beduiden.
Daarbij moet echter tweeërlei nog worden opgemerkt.
Ten eerste is onze schets te eenvoudig en te doorzichtig.
Zóó simpel is het niet gegaan en zóó helder is het niet
geweest. Wij konden deze voorstelling wekken, omdat wij
thans handelen over de gecentraliseerde beweging als één
geheel; zij is dan ook niet onjuist. Maar een bestudeering
van de geschiedenis der afzonderlijke organisaties brengt
in aanraking met veel strijd en onzekerheid en tasten omtrent den geest, nog jaren lang. Hier vormen de gedenkboeken van de afzonderlijke bonden een rijke bron van
studie-materiaal 2 ) .
Ten tweede zou men ondanks het gevondene toch gaarne
inzake den modernen geest een nadere en meer belijnde
omschrijving wenschen ten einde zeker en tegelijk billijk
te wezen in zijn oordeel.
Maar deze omschrijving wordt gemist. Men kan uit
allerlei gegevens elementen verzamelen 3 ) ; doch een pre1) De jaarvergadering van 1908 weigerde, zich in de politiek te
mengen; op 25 December 1908 werd toen de moderne „Algemeen
Bond van Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel" gesticht.
2) Als voorbeeld zij genoemd F. VAN DER WAL, D e oudste
vakbond van ons l a n d; waarin de geschiedenis van den
Typografenbond wordt beschreven 1866-1916. Voor den tijd na 1906
vindt men daar zeer interessante bijzonderheden; evenals trouwens
voor den tijd der allereerste aanvragen. Evenzoo C. A. VAN DE
VELDE, De Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond. Amsterdam 1926.
3) Er blijkt velerlei uit de studies van „moderne" schrijvers, zooals
H. SPIEKMA,N, Doel, streven en grenzen der vakbe-
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ciese belijning ontbreekt. En dit — naar het schijnt —
met opzet, omdat daardoor de propaganda zou worden belemmerd ; want dan zou helder blijken, dat niet allen in
één en dezelfde organisatie thuis behooren 1 ) .
Dit is evenwel niet de eenige reden, waardoor de helderheid ontbreekt. Want er is met de samenvoeging : vakbeweging en socialisme een innerlijke tegenstrijdigheid gegeven, die de zuivere lijn onvindbaar maakt. De klassenstrijd sluit de collectieve contracten uit, die èn overleg èn
vrede beduiden ; het socialisme botst tegen het streven om
binnen het kapitalistisch kader het arbeiders-leven goed,
althans dragelijk te maken. Men kan nu ter eener of ter
anderer zij de het accent leggen; gaan in de Engelsche lijn
der vakbeweging of in de Duitsche van het socialisme. Het
komt dan ook ten onzent beide voor 9. . En al is het juist,
dat de Duitsche idee overweegt 3 ), toch is de Engelsche niet
zeldzaam.
Men denke uit den aanvang der zuiver-moderne bezinweging van onzen tijd. Haarlem 1904; J. VAN DEN TEMPEL,
De Nederlandsche vakbeweging en haar toek o m s t 3 . Amsterdam 1920. H. POLAK, De V a k b e w e g i n g.
Een beknopte beschouwing van haar wezen en geschiedenis. Amsterdam 1922. J. OUDEGEEST, De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland. Amsterdam 1926.
1) Men leze bij SPIEKMAN, a. w. bl. 209 deze woorden, die verbluffend zijn van nalevieteit:
„Geen vakbond of vakvereeniging van eenige beteekenis in ons
„land omschrijft iets van algemeene beginselen, van productie-wijze
„of klassenstrijd in de statuten of reglementen. Wijl dit onnoodig is
„voor de ontvouwing van haar kracht en een belemmering kan zijn
„voor toetreding van zeer velen."
2) Zie H. POLAK en J. OUDEGEEST in de Socialistische Gids 1917,
bl. 656 v.; 1918, bl. 301 v. en 813 v.
3) Aldus namelijk Jos. LaoPUIT in de Socialistische Gids 1920,
bl. 677.
Christelijk Sociale Studiën. IV.
4
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ving aan een rustige uiting als deze, dat in een conflict het
gelijk kan wezen aan de zijde van den patroon 1 ) ; of deze:
dat de vakbeweging haar taak vindt binnen de grenzen van
het kapitalisme 2) .
Alleen tegenover het anarchisme als den erfvijand kiest
men fel positie. Dat staat met „zijn kleinburgerlijken blik"
ver beneden zijn taak ; zijn middelen worden door de modernen niet overgenomen. Noch sabotage noch directe actie;
het proletariaat moet door zijn strijdkassen weerbaar zijn;
de politieke en parlementaire wegen moeten worden bewandeld.
Vol verheldering is het program, dat door het orgaan bij
den aanvang van een nieuwe fase werd verdedigd: men
treedt op voor de verbetering van den toestand der arbeidersklasse en dat wel langs eigen weg ; dus tegen: de schijndemocratie der burgerlijke christelijke beweging, de romantiek der communisten en syndicalisten, de onmacht der
anarchisten, de voosheid der neutralen 3 ) . Geheel daarge1) Zie H. POLAK in Het Volk van 27 Sept. 1907 naar aanleiding
van een moeilijkheid aan een sociaal-democratische bakkerij-coöperatie:
„Van het grootste belang is het, het onderzoek van een ontslag„kwestie onbevooroordeeld te beginnen en niet a priori aantenemen,
„dat de ontslagene gelijk heeft. De Bakkersgezellenbond geloove mij:
„een arbeider heeft in zulke dingen niet altijd het recht aan zijne
„zijde; de patroon is niet altijd een tyran en een onmensch."
2) Zie mr TROELSTRA in Het Volk van 7 October 1908:
„De vakvereeniging weet, slechts binnen de grenzen van het kapi„talisme haar eigenlijken arbeid te kunnen verrichten; haar taak
„is niet de patroons te vernietigen doch van hen zooveel te verkrijgen
„als met behoud van winst voor den patroon mogelijk is.... De vak„vereenigingen moeten „de heilige winstmakerij" sparen; winst
„moeten zij overlaten aan den kapitalist".
3) Aldus De Strijd van 5 Mrt. 1921; eerste nummer van de uitgave als weekblad.
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laten of deze oordeelvellingen juist zijn : hetgeen de modernen willen, spreekt er klaar.
Niet altoos is intusschen zelfs deze lijn bewaard. Het
was een tegemoetkomen aan de anarchistische strooming,
dat men in 1921 1 ) zich in beginsel voor een algemeene
staking verklaarde ; al is het waar, dat reeds jaren te
voren 2 ) de sociaal-democratie de massa-staking als politiek
strijdmiddel had aanvaard 3 ) .
Toen de November-revolutie van 1918 alom ver-strekkende socialistische idealen deed verkondigen, gaf ook het
N. V. V. zich rekenschap van hetgeen het in de toekomst
aanschouwde ; het Socialisatie-rapport verscheen in 1919
en gaf een zeker antwoord op de vraag, hoe men zich die
toekomst dacht. Vier jaren later, in 1923 zag een rapport
over Bedrijfsorganisatie het licht, dat veel minder ver ging
in zijn wenschen doch wel deze wenschen als zooveel stappen op den weg naar een uit-eindelijke socialisatie wilde
opgevat gezien 4).
Dit alles kan een bij benadering juist beeld geven van
1) Een uiting van November 1921 in de correspondentie met het
N. A. S. over de mogelijkheid van een fusie. Het onderwerp dezer
fusie, dat beneden opzettelijk wordt behandeld, deed eigenaardige
wezenstrekken van de moderne beweging ontdekken, die daar tevens
zullen worden aangewezen.
2) In 1904 volgens H. ROLAND HOLST, A 1 g e m e e n e W e r kstaking en Sociaal-democratie. 1906; bl. 191.
3) Wij vragen ons af, of er geen anti-parlementaire en dus
feitelijk anarchistische ader loopt door de motie, die de afd. Haarlem
van den modernen Spoorwegbond in Jan. 1925 heeft aangenomen
tegen de combinatie: Kamerlid-vakvereenigingsbestuurder. Was hier
een vrucht van communistisch „cellen"bouwen ?
4) De beide rapporten te Amsterdam bij „Ontwikkeling"; ze
werden door het N. V. V. in vereeniging met de S. D. A. P. uitgegeven.
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hetgeen de moderne vakbeweging zelf als haar wezen, doel
en middelen beschouwt.
13. Verhouding tot de S. D. A. P.
Echter is onze teekening nog onvolledig. Want afzonderlijke behandeling verdient de verhouding tusschen de
sociale en de politieke beweging, tusschen de moderne organisatie en de politieke partij, tusschen N.V.V. en S.D.A.P.
Aanvankelijk 1 ) ontkende de moderne vakbeweging, dat
zij verband hield met de sociaal-democratie. Er mocht een
personeele unie zijn doordat personen, die tot de vakvereeniging en met name tot de leiding behoorden, tevens
sociaal-democraat waren; er bestond noch uiterlijk noch
innerlijk verband.
De bewering werd regelmatig uitgesproken vooral in
propaganda en bladen, om aan te wijzen dat iedereen —
afgezien van zijn godsdienstige of politieke overtuiging —
lid kon worgen van de ééne algemeene, neutrale vakbeweging, die modern was 2) .
Toch was er een verband, dat van meer dan louter personeelen aard was 3 ) . En dit werd dan ook eerst aarzelend
en later met volkomen openhartigheid uitgesproken.
Omtrent den tijd der stichting van het N. V. V. klonk
reeds van politieke zij de een heldere toon 4) . Straks weiger1) Een en ander over den aanvang in De Vakbeweging 1926,
bl. 2 v.v.
2) Men vergelijke hierbij de opmerking van H. SPIEKMAN, boven
bi. 49 nt, 1.
3) Zie het overzicht in J. VAN DEN TEMPEL, Vakbeweging 2;
bl. 169.
4) Zie mr P. J. TROELSTRA in de Tweede Kamer, Handelingen
1905-1906 bl. 1895, dd. 30 Mei 1906, dus kort na de vorming van
het N. V. V. Sprekend over hetgeen de sociaal-democratie en de
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de de vakbeweging den naam „neutraal" en koos zij beslist
partij vóór de politieke organisatie en vóór den klassenstrijd 1 ) . Niet minder duidelijk sprak dan weer de politieke
kring 2 ) . En vooral was het van beteekenis, toen een leider
der moderne vakbeweging, stevig klassenstrijd-man doch
geen lid van de S. D. A. P. gedwongen werd zijn functie
neer te leggen 3) .
Dat de moderne beweging van den socialistischen geest
moet bezield zijn, werd door modernen duidelijk gezegd 4).
En dat zij daardoor is bezield, werd met dank aangeteekend 5 ) .

vakbeweging willen inzake staking en directe actie zeide hij o.a.:
„diegenen onder ons, die zich meer voornamelijk bemoeien met de
organisatie van de vakarbeiders".... „de oprichting van het nieuwe
vakverbond" enz.
1) Zie De Vakbeweging (citaat in Soc. Weekblad van 2 Maart
1907):
„Wij betreuren, dat de neutraliteit ons in de schoenen geschoven
„wordt.... Wij voeren den strijd tegen de bezittende klasse, even goed
„als de S. D. A. P. Uit hetzelfde beginsel als deze."
2) Zie Het Volk van 13 Mei 1909: „....dat de vakbeweging de
„S. D. A. P. erkent en blijft erkennen als de eenige politieke ver„tegenwoordigster van het proletariaat... De moderne vakbeweging
„is het kind der S. D. A. P. Zij is vleesch van haar vleesch en bloed
„van haar bloed".
3) De heer H. SNEEVLIET was redacteur van het Orgaan der
moderne Spoormannen. Hij verliet den post begin 1912; zie eenige
artikelen in Het Volk van dien tijd. Het hoofdbestuur sprak 18 Febr.
en 1 Maart uit: „dat zij in de S. D. A. P. ziet de bondgenoote, die op
„politiek terrein de voorvechtster is der belangen van het spoor- en
„tramwegpersoneel."
4) Zie VAN DEN TEMPEL, Vakbeweging; bl. 179, 180.
5) In het jaarverslag der S. D. A. P. over 1924 komen deze regels
voor:
We beschouwen het als een verheugend verschijnsel, dat de
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Sinds is door twee gebeurtenissen de toestand nog aanmerkelijk verhelderd.
Wij denken eerst aan de vorming van den „Algemeenen
Raad", waarin de S. D. A. P. en het N. V. V. een regelmatige samenwerking hebben verkregen. Hij vergaderde
voor het eerst op 30 Juni 1928.
Bij de voorbereiding van dit plan was ook voorgesteld,
dat in elk der hoofdbesturen vertegenwoordigers van het
andere hoofdbestuur zouden zitting hebben. Zoover wilde
men echter niet gaan. Anderen ging ook de getroffen regeling nog te ver, omdat zij onzeker maakte, of niet de
politieke leiding daardoor aan de politieke organisatie zou
ontsnappen 1 ) .
Het bezwaar werd niet erkend en het beoogde nauwe
contact van het N. V. V. met de georganiseerde sociaaldemocratie werd verkregen en in werking gesteld.
Een ander merkwaardig feit is het besluit der bij het
N. V. V. aangesloten vakbonden om gezamenlijk voor een
millioen deel te nemen in het kapitaal der sociaal-democratische pers in Nederland ; gevallen in September 1928.
De innerlijke geestverwantschap is daarmee wel duidelijk
moderne vakbeweging in 't jaar, dat achter ons ligt, op allerlei
terrein ten nauwste met onze Partij heeft samengewerkt.
Als men daarbij bedenkt, hoe deze beweging in het N. V. V. geconcentreerd, bij meer dan één gelegenheid blijk gaf zich een
socialistische beweging te gevoelen, die in politieke zaken de leiding
onzer Partij wenscht te aanvaarden, dan moet dit alles hoopvol
stemmen voor de toekomst. Deze grootere homogeniteit van Partij
en Vakbeweging toch moet de bewustwording der breede arbeidersmassa ten goede komen, terwijl ze de kracht onzer Partij in politiek
opzicht niet dan versterken kan.
1 ) Zie prof. mr W. A. BONGER, „Toch naar een Labour Party?"
in de Socialistische Gids van 1928, bl. 91 vv. en daartegen Het Volk
van 3 en 4 Januari 1928.
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gedemonstreerd. En een ontkenning hiervan kan slechts
eert ietwat zonderlingen indruk maken 1).
Innerlijke verwantschap en de daaruit volgende samenwerking staan thans wel volkomen vast. Zij blijken onophoudelij k.
14. Welke voorrang?
Doch daarmede is niet het einde der moeiten verkregen.
Integendeel. Want sinds enkele jaren is in de socialistische
gelederen alom en ook in Nederland een strijd ontstaan
over de vraag, wie den voorrang hebben zal : de politieke
of de sociale organisatie. En het verloop, dat deze strijd
nam, is opnieuw van gewicht voor aard en karakter van
het N. V. V.
Waaraan wij denken?
Onmiddellijk na den oorlog en de November-revolutie
schoof in menig land de arbeidersbeweging naar voren. En
dan met name de vakbeweging; maar juist de vakbeweging
van socialistische kleur.
De verschuiving beduidde, dat de sociale beweging opschoof naar het politieke terrein; dat derhalve de politieke
machten moesten terugwijken ; maar ook, dat vroeg of laat
er een botsing ontstaan moest. Zou daarna elk der twee een
eigen weg gaan, een eigen terrein erkennen ? Zou de een
in den ander ondergaan? Zou er regelmatig twist zijn over
de bevoegdheid en de rechten beiderzijds ?
De vraag is ook in Nederland opgedoken.

1) In het orgaan der modern-georganiseerde Metaalbewerkers
werd namelijk geschreven:
„Wij steunen de socialistische pers om het belang der arbeiders
te dienen, maar dat we daardoor een socialistische vakbond zouden
zijn, kan slechts worden volgehouden door hen die kwaad opzet met
deze benaming voor hebben."
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Met dat de moderne vakbeweging door het buitenlandsche gebeuren nieuwe kansen zag, nieuwe idealen ontdekte,
maakte zij zich breed en ging zij op haar eigen banen
verder; weinig bekommerd over de vraag, wat de politieke
partij zou oordeelen èn over haar bevoegdheid èn over haar
beslissingen.
Toen nieuwe plannen opdoken inzake de sociale verzekering in het algemeen en de ziekte-verzekering in het bijzonder, ging het N. V. V. vóór wegen pleiten — liggend
op politiek gebied — die de politieke partij slechts zou kunnen betreden met verloochening van haar program en haar
beginselen 1 ) .
Over het vraagstuk der beschermende rechten -- economisch, het is waar, doch niet minder politiek van aard -sprak het Vakverbond zich zelfstandig uit en zonder ruggespraak met de partij 2 ) .
Toen er fusie-plannen waren met een vakbeweging, die
tot geen prijs de S. D. A. P. als geestverwant en bondgenoot wilde erkennen, zwenkte het N. V. V. naar de fusie,
die de vakorganisatie grooter en machtiger en invloedrijker
kon maken, al moest de band met de partij daardoor zéér
rekken 3 ) .
De nieuwe weg werd aanbevolen, wijl de louter-economische actie voor de vakbeweging niet ruim en breed genoeg meer is. De politieke baan wenkt haar ; en als de
Kamerleden qua socialist voortaan hun roeping willen vervullen, dan zullen de parlementaire arbeidersfracties óók
de mandatarissen der vakbeweging moeten zijn 4).
1) Wij denken aan het zoogenaamde plan Posthuma-Kupers 1921.
2) Zie Het Volk van 3 April 1922, dat zich hierover bezwaart.
3) Over deze fusie-pogingen zie beneden.
4) Aldus in De Vakbeweging 1921, bl. 5.
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Dat bij zulk een gedrag en zulke uitingen er spanning
opkwam, is niet verwonderlijk. Het ontbrak trouwens aan
den kant van de leiders der vakbeweging zelf niet aan
waarschuwende stemmen ; dáár dorst men ook in deze
dagen nog verkondigen, dat de vakbeweging met haar oude
en eigenlijke taak tevreden moet zijn.
Hier stonden o.a. de heeren Polak en Stenhuis scherp
tegenover elkaar 1 ) .
De spanning leidde niet tot scheuring. Ter weerszijden
ontstond toenadering. Tijdelijk vond men elkaar.
Daar was de grootsch-opgezette actie voor socialisatie ;
straks die voor medezeggenschap en bedrijfsorganisatie;
daar waren congressen en demonstraties, waaraan men gezamenlijk en in nauwe samenwerking deelnam 2 ). Daar
werd als regel vastgesteld, dat de vakbeweging officieel op
het congres der partij vertegenwoordigd zou wezen 3 ) ;
later ook, dat de besturen der beide corporaties geregeld
saam zouden vergaderen 4 ) .
Alles scheen in orde 5 ) .
Maar een nieuwe wrijving zou ontstaan. Want de vakbeweging kon of wilde niet tevreê zijn met haar taak op
sociaal-economisch terrein. Zij ziet thans beter dan ooit
1) Zie H. POLAK, De Vakbeweging 1922: het N. V. V.
heeft slechts een sociaal-economische taak. R. STENHUIS in De
Vakbeweging 1922, bl. 231; 1923 bl. 24 daar tegen in.
2) Het Socialisatie-rapport verscheen in 1919, dat over de medezeggenschap in 1923; gelijk reeds werd opgemerkt.
3) Het N. V. V. is 13 Jan. 1923 voor het eerst officieel vertegenwoordigd op een congres der S. D. A. P.
4) Volgens Het Volk van 16 Mei 1924 zouden de besturen voortaan
geregeld samen vergaderen.
5) Reeds op de jaarvergadering N. V. V. op 17 Juli 1922 was de
zaak besproken. Sinds kwam de toenadering; zie Het Volk van 23
Oct. en 7 Nov. 1922.
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in, dat samenwerking tusschen de politieke en de sociale
organisatie noodig is voor de arbeidersklasse ; óók, dat de
gezamenlijke arbeid ten deele liggen moet op parlementairpolitiek terrein. Doch zij weigert te aanvaarden, dat op dit
terrein aan de vakbeweging een tweede plaats of een bescheiden taak toekomt ; als zou bijv. de politieke groep meer
universeel van blik en van bedoelen wezen, terwijl de vakbeweging slechts het groepsbelang in engeren zin behartigt.
Zij wil integendeel de volkomen gelijkwaardige zijn ; zij wil
b.v. over de samenstelling van een politiek program en de
vorming van een kabinet mede oordeelen en mede beslissen
als gelijk-berechtigde 1).
Wat later werd het bezwaar geuit o.a. in dezen vorm, dat
het N.V.V. niet genoeg candidaten voor de Tweede Kamer
kon aanwijzen ; nog iets later werd betoogd, dat naar Engelschen trant de vakbeweging de „Partij van den Arbeid"
zou moeten vormen 2 ) .
Dit laatste onderwerp komt beneden in een ander verband
nog ter sprake met het oog op fusie-pogingen en op organisatie-problemen in de vakbeweging 3 ). Hier moet echter
warden opgemerkt, dat in het scherp optredend meeningsverschil een zuiver persoonlijke element zeker zijn rol heeft
gespeeld 4 ) . En dat zoowel S. D. A. P. als N. V. V. -- de
eerste overigens niet zonder oppositie 5 ) — geweigerd
1) Daarover De Vakbeweging van 1924; bl. 268 v.v.
2) Zie De Strijd van 31 Januari 1925.
3) In beneden onze teekening van de „Neutralen".
4) Wij denken aan het optreden van den heer Stenhuis, dat —
gelijk later bleek schier geheel voor zijn eigen rekening kwam.
Van gewicht voor zijn streven zijn de stellingen, die hij ter zake op
4 April 1926 verdedigde.
5) Wij denken aan mr BoNGER in zijn artikelen Socialistische Gids;
zie boven bl. 54 nt 1.
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hebben zich te laten scheiden of tegenover elkaar te laten
stellen. Het Paasch-congres 1926 bevestigde de gegroeide
verhouding.
Noch theoretisch noch practisch kan de „neutraliteit"
der „moderne" vakbeweging met eenigen grond van recht
worden staande gehouden.
Het gebeurt dan ook al minder.
15. Inwendige vragen.
Uit de innerlijke ontwikkeling van het N. V. V. valt nog
te vermelden, dat reeds in 1921 de vraag is opgeworpen,
of niet een concentratie zou wenschelijk zijn, waardoor de
arbeiders uit het geheele transport-wezen in nauwer
samenwerking met elkaar zouden kunnen optreden. Het
Engelsche pogen om Mijn-arbeiders, Transport-arbeiders
en Spoor-arbeiders gezamenlijk te doen optreden en daardoor hen in staat te stellen, het economisch leven vrijwel
te beheerschen, oefende hier zeker zijn invloed ; men dacht
ten onzent vooralsnog slechts aan een fusie tusschen de
organisaties der Transport- en der Spoor-arbeiders. De
gedachte werd niet verwezenlijkt. In 1928 deed zich echter
het vraagstuk in ietwat anderen vorm weder voor. Als het
auto-bedrijf zoozeer toeneemt en als tramwegmaatschappij en treden in de plaats van gemeentelijke tram-bedrijven,
moet per se de vraag opnieuw worden behandeld, waar de
daar te werk gestelde arbeiders organisatorisch behooren — bij de Transport-arbeiders of bij de mannen van
Spoor en Tram. De vraag werd niet aanstonds definitief
beslist.
Zooals de anarchistische centrale elementen bevat, die
tot het N. V. V. willen naderen, zoo bergt het N. V. V.
elementen, die de moderne methoden te opportunistisch
achten en als links-socialistisch-gevoelenden toenadering
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begeeren tot het N. A. S. In 1927 vonden deze laatsten een
zeker middelpunt in het orgaan Eenheid, dat echter in
het voorjaar 1928 ophield te verschijnen. Sinds verscheen
een nieuw orgaan Eenheid en Klassenstrijd, dat hetzelfde
doel beoogt 1).
Het onderwerp vraagt behandeling als een openbaring
van den drang, om de verdeeldheid der arbeidersorganisaties te verminderen en een eenheidsfront te vormen, zooals
het zich mede in fusie-pogingen kenbaar maakte 2 ) .
Nog een derde vraag werkt. Zal men om een merkbaar
verschil in positie, opleiding en taak van de arbeiders of
werklieden eenerzijds, van de ambtenaren aan den anderen
kant twee onderscheiden organisaties in het leven houden?
Of wel : zullen vanwege de klassenstrij d-constructie en de
eenheid der belangen allen in één bond zich vereenigen
moeten?
De kwestie nam concreten vorm aan, toen gepleit werd
pro en contra een fusie tusschen de werklieden en de ambtenaren in overheidsdienst 3 ) .
Al deze onderwerpen zijn symptoom van een meer algemeen vraagstuk, dat eigen bestudeering vergt 4).
1) Zie Soc. Econ. Kroniek 1928 III, bl. 13.
2) Daarover nader beneden, hoofdstuk VI.
3) In Mei 1930 tusschen den Centralen Nederlandschen Ambtenaren Bond èn den Bond van Personeel in Overheidsdienst; beide
modern.
4) Hierover nader in hoofdstuk V: de organisatie der Neutralen.

HOOFDSTUK V.
DE NEUTRALEN.

16. Veel verwarring.
Het is niet gemakkelijk, de geschiedenis der „neutrale"
vakbeweging te schrijven.
Want alles is hier verward.
En de oorzaak dier verwarring ligt in een aantal redenen ; niet slechts één of twee. Bovendien zijn de redenen
onderling niet gelijksoortig.
Daar is eerst de vraag, wat onder „neutraal" verstaan
moet worden.
Het ligt voor de hand om hier te denken aan de Angelsaksische opvatting, die zeker tot voor kort in Engeland
heerschte en die nog steeds in Amerika heerscht. De organisatie spreekt zich dan over de wereldbeschouwing niet
uit, wijl dit onnoodig is. Maar het is onnoodig, omdat de
algemeen-christelijke overtuigingen nog vrijwel gemeengoed zijn en in ieder geval de sfeer zóó is gevuld, dat de
religie niet wordt genegeerd maar erkend en dat kwetsen
van religieuze overtuiging of schending van christelijkzedelijke normen uitgesloten is.
Wij zeggen geenszins, dat dit streven ten onzent niet
werd gevonden en dat het niet meer dan één der leiders
voor den geest heeft gestaan. Maar dit was dan toch onvoldoende.
Ten onzent heeft de sociaal-democratische geest zich
met de vakbeweging verbonden. Voor de christelijke over-
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tuiging was het toen onmisbaar, dat de zuivere vakvereenigings-idee weer werd gegrepen en deze door de christelijke gedachte gedragen werd. Voorts ontstond de confessioneele splitsing en vormden zich dus roomsch-katholieke
en protestantsch-christelijke groepen naast elkaar. Wat
gaat „neutraal" beduiden in een wereld, waar ieder ander
partij kiest en waar men staan zal naast of wellicht tegenover den roomschen, den protestantschen, den socialistischen geest ?
Men zal dan 66k een eigen karakter moeten openbaren;
en dit gaat allicht met zoeken en zwenken gepaard ; gelijk
straks uit de feiten zal blijken. Of men blijft nauwgezet
buiten de richting-bepaling doch wordt dan onafwendbaar
slap, indien al niet karakterloos. Hoe kan de kleurlooze
werken, waar ieder kleur bekent ?
Nu rijst echter een nieuwe moeilijkheid. Het gezegde
geldt zonder reserve voor de handarbeiders. Van hetgeen
in den kring der hoofdarbeiders leefde, geldt het maar ten
deele. Daar was meer zuiverheid en minder invloeien van
besmetting. Doch hierdoor wordt de situatie niet helderder
doch nog meer vertroebeld.
Want ten eerste kent ook de wereld der hoofdarbeiders.
de confessioneel-bepaalde organisaties ; zoodat positiekiezen door de „neutralen" onvermijdbaar wordt. Maar ten
tweede wringt zich nu opeens een nieuwe, andersoortige
kwestie in het onderzoek binnen : moeten hoofdarbeiders
en handarbeiders zich afzonderlijk organiseeren?
De practijk heeft geantwoord, dat groepen van hoofdarbeiders zich in eigen v a k-organisatie vereenigen, zooals
dat ook groepen van handarbeiders doen. Doch dat daarna
soms wel, soms niet, de aldus georganiseerde hoofdarbeiders zich met gelijk-gezinde handarbeiders in één centrale
vereenigen.
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Het beeld mist daardoor weder helderheid en strakheid
van lijn.
Noem eindelijk nog een derde element.
In „neutralen" kring treft men veel overheidspersoneel
aan. Zij hebben tot op zekere hoogte een eigen positie ; hun
recht, hun bewegingsvrijheid op het terrein der vak-actie
verschilt. Waar nu geen gezamenlijk met andere groepen
beleden overtuiging samenbrengt en samenbindt, daar vertoonen de neutralen het beeld van minder gesloten organisatie, van meer eigen-weg-gaan door de onderscheiden
groepen.
Rubriceeren naar streng-organisatorisch bouwsel wordt
daardoor welhaast onmogelijk.
Nu zal zoo aanstonds echter blijken, dat voor deze drie
groepen een zeker onderling organisatorisch verband gezocht werd. Zou dit gelukken en ging weldra een nieuwe
neutrale Centrale werken, die drie onderscheiden vleugels
kent: hoofdarbeiders, hand-arbeiders, overheidspersoneel
— dan werd het beeld althans helderder.
Bij de beschrijving der historie zal het dus zaak zijn, die
drie-deeling in het oog te vatten en op die driedeeling aan
te werken.
Maar om het beeld volledig te maken, moet dan eerst iets
nader worden geïllustreerd, wat in sommige der betrokken
kringen de geest was, hoe de „neutraliteit" daar vergeefs
naar scherp en zuiver neutraal-zijn zocht.
Onzekere gangen.
De stoot tot stichting der Centrale van neutrale organisaties is uitgegaan van „Mercurius", een vakvereeniging
van kantoor- en handelsbedienden.
Hetgeen in dezen kring geschiedde, kan dus verhelderen,
wat de „neutrale" beweging beoogt.
17.
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Ook dan zelfs, indien het aldus verkregen beeld weinig
helderheid zou vertoonen. Ook dan toch zegt het klaar, hoe
moeilijk de neutraliteit was te grijpen.
Wij doen uit de feiten een keus.
Nadat men in 1912 den stoot gegeven had tot de vorming
der Centrale, werd in 1917 het voorstel gedaan om zich
daarvan weder los te maken. Waarom ? Omdat de gewenschte groei der neutrale beweging toch niet verscheen
èn omdat dit apart-centraliseeren de eenheid der arbeidersbeweging remt. Deze laatste woorden moeten afkomstig
zijn van moderne zijde, waar men op groote eenheid bij
feitelijk-socialistische basis hoopt. De strooming won het
niet ; het voorstel werd verworpen. Maar een minderheid
van beteekenis was er wel.
In 1920 sprak „Mercurius" zich uit vóór de socialisatie;
wij komen er nog over te spreken. Niet natuurlijk vóór
vragen van wijsbegeerte en wereldbeschouwing, die in een
nauwsluitend socialistisch systeem daarmee onmiddellijk
zijn verbonden. Maar toch wel vóór een nieuwe economische
orde en dan wel de socialistische. D.i. : op sociaal gebied
was men niet meer neutraal.
In het volgend jaar werd dit met zooveel woorden uitgesproken 1) : men is politiek en religieus neutraal doch
niet op sociaal-economisch terrein.
Hier is telkens de moderne geest aan het werk.
Daarnaast verried zich echter ook iets anders.
Tegen 1 Jan. 1924 toch maakte men zich los van de
neutrale Centrale, hoewel dit vroeger was geweigerd. Waarom ging het ditmaal door ? Omdat deze Centrale een teleurstelling bleek. Doch nu om een andere oorzaak dan zoo
straks werd aangeduid. Thans, omdat het toch niet ging
1)

In het orgaan van 21 October 1921.
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gelukken om een belangrijk aantal arbeiders te brengen
in de neutrale sfeer.
Het Verbond was en bleef dus feitelijk een groep van
ambtenaren, beambten en daarmee gelijk te stellen werkers. Waarom - zoo luidde de natuurlijke vraag - waarom zou men niet den toestand royaal aanvaarden en er al
de consequenties uit trekken ? Men deed het ; d.i. men
vormde een nieuwe neutrale Centrale, waartoe slechts
hoofdarbeiders zouden behooren.
Het gistingsproces was daarmee echter niet ten einde.
In den loop van 1924 werden plannen beraamd tot een
samensmelting met den „Algemeenen Bond" van handelsen kantoorbedienden. Deze echter staat op modern standpunt. De gedachte had dus toen weer post gevat, dat het
neutrale niet of althans niet al te streng zou moeten gehandhaafd blijven. Er is weder toenadering tot het socialisme ; al staat daarnaast, dat de „Algemeens" op allerlei
organisatorische punten wilde toegeven en aldus de nieuwe
Bond neutraal en algemeen wilde doen zijn. Zeker wel, omdat de socialistische geest in deze leden sterk genoeg zou
wezen, om toch het geheel te doordringen.
De samensmelting is niet tot stand gekomen, wijl een
krachtige strooming in „Mercurius" deze zwenking niet
wilde mede maken. De „Algemeene Bond" zette zijnerzijds
de actie voort en hoopte er zeker op, dat menig lid uit
„Mercurius" zou overkomen ; waardoor dus wel het neutrale
„Mercurius" zou blijven bestaan, maar in ledental verzwakt
en allicht in geest ietwat gewijzigd. Teekenend was dan ook
het verwijt, in December 1924 van de zijde der Algemeene
tot Mercurius gericht na de weigering der fusie :
„Mercurius" zal van dit oogenblik af zijn een vereeniging, die
zich, in harmonie met de werkgevers, met het Handelsonderwijs
zal bezig houden, doch den strijd voor lotsverbetering zal „MerChristelijk Sociale Studiën. IV.
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curius", beheerscht door den geest die thans een meerderheid
achter zich heeft, niet door weten te voeren. „Mercurius" heeft
door de genomen beslissing afgedaan als vakvereeniging, zooals
dat thans wordt beschouwd.

Dit oordeel is scherp en zeker onjuist. Maar dat het ondoenlijk is om als neutrale, d.i. zonder geestelijke signatuur
stand te houden in de worsteling met wie zeer klaar een
eigen karakter bezitten, dat was nog weder eens gebleken.
En dat zou niet minder blijken, als het Neutrale Vakverbond zijn plaats moest innemen en zijn houding bepalen in
de ontwikkeling van het organisatie-leven.
Wij letten thans op de geschiedenis van dat Verbond.
18. Het Algemeen Verbond van Vakvereenigingen.
In 1912 had dus de „neutrale" beweging haar middelpunt gevonden 1 ) . Door den arbeid van „Mercurius" was het
Nederlandsch Verbond van Neutrale Vakvereenigingen
(N. V. N. V.) gesticht, dat sinds begin 1914 zijn orgaan
De Vakstrijd uitgaf.
In 1918 trad daarvoor een ander middelpunt in de plaats :
het Algemeen Verbond van Vakvereenigingen (A. N. V.) ;
vooral door toedoen van ambtenaren bij rijk, gemeente of
spoorweg, van handelsreizigers, onder-officieren en typografen.
Men ziet, in welke kringen vooral de neutraliteit werd
begeerd.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat in dit gansche streven
ook het politieke element een rol speelde. Vooral Vrijzinnigdemocraten drongen aan op een neutrale vakbeweging. Behalve de Liberalen toch had vrijwel iedere politieke groep
1)

Reeds boven § 17, bl. 63 genoemd.
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een georganiseerde arbeiderskring, waaraan zij zich verwant gevoelde en waarmede zij door losser of steviger band
verbonden was. De Vrijzinnig-democraten misten dit en
hoopten het in de Neutralen te vinden. Aanvankelijk was
voor hen in het vroeger genoemd Nederl. Werklieden Verbond zeker veel gegeven van wat zij zochten. Maar dit was
gaande weg zeer verzwakt en is in 1921 geheel opgeheven,
nadat reeds in 1900 de uitgave van zijn orgaan De Werkmansbode gestaakt was 1 ) .
Toch vormde dit element zeker niet de hoofdzaak. Men
zocht de neutraliteit!
Het is niet moeilijk te ontdekken, hoe dit door het Verbond werd bedoeld. Bij zijn oprichting schreef het N. V.
N. V. als doel in zijn Statuten:
het bevorderen van de belangen der Nederlandsche vakorganisatie met vermijding van alle vraagstukken op het gebied van
godsdienst en partij-politiek.

terwijl in de Beginselverklaring als doel werd genoemd:
het verkrijgen van den socialen vrede.

een uitdrukking, die sterk aan Engeland herinnert en
vierkant tegenover den klassenstrijd staat. Niet anders
zegt het de nieuwe Beginselverklaring 2 ) :
Langs den weg van georganiseerd overleg tusschen werkgever
en werknemer, overheid en ambtenaar, moet verbetering van de
positie van den werknemer en daardoor sociale bevrediging
worden verkregen.
De omstandigheid, dat Kapitaal en Arbeid, als twee vijandige
machten onverzoenlijk tegenover elkander staan, behoort te verdwijnen. Het Verbond wil samenwerking van kapitaal, intellect
1) Zie boven bl. 25. Het archief van het Werkliedenverbond is
overgegaan naar het A.N.V.; aldus Jaarverslag A.N.V. 1921, bl. 148.
2) Van 5* Juli 1919.
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en arbeid; daardoor den werknemer naast een voldoend loon,
zijn rechtmatig deel in de winst verzekeren, den ambtenaar een
behoorlijk bestaan waarborgen en voor beiden een onbezorgden
ouden dag.
Tegenover werkgevers, die billijke en gerechtvaardigde eischen
afwijzen en daardoor weigeren de sociale rust en dus grootere
welvaart voor de geheele gemeenschap te bevorderen, neemt het
Verbond doelbewust de partij der werknemers op.

Hier gaat beslist partij-kiezen voor de arbeiders gepaard
met even beslist partij-kiezen tegen den klassenstrijd en
dus tegen de Modernen en de Anarchisten.
Maar het zou wel blijken, dat men gemakkelijker neutraal
kan zijn in een land, dat slechts ééne en wel de neutrale
vakbeweging kent dan in een land als het onze, waar de
splitsing eenmaal werkt ; waar de politiek onophoudelijk
meespreekt en waar nu eenmaal iedere andere vakbeweging
onder den invloed is van een bepaalde wereldbeschouwing
of richting of geesteshouding; hoe zal die ééne daar onbewogen kunnen recht staan, aangestooten van allen kant en
niet-gestevigd door eigen beginsel ? Telkens ziet men, dat
de moderne geest poogt in te dringen.
Men moet zich in 1919 uitspreken over den 1 Mei-dag
en doet dit in deze voorzichtige slappe woorden:
door het bestuur wordt den leden der aangesloten vereenigingen
ontraden deel te nemen aan de 1 Mei-staking, mede op grond
van de overweging, dat tot deze staking eenzijdig is besloten
en zij door dezen eenzijdigen opzet een politiek karakter draagt.
Het spreekt vanzelf, dat ieder arbeider vrij is den Meidag als
een arbeidersfeestdag te vieren. Wij mogen echter niet dulden,
dat de neutraal-georganiseerden mede zouden werken een politieke krachtproef, waarvoor o.i. deze 1 Mei-dag thans gebruikt
wordt, te doen slagen.

In diezelfde woelige dagen — onder den golfslag van den
revolutiestorm — dorst men zelfs de demonstratieve staking niet afkeuren, maar sprak men zich aldus uit :
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Het congres enz., gehoord de besprekingen naar aanleiding
van het gehouden overleg tusschen de vakcentrales; erkennende
de mogelijkheid, dat een demonstratieve staking in verband
met de huidige maatschappelijke verhoudingen als uiterste redmiddel kan worden aanvaard; spreekt als zijn meening uit, dat
de grondslag, waarop de vakbeweging heeft te werken aan de
totstandkoming van den socialen vrede, moet zijn het georganiseerd overleg.

Een poging op de jaarvergadering van 1920 om deze
onvoorzichtige uitdrukking te doen terugnemen, mislukte.
Doch wel sprak men zich daar sterk uit tegen de „Antirevolutie-wet" ; d.i. men uitte zich politiek èn men dorst
niet vierkant vóór gezag en orde zich verklaren.
Bovendien sprak men zich toen reeds uit in de richting
van socialisatie ; toen reeds, want in 1923 geschiedde dit
niet minder duidelijk in het rapport „Het vraagstuk der
Bedrijfsdemocratie". Maar in 1920 wordt op voorstel van
„Mercurius", met 153 tegen 65 stemmen en 21 in blanco
deze resolutie aangenomen:
Nadat de Vakbeweging zich door den volgehouden loonstrijd
en de actie ter verbetering der verdere arbeidsvoorwaarden een
beduidenden invloed verworven heeft op het productieproces
moet thans:
II. gestreefd worden naar invloed van de werknemers op de
bedrijfsvoering, waarbij de vakbeweging zich op het standpunt
moet stellen, dat de productie en distributie niet moet geschieden ten voordeele van enkele groepen, noch ondernemers noch
werknemers, doch dat deze een gemeenschapsbelang is, dat behartigd dient te worden boven alle groepsbelangen.
Hieruit volgt, dat de vakbeweging zich niet kan vereenigen
met de voortzetting van het huidige productiesysteem, waarbij
het beheer der verkeers- en productiemiddelen en der producten
in handen van enkele groepen berust en dat de vakbeweging als
haar eerste taak moet beschouwen, het langs geleidelijken weg
tot stand brengen van een productiewijze, welke zich richt op
het belang der gemeenschap.
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Een volgend jaar is men bereid over een fusie met de
modernen te overleggen en in 1924 herhaalt zich dit ; terwijl men in dien tusschentijd bedacht geweest is op aansluiting aan de internationale socialistische organisatie,
het I. V. V.
Hier spreekt telkens een zekere toenadering tot den
socialistischen geest. Althans ontbreekt hier het besef van
een principieele tegenstelling.
De gang van het Verbond blijft daardoor onzeker. En
het ondergaat daarvan de gevolgen, doordat aangesloten
organisaties leden verliezen, die overgaan naar de „moderne" kringen 1 ) .
Heeft de ondervinding niet bewezen, dat voor handarbeiders de neutraliteit geen enkele aantrekkelijkheid bezit en voor andere groepen weinig ? Sommigen verzekeren
het ; anderen aarzelen nog of ontkennen zelfs beslist.
In September 1925 is het voorstel gedaan om het Verbond als zoodanig te ontbinden, het om te zetten in een
neutrale Centrale alleen van overheidspersoneel. Men zou
dan toch nog relatie kunnen zoeken met hoofd- en met
handarbeiders. Het voorstel is niet aangenomen ; maar
blijkbaar is dan toch een laagtepunt in de ontwikkeling der
neutrale beweging bereikt.
Komt het later weer tot stijgen?
19. Nieuwe banen?
Dat het Verbond in een ernstige crisis geleefd had, sprak
het zelf zeer klaar uit 2 ) .
Het werd wel duidelijk, dat de drie groepen van hoofd1) In Augustus 1926 ried de oud-voorzitter van het A. N. V. openlijk aan, dat men zich „modern" zou organiseeren.
2) Zie zijn Jaarverslag over 1925, 1926.
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arbeiders, hand-arbeiders en overheidspersoneel zich in
deze neutrale sfeer niet onder één leiding zouden schikken.
Een groote zelfstandigheid voor elk der groepen zou minstens noodig zijn.
Reeds was daarnaar gestreefd. In 1923 werd binnen het
Verbond een afzonderlijk Comité van Organisaties van
Handarbeiders (C. 0. H.) gevormd; reeds vroeger het
Comité van Neutraal Overheidspersoneel (C. N. 0. P.).
Dat is dus een splitsing. Maar het valt op, dat slechts een
splitsing in tweeën plaats heeft. Waar zijn de Hoofdarbeiders ?
Sinds 1 Jan. 1924 ontbreken zij in het Verbond zoo goed
als geheel. „Mercurius" is met dien datum overgegaan naar
een nieuwe centrale, die der Hoofdarbeiders (V. V. H.) ,
waarover wij zoo aanstonds 1 ) moeten spreken. Practisch
is op dien datum deze geheele derde groep buiten het Verbond komen te staan.
Zijn ook de Handarbeiders verdwenen, gelijk bij voorbeeld door Mercurius voorspeld werd?
Dit is niet het geval. Wel bleven de getallen betrekkelijk
laag. Doch sinds in 1919 men bij de reorganisatie breeder
had om zich heen gegrepen en het A. N. V. een ander
karakter droeg dan het vroegere N. V. N. V., dat in feite
door de hoofdarbeiders was gestempeld, is het aantal handarbeiders van 1550 tot 5 a 6000 gestegen.
Zoo nam dan midden in de gisting en de crisis het Verbond op 23 Januari 1926 het besluit, om moedig en krachtig voorttegaan. Het telde toen 20 organisaties met 10.800
leden; aldus verdeeld:
7 organ. 6236 leden.
overheidspersoneel
13 organ. 4562 leden.
handarbeiders
1)

Zie beneden § 20.
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De handarbeiders zijn er ; maar hun organisaties zijn
klein. Bovendien wordt het C. N. 0. P. (overheidspersoneel)
financieel zelfstandig georganiseerd ; daartoe behooren ook
organisaties, die niet tot het A. N. V. behooren. Het gaat
derhalve op scheiding en daarna federatie aan.
Nu kunnen wij echter tevens het gansche verloop overzien.
Het eerste neutrale Verbond had deze ledentallen op
1 Januari:
1913
1914
1915

2.844
3.864
4.677

1916
1917
1918

5.046
5.635
7.794

Dat is alles gering. Voor het gereorganiseerde Verbond
(A, N. V.) geven de cijfers dit beeld:
1919
1920
1921
1922
1923
1924

10.539
39.903
52.223
49.570
47.500
32.155

1925
1926
1927
1928
1929

23.835
13.156
11.577
12.298
12.619

Dat is de enorme stijging en dan de belangrijke daling,
die in de na-oorlogsche jaren bij alle vakorganisaties is
gezien. Maar het is meer. Men lette eens op dit staatje:
1923 1924 1925 1926
handarb.
5.541 5.045 5.905 4.565
hoofdarb.
120
10.869
249
75
overheidspers. 31.090 26.861 17.810 8.516
Totaal

47.500 32.155 23.835 13.156
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1927
3.557
handarb.
60
hoofdarb.
overheidspers.
7.960
Totaal

1928
3.333
56
8.909

1929
3.634
49
8.936

11.577 12.298 12.619

De handarbeiders vrijwel constant ; de hoofdarbeiders
weg ; het overheidspersoneel scherp verminderd, mede door
overgang naar de modernen, doch sindsdien constant.
Het resultaat der gisting is alleen van beteekenis, wanneer het straks kan opgenomen worden in een federatie,
die opnieuw het hoofdarbeiders-element omvat èn die veel
meer overheidspersoneel bestrijkt ; waarheen nu ook gestuurd wordt.
Het bestuur laat intusschen den moed niet zinken. Het
vult zijn werkprogram aan 1 ) . Het reorganiseert zijn bestuurdersbonden 2 ) . Men blijft werkzaam 3 ) .
20. De hoofdarbeiders.

Wie de waardevolle overzichten raadpleegt, die het Centraal Bureau voor de Statistiek ons verschaft inzake de
vakbeweging, vindt sinds 1919 iets nieuws.
Tot dat jaar werden in het overzicht slechts opgenomen
de organisaties van werklieden en daarmee gelijkgestelden.
Volkomen terecht ; historisch gesproken ging het in de
vakbeweging om den kring der handarbeiders.

1) Zie Maandschriftt Centr. Bur. Stat. 1929, bl. 153.
2) Zie het orgaan van 15 Januari 1929.
3) De jongste geschiedenis is samengevat in een brochure Algemeen Nederlandsch Vakverbond 1919-1929.
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Sinds 1919 vinden ook organisaties van anderen -- onderwijzers, hoogere of lagere ambtenaren — haar vermelding.
Natuurlijk ; want zij waren begonnen ook harerzijds centralisatie te zoeken.
Maar een nieuw element is daarmee toch opgenomen in
het overzicht. Wat meer zegt: een nieuw element heeft nu
zijn plaats gezocht in het organisatieleven.
Zonder strijd zou dit niet gaan. Al aanstonds toch rijst
de vraag, of de kwesties van hoofdarbeiders ander-soortig
zijn dan die der ambtenaren en der handarbeiders, ja of
neen. De socialistisch-gekleurden zeggen : neen; vanwege
de constructie der twee klassen, waarin het maatschappijleven door hen wordt omvat ; anderen, voor wie de klassenstrij d-blik niet geldt, behoeven echter dáárom alleen nog
niet „ja" te zeggen. Zij doen het ook niet altoos. En soms
klinkt uit het socialistisch kamp een stem, die men vandaar niet zou verwachten.
Zoo heeft prof. mr W. A. Bonger 1 ) als zijn overtuiging
uitgesproken, dat hoofdarbeiders de zaken anders zien dan
handarbeiders. Zoo heeft de voorzitter van den Algemeenen
Nederlandschen Bond van Kantoor- en Handelsbedienden
(modern) op een internationaal congres te Parijs in 1927
uiteengezet, dat voor hoofdarbeiders eigen eischen gelden
en dus aparte organisatie, aparte actie, aparte methode
onmisbaar is. En de (indische) Vakbeweging onder redactie van een sociaal-democraat nam de geleverde beschouwingen met instemming over 2 ) .

1) In Sociale Voorzorg 1924, bl. 267; ook als brochure. Daartegen
R. KUYPER, Het socialisme, de hoofdarbeiders en de
komende cultuur; broch.
2) Nummer van 30 Sept. 1927.
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Intusschen komt en kwam de groote drang naar afzonderlijke organisatie niet slechts doch ook naar afzonderlijke
centralisatie vooral van neutralen kant. Toen „Mercurius"
de handels- en kantoorbedienden dus, zich losmaakte van
de neutrale Centrale (A. N. V.), nam het tevens de leiding
om een Centrale van hoofdarbeiders te doen ontstaan.
Dat was in 1923. Tevoren hadden journalisten en gestichtsartsen zekere samenwerking met gelijksoortige
groepen beproefd en was zelfs op 15 Januari 1921 besloten
tot de oprichting van een Algemeen Nederlandsch Intellectueel Verbond. Intusschen hadden in Maart 1923 technici
denzelfden weg ingeslagen. Telkens vergeefs 1 ) .
Nu zou het slagen. Op 14 en 15 October 1923 kwam het
Vakverbond van Hoofdarbeiders (V. V. H.) tot stand, dat
zijn statuten vaststelde op 15 Maart 1924. Een en ander
als gevolg van een rapport, dat voor de stichting met name
deze gronden aanvoerde :
de hoofdarbeiders vinden in de bestaande centralen geen
geschikt terrein voor hun werkzaamheden;
zij hebben een andere positie dan handarbeiders;
zij zijn na den oorlog méér dan de handarbeiders in het gedrang gekomen;
zij hebben vooral ten doel om hun leden commercieel, vakkundig, sociologisch te scholen;
staking is voor hen veel minder aangewezen en overeenstemming door overleg veel meer normaal;
zij behoeven in de medezeggenschap een eigen positie en
hebben op dit vraagstuk een eigen blik.

Medewerkers zijn : handels- en kantoorbedienden, chefs,
1 ) Over meer organisatie-pogingen van intellectueelen zie mijn
Vakbeweging en Wereldbeschouwing, van deze Studiën deel III bl. 293.
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leeraren 1 ) . Een gansche reeks van organisaties trad toe
met tezamen 25.224 leden 2 ) .
Men was „neutraal". Wat echter weder aanstonds de
vraag doet opstaan, hoe dit was bedoeld èn hoe het werd
gehandhaafd.
Het begin was niet gelukkig. De genoemde 14 October
1923 viel op een Zondag. Men begon dus door de keus van
den datum te zeggen, dat men met overtuiging en wensch
van positieve christenen niet rekenen zou. Dit is niet
neutraal.
Bovendien constateerde de voorzitter — al kwam het niet
tot bespreking, stemming en besluit — dat al de aanwezigen tegen het ontwerp-Vlootwet waren. Hetgeen beduidt,
dat in deze sociaal-economische organisatie men zich uitsprak inzake een zuiver politiek vraagstuk. Dit is evenmin
neutraal.
Het wijst echter reeds in de richting van onvastheid, van
letten op gangbare stroomingen in plaats van 't stee-vast
kiezen der eigen richting. Verbazen kan dit niet. Immers
„Mercurius", dat hier het initiatief nam, had de laatste
jaren altoos gezweefd ; nu meer neutraal, dan meer modern ;
en niemand kon zeggen, wat het wilde.
Ook in den verderen kring der hoofdarbeiders was de
onzekerheid nog groot. Zoekt de een vooral een echte vak1) In de compleete lijst vindt men: Nationale Bond van Handelsen Kantoorbedienden Mercurius, Bond van Ambtenaren bij de Nederlandsche Spoorwegen, Vereeniging van Nederl. Gezagvoerders
en Stuurlieden ter Koopvaardij, Vereeniging van Scheepswerktuigkundigen, Centrale Bond van Werkmeesters en ander opzichthoudend
personeel, Bond van Leeraren(essen) bij het Nijverheidsonderwijs,
Bond van Technici, Handelsreizigersvereeniging Eendracht, Algem.
Nederl. Opzichters- en Teekenaarsbond, Nederl. Bond van Metaaltechnici, Algem. Apothekers-Assistentenbond, enz.
2) Zie Sociale Voorzorg 1924, bl. 47, 510.
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organisatie, de ander begeert een kring, die politieke kracht
vertegenwoordigt. Zal men nu politiek of sociaal zijn weg
bepalen ?
Aan den anderen kant werd men evenmin verkaptsocialistisch ; men weigerde dat juist beslist. Dit bleek in
1924, toen door de modernen de stichting aanbevolen werd
van een kring, die elk der drie groepen ; handarbeiders,
hoofdarbeiders, overheidspersoneel zou onderscheiden,
doch tevens deze samenbrengen zou in een Algemeen Verbond van den arbeid.
Wij komen nog te spreken over dit plan ; doch merken in
het tegenwoordig verband reeds op, dat het pogen is gestrand, toen de modernen bleken te begeeren, dat het
nieuwe Verbond het orgaan van de moderne beweging zou
wezen. Voor de zooveelste maal brak het socialisme de eenheid in de vakbeweging. Maar het V. V. H. weigerde althans
den zwaai naar links.
Sindsdien heeft het zijn tocht vervolgd. De officieele
opgave van het ledental luidt, telkens voor 1 Januari :
1926
1927

16.300
15.550

1928
1929

15.750
15.900

Vergeleken met de andere groepen kenmerken de organisaties der hoofdarbeiders zich door groote gelijkmatigheid
in den loop der cijfers. In Augustus 1928 is tot stichting
van een weerstandskas besloten 1) .
Met de vroeger genoemde kringen : het C. 0. II. en het
C. N. 0. P. vertegenwoordigt derhalve sinsdien het V. V. H.
de drie vleugels der neutrale vakbeweging.
Zou een organisatorisch verband tusschen de drie kunnen worden gelegd ?
1)

Het orgaan heet Correspondentie-blad.
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21. De drie vleugels.
Dat de groepen van hoofdarbeiders, handarbeiders, ambtenaren, die door gelijken geest gedreven worden, elkaar
vinden moesten op eenige wijze, staat wel vast.
De vraag was slechts, of men een éénheid met drie onderdeelen vormen zal dan wel drie vleugels, die gaan samenwerken. Het eerste doet de moderne, de roomsche, de christelijke vakbeweging ; zoolang ook de neutrale dit beproefde,
mislukte het pogen.
Maar eenige driedeeling èn eenige samenbinding ligt
volkomen in den aard der dingen. Het Centraal Bureau
voor de Statistiek geeft 1 ) dan ook de onderscheiding van
het ledental naar de drie groepen, hoewel de Centralen
officieel aldus niet zijn georganiseerd.
In Duitschland bestaat de „Gewerkschaftsring deutscher
Arbeiter-, Angestellten- und Beambten-verbande". En het
neutrale Vakverbond laat niet na, op deze constructie als
op een navolgenswaardig voorbeeld te wijzen 2).
Het werd nog niet gevolgd.
Maar twee vleugels werden zichtbaar.
Eenerzijds die der handarbeiders, gevormd in 1923
(C. 0. H.) . Andererzijds die der ambtenaren (C. N. 0. P.) ,
waarover iets meer gezegd moet worden.
Reeds in 1919 had een aantal van neutrale ambtenaarorganisaties dit comité gevormd; ze waren deels wel, deels
niet lid van het neutraal Verbond. Dat gaf verwarring en
verbrokkelde de kracht ; aan het eind van 1921 werd toen
scherp-organisatorisch besloten, dat de kring der organisaties in het A. N. V. en in het C. N. 0. P. zou samenvallen.
Maar handhaven liet zich dit niet ; een aantal kringen voelt
1) In zijn Overzicht.
2) In zijn Jaarverslag 1921 en 1922.
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niet voor de Centrale maar wel voor het comité, met name
ook om daardoor als één man tegenover de overheid op te
treden. Het C. N. 0. P. wordt al meer zelfstandig ; zijn
geldmiddelen worden apart beheerd en het geeft een eigen
jaarverslag uit.
Men ziet het Neutrale Verbond verzwakken ; maar zijn
deelen, althans wat de ambtenaren aangaat, hebben eigen
kracht. Het oogenblik nadert, waarop uit drie groepen een
nieuwe kring gevormd kan worden.
Maar eerst zou nog tweemaal een poging mislukken.
In September 1924 hadden de modernen een grootscher
opzet ontworpen.
Het voorstel luidde aldus :
Er zal worden gesticht een Alg. Verbond van den Arbeid,
dat in drie groepen is onderverdeeld, en wel in: a. een groep,
die de handarbeiders, b. een groep, die het overheidspersoneel
en c. een groep, die de hoofdarbeiders omvat.
Dit verbond zal naar buiten optreden als een eenheid. Wanneer
echter ten opzichte van de samenwerking der vakbeweging met
de S. D. A. P., waarin overigens geen verandering zal worden
gebracht, in de een of andere bijzondere actie een der groepen
een afwijkende meening heeft, dan zal het deze groep vrijstaan,
zich aan die actie en de samenwerking ervoor te onttrekken.
Wanneer b.v. de groep der hoofdarbeiders, door het zuiver
socialistische karakter van de een of andere actie of demonstratie, zich met deze actie of demonstratie niet wens,' .' . te
laten, is de groep gerehtigd te verklaren: wij doen in dezen
niet mee.

De nadere organisatorische uitwerking geeft nader licht
over de bedoeling. Zij was gedacht op deze wijze :
Er wordt gesticht een Algem. Verbond van den Arbeid,
Nederl. Verbond van Vakvereenigingen. Dit verbond omvat drie
groepeeringen, n.l. de groep handarbeiders, de groep overheidspersoneel en de groep hoofdarbeiders. Deze drie groepen hebben
een bestuur van resp. 9, 5 en 3 leden. Ieder dezer groepen heeft
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voorts een eigen bezoldigden secretaris, die ambtshalve lid is
van het dagelijksch bestuur van het Verbond.
Het dagelijksch bestuur bestaat naast de drie secretarissen uit
een algemeenen secretaris en een penningmeester-tweeden
secretaris. De laatste drie zijn ambtshalve lid van het bestuur
der groep, waartoe zij krachtens hun vroegere werkzaamheid
behooren. Een der groepssecretarissen vervult ambtshalve de
functie van tweeden voorzitter van het Verbond.
Het Verbondsbestuur bestaat uit een combinatie van groepsbesturen. De bestuursraad bestaat uit het Verbondsbestuur en
de gedelegeerden der bonden naar den volgenden maatstaf: 1 lid
voor bonden met minder dan 3000 leden, 2 leden voor bonden met
3000-7500 leden, 3 leden voor bonden met 7500-12.500 leden,
4 leden voor bonden met 12.500-20.000 leden en 5 leden voor
bonden met meer dan 20.000 leden.
Ten opzichte van de samenwerking met de partij heeft iedere
groep het recht te besluiten zich bij een bepaalde actie aan deze
samenwerking te onttrekken.

Er zouden dus voortaan drie duidelijk gescheiden groepen wezen. Maar zij werken samen en behooren bij een. De
hoofdarbeiders hebben een eigen plaats en met hun eigenaardige roeping of positie kan dus gerekend worden.
Dit laatste gaat zelfs zoo ver, dat zij als groep afzijdig
kunnen blijven, wanneer de nieuwe groote federatie als
geheel een politieke actie wil voeren of een socialistische
demonstratie voorbereidt.
Het schijnt wel aanlokkelijk.
Maar... men vergete het navolgende niet.
De federatie als geheel zal geleid worden in modernen
geest. Het algemeen bestuur is aldus samengesteld, dat de
moderne arbeiders er de meerderheid hebben over hoofdarbeiders en ambtenaren samen. De politieke en de demonstratieve verrichtingen gaan uit van het geheel en worden
dus door dat geheel gedragen, ook al houdt zich één der
samenstellende deelen apart.
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Feitelijk zal — zoo dit alles wordt verwezenlijkt — de
sociaal-democratie de leiding geven aan een veel grooter
groep dan tot heden. En voor hetgeen er na de fusie nog
mocht overblijven van neutrale organisaties, zal er al minder werf-terrein en bewegings-terrein over wezen.
Het voorstel is een meesterlijke greep van de zij de der
sociaal-democratie. En het graaft den bodem weg zoowel
voor de Neutralen in het algemeen als voor Hoofdarbeiders
in eigen aparte organisatie.
Toen dit eenmaal was doorzien, had het plan geen voortgang.
In September 1925 waagt dan het A. N. V. een nieuwe
poging. Het wil geraken tot saamwerking met de hoofdarbeiders, tot verwerkelijking van een drie-vleugel-systeem.
Een nieuwe centrale zou worden gevormd, de Nederlandsche Vakcentrale, samengesteld uit drie financieel en administratief onafhankelijke vleugels.
Het plan mislukt. De hoofdarbeiders voelen niet voor
samengaan met handarbeiders ; het postpersoneel evenmin.
Toch is men op elkander aangewezen. Incidenteel ontmoet
men elkaar en handelt men tezamen.
Totdat dan op 20 Juli 1929 te 's Gravenhage de „Nederlandsche Vak Centrale" (N. V. C.) wordt gesticht. Het
A. N. V., het V. V. H. en het C. N. 0. P. gaan nu hand in
hand. Wat men wil, wordt vastgelegd in deze resolutie:
De vergadering van den bestuursraad, resp. de algemeene
besturen van het Verbond van Vakorganisaties van Hoofdarbeiders, van de Centrale van Ned. Overheidspersoneel en van
het Alg. Ned. Vakverbond, gehouden op 20 Juli 1929 te 's Gravenhalte;
neemt met voldoening kennis van de welgeslaagde pogingen
tot nauwere aaneensluiting van de verschillende deelen der
politiek-onafhankelijke vakbeweging in ons land.
is van oordeel, dat de belangen van de groepen hoofdarbeiders,
Christelijk Sociale Studiën. IV.

6

82
handarbeiders en ambtenaren in vele opzichten volkomen evenwijdig loopen, doch dat de verschillende wijzen, waarop deze
belangen kunnen worden behartigd, de noodzakelijkheid motiveeren, aan elk dier groepen zelfstandigheid te laten met betrekking tot eigen aangelegenheden, zonder nochtans de eenheid
in optreden van het geheel ten aanzien van algemeene vraagstukken te schaden;
is voorts van oordeel, dat de gekozen vorm van arbeidsgemeenschap en arbeidsverdeeling ook waardeering zal vinden bij
verschillende groepen, welke thans nog niet tot eenig centraal
verband zijn toegetreden;
verzoekt de besturen, op den grondslag van de vastgestelde
beginselen, alle maatregelen te treffen, welke noodig zijn tot
het vormen van een bestuur der nieuwe vakcentrale en dit
bestuur op te dragen met alle kracht de toetreding van verwante groepen te bevorderen en bovendien voorbereidingen te
treffen tot het houden van een congres in het najaar van 1929,
waarin de beslissing tot duurzame samenwerking zal worden
bekrachtigd.

Eindelijk is men er. Na veel zwerven en veel tasten heeft
de neutrale vakbeweging in Nederland opnieuw een middelpunt 1). Over de ontwikkeling kan zeker niets worden
voorspeld. Over den geest valt nog weinig te zeggen. Alleen
verdient de aandacht, dat men zich „politiek-onafhankelijk"
noemt. Dit is alles, wat omtrent richting en wereldbeschouwing gezegd wordt ; over het sociale, het economische, het
religieuse wordt gezwegen. Het neutrale wordt aldus wel
vaag omschreven. Maar de komende geschiedenis kan beslissen, wat onbeslist bleef tot nu toe.
Voorshands reeds valt te melden, dat men in Juni 1930
medewerkte aan de actie tegen de dusgenaamde „vlootwet"
1 ) Het orgaan De Nederlandsche Vakcentrale treedt in plaats van
De Vakstrijd. De Statuten in Maandschrift Centr. Bur. Stat. 1929
bl. 1778.
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en zich dus sterk uitte op politiek terrein met loslating van
de neutraliteit. Het standpunt inzake de religie zal wel voor
dezen kring hetzelfde zijn als voor de internationale organisatie 1 ) : men wil van godsdienst in de vakbeweging niets
weten ; men bant hem dus.
Indien er behoefte is aan een neutrale beweging; zoolang
er neutrale kringen bestaan — moet niettemin deze concentratie toegejuicht worden. Reeds, wijl de versplintering
iets minder wordt.
Men leze na, hoe wanhopig verward en verbrokkeld de
organisatie ten onzent is van het overheidspersoneel 1 ) . Er
komt nu althans iets meer lijn en teekening.
Bovendien wordt statistisch de toestand helderder.
Wij hadden Centralen met en Centralen zonder overheidspersoneel of hoofdarbeiders. Of als ge wilt : wij hadden
organisaties van ambtenaren en hoofdarbeiders binnen en
buiten de Centralen. De vergelijking tusschen de Centralen
was daardoor immer onjuist, om niet te zeggen onmogelijk.
Thans hebben alle Centralen een gelijke samenstelling ; zij
het ook, dat de onderlinge verhouding der drie deelen bij
de Neutralen anders geregeld is dan bij de overigen.
Ook is het nu niet meer belangrijk, dat van de ambtenaren een aantal zich wel schaarde bij het Comité (C. N.
0. P.) , niet bij de Centrale (A. N. V.) . Door deze laatste
omstandigheid heeft het overigens geen zin, een staatje
aan te leggen van het aantal leden der Centrale, die in
achtereenvolgende jaren behoorden tot het C. N. 0. P.
Alleen kan worden opgemerkt, dat het aantal neutraalgeorganiseerde ambtenaren weinig is veranderd, al slonk
1) Daarover zie mijn Vakbeweging en Wereldbeschouwing, bl. 293.
2) In De Vakbeweging 1926, bl. 345 v.v.
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het getal, dat bij het A. N. V. zijn aansluiting vond.
Op 1 Juli 1929 was het cijferbeeld der neutraal-georganiseerden aldus:
handarbeiders A. N. V.
ambtenaren C. N. 0. P.
hoofdarbeiders V. V. H.

4.300
16.400
16.500

De nieuwe Centrale haalt dan dus de 37.200 leden.
Op 1 Januari 1930 is het totaal geworden 36.500, op
1 Jauari 1931 weder iets omhoog, namelijk tot 41.100.

HOOFDSTUK VI.
FUSIE-POGINGEN.

22. Naar de eenheid?
Geschiedenis en karakter der drie kringen — van het
N.A.S., het N.V.V., het A.N.V. -- gelijk wij die tot heden
hebben gevonden, worden in nog nieuwer en zeer merkwaardig licht gesteld door een pogen uit de laatste jaren om
tot eenheid, ja tot „fusie" der drie centralen te komen.
De daarin uitgedrukte begeerte, de wederzijdsch gegeven
argumenten en bestrijdingen, de volkomen mislukking —
zij zijn voor de kennis der vakbeweging ten onzent gelijkelijk van belang.
Dat naar eenheid wordt gestreefd, spreekt van zelf. Een
zuivere vakactie onderstelt eenheid van optreden zoo aan
de zijde der patroons als aan die der arbeiders. Maar de
groote vraag blijft, langs welken weg deze bereikt kan
worden.
Er is slechts één volkomen zuivere weg ; deze is helaas
onbegaanbaar ; althans op het vaste land van Europa. Ieder
vreemd element zou uit de vakbeweging moeten worden
uitgeschakeld èn de algemeene sfeer zou zóó moeten wezen,
dat christenen daar van goeder harte werken kunnen.
Op het vasteland heeft het socialisme, hoewel het in
wezen vreemd staat en vijandig tegenover de vakbeweging,
zich daarin weten te nestelen. Het heeft geen plan, er zich
uit terug te trekken. De eenheid is dus onmogelijk.
De christenen van beiderlei confessie staan sinds met
hun eigen vakbeweging apart.
Overigens — zoo zou men meenen — zal er toenadering
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kunnen zijn tusschen de twee of drie socialistische
stroomingen : de moderne, de syndicalistische, de communistische. Maar hier is de eenheid juist verder dan ooit te
zoeken.
In de werkelijkheid beduidt dit voor ons land niet veel,
gelijk wij zagen; omdat de syndicalistische en communistische organisaties geen ledental van beteekenis hebben.
Maar principieel is het opvallend en opmerkenswaard, dat
nog altoos de erfvijanden op socialistisch erf tegenover
elkaar staan. Marx en Bakounin, autoritair en libertair,
parlementair en anarchist.
Blijft dus voor de eenheidspogingen alleen het streven
over, om de „neutralen" en de „modernen" te vereenigen
in één verbond. Waarbij het dan de groote vraag zou zijn
natuurlijk, wie over stag zou gaan. Worden de neutralen
feitelijk socialist of laten de modernen hun socialisme los?
Een zeer ernstige poging in de richting der eenheid is
tusschen deze beide groepen gewaagd in het jaar Juni
1921—Juni 1922 1 ) . Het was zóó ver gevorderd, dat alle
plannen gereed lagen voor een fusie. Naam, bestuur, vakblad waren reeds aangewezen, toen op het laatste oogenblik
alles afsprong.
Voor de beoordeeling der dingen is het nu goed om de
oorzaak dier mislukking te kennen. Maar het is vrij moeilijk om deze te doorzien ; want wij staan allerminst voor een
eenheid, zoodat met één eenvoudig en enkelvoudig antwoord
zou kunen worden volstaan.
Integendeel zal minstens gelet moeten worden op
drieërlei.
Daar is eerst het politieke element.
1)

Zie de Jaarverslagen van het A. N. V. 1921, bl. 112-131;

1925-1926, bl. 64.
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De moderne vakbeweging onderhoudt zeer nauwe betrekkingen met de S.D.A.P. ; politiek en practisch vallen zij
zijner genoeg,
samen. Maar onderde „neutralen9fzijn
die niet sociaal-democraat zijn en zijn er vermoedelijk velen,
die b.v. vrijzinnig-democratisch stemmen. Zal de nieuwe
bond nu kiezen op het politieke erf of zal hij zich afzijdig
houden?
Het laatste ware zeer wel denkbaar en verdedigbaar,
gelijk dan ook de christelijke vakbeweging geen eigen politieke kleur draagt. Er is verschil tusschen politieke en
sociale actie, tusschen politieke en sociale daad.
Maar... zullen de socialisten de modernen loslaten en
omgekeerd ?
De neutralen geloofden het niet. En de fusie mislukte.
Dat is één.
Daarop volgt een tweede : het sociale element. De vakbeweging doelt eigenlijk niet op een nieuwe maatschappij
doch op verbetering en steviging van de positie der arbeiders in iedere aanwezige orde. Zij is bij uitstek practisch en
nuchter ; zij is vol werkelijkheidszin en zonder utopisme.
Dus heeft zij een sterk reformistischen inslag, die zich
met het revolutionaire niet verdraagt. Dus staat zij in feite
ver van den klassenstrijd af.
Doch de socialistische vakbeweging kent in haar midden
ook krachten, die precies het omgekeerde bepleiten, die
voor revolutie en tegen reformisme zijn.
Wat nu
Een fusie met de neutralen zou zeker het reformisme
versterken, het revolutionaire dempen, den klassenstrijd
terugdrij ven.
Hier weigerden nu de zuiver-sociaal-democratische leiders, die de moderne vakbeweging overheerschen, om één
stap rechts te doen.
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De fusie mislukte.
Dat is twee.
Nog een derde vraagstuk mengde zich in de besprekingen:
hoe zullen de hoofdarbeiders staan tegenover de organisatie-idee in het algemeen en dan tegenover de bestaande
centralen met name. Wij hebben daarbij reeds uitvoerig
stilgestaan 1 ) .
De beide andere genoemde punten zijn echter van voldoende gewicht, om ze een voor een te bezien.
En dat dan aan de hand van een ietwat uitvoerig verhaal
omtrent hetgeen gebeurd is.
Wij moeten teruggaan tot het jaar 1920 en den blik
wenden naar Rusland.
23. De mislukking.
De „Roode Vak Internationale" van Moscou gaf in dat
jaar het parool uit : streven naar een eenheidsfront van de
arbeiders.
Op welke basis zou die eenheid moeten rusten en welke
beginselen zou de nieuwe actie moeten volgen?
Voor Moscou is dit géén vraag.
Maar in Nederland met zijn groote verdeeldheid, zelfs
onder de socialisten, klemde de vraag wel zeer.
Van moderne zijde werd aanstonds de lijn aangegeven 2) :
de anarchisten zouden tot de modernen moeten komen, niet
omgekeerd; de modernen zouden zich wat meer los kunnen
maken van de S.D.A.P., de anarchisten moesten zich niet
aan Moscou laten binden ; het zou niet onmogelijk zijn, dat
ook de neutralen aan de beweging gingen deelnemen.
Men lette hierop : van modernen kant werd toen bepleit,
1) Zie boven, hoofdstuk V.
2) Door den heer STENHUIS in Het Volk van

23 Oct. 1930.
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dat de vakbeweging losser zou worden van de politieke
partij, dat de band tusschen N.V.V. en S.D.A.P. zou rekken. Drie en een half jaar later zullen de neutralen dit
nog eens vragen ; en... dan zal het onmogelijk blijken.
In dezelfde dagen overwoog de Communistische partij 1)
— een politieke organisatie derhalve — dat haar leden in
den kring der moderne en der anarchistische vakbeweging
zich konden en moesten nestelen om daar de eenheids-idee
te propageeren doch dan natuurlijk met een revolutionairen, niet met een reformistischen inslag.
Daarna rustte de gedachte enkele maanden 2 ) .
Dan vatten de modernen de vraag weder op 3 ) . Het
N.V.V. richt zich tot N.A.S. en A.N.V. Zal men niet samen
kunnen spreken over de mogelijkheid van fusie?
Het N.A.S. antwoordt uit de hoogte. Men heeft in 1906
de ééne centrale, namelijk het N.A.S. zonder noodzaak
verlaten ; wie eenheid wil, kan wederkeeren 4) .
De neutralen zijn soepeler. Zij stellen niet de vraag der
prioriteit en stemmen toe in het pogen ; alleen vragen zij,
waarom men niet ook tot de confessioneele centralen zich
gewend heeft. De onderlinge verschillen zijn overal vrij
groot; de neutralen staan toch niet dichter bij de anarchisten dan bij de christelijken!
De laatste idee blijft zwemmen. Maar over de eenheid
tusschen N.V.V. en A.N.V. zal worden gehandeld. Een
commissie wordt benoemd, die het verder overleg zal voor1) Op haar congres van 24 Oct. 1920.
2) Intusschen hielden op 16 Jan. 1921 het N.A.S., het N.V.V. en
het A.N.V. tezamen een congres tegen den kindertoeslag.
3) Den 14 Juni 1921.
4) Men leze het artikel in De Communistische Gids van Maart
1922; aanwijzende dat het N.A.S. zoo zeer bloeide ten koste van
het N.V.V.

90
bereiden 1 ) . Zij publiceert straks een ontwerp Beginsel-

program, dat de volgende gedachten bevat 2 )

:

A. Er zijn in het productie-proces twee partijen te onderscheiden: kapitaal en arbeid.
B. De vakbeweging vergt: overleg met de arbeidersorganisaties, een menschwaardig bestaan, medezeggenschap over de
arbeidsvoorwaarden, sociale wetgeving.
C. De vakbeweging vraagt: medezeggenschap in productie en
distributie; een product in het belang der gemeenschap; de
vervanging van het tegenwoordig maatschappelijk stelsel.
D. De medezeggenschap is een stap op den weg naar de
socialisatie en zij moet beginnen in de onderneming 3).
E. De vakbeweging oefent invloed op de politieke partijen en
aanvaardt den steun van iedere politieke partij, die een bepaald
programpunt wil helpen verwezenlijken.

Men ziet, dat de vijf punten gaan over drie onderwerpen:
de vakbeweging, de socialisatie, de politiek.
Het is nu voor den geest, die destijds werkte in het
A. N. V. wel zeer teekenend, dat alleen tegen het laatste
punt, de politiek, bezwaar gemaakt werd. Men aanvaardde
dus niet enkel de vakvereenigings-ideeën maar ook de socialisatie. Neutraal is dat toch zeker niet 4 ) .
Inzake de politiek eischte men volkomen onthouding 5 ) .
Uit beginsel ? Of enkel, wijl men inzag, dat de ontworpen
bepaling onder E hoe ook verzwakt in feite toch met name
aan de S. D. A. P. ten goede komen zou ?
1) Zij vergaderde voor de eerste maal op 7 November 1921.
2) De stukken o.a. in De Gemeenteambtenaar van 25 Maart 1922.
3 )Hier bedenke men het volgende: De christelijken willen beginnen in het bedrijf en niet in de onderneming. Zij verdedigen hun
wensch ook niet als een stap in de richting naar de socialisatie.
4) Zie Bergopwaarts 1 April 1922 voor een gedachtenwisseling,
waarin de voorzitter van het A. N. V. ontkende, dat men in socialistische richting ging.
5) Op 30 Jan. en 14 Febr. 1922.
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In elk geval verstonden de modernen het in den laatsten
zin. Zij hadden het ontwerp aanvaard zonder bezwaar. Doch
zij verzetten er zich niet tegen, dat in een krachtige motie
de politieke neutraliteit in theorie zou worden uitgesproken 1 ) .
De zaak was nu in orde. De hoofdbesturen van het
N. V. V. namen 't rapport eenstemmig aan 1 ) , die van het
A. N. V. met meerderheid van stemmen 3).
Een grootsch congres in Juli zou de eenheid bezegelen
en de geboorte beduiden van het nieuw gestichte Verbond,
waarvan naam, bestuur, orgaan vaststonden 4).
Het plan is niet volvoerd. Want aan beide zij den kwam de
bezinning en daarmede de ontnuchtering, Doch telkens —
althans schier uitsluitend — inzake de politiek 5 ) .
In Het Volk verschenen artikelen om te waarschuwen,
dat het N. V. V. den klassenstrijd ging loslaten en dat de
band met de S. D. A. P. zou verzwakken; dit dan nog wel
in een tijd, waarin partij en vakbeweging elkaar zoo zeer
van noode zouden hebben 6).
In de neutrale organisaties klonk de klacht, dat men
zich niet genoeg had zelfstandig gemaakt naast de politieke
1) Zie Het Volk 16 Maart 1922.
2) Op 10 April 1922.
3) Op 6 April 1922 met 12 tegen 11 stemmen, vertegenwoordigend
35000 tegen 12000 leden.
4) O.a. zou het nieuwe Verbond zich aansluiten bij het I. V. V.
5 1 In de Vrijz. Democraat van 25 Maart 1922 schreef dr J. VAN
HETTINGA TROMP een waarschuwing, omdat socialisatie een politieke
leuze is en men door de aanvaarding daarvan zou ophouden, politiek
neutraal te zijn. Indien het A. N. V. het standpunt der demonstratieve staking zou aannemen door de fusie, zou de schr. dit voor de
ambtenaren en spoorwegmenschen zeer bedenkelijk achten.
6 ) Zie nummers van 5 April 1922 enz. Daarbij De Vakbeweging
April 1922, bi. 171 v.v.
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partij, de S. D. A. P. en dat de socialisten de eenheid der
vakbeweging onmogelijk maken, omdat zij alles voor zichzelf opeischen 1) . Dat de toekomstige voorzitter van het
„Algemeen Verbond" niet bereid was, zijn eigenaardigsocialistische termen terwille van de fusie te verzachten,
was nog kort te voren inderdaad wel overduidelijk gebleken 2).
Het congres werd uitgesteld.
En de geheele zaak zou daarmee zijn vervallen, ware het
niet, dat van neutralen kant nog eenmaal een poging gewaagd was.
In September 1924 vroeg het A. N. V. naar de meening
van het N. V. V. over de mogelijkheid van een fusie op
de basis van het ontwerp-1922 en met herziening van den
band tusschen N. V. V. en S. D. A. P. De gevolgde briefwisseling is een diplomatiek schaakspel. Elk der partijen
bewijst, dat de ander het overleg heeft onmogelijk gemaakt ; het N. V. V. weigert bovendien om iets te zeggen,
wat dan ook, over zijn verhouding tot de S. D. A. P.
De zaak is uit sinds 9 December 1924. Aan eenheid door
fusie denkt thans wel niemand meer.
Doorwerken blijft alleen, dat de neutralen tegen de socialisatie geen bezwaar hadden en tegen felle klassenstrijduitingen geen bezwaar maakten. Voorts, dat voor de
modernen de band met de eigen politieke partij in waarde
verre uitrijst boven de eenheid der arbeidersbeweging.
Twee feiten, die telkens hun invloed zullen oefenen. En
die van gewicht blijven voor de peiling der geesten.
1) Over de fusie zie het Jaarverslag van het A. N. V. 1921 M.
112-131. Voorts F. PERDOK HZN., De c ent r al e van en z. den
Haag 1921; bl. 19 v.v.
2) Gedacht is aan het congres van het N. V. V. op 19 Maart 1922,
waar de heer Stenhuis zeer socialistisch en demagogisch sprak.

HOOFDSTUK VII.
DE CHRISTELIJKEN.

24. De aanvangen.
Wij gaan thans over tot het onderzoek naar de vakbeweging, die nadrukkelijk een religieuse basis aanvaardt.
En beginnen met de „christelijken", die straks de organisatie der protestanten zouden vormen. Middelpunt van ons
onderzoek vormt het jaar 1909.
Op 1 Juli 1909 toch trad het Christelijk Nationaal Vakverbond in werking. Toen vonden dus de christelijke vakorganisaties haar middelpunt.
Het is duidelijk, dat daaraan de vorming van aparte
christelijke vak-kringen moest voorafgegaan zijn, eer zij
zich konden samen scharen. De christelijke vakbeweging
is dus jaren ouder dan het jaartal 1909 aangeven zou.
Men vermoedt bovendien allicht, dat een slagende poging
om een centrum te vormen niet de eerste poging daartoe
zal zijn geweest. Inderdaad had men te voren reeds mee:
dan eens een proef genomen.
Bij deze twee bijzonderheden staan wij allereerst stil.
Wat van de anarchisten, de modernen, de neutralen
geldt, het geldt ook van de christelijken : niet aanstonds
heeft men den zuiveren weg gevonden.
Toen het christelijk besef almeer ontwaakte en de toepassing daarvan op maatschappelijk terrein als eisch werd
erkend, greep men niet aanstonds naar de vakbeweging
doch eerst naar een algemeenen, socialen bond met duide-
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lijk-politieke kanten. „Patrimonium" werd gesticht 1 ) ; een
christelijk Werklieden-verbond ; ten deele om politieke redenen opgericht naast en tegen het algemeen Werkliedenverbond. Maar de sociale zijde zou van zelf spoedig hoofdzaak worden.
De stichting valt in 1876.
Veertien jaar later volgt — vooral om kerkelijke redenen — de stichting van den Christelijk-Nationalen Werkmansbond, werkend voor en binnen de Nederlandsche Hervormde Kerk 2 ). Na weder twintig jaar — in 1910 volgt
de oprichting van het Luthersch Werklieden-verbond Maarten Luther 3 ) .
De laatste twee dragen dus een kerkelijk cachet, het
eerste niet ; al zal uitteraard in verband met de genoemde
splitsing aldaar de kring der gereformeerde kerken overwegen.
Ving dus zoodoende de beweging in den kring der christelijke arbeiders aan met den algemeenen Bond, men mag
er niet uit afleiden, dat de idee der vakbeweging vergeten
of verworpen werd.
Integendeel heeft elk der drie kringen zich vóór vakorganisatie uitgesproken en daarvoor geijverd. Ook toen
werd intusschen de vaste lijn nog niet aanstonds ontdekt;
met name bleef er onzekerheid omtrent de verhouding
tusschen den Bond en de hem verwante vakorganisatie;
1) Zie R. HACOORT, P a t r i m o n i a m. Gedenkboek; uitgekomen in
1927. Het loopt tot 1891. Bovendien Na vijftig jaren; broch. Hoorn,
1926.
2) Zie Na vijf en twintig jaar; 1890-1 Mei-1915. Een overzicht
over de afdeeling Rotterdam, dat ook voor de geschiedenis van den
Bond gegevens bevat.
3) Heet later: Nederlandsche Luthersche Bond voor christelijksociale actie.
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bovendien omtrent de verhouding tusschen de Bonden en
de Vakorganisaties in het algemeen.
Het zou nog enkele jaren duren, eer zoowel de zelfstandigheid der vakbeweging als de noodzaak van samenwerking tusschen de twee groepen van stand- en van vakorganisatie algemeen zou worden erkend.
In den kring van Patrimonium spraken reeds in 1877
de smeden, in 1886 de textielarbeiders over vakorganisatie
naar eigen beginsel. Maar het zette nog niet door.
Beter werd het sinds 1890.
In dat jaar werd door Patrimonium een concept-reglement
ontworpen. In Februari 1891 vraagt het voorbereidingscomité van het Sociaal Congres aan Patrimonium inlichtingen inzake de vakbeweging 1).
Men ziet, dat het verband tusschen Bond en Vakbeweging nog als zeer nauw gedacht wordt. Het gaat over onderafdeelingen van Patrimonium.
Doch het werk begint 2 ) . In 1891 de timmerlieden, in
1892 de smeden, in 1894 de typografen, in datzelfde jaar
de kantoor- en handelsbedienden, in 1895 de sigarenmakers.
Weldra wordt de vlucht breeder. De textielarbeiders
vormen in 1896 hun „Unitas" op interconfessionele basis;
in 1902 hebben de typografen, in 1903 de spoormannen hun
blijvende organisatie gevonden 3) .
1) Zie HAGOORT, a.w. bl. 339.
2) Zie HAGOORT, a.w. bl. 320; Na vijftig jaren, passim.
3) Voor de Kantoor- en handelsbedienden zie het Jaarverslag
1919 in verband met het 25-jarig bestaan; voor de typografen
J. HOFMAN, V a n z or g en zege n. Amsterdam 1927; voor de
spoormannen Gedenken en Voortvaren. Utrecht 1928. Bij
het 25-jarig bestaan van de organisatie der havenarbeiders verscheen
een Ge d e n k b o e k j e; bij soortgelijke gelegenheid gaf „Unitas"
een brochure : „Over het ontstaan en de geschiedenis van Unitas".
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Ook de Chr. Nat. Werkmansbond dacht aanstonds bij zij:i
oprichting aan de vakorganisatie.
Art. 2 zijner Statuten noemde onder de middelen ter bereiking van het doel o.a.:
het bevorderen van vakorganisaties en vakbelangen.

Ook hier een nauw contact van de vakorganisatie met
den Bond, uitteraard hier uitloopende op hervormde vakbeweging. Toen echter bleek, dat langs dezen weg geen
krachtige actie kan worden verkregen, werd door de jaarvergaderingen van 1907 en 1908 te Enschede en te Apeldoorn dit standpunt losgelaten.
Nog drie malen is daarna een vak-organisatie gevormd,
uitgaande van den Chr. Nat. Werkmansbond ; in 1917 te
's Gravenhage voor bouwvakarbeiders, in 1921 te St. Anna
Parochie voor landarbeiders, in 1923 te 's Gravenhage voor
overheidspersoneel.
De eerste en tweede werden op historische gronden door
den Werkmansbond gehandhaafd, al zou toenadering niet
uitgesloten zijn. De derde werd afgekeurd 1 ) .
Het is hier de plaats om te vermelden, dat gedurende
korten tijd in Limburg een kerkelijk-gereformeerde organisatie van mijnwerkers bestaan heeft naast een Protestantsch-christelijken Bond. Deze zijn echter in Mei 1926
vereenigd.
Het Nederlandsch Luthersch Werkliedenverbond erkent
al mede de noodzaak van vakactie. Het Sociaal Program
van 1925 zegt in art. 2:
Voor de doorwerking en toepassing der christelijke beginselen
1 ) Namelijk in het Jaarverslag van den secretaris over 1923, zie
Jaarboekje, bl. 37; vervolgens door de jaarvergadering te Zwolle.
Zie voorts Elfde Verslag van het C. N. V., bl. 122 v.
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en het verkrijgen en handhaven eener goede rechtspositie van
de belanghebbenden in de bedrijven zullen de arbeiders, de werkgevers en middenstanders zich samenvoegen tot en aansluiten
bij christelijke vakorganisaties.

Afgezien van een principieele overtuiging ter zake is
het reeds in verband met het geringe aantal Lutherschen
in ons vaderland uitgesloten, dat de propaganda hier aan
afzonderlijke kringen zou ten goede komen. Hier werd en
wordt zonder meer de zelfstandige christelijke vakbeweging
bevorderd.
25. Contact en grondslag.
Onze schets doet reeds vermoeden, dat bij de weldra begonnen groei dezer beweging nog tweeërlei behoefte zou
worden gevoeld : een onderling contact tusschen de vakorganisaties ; daarnaast een regeling van de verhouding tot
de algemeene Bonden.
Een eerste onderling contact werd verkregen in 1901.
Nadat in het vorige jaar Patrimonium van de heeren J.
Huizinga en A. S. Talma een rapport over de gansche aangelegenheid had gevraagd en verkregen, werd op 16 Juli
1901 het Christelijk Nationaal Arbeids Secretariaat gesticht 1 ) .
Bloei werd niet aanstonds verkregen, gelijk reeds hieruit blijken mag, dat het onderhouden van een eigen orgaan
ondanks onderscheiden pogingen niet mogelijk bleek 2 ) .
Met Unitas samen stichtte het Secretariaat den 30sten
1) Zie Statistiek der Vakvereenigingen 1907, II bl. 10; uitgave
van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
2) Van Juli 1904 tot Juli 1906 verscheen De Christenvakman;
eerst als weekblad, toen als maandblad. Na het ophouden werd
Patrimonium tevens orgaan. In Januari 1908 begon nog voor korten
tijd De Wegwijzer te verschijnen.
Christelijk Sociale Studiën. IV.

7
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April 1908 een Christelijk Nationaal Vakverbond op dezen
interconfessioneelen grondslag:
Het Christelijk Nationaal Vakverbond aanvaardt den christelijken godsdienst, het gezin en privaatbezit als de onmisbare
grondslagen, waarop een gezonde sociaal-economische samenleving kan en moet worden gebouwd.

De kracht bleef klein.
In November van het zelfde jaar vergaderden eenige afgevaardigden uit verschillende vakvereenigingen en eenige
leiders van de christelijk-sociale beweging om den besten
weg te zoeken 1 ) . Een resultaat werd niet aanstonds bereikt.
Doch op 1 Juli 1909 zou de oogst kunnen worden binnengehaald van zooveel en zoo langdurigen moeizamen arbeid.
Het op 13 Mei te voren in Arnhem opgerichte nieuwe
Christelijk Nationaal Vakverbond trad toen in werking met
5000 leden. Het had als grondslag gekozen:
Het Christelijk Nationaal Vakverbond aanvaardt de christelijke beginselen en verwerpt mitsdien den klassenstrijd.

De arbeid kon beginnen en met kracht worden voortgezet.
Intusschen staat de vraag nog open, hoe het verband
tusschen de algemeene Bonden en de Vakorganisaties of
althans de nieuwe Centrale zich ontwikkelen zou.
Wij zagen, dat noch Patrimonium noch Werkmansbond
een volkomen zelfstandige vakbeweging gemakkelijk aanvaardden. Ook toen de zelfstandigheid werd erkend, achtte
men een zekeren invloed wenschelijk. De gedachte, die een
overgang vormde van vroegeren naar lateren toestand,
werd in 1908 nog belichaamd in een commissie van advies
uit de Bonden ; in 1911 werd deze omgezet in een Commis-
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sie van Samenwerking. Deze ontving een nieuwe gestalte op
4 Oct. 1921 ; zij vereenigt een evenredig aantal vertegenwoordigers der vier groepen 1) . En zij kan sindsdien werk zaam wezen zoowel om gezamenlijk arbeid te doen verrichten als om wrijving weg te nemen, wanneer de afbakening
van grenzen moeilijkheid geven zou.
Van het gezamenlijk werk noeme men den christelijksocialen cursus, die in September 1931 voor de vijfde maal
gehouden werd. Inzake wederzijdsche bevoegdheid en taak
is al meer eenstemmigheid verkregen 2) : de Bonden vervullen vooral de taak om de christelijke beginselen te bestudeeren en te doen leven ; voorts werken zij op het terrein van sociale scholing en vakopleiding, van volkshuisvesting en beroepskeuze. Het terrein breidt zich gemakkelijk uit. De zuivere vak-actie blijft geheel voor rekening der
organisaties en der Centrale.
De grondslag van het C. N. V., gelijk die zoo even werd
afgedrukt, „aanvaardt de christelijke beginselen" ; meer
niet. Wel volgt daaruit aanstonds de verwerping van den
klassenstrijd ; maar een nadere preciseering van het christelijke — hetzij dogmatisch hetzij kerkelijk — ontbreekt.
Het christendom wordt hier wel zeer breed omschreven.
Waarom geschiedt dit ?
De vraag stelt ons tegenover de kwestie: confessioneel
of interconfessioneel? In zijn formuleering kiest het Verbond het interconfessioneele of laat daarvoor althans alle
ruimte.
Van den aanvang heeft ter zake verschil van inzicht bestaan.
Toen Patrimonium en de Werkmansbond pleitten voor
1) Namelijk: Patrimonium en Werkmansbond elk twee leden,
Maarten Luther een, het Vakverbond vier.
2) Zie o.a. G. BAAS in De Maatschappij van 5 Mei 1927.
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vakorganisatie doch dan in eenig nader verband met de
Bonden, zocht men uitteraard protestantsche kringen te
vormen. De grondgedachte is dan, dat wie zich om des
beginsels wil zelfstandig organiseert, moet zorg dragen
dat dit beginsel geheel tot zijn recht kan komen. Het rapport, in 1900 aan Patrimonium uitgebracht, sprak zich
vóór den confessioneelen grondslag uit 1 ). De oudste christelijke vakorganisatie trouwens, die der Kantoor- en Handelsbedienden, opgericht in 1894, is van den aanvang af
protestantsch geweest. Wanneer dogmatici het onderwerp
aanvatten, waren zij zeker met een „vagen" interconfessioneelen grondslag niet tevreden 9 . Maar ook mannen uit
de practijk kozen ten slotte wel voor het confessioneele 3).
Aan den anderen kant stonden zij, die de ongedeeldheid
der vakbeweging als ideaal erkennen en dus zeker niet méér
verdeeldheid aanvaarden dan beslist noodig is. Waar roomschen en protestanten dezelfde christelijke grondslagen
van het volksleven willen handhaven, ook op sociaal en
economisch terrein — zoo werd van deze zijde bepleit —
daar kunnen en dus daar moeten zij samengaan. De versterking van het eigen specifieke beginsel moet dan in de
confessioneele Bonden worden gezocht.
De textiel-arbeiders verkregen in 1896 hun interconfessioneele organisatie Unitas ; ook de Mijnwerkers sloten zich
op breed-christelijke basis aaneen. Meer kringen volgden.
En nog in Juli 1914 sprak de christelijk-sociale conferentie
1) Zie Na vijftig jaar; broch. bl. 19.
2) Gedacht is hier o.a. aan het streven van den heer F. G. PETERSEN in het Noorden van ons land. Een en ander omtrent deze „Groninger richting" in Vijftig jaren christelijk-sociale
a r b ei d; uitgegeven door de afd. Groningen van Patrimonium.
3) Zoo de heer H. AMELINK blijkens een interview in de (chr.)
Amsterdammer van 30 Juni 1924.
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te Lunteren zich uit vóór een interconfessioneele basis.
Intusschen is de vraag sinds jaren slechts van academische waarde. Wat toch is er geschied?
In den roomschen kring — de eene helft dus van de
interconfessioneele samenwerking — viel in 1906 de beslissing der bisschoppen vóór een zuiver roomsche organisatie ; zij werd in 1911 herhaald. Voor de mijnwerkers werd
om zeer speciale redenen een uitzondering gemaakt, doch
dan ook als uitzondering en tijdelijk. Onstuitbaar was nu
het proces in gang gezet, waardoor straks de interconfessioneele kring bf zou worden omgezet in een rQomschkatholieken óf wel alle roomsche leden zou verliezen.
De Christelijke Mijnwerkersbond is op 13 Juni 1926 omgezet in een roomsch-katholieken ; waarnaast een protestantsche organisatie werkt, die reeds sinds 1921 bij het
C. N. V. aangesloten is. Trouwens, de christelijke was
reeds sinds 1920 bij de roomsche Centrale aangesloten. Dei
textielorganisatie „Unitas" bleef interconfessioneel doch
telt slechts protestantsche leden. De Metaalbewerkersbond
heeft een grondslag, die bijna geheel 1 ) interconfessioneel is :
De Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland aanvaardt
voor zijn optreden de regelen omtrent arbeidsvoorwaarden, die in
Gods Woord vervat zijn; als grondslag van samenwerking het
be lijden van den Christelijken godsdienst, de erkenning van het
gezin en het privaatbezit, en erkent dat daaruit een gezonde
samenleving kan voortvloeien.

Maar er worden geen roomsch-katholieken meer als lid
aangenomen 2 ) .
1) Wij denken aan de vermelding van „Gods Woord", die in deze
formule zuiver protestantsch is.
2) De mogelijkheid daartoe in plaatsen, waar geen r. k. organisatie
bestaat, is opengelaten.
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De zaak is beslist: het C. N. V. is in feite confessioneel
geworden.
26. Principieele vragen.
Hiermede is echter nog slechts één van de vragen beslist, die op principieel terrein kunnen en moeten opgeworpen worden.
Zij nemen bij de christelijken — en evenzeer natuurlijk
bij de roomschen — veel meer aandacht in beslag dan bij de
groepen, die tot nog toe de revue passeerden. Hebben ook
dezen ongetwijfeld „beginselen" als drijvende kracht, men
kan zeggen, dat zij zich daarvan niet altoos bewust zijn;
bovendien, dat opportunisme en practisch afwegen hier vrijwel alles beheerscht. De christelijke kringen gevoelen er
behoefte aan, zich altijd-door te oriënteeren aan wat zij als
levenslijnen in de Heilige Schrift hebben ontvangen. Het
mag niet worden ontkend, dat dit practisch geoordeeld zijn
schaduw-zijde heeft, omdat nu telkens een bezwaar kan
oprijzen en het snelle, vlotte handelen kan worden vertraagd. Toch zal wie de waarde van beginselen kent, zich
daarover niet beklagen.
Wij noemen eenige vragen 1) .
Zeer spoedig was men gereed inzake den klassenstrijd.
Deze wordt verworpen.
Als het woord zijn zuiveren zin zal hebben, beduidt het,
dat er een onoverbrugbare tegenstelling is tusschen twee
„klassen", die elk haar inzicht en overtuiging ontleenen
aan haar economisch milieu, niet aan geestelijk of sociaal
oordeel. Bovendien wordt de strijd beslist door de macht.

1 ) Zie behalve de nog te noemen speciale literatuur C.
Voor het sociale leven. 1914.

SMEENK,
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Twee overtuigingen, in volkomen strijd met de christelijke
levensbeschouwing, die het geestelijke primair acht èn het
recht plaatst vóór de macht.
Er komt nog bij, dat de klassenstrijd-leer het egoïsme
van de groep leert stellen boven het belang van het geheel.
En dat zij samenwerking, overleg, solidariteit tusschen de
levende factoren in het productie-proces verraad doet achten in plaats van het als ideaal te doen nastreven.
Op dit punt kent de beweging geen verschil van inzicht
en heeft zij dit nimmer gekend.
Anders staat het met de vraag der verhouding tusschen
patroon en arbeider. Moet, wie zich als arbeider organiseert
om daarna met den patroon te onderhandelen en desnoods
in een bepaald geval te s t r ij d e n, niet geacht worden in
strijd te komen met het g e z a g, dat den patroon van
Gods wege toekomt ? Klemt dit niet nog meer, als de arbeiders naar m e de ze g g e n s c h a p gaan streven?
Over het „gezag van den patroon" is omstreeks 1903
zeer breedvoerig gehandeld van uit onderscheiden oogpunt
en met verschillend resultaat 1 ) . Een klare samenvatting
van het standpunt, dat de arbeider vrij is en de taak van
den patroon niet met het woord „gezag" kan worden omschreven, gaf A. S. Talma in zijn brochure : „De vrijheid
van den arbeidenden stand" 2 ) . Door de christelijke vakbeweging werd en bleef dit standpunt aanvaard. Slechts werd
nu en dan aanleiding gevonden om het vraagstuk opnieuw
opzettelijk te doen bespreken, aangezien nog telkens van

1) In de bladen De Nederlander, Patrimonium enz., benevens in
enkele brochures. Te noemen zijn vooral dr. H. Bavinck, jhr. mr.
A. F de Savornin Lohman, A. S. Talma en dr. B. Wielenga.
2) De brochure is meermalen herdrukt; laatstelijk in de serie
„Christendom en Maatschappij".
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een zekere aarzeling blijkt 1 ). Men geeft dan de voorkeur
aan den term „gezag" boven dien van „leiding" om daardoor de verhouding scherper te stellen. Maar in den kring
der vakbeweging vindt deze gedachte nauwlijks steun ; men
handhaaft er de „vrijheid" van den arbeider.
De gezagsvraag kreeg twee uitloopers : hoe staat het met
de staking, hoe met de medezeggenschap ?
In 1890 werd vanwege Patrimonium iedere werkstaking
veroordeeld; o. a. als zonde tegen den patroon. Reeds het
volgend jaar brak een andere overtuiging zich baan ; het
Sociaal Congres stelde voorwaarden, waarop wij aanstonds
terugkomen ; maar het ontkende, dat van uit christelijk
standpunt het recht van werkstaking geloochend mag worden. Sindsdien is vrijvel zonder uitzondering dit standpunt ingenomen gebleven en de christelijke vakbeweging
handhaaft het beslist 2 ) . Geëischt wordt daarbij echter,
dat alle andere bereikbare middelen uitgeput zijn; dat het
doel zuiver-economisch is en niet geheel of gedeeltelijk
politiek ; dat de opzegtermijn wordt in acht genomen en
dat alles, wat zweemt naar sabotage en directe actie, vermeden blijft. Het stakingsrecht van ambtenaren wordt op
staatsrechtelijk-principieelen grond ontkend.
Voor en na is in dit verband ook de kwestie van de
„medezeggenschap" der arbeiders gesteld. Wij kunnen te
dezer plaatse niet beproeven den zin dezer bonte en ongrijpbare aanduiding te bepalen. Het is echter duidelijk, dat

1) Zoo dr K. DIJK over „het sociaal gezag op grond van Gods
Woord" in de jaarvergadering van „Patrimonium" 1924; mr. S. DE
VRIES Czn. over hetzelfde vraagstuk in de jaarvergadering van 1929.
2) Zie J. S. RUPPERT, Werkstaking, directe actie, opzegt e r m ij n. C. N. V. 1920. Vgl. ook de rede van mr. S. DE
VRIES Czn. op de jaarvergadering van „Patrimonium" 1928.
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wie het patroons-gezag in stricten zin aanvaardt, reeds
daarom iedere medezeggenschap den arbeider moet weigeren. En dat dus omgekeerd de christelijke vakbeweging, die
het eerste standpunt niet aanvaardt, ook aan eenig medezeggenschap plaats inruimen zal 1 ) .
De hoofdzaak ligt dan echter elders. Namelijk hier : dat
men tot een zekere bedrijfsorganisatie komen wil 2 ). Ook
hier wonde zuiver onderscheiden. Een leuze, die zou willen
concurreeren met de leuze der socialisatie, wordt de medezeggenschap in den christelijken kring niet 3 ) . Men weet
er, dat de vakbeweging niet tot taak heeft, om --- gesteld,
dat dit mogelijk is — een nieuwe economische orde van
zaken te stichten. Zij vindt haar taak binnen het raam
van de bestaande maatschappelijke ordening ; niet omdat
deze orde de eenig-goede zijn zou, maar omdat de vakbeweging slechts deze duidelijk aanwijsbare taak heeft. In
de thans bestaande ordening; in een andere bestaande
ordening zou het niet anders zijn.
De getrokken lijnen worden algemeen in den kring van
het Christelijk Vakverbond getrokken. Van afwijking blijkt

1) Zie H. AMELINK, de Vakvereenigingsactie en de
medezeggenschap der arbeiders in de bedrijven.
C. N. V. 1921. De uiteenzettingen van dr. H. DOOYEWEERD, Antirevolutionaire Staatkunde 1925 bl. 291 v.v.; 1926 bl. 1 v.v. in geheel
anderen geest, zijn o.a. bestreden door C. SMEENK, De m e d e z e ggenschap der arbeiders in bedrijf en ondernem i n g. Den Haag, 1926. Zie ook dr. W. H. VAN Es op den christelijk
socialen cursus, Augustus 1929, over „Gezag, Eigendom, Medezeggenschap", opgenomen in Anti-Rev. Staatk. 1929, bl. 345 v.v.
2) Zie H. DIEMER, Bedrijfsorganisatie. Rotterdam 1918.
Daarbij ook AMELINK, t.a.p.
3) Hier valt eenig verschil met de streving der r. k. vakbeweging
niet te ontkennen.
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een enkele maal ; maar dan sluit men zich ook bij het
C. N. V. niet aan 1 ) .
27. Organisatorische vragen.
Van de meer organisatorische vragen verdient vermelding, dat een officieel-geregeld contact met politieke partijen niet bestaat ; tusschen het C. N. V. eenerzijds en de
Anti-revolutionaire en Christelijk-historische Kamerfractie anderzijds heeft intusschen regelmatig ontmoeting
plaats.
Voorts rezen twee vragen van inwendige organisatie.
Waar dikwijls onzekerheid kan rijzen over de vraag, tot
welk „vak" of „bedrijf" de arbeiders zullen worden gerekend, die in verwante vakken of in zeer gemengde bedrijven werken, kon een grensregeling niet worden gemist. Een
rapport daaromtrent werd behandeld en aanvaard door de
jaarvergadering van 1921. Het is sindsdien leidraad gebleven 2 ) . Voor de toepassing is een permanente Grensregelings-commissie werkzaam 3 ) .
De inrichting der Besturen-bonden heeft eveneens uiteraard aanvankelijk moeilijkheid doen opkomen.
Dat ze noodig zijn, is nimmer betwijfeld : de afdeeling
van de sociale Bonden en van de onderscheiden vakvereenigingen in één plaats hebben een gezamenlijke taak. Reeds
1) Een voorbeeld vormt de weinig talrijke „Christelijke Handelsreizigers Vereeniging", in 1926 te Groningen opgericht, omdat men
zich verklaart tegen staking en medezeggenschap ; vóór een verhouding van patroon en ondergesrhikte als bepaald door de overtuiging,
dat de ondernemer van Godswege met gezag bekleed is.
2) Opgenomen als bijlage in het Verslag der tiende algemeene
vergadering 1911, bl. 14 v.v.
3) De Jaarverslagen doen telkens verslag van de werkzaamheden
dezer commissie; zie Veertiende Verslag, bl. 169 v.v.
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in Juli 1899 begon men te Kampen, in April 1903 te Amsterdam. Volgens het jongste jaarverslag — het veertiende
over de jaren 1929 en 1930 — aan het C. N. V. uitgebracht
bestonden op 1 Jan. 1931 totaal 115 besturenbonden.
Daarin zijn 1029 afdeelingen met 66.719 leden van de
aangesloten vakorganisaties vereenigd ; d.i. 81.2% van alle
leden. Het iets kleiner percent dan in de vorige jaren,
omdat de christelijke vakbeweging zich heeft kunnen vestigen in plaatsen, waar men tot de vorming van een Besturenbond nog niet kan komen, zooals zich dit in de vorige
verslag-periode vertoonde, is daarmede meer dan ingehaald.
Bovendien zijn van de Sociale Bonden aangesloten 129 afdeelingen met 13.834 leden of ruim 50 % van het totaal.
De moeilijkheden, die zich voor en na hebben opgedaan,
zijn vooral van drieërlei aard : ten eerste, hoe de onderlinge
verhouding van de Bonden en de Vakorganisaties zal geregeld worden zóó, dat de samenwerking is verzekerd en
toch in vak-organisatie-aangelegenheden het Vakverbond
de leiding heeft ; ten tweede, hoe het Vakverbond de leiding
over de Besturenbonden oefenen kan — inzake steunbeweging, jeugdwerk enz. zonder in feite ook de afdeelingen
van Patrimonium of Werkmansbond onder zijn bestuur
te brengen; ten derde, hoe centralisatie van de geldmiddelen der Besturenbonden bij het C. N. V. bestaan kan zonder
de plaatselijke bewegingsvrijheid te remmen.
Sinds 1914 is door commissies, rapporten en jaarvergaderingen gehandeld over de opkomende vragen. Het rapport
van 1923 kon niet als rapport der „Commissie van Samenwerking" worden aanvaard, omdat de Werkmansbond het
verwierp en Patrimonium het toen buiten behandeling
liet 1) . Nadat in 1928 de genoemde Bonden hadden bericht,
1) Elfde Verslag, bl. 66 v.v.
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op medewerking aan een uit te geven rapport geen prijs
te stellen, besloot het C. N. V. zorg te dragen voor een
uitgave zijnerzijds 1 ) . Het rapport werd 21 November 1929
vastgesteld.
Inzake de financiering trof de Jaarvergadering van 1925
een nadere regeling.
Omtrent den arbeid geven de twee-j aarlij ksche verslagen
een uitvoerig overzicht. Wij grijpen daaruit nog het volgende op.
Het orgaan van het Verbond is De Gids 2 ) . Sinds 1919
heeft men het t.b.c. fonds „Draagt elkanders lasten", sinds
1920 een eigen drukkerij, sinds 1928 een eigen vacantieoord. In 1929 verscheen de brochure „Uw belijdenis beleven", waarin verband gelegd wordt tusschen de kerkelijke
belijdenis en de verantwoordelijkheid jegens den rechtsstrijd onzer dagen, waarin tevens dus contact met de
kerken wordt gezocht. Aan de Jeugdorganisatie wordt bijzondere aandacht gegeven 3 ) . Het stichten eener Arbeidersbank wordt overwogen 4 ) .
Eindelijk het aantal leden van de vakorganisaties, die
bij het C. N. V. waren aangesloten; stand telken jare op
1 Januari:
1909
1910
1911

5.000
6.587
7.480

1912
1913
1914

7.792
8.500
11.023

1) Dertiende Verslag, bl. 114.
2) Van 1 Jan. tot 31 Oct. 1927 bovendien De Maatschappij.
3) Veertiende Verslag, bl. 120 v.v. De jaarvergadering van Juni
1931 vond op haar agendum het Rapport „over de taak der christelijke vakbeweging ten opzichte van haar jeugdige leden in verband
met vaknijverheidsonderwij s en leerlingwezen."
4) Zie het Rapport, terzake uitgebracht voor de Jaarvergadering
1931.
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1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

12.327
15.013
20.506
28.008
46.338
66.997
73.819
71.332
61.365

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

53.967
50.687
48.300
51.200
52.700
58.564
72.964
82.150

Het cijfer-beloop vertoont ten deele een gelijk beeld als dat
der andere centralen; in zooverre vraagt het een beschouwing, die het geheel overziet en die wij nog doen volgen 1 ) .
Daarnaast oefent echter het toetreden en uittreden van
christelijke organisaties zijn invloed, waardoor het beeld
sprongen vertoont zonder dat in den stand der onderscheiden organisaties een wijziging van belang is ingetreden.
Hierbij verdient het de omerkzaamheid, dat van de christelijk-georganiseerden op 1 Januari 1931 een aantal 2)
arbeiders en ambtenaren 3 ) benevens 6680 onderwijzers 4)
nog buiten de christeijke Centrale stonden 5 ) .
Behalve door mogelijke aansluiting van een of meer
dezer kringen zal het C. N. V. nog kunnen groeien door de
propaganda onder hen, die bf niet bf „verkeerd" georganiseerd zijn.
1) Zie beneden hoofdstuk IX.
2) Zie de nauwkeurige lijst in Veertiende Verslag bl. 28.
3) Daarbij 911 leden van christel. nation. organisaties, die met
den Werkmansbond in contact staan.
4) De dusgenaamde „Groote" en de Unie.
5) Benevens 164 officieren en 264 leeraren M. 0.

HOOFDSTUK

VIII.

DE ROOMSCH-KATHOLIEKEN.

28. De aanvankelijke pogingen.
Wie de elementen vóór zich heeft, waaruit de geschiedenis der roomsche vakbeweging ten onzent moet worden
opgebouwd, ontdekt daarin wel vóór alles, hoe lang er is
gezocht en getast, eer men de vaste lijn had gevonden.
Doch precies ditzelfde hebben wij aangetroffen in de
eerste ontwikkeling van elk der strevingen, die ten onzent
tot consolidatie in een eigen, goed omlijnde vakbeweging
hebben geleid.
Er is derhalve geen aanleiding om bij dit verschijnsel
opzettelijk stil te staan. De bijzonderheden komen in den
loop dezer studie vanzelf ter sprake.
Wel echter vraagt één speciale kwestie vooraf aandacht, die op het roomsche erf meer dan elders een rol
heeft gespeeld en die haar stempel op de geheele ontwikkeling gedrukt heeft.
Wij bedoelen het karakter en de onderlinge verhouding
der beide organisaties, die straks als stands- naast vakor ganisatie werden aangeduid en die wij om de overzichtelijkheid van den aanvang af zoo noemen zullen. Met de
aanteekening echter eens en voor goed, dat niet aanstonds
omtrent karakter, taak, verhouding vast stond wat wel
op den duur in elk dezer aanduidingen gegeven is.
Het eerste begin der vak-beweging valt reeds in 1872 ;
de standsorganisatie vangt in 1888 aan. Beide groeien ;
beide vervormen zich. En op den duur zou het karakter
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van elk der twee en de onderlinge verhouding der beide
nauwkeurig moeten worden bepaald, wilde men verwarring en conflict vermijden.
Er rezen echter moeilijkheden.
De stands-organisaties waren diocesaan georganiseerd,
de vak-organisatie nationaal. Hier ontbrak dus de gelijke
verdeelings-opzet.
Bovendien was in elke diocese de stands-organisatie op
eigen wijs gegroeid ; met eigen vorm en eigen methode.
De grenzen stonden niet vast. Een congres van 1893
was een stands-congres, maar vak-afdeelingen waren vertegenwoordigd. En nog jaren later zou dezelfde moeilijkheid opduiken 1 ). Had trouwens — hier een opvallende
paralel met wat we bij de christelijken vonden 2) -- had
trouwens de vak-beweging recht op eigen en zelfstandig
bestaan ? Of zou{ zeker zeggenschap van de stands-organisatie wenschelijk zoo niet noodzakelijk blijven?
De waardeering was al evenmin aanstonds aanwezig.
Uit den kring der vakbeweging klonken woorden, die niet
bewezen, dat de beduidenis der standsorganisatie hoog
werd aangeslagen. Tegelijk twijfelde meer dan een aan
den principieelen, religieusen invloed van de standsorganisatie, die toch dáárin wel vooral haar bestaansgrond
vinden moest.
Drie jaren geven mijlpalen in de ontwikkeling aan en
maken tevens het overzicht doorzichtig.
In 1906 komt de Federatie van Werkliedenbonden tot
stand; in 1909 wordt het Vakbureau ogericht; in 1925
wordt het Werkliedenverbond gevormd, dat als een cen1) In het jaar 1921 een aantal artikelen in de Tijd, de Volkskrant en de r. c. Studiën.
2) Zie boven bl. 98.
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trale zoowel de stands-organisatie als de vakbeweging
omvat.
Wij doen nu wel het beste door eerst te teekenen : de ontwikkeling der stands-organisatie en die
van de vakbeweging; de moeilijkheden, die zich hebben
voorgedaan en de oplossing, die daarvoor is gezocht en
ten leste verkregen 1) .
In de jaren tusschen 1880 en 1890 begint zich in den
roomschen kring sociale belangstelling te openbaren.
Tweeërlei werd aanstonds gezocht, het positieve naast het
negatieve. Men ontwaarde de behoefte aan eigen godsdienstig-zedelijke bezinning ; men zag de noodzaak in, dat
een andere geest — die, welke het opkomend socialisme
eigen was -- zou warden geweerd 2).
Maar hetgeen men zoekt, mist voorshands scherpe lijnen.
Arbeiders, middenstanders, werkgevers zijn samen in denzelfden kring. Het vlot dan niet ; van een omlijnde sociale
taak is men zich nog niet bewust. 't Blijft vaag en krachteloos.
Dan verschijnen figuren als Schaepman, Ariens, Bult.
Zij zien het karakter der sociale ontwikkeling, ook dat
dus der sociale vragen. En zij zien voor den arbeidenden
stand een eigen taak, waarvoor zij nu gaan werken.
Ze vormen aanvankelijk een kleine minderheid ; maar

1) Behalve de bijzondere literatuur, die telkens vermeld wordt,
zij eens voor goed verwezen naar het werk, dat de geheele geschiedenis uitvoerig teekent en een aantal bescheiden bevat; namelijk
C. J. KUIPER, Uit het Rijk van den Arbeid; in twee deelen,
waarvan het eerste de verhoudingen naar binnen benevens de beginselen behandelt, het tweede de verhoudingen naar buiten.
2) Zie een lezing van J. VAN RIJZEWIJK voor de studenten te
Delft op 14 Januari 1921.
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het woord is gesproken, dat nu zijn werking oefenen gaat.
Dan verschijnt de Rerum novarum — het was op 15
Mei 1891— die ook in Nederland almeer de aandacht trok
en toen aan het roomsch-sociale willen meer lijn gaf en
meer bezieling tevens.
Straks geven mannen als Aalberse en Aengenent aan de
beweging een deel van hun studie, hun stuwkracht, hun
organiseerend vermogen.
De standsorganisatie groeit in de breedte en de diepte.
Men kan het gevondene nog preciseeren door een schets
van de georganiseerde kringen zelf.
In de diocese Haarlem wordt — het valt in 1888 — de
Roomsch-Katholieke Volksbond opgericht onder de leiding
van Pastoors. De Bond roept vak-afdeelingen in het leven;
echter als onderdeel van den bond 1 ) . In Mei 1893 wordt te
Rotterdam een congres gehouden van den R. K. Volksbond ; hetzelfde geschiedt in September 1895 te Amsterdam. De eerste maal zijn negen afdeelingen, de tweede
maal zijn zeven en veertig vereenigingen vertegenwoordigd. En niet enkel uit de diocese Haarlem ; want een
zelfde organisatie-streven werkte elders. Het program
vermeldt onderwerpen beide uit het terrein der standsen der vak-beweging.
In de diocese Utrecht vormde zich op 1 October 1893
de Bond van Werklieden-vereenigingen in het Aartsbisdom. Hier was Ariens in 1889 met een zuivere arbeidersorganisatie begonnen, die almeer naderde tot vakbeweging
en die de figuur niet kende, dat de vakvereeniging onderafdeeling is van den Bond. In de eerstvolgende jaren kwam

1) Zie in de uitgaven van het Centraal Bureau voor de statistiek
Stand der arbeidersvereenigingen 1894 bl. XXII.
Christelijk Sociale Studiën. IV.
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men geregeld samen en groeide men al meer in de richting
der zuivere vakbeweging.
Het is licht te verstaan, dat tusschen de Bonden in
Haarlem en in Utrecht overleg ontstond over de vraag,
hoe men zou kunnen komen tot meer gelijkheid in
organisatie-vorm, werkmethoden en doelstelling. Na 1900
werden ook in de Zuidelijke diocesen van ons land vergelijkbare organisaties in het leven geroepen. En op 9
September 1906 kwam voor geheel Nederland de Federatie van diocesane R. K. volks- en werklieden-bonden tot
stand, die weldra jaarlijks een verslag deed verschijnen, dat
de gewichtige gegevens vastlegt 1 ) .
De Federatie was er nu 2).
Dan de Vakbeweging.
Reeds uit 1872 wordt een roomsche vakorganisatie vermeld ; namelijk die der timmerlieden te Arnhem. Omstreeks 1890 zijn er reeds meerdere.
In de Haarlemsche diocese ontstonden in 1893 diocesane
vakbonden, waarvan op het congres van 1895 te Amsterdam een acht-tal vertegenwoordigd was. Deze werden spoedig interdiocesaan, door aansluiting van plaatselijke vakvereenigingen uit het aartsbisdom Utrecht.
In 1903 kwamen vak-secretariaten het geheele land bestrijken. Deze waren landelijke organisaties met federatief
karakter en de aangesloten vereenigingen bleven geheel
autonoom.
Een in September 1903 te Utrecht gehouden congres,
voorbereid door een reeds bestaand Permanent Comité voor
1) Het laatste over 1923, 1924 is opgenomen in het XV Jaarboek
der R. K. Vakorganisatie 1924.
2) Zie in het algemeen het Gedenkboek van den Bond van Werkliedenvereenigingen in het Aartsbisdom door J. Veltman 1893-1923.
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de R. K. Vakorganisatie en staande onder bescherming der
bisschoppen, bracht de erkenning van dezen nationalen
organisatievorm.
Bij deze gelegenheid werden een tien-tal, naar vakken of
groepen van vakken ingedeelde nationale vak-secretariaten
opgericht. Enkele jaren later herleefde echter wederom
de diocesane organisatievorm in de diocesen 's Bosch en
Breda, die daar tot 1910 heeft stand gehouden, zij het
slechts alleen in de textielindustrie.
Veel sterker nog in de richting der vakbeweging werkte
het eerste nederlandsche R. K. vakvereenigingscongres op
1 en 2 Augustus 1908 te Utrecht. Het werd uitsluitend
door vakorganisaties saamgeroepen. Het wilde eenheid
zoeken tusschen de nationale vakbonden, de nog bestaande
diocesane vakbonden en de vaksecretariaten. Het eigenlijk
aa l Vakbureau,
ar
doel was de stichting van een nation
nationaal
v an^uiCau, waarin de eenheid èn de zelfstandigheid der roomsche vakbeweging door het gansche land haar klare uitdrukking zou
vinden.
Het Vakbureau werd inderdaad gesticht behoudens de
goedkeuring van het episcopaat. De doelstelling wijst op
zuiver vakvereenigingsleven ; van belang is vooral in de
omschrijving punt d:
het organiseeren van vakvereenigings-congressen en bijeenkomsten, ook in samenwerking met andere organisaties, het
verspreiden van lectuur ten dienste der vakbeweging; het oprichten van plaatselijke r. k. vakvereenigingen te bevorderen
en de plaatselijke vakvereenigingen tot bonden te vereenigen.

Op 18 Juli 1909 kon het Bureau in werking treden,
omdat toen de goedkeuring der bisschoppen verkregen
was. Het nationaal karakter werd aanvaard en een regeling werd getroffen, waardoor niettemin de invloed van
het Episcopaat verdeeld over vijf diocesen gewaarborgd
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bleef. Ter zake zegt het schrijven der gezamenlijke
bisschoppen :
Aan de aldus ingerichte (d.i. zuiver katholieke) vereenigingen
staan de hoogwaardige bisschoppen toe, zich.... aaneentesluiten
in bonden, ....die hun werkzaamheden uitstrekken over het geheele land. De algemeene Statuten dier vakbonden zullen de
goedkeuring behoeven alleen van den bisschop, in wiens diocees
die algemeene vakbond zijn zetel heeft gevestigd, terwijl ook
de algemeene adviseur door dien hoogwaardigen bisschop zal
worden benoemd.

Naast de Federatie stond sindsdien het Bureau. Zijn
eerste congres hield het pas jaren later ; in Mei 1921. Zijn
geschiedenis legt het neêr in zijn Jaarboeken 1 ), die de
bijzonderheden noemen, waaraan wij straks de aandacht
geven als wij de geheele ontwikkeling der beweging overzien 2) . Maar de organisatie scheen nu gereed en de moeiten
schenen overwonnen : Federatie en Bureau stonden naast
elkander, ieder met een eigen taak.
Noch de vrede noch de ongestoorde groei echter verscheen.
Veeleer bleef de wrijving tusschen stands- en vakorganisatie onverzwakt werken. Men streed over de grens
tusschen beider bevoegdheid ; tot wiens taak behoorde bijv.
de tuberculose-bestrijding? Beiden klaagden, dat de zaken
waren vertroebeld ; de vakbeweging klaagde bovendien,
dat zij werd achteruitgezet. Zou niet de standsorganisatie
de vakorganisatie drukken ? Werd niet de standsorganisatie bepleit, omdat anders het stoffelijke al te zeer zou
1) De Jaarboeken der nederlandsche R. K. Vakbeweging loopen
over 1910 tot 1924.
2) Daar spreken wij tevens over het strijdpunt van een confessioneele of interconfessioneele basis.
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overheerschen ? Waagden de leidende geesten het wel met
een ongecontroleerde vakbeweging ? 1 ) .
In Juli 1915 nam het Episcopaat de zaak ter hand en
benoemde een commissie ad hoc. Het rapport, in 1916
uitgebracht, gaf als algemeene lijn aan, dat de standsorganisatie zich de godsdienstig-zedelijke vragen aantrekken
zou, de vakorganisatie de stoffelijke. En dat door den
eisch van het dubbele lidmaatschap vrijwel allen zoowel
in de eene als in de andere actie zouden gemengd zijn.
Overigens was het rapport geen eenheid 2 ) .
Toch bood het aan de bisschoppen een basis voor hun
besluit van 26 September 1916, aan het eind der volgende
maand nog aangevuld, en waarin de zoo even aangeduide
algemeene lijn getrokken werd.
Maar de vrede werd niet verkregen. Over de taakverdeeling bleef veel verschil bestaan 3) . Dat het Vakbureau met liefde tevens de actie voor de standsorganisatie steunde, werd slechts door weinigen geloofd,
hoewel toch de eisch van het dubbel lidmaatschap wel in
die richting scheen te wijzen. Straks werd de zaak nog
scherper gesteld. De vakbeweging moest vernemen, dat zij
te weinig werkte voor de echt-roomsche gedachte 4 ) ; de
vak-organisatie antwoordde, dat de standsorganisatie ten
dezen zeker niet vrij uitging 6 ) .
1) Allerlei gegevens zijn verspreid in Sociale Voorzorg 1920, bl.
879 v.v. Studiën, r. c., 53ste jaarg. I bl. 8;Eerste Jaarboek der R. K.
Werkgevers. Het Maandschrift Centr. Bur. Stat. 31 Dec. 1918 over
het congres van 13 October 1918 te Amsterdam.
2) Volgens A. C. de B r u y n in een rede op 26 Januari 1926
waren er feitelijk twee rapporten met bovendien nog afwijkende
adviezen van de diocesane adviseurs der Bonden.
3) Zie KUIPER, a.w. II bl. 79-81.
4) Een artikel van P. G e u r t s in De Tijd van 5 Febr. 1921.
5) In de Tijd van 16 Februari 1921.
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Er was nog nauwlijks iets bereikt.
In Januari 1921 vatte het Episcopaat op nieuw de zaak
aan. De lijn van 1916 bleef getrokken, de diocesaangeordende standorganisaties moesten in elk geval blijven
bestaan; maar overigens kon een nieuwe vorm worden
gevonden. Het resultaat der toen opnieuw in gang gezette
pogingen was, dat een zeer nauwe samenwerking, indien
zelfs niet eenheid tusschen de beide groepen werd nagestreefd. Op 30 Maart 1923 kon een schrijven van Federatie
en Bureau aan de bisschoppen worden gericht, waarin een
belangrijke reorganisatie werd voorgesteld.
Het ontwerp kreeg behoudens enkele wijzigingen op
23 Juni 1923 de goedkeuring van het Episcopaat ; het
volgend jaar bracht de bisschoppelijke goedkeuring op de
Statuten van den nieuwen bouw 1 ) . En het geheel trad in
werking op 1 Januari 1925.
De grondgedachte is deze.
Voortaan bestaat slechts één lichaam, het „R. K. Werkliedenverbond in Nederland" met één bestuur en één
bureau. Dus ook met slechts één leiding. Iutusschen oefenen de beide samenstellende deelen : de stands- en de vakorganisatie een precies gelijken invloed. De vijf diocesane
bonden eenerzijds, de vakbonden andererzijds vormen tezamen het nieuwe Verbond. Het bestuur bestaat uit twee
gelijke helften, een uit de stands-, een uit de vak-organisatie ; overstemming van de standsorganisatie door de vakorganisatie is niet mogelijk. De eisch van het dubbele lidmaatschap, namelijk van de stands- en de vak-organisatie
beide wordt gehandhaafd ; behoudens enkele uitzonderingen, die door de omstandigheden zijn geboden maar die
in het groote geheel geen beteekenis hebben. Elk der deelen
1)

Volgens De Tijd van 17 Juli 1924.
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houdt bovendien zijn eigen wel-omschreven taak en zijn
eigen wetgevende vergadering. Het geheel der bemoeienissen wordt onder vijf hoofden gebracht:
1. de godsdienstig-zedelijke en geestelijke ontwikkeling, waartoe o.a. behooren de organen en tijdschriften, congressen, jeugdorganisatie;
2. de vakorganisatie, waartoe behooren de vakvereenigingsorganen, vakonderwijs, centrale weerstandskas, werkloozenverzekering enz. in het algemeen de taak, die tot nu toe door het
Vakbureau werd verricht;
3. de volksgezondheid, waartoe „Herwonnen Levenskracht"
gaat behooren; verder de zorg voor de volkshuisvesting, ziekenfondsen, vacantiekolonie, gezellenhuizen enz.;
4. het verzekeringswezen en de sociale wetgeving; hierbij zijn
ondergebracht de rechtskundige voorlichting en bijstand, de
ziekteverzekering, de levensverzekering, kleinvee-verzekering en
de verbruiks- en productie coöperaties.

Sinds deze reorganisatie kon het werk met vaste hand
en met energie nu worden voortgezet 1).
29. Het Verbond inwendig.
Gaan wij thans deze geschiedenis schetsen, dan doen
wij twee opmerkingen voorafgaan. Ten eerste deze : dat
een behandeling van de roornsche vak-beweging als zoodanig zeer wel mogelijk is gebleven. Zij behoudt haar eigen
organen, haar eigen practisch optreden en haar eigen
statistiek van het ledental.
Ten andere : dat onze schets niet zal beginnen en niet
beginnen mag in 1925. Te voren was velerlei geschied,
dat los staat van de zeer speciale moeilijkheden, waarover
wij tot nog toe spraken en dat allerminst verwaarloosd
1)

Over het geheele onderwerp vooral KUIPER, a.w., deel II

bl. 17-110.
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worden mag. De eerste Januari 1925 vormt een mijlpaal
in de geschiedenis ; meer niet en allerminst vormt deze
dag het begin der beweging.
Op dien datum werd het Verbond gevormd door vijf
diocesane werkliedenbonden met 85.254 leden benevens
vijf en twintig vakbonden met 94.729 leden. Na aftrek
van dubbeltellingen stond het Verbond toen met 107.733
man. Wij zien nu vandaar terug en vooruit ; waarbij de
ontwikkeling van de vak-beweging uiteraard in dit verband verre het grootste deel van onze belangstelling
vraagt.
Met het oog daarop is het hier de plaats om aan een
schets van het meer uitwendig gebeuren te laten voorafgaan hetgeen door de bisschoppen tweemaal gedaan is tot
bewaring van den roomschen geest èn in de vakbeweging
èn in de arbeidersmassa.
wij denken aan het vraagstuk van den confessioneelen
of interconfessioneelen grondslag. Bovendien aan het verbod voor roomsche arbeiders om met socialistische kringen
relatie te onderhouden.
Wat den grondslag aangaat : twee belangrijke vakvereenigingen, die een aantal roomschen omvatten, waren
opgetrokken op interconfessioneele, algemeen-christelijke
basis met trouwe medewerking van priesters. Namelijk
voor de textiel-nijverheid „Unitas" in 1896 en voor de
mijnwerkers de Christelijke Bond 1 ). Het is echter duidelijk, dat bij dien grondslag noch het specifiek-roomsche
noch de invloed van den geestelijken adviseur tot hun
recht kunnen komen. Terwijl andererzijds de begeerte om
1) In Kath. Soc. Weekbl. 1918 bl. 53 eenige gegevens omtrent
een weinig belangrijke mijnwerkers-organisatie in 1900 op roomsche
basis.
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zoo weinig mogelijk te splitsen vóór het interconfessioneele
moest doen kiezen.
Het vraagstuk is aanleiding geworden tot veel strijd
op het roomsche erf 1 ) . De strijd werd voor Nederland
door de bisschoppen beslist ten gunste van het confessioneele. Zij verklaarden in Juli 1906 en later 2 ) :
dat het hun ernstig en uitdrukkelijk verlangen is, de hun onderhorige katholieken te vereenigen en vereenigd te houden in
katholieke organisatiën.

Niet aanstonds was daarmede de zaak practisch beslist.
In den kring der geestelijkheid bleef de interconfessioneele gedachte aanhang vinden en de gedachtenwisseling
op het roomsche erf droeg soms scherpe kanten 3 ) . Maar
in 1912 begon een krachtige beweging, waardoor „Unitas"
straks door alle roomsche leden was verlaten en dezen een
eigen roomsche Textiel-organisatie bezaten.
Voor de mijnwerkers had de bisschop van Roermond
aanvankelijk de interconfessioneele basis aanvaard vanwege de bijzondere omstandigheden, die daar werkten met name de internationale banden. Geleidelijk trad echter
ook hier verandering in en op 12 September 1920 sloot
men zich aan en kon men zich dus aansluiten bij het R. K.
vakbureau.
De bisschoppen zagen hun nadrukkelijken wensch inzake de basis der vakorganisatie vervuld 4 ) .
1) Voor Duitschland zie o.a. de uiteenzetting in het Kath. Soc.

Weekbl. van 6 Maart 1909.
2) Den 7 Juli 1906, 24 Juni 1909, December 1911. Zie Bisschoppelijke uitspraken betreffende r. k. sociale vereenigingen in het
Aartsbisdom Utrecht, 1919.
3) In het Kath. Soc. Weekbl. van 4 Mei 1912 sprak mr P. J. M.
AALBERSE van „het minimum christendom, dat aan Protestanten
en Katholieken nog gemeen is".
4) Over het geheele onderwerp KUIPER a. w. II bl. 181 v.v.
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Ook op een ander terrein spraken de bisschoppen zich
uit. Het onderwerp omvat nu wel is waar meer dan alleen
de vak-organisatie doch het raakt deze toch ook zeer
speciaal.
In het begin van 1918 vroegen de geestelijke adviseurs
der r. k. werklieden-vereenigingen in het bisdom den Bosch
aan het bestuur van het Bisdom een uniforme formule, die
van den preekstoel kon worden afgelezen om de leden der
kerk ernstig te vermanen, geen lid te zijn van en geen
relaties te onderhouden met socialistische arbeiders.
vereenigingen. Aan het verzoek werd voldaan ; de formule
noemde anarchistische en socialistische vereenigingen en
eindigde met deze zinsnede:
4. zoolang een katholiek lid is van zulke vereenigingen of
althans niet het vast voornemen heeft, dat lidmaatschap zoodra
mogelijk op te zeggen, kan hij zijn Paschen niet houden.

De formule zou echter niet uit naam van den bisschop
mogen worden afgekondigd 1).
Na enkele maanden ging men verder. Den 10 December
1918 verscheen een herderlijk schrijven van het geheele
Episcopaat te dezer zake 2 ) . Het zou telken jare in den
Advent van alle kansels worden afgelezen en het verbiedt
weder het lid zijn van of steun geven aan anarchistische
of socialistische vereenigingen ; doch het verscherpt het
oordeel :
de weigerachtige kan geen kwijtschelding van zonden ontvangen
en bij gevolg geen sacrament waardig ontvangen.
1) De stukken waren vertrouwelijk; maar ze zijn eerst afgedrukt
in Het Volk van 28 Maart 1918, daarna ook in De Nieuwe Amsterdammer van 20 Apr. 1918.
2) Afgedrukt in de Uitspraken. Zie ook Kath. Soc. Weekbl. 1918
bl. 508. Een soortgelijke uitspraak in 1920 en 1929 voor de werkgevers.
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Voor den katholiek is daardoor iedere relatie met socialistische kringen onmogelijk geworden 1 ) . Herhaaldelijk
heeft trouwens de paus verklaard, dat Roomsch-Katholicisme en Socialisme niet kunen samengaan 2 ) .
Ook op andere terreinen nog spreekt de bisschop zijn
beslissend woord.
In Februari 1918 3 ) , herhaald in Januari 1925 werd
nadrukkelijk vastgesteld, dat de sociale kringen zich in
geen enkel opzicht met de politieke daden mogen inlaten.
De bisschoppen wenschen:
dat de sociale organisaties in het algemeen de zuiver politieke
actie zullen houden buiten hare sociale werkzaamheid. In het
bijzonder zullen zij zorg dragen, dat in en door de sociale organisaties nimmer over te stellen candidaten voor de vertegenwoordigende lichamen worde beraadslaagd, noch — in welk
verwijderd verband ook — op candidaatstellingen of op het
verkiezen van bepaalde candidaten eenige invloed worde geoefend; dat in de katholieke kiesvereenigingen de leden der
sociale organisaties zich niet gedragen als leden dier organisaties maar als katholieke staatsburgers, met allen medewerkend
tot bereiking van het doel dat de kiesvereenigingen zich hebben
gesteld, dat de leden der sociale organisaties aldaar er niet naar
streven — op welke wijze en welke middelen dan ook — zelf
zoogenaamde standscandidaten te stellen, noch zullen eischen,
dat door anderen bij het stellen van candidaten met het ledental
der sociale organisaties worde rekening gehouden, maar, onder
leiding der politieke besturen zullen medewerken die personen
te brengen in de vertegenwoordigende lichamen, welke — ongeacht tot welken stand zij behooren -- den meesten waarborg
bieden, de door de katholieken aldaar te vervullen taak te zullen
volbrengen.
1) De neutralen vallen daaronder niet, maar wel onder het besluit van 1906. Aldus Uitspraken, aanhangsel.
2) Zie o.a. Maasbode 7, 10 December 1929; Leering en leiding
Januari 1930 ; vooral de encycliek Quadragesimo Anno van 1931.
3) Zie de Uitspraken onder 5 Febr. 1918.
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Men ziet de grenslijn tusschen het politieke en het
sociale aldus scherp getrokken ; niet door den socialen
kring zelf maar door het kerkelijk gezag.
Nog één stap vermelden wij in dit verband. De vraag,
welke combinatie van vakken in één vakbond gewenscht
is, werd door den bisschop van 's Hertogenbosch ter hand
genomen en beslist. Het betrof de vraag, of de R. K. Bond
van Zuivel- en Margarine-bewerkers zich met een anderen
Bond combineeren zou.
30. Het Verbond organisatorisch.
Wij naderen thans het meer uitwendig gebeuren').
Vatten wij allereerst het meest uitwendige, namelijk de
getallen in het oog.
Sinds in 1909 het Vakbureau zijn arbeid begon, besomde
telkens bij den aanvang des jaars de roomsche vakbeweging het volgend aantal leden:
1910
11.650
1921
146.030
1911
15.541
1922
142.035
1912
16.403
1923
117.115
1913
21.096
1924
98.054
1914
29.048
1925
94.729
1915
35.257
1926
93.049
1916
40.338
1927
99.835
1917
54.855
1928
105.674
1918
69.139
1929
115.089
1919
91.804
1930
136.610
1920 141.002
1931
152.950
Een ontleding dezer cijfers vraagt hier evenals bij de
anders-gekleurde vakbewegingen een beschouwing in het
verband met het geheel der cijfers. Wij denken deze straks
1)

Zie KUIPER, a.w. deel I bl. 37 v.v.
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opzettelijk te geven. Thans moge met de cijfers worden
volstaan.
Natuurlijk doen zich, gelijk overal, kwesties voor omtrent de beste grensregeling tusschen verwante vakken of
bedrijfsgroepen ; er is een instantie aangewezen om telkens
zoo noodig beslissend optetreden. Even natuurlijk, dat de
plaatselijke afdeelingen der onderscheiden bonden in dezelfde gemeente elkander zoeken en vinden.
Toch moet omtrent dit laatste iets naders worden gemeld.
Een grondslag voor de plaatselijke samenwerking — de
R. K. plaatselijke arbeidersorganisatie, wat elders
„Besturenbond" heet — werd door het Werklieden Verbond voorloopig vastgesteld op 22 Juli 1925 en door het
Episcopaat goedgekeurd in Februari 1926. Nadrukkelijk
wordt hierin het wederzijdsch lidmaatschap van standsen vak-organisatie verplicht gesteld ; men herinnere zich,
wat daaromtrent boven ') reeds is opgemerkt. Veel gevolg
is aan die bepaling blijkbaar niet gegeven. In December
1927 vergde het onderwerp een nieuwe beschouwing. En
straks 2 ) moest worden geconstateerd, dat de toestand
„nog lang niet in orde is."
Door de pers heeft men er naar gestreefd zoowel naar
binnen meer bewustheid te wekken en meer kennis aan
te kweeken als naar buiten te getuigen van hetgeen de
roomsche vakbeweging beoogt. Tot einde 1924 verscheen
Het Roer, vooral met apologetische taak in breeden zin;
daarnaast de R. K. Vakbeweging, waarin vooral de practijk aan het woord was.

1) Zie boven

bl. 117, 118.

2)

Jaarboek

In het IV

1928, bl. 6.
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Sindsdien verschijnt wekelijks Het Verbondsblad. Een
meer wetenschappelijk doel stelt zich sinds 1 Jan. 1926
het maandschrift Leering en Leiding 1).
Dat de geschiedenis regelmatig in de Jaarboeken verhaald wordt, is reeds gebleken.
De teekenen van levenskracht zijn hiermede echter nog
allerminst opgesomd.
Het Verbond heeft een eigen drukkerij, sinds 1913 de
levensverzekering „Concordia", sinds 1920 een centrale
volksbank voor de R. K. arbeidersbeweging.
Meer idëeel werkt sinds 1914 „Herwonnen Levenskracht" met energie aan de bestrijding der tuberculose.
Sinds September 1926 wordt systematisch de Jeugdorganisatie uitgebouwd. Het Centraal Zielkundig Beroepskantoor doet zijn uitnemend werk, uitnemend zoowel
economisch als moreel. En in 1929 verscheen het Rapport
inzake de algemeene sociale opleiding der arbeiders, met
name van de leiders, dat de stichting van een arbeidershoogeschool beoogt.
Aldus wel het voornaamste van het vele werk, dat vooral binnen den eigen kring geschiedt.
Onnoodig te zeggen, dat naar buiten zich hier voordoet,
wat ook elders zich voordoet : het Verbond ziet zijn
vertegenwoordigers optreden 2) in den Hoogen Raad van
Arbeid, de Sub-commissie voor de Economische Politiek,
kringen inzake Arbeidsbemiddeling of Werkloosheid. En
zooveel meer.
Nog één onderwerp vraagt onze aandacht.
Het is de speciale wijze, waarop in dezen kring krach-

1) Verwant aan dezen kring is het dagblad De Volkskrant.
2) Zie KUIPER, a. w. II bl. III v.
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tens eigen geestelijk inzicht de sociaal-economische taak
wordt geschouwd, wordt aangevat en toepassing vindt.
Welhaast de eerste daad van het nieuwe Verbond op
dit terrein was de vaststelling van een voorbereide en
ontworpen Beginselverklaring in Januari 1926 1 ) . Een belangrijke plaats was daar ingeruimd aan de vraagstukken van de Bedrijfsorganisatie en de Medezeggenschap.
Hierin schuilt uiteraard de theoretische vraag, in welken
zin den werkgever „gezag" toekomt en in hoeverre medezeggenschap van werknemers zich met zulk een gezag verdraagt ; de vraag, die in protestantschen kring veel bespreking heeft gevonden maar ook op het roomsche erf
aandacht getrokken heeft2).
Practisch formuleerde men zijn ideaal in punt IV der
Beginselverklaring aldus :
IV. In het bedrijfsleven zal het R. K. Werkliedenverbond
met alle geoorloofde middelen, met inachtneming van de christelijke beginselen omtrent het eigendomsrecht, bevorderen eene
zoodanige verhouding tusschen arbeider en patroon op den
grondslag van onderlinge samenwerking, dat de positie van den
arbeider als christenmensch ten volle gewaarborgd zij.

Een nadere uitwerking van dit punt komt op tegen de
overheersching van het kapitaal en tegen het Manchester
liberalisme in het bedrijfsleven om dan positief te
eischen :
1. het door de organisaties tot stand brengen van organen,
die tot taak hebben in het bedrijfsleven regelend op te treden

1) Zie Eerste Jaarboek 1925, bl. 25 v.
2) Leerrijk is hier met name de rede van dr CASSIANUS HENTZEN,
gehouden 15 Mei 1926 en afgedrukt in De R. K. Werkgever 1926.
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en bepaalde functies te vervullen, ook zoodanige, welke tot nu
toe van overheidswege worden uitgeoefend, organen die berusten,
wat de richtingen aangaat, op evenredige en wat het bedrijf
betreft, op gelijke vertegenwoordiging van werkgevers- en
arbeidersorganisaties in de verschillende takken van nijverheid,
landbouw, handel en verkeer.
2. het geleidelijk toekennen aan deze organen van een drieledige wettelijke bevoegdheid te weten:
a. verordenende ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden en
al wat daarmede verband houdt;
b. rechtsprekende in geschillen, betreffende de arbeidsvoorwaarden, en in gevallen, welke in de betreffende verordeningen
nader zullen worden aangeduidt;
c. uitvoerende, waar het betreft arbeidswetgeving.
Voorshands zullen zij meer in het bijzonder en geleidelijk
worden belast met:
1. de uitvoering der sociale verzekeringswetten;
2. de zorg voor de uitvoering en de naleving van de arbeidswet;
3. het dienen van advies inzake de bij collectieve overeenkomst
of op andere wijze bindend verklaarde arbeidsregelingen, alsook
inzake de hierop betrekking hebbende uitvoerings- en controlemaatregelen;
4. de berechting van alle uit 1, 2 en 3 voortkomende geschillen.
Voor de vervulling van deze taak zullen tevens ondernemingsen — waar noodig — ook districtsraden worden tot stand gebracht, om nauwere samenwerking tusschen werkgevers en
arbeiders te bevorderen.
Regelingen omtrent samenstelling en bevoegdheden der raden
worden, gelet op de bedrijfsverhoudingen, nader door de bedrijfsorganen vastgesteld.
Alle wettelijke erkende en geregelde organen werken, binnen
de grenzen, door de wet gesteld, onder goedkeuring en toezicht
van de Overheid.

De vraag der bedoeling en der nadere uitwerking van
deze punten kwam ter sprake, toen in 1925 het verkiezingsprogram der R. K. staatspartij zou worden opge-
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steld en toen verschil van inzicht bleek te bestaan met
name tusschen de werkgevers- en de werknemers-organisaties maar toen de bespreking niettemin tot verheldering
leidde omtrent den inhoud van de termen 1).
Het was niet de eenige gelegenheid, waarbij van
wrijving tusschen de roomsche werkgevers en de roomsche
arbeiders bleek. Naast de moeiten, die er in November
1922 toe leidden, dat de werkgevers den Centralen Raad
van Bedrijven verlieten, terwijl de arbeiders aangesloten
bleven, moet hier vooral op nog een ander moment gewezen worden. In het eind van 1926 deed zich een scherpe
botsing voor met name omdat naar het oordeel dezer georganiseerde arbeiders de roomsch-georganiseerde
patroons zich niet naar de roomsche bedrijfsregelen gedroegen. De stukken inzake het conflict werden door het
R. K. Werklieden Verbond in Maart 1927 gebundeld uitgegeven onder den titel „Om waarheid en recht" 9.
Ook de strijd in eigen verwanten kring is derhalve aan
het R. K. W. V. niet bespaard gebleven.
De centrale, die aldus haar werkzaamheden verbreedt
en verdiept, omvat intusschen niet alle roomsche organisaties van werknemers. Een groot deel van de „hoofd"arbeiders ontbreekt.
Dezen houden zich terzijde, evenals in den neutralen
kring en op de zelfde gronden. Wordt toch een centraal
lichaam begeerd, dan wil men dat zien opgebouwd enkel
uit „hoofd"-arbeiders. Reeds meer dan eens klonken uitingen in dien geest 3 ) .
1) Zie Maandschrift Centr. Bur. St. 1925, bl. 211, 212 ; Bekn.
Soc. Ec. Kron., 1925 II.
2) Uitgegeven ten bureele te Utrecht.
3) Zie Maandschrift 1924, bl. 653; Sociale Voorzorg 1924, bl.
510 v.v.
Christelijk Sociale Studiën. IV.

9
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In den jongsten tijd gaat evenals bij de Neutralen de
actie uit van de Handelsreizigers. In een artikel uit de pen
van den geestelijken adviseur hunner organisatie „St.
Christoffel" werd betoogd1 ) , dat een aaneensluiting van den
„Werknemenden Middenstand" moest worden nagestreefd.
De eerstvolgende jaarvergadering 2) besloot, zich niet
aantesluiten bij het R. K. Werklieden Verbond, waardoor
tevens de wensch naar een eigen Hoofd-arbeiders-centrale
tot uiting kwam.
De beschouwingen over stand- en vakorganisatie, die
in roomschen kring tot een einde schenen gebracht 3),
werden heropend. Bepleit werd, dat een organisatie ter
zelf der tijd stands- en vak-organisatie wezen kan. Het
verschil tusschen hoofd- en hand-arbeiders werd geaccentueerd. En geëischt werd, dat alle „Middenstands"of „Hoofd-arbeiders"-organisaties één lijn zouden trekken ;
dat niet b.v. sommigen zich zouden aansluiten bij het
R. K. W. V. en aldus de eenheid, dus ook de kracht van
den Werknemenden Middenstand zouden breken. Alleen
zou moeten mogelijk blijven, dat straks een federatieve
samenwerking ontstond van den Middenstand met de
Handarbeiders ; een gedachte, die in de richting wijst van
de „drie vleugels" bij de Neutralen.
Elders was intusschen reeds — en niet buiten St.
Christoffel om -- over de oprichting van een Hoofdarbeiders-centrale beraadslaagd en was reeds tot constitutie besloten. Zelfs was daar reeds een woord gewijd aan de
toekomstige verhouding tot het R. K. W. V. 4) . In Juli
1)
2)
3)
4)

Zie De Tijd van 25 Jan. 1930.
Die van 2, 3 Mei 1930 te Groningen.
Zie boven bl. 118.
Vergaderingen van 28 Sept. 1929 en 30 April 1930.
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1930 — zoo was het voornemen — zou deze nieuwe centrale tot stand komen 1) .
Hoe zij werken en in welke verhouding zij staan zal tot
het Werklieden-Verbond moeten afgewacht worden.

1 ) Ter zelfder tijd werd ook door „St. Petrus", de organisatie
der Post-, Telegraaf- en Telefoon-mannen de vraag der al of nietaansluiting aan het R K. W. V. besproken. In 1931 is wel komen
vast te staan, dat zij zich voegen bij het R. K. W. V. en niet bij
een Hoofdarbeiders-Centrale.

HOOFDSTUK IX.
STATISTISCHE BIJZONDERHEDEN.

31. Cijfermateriaal.
Wij willen ten slotte aan het cijferen gaan 1 ) .
Na al hetgeen wij vonden inzake beginselen en methoden
verdient het aanbeveling bij de kwestie der getalsterkte
afzonderlijk en opzettelijk thans nog stil te staan.
Want allerlei vragen dringen zich dan naar voren. En
het antwoord op elk dier vragen stelt een nieuw onderwerp
in het licht; bepaalt daardoor de gedachten ook bij datgene, wat in de vorige bladzijden niet of nauwlij ks de aandacht vroeg.
Wij noemenvierderlei, waarover het voornamelijk gaan
moet.
Ten eerste : hoe sterk is in Nederland de organisatiedrang?
Drie cijfers vragen dan de aandacht : het getal der loonarbeiders ; het getal der georganiseerden in vakvereenigingen ; het getal Bergenen, die van al deze georganiseerden
in vakcentralen zijn samengebracht.
Derhalve : hoe velen organiseeren zich èn hoevelen van
hen zoeken den naderen organisatievorm in de centralisatie ?
1 ) De bronnen daarvoor noemen wij zoo aanstonds. Een lijst van
alle kringen vindt men in het Adresboek van de werklieden- en
ambtenarenorganisaties in Nederland in 1920; uitgegeven door het
Departement van Arbeid. Bovendien in het Overzicht vakbeweging
per 1 Januari van elk jaar, tabel N.
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Ten tweede : in welke verhouding staan de richtingen
tot elkander ?
Dit wordt dan bedoeld zoowel voor de georganiseerden
in het algemeen als voor de gecentraliseerden in het bijzonder. Wat eenerzijds het christendom, andererzijds het
socialisme hier aan invloed heeft verworven, valt dan uit
de cijfers af te lezen.
Ten derde : groei, teruggang en herstel.
Wij hebben namelijk in de laatste jaren een zeer buitengewonen groei der vakbeweging van alle richtingen medegemaakt, vervolgens over de gansche linie den teruggang
zien intreden, eindelijk het herstel zich zien voltrekken.
De teruggang, de groei en het herstel zijn gelijkelijk belangwekkend ; en belangwekkend is het evenzeer om af te lezen,
welke richting het meest in den groei heeft gedeeld, welke
het meest van den teruggang heeft geleden ; welke zich
het eerst heeft hersteld.. D. i. ook : waar oefent het beginsel
de sterkste bind-kracht ?
Ten vierde : het probleem der groote steden.
Dat deze een afzonderlijke plaats in het volksleven innemen, is bekend ; ook op het terrein der vakbeweging geldt
dit. Welnu : hoeveel percent der inwoners wonen in de
grootste vier steden ; hoeveel percent der georganiseerden
en der gecentraliseerden ? Dan ook : welke richtingen oefenen aldaar voornamelijk invloed en aantrekkingskracht ?
Het antwoord brengt belangwekkende dingen aan het licht.
Reeds over één jaar zou een volledig stel van al deze
cijfers merkwaardige dingen spreken. Maar het belang van
het onderzoek wordt vergroot, zoo wij het over een aantal
jaren uitbreiden. Wij kiezen het tijdperk van 1 Jan. 1915
tot 1 Jan. 1930.
Het tijdvak is ruim genoeg om conclusies te laten trekken
en eng genoeg om ons te vrijwaren tegen een stortvloed
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van cijfers, die het overzichtelijke zou doen te loor gaan.
Bovendien wordt het genoemde tijdvak nog door het
volgende aanbevolen.
In 1915 hebben alle richtingen lang genoeg bestaan en
gewerkt om een zekere bestendigheid van het cijferbeeld te
waarborgen; de gisting is dan achter den rug 1). Daarna
begint de algemeene stijging, die door een algemeene daling
en een algemeen herstel wordt gevolgd ; d.i. dit tijdvak
vertoont de meest interessante schommeling voor de vakbeweging als geheel.
Wij raadplegen dus de cijfers 2 ) .
Daarbij zal het mogelijk zijn om een zeer sprekende onderverdeeling te maken.
Sinds 1919 immers heeft de Statistiek haar aandacht uitgebreid en niet enkel aan loonarbeiders in stricten zin gedacht doch evenzeer aan administratief en technisch personeel. Bovendien heeft zij het personeel in overheidsdienst
apart gerubriceerd.
Door deze verdeeling in drieën warden de getallen weder
meer sprekend en meer overzichtelijk.
Op enkele bijzonderheden zij dan echter nog vooraf gewezen.
1) Dit geldt alleen niet van de Syndicalisten, die zich in 1924
van de Anarchisten hebben afgescheiden. Over hun geschillen hebben wij reeds gesproken; in dit statistisch overzicht vatten wij hen
samen in één groep, omdat aldus de vergelijking met de anderen
het beste spreekt.
2) Ontleend aan het jaarlijksche Overzicht over den stand der
vakbeweging op 1 Januari, uitgegeven door het „Centraal Bureau
voor de Statistiek." In 1909 verscheen een tweejaarlijksch overzicht,
daarna een jaarlijksch. Allerlei gegevens ook in het Maandschrift
per maand en in de Beknopte soc. ecora. Kroniek per kwartaal. Een
samenvatting over 25 jaren in het Statistisch Zakboek 1899-1924;
bl. 24 v.
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Het ontworpen beeld is niet absoluut zuiver.
Wij hebben den bevolkingsaanwas in deze jaren verwaarloosd 1) . De cijfers zijn voorts niet geheel vergelijkbaar, omdat nu eens de aspirant-leden worden meegeteld
dan weder niet. Ook de onderlinge verhouding der centralen
kan niet onberispelijk worden aangegeven, omdat een bepaalde groep van werkers in de ééne richting zich bij de
centrale heeft aangesloten, in de andere richting niet 2 ) .
Of omdat in den eenen kring het afscheidingsproces veel
sterker werkt dan in den anderen 3 ) .
Men zou eindelijk bij het verloop van leden binnen één
centrale moeten nagaan, of dit verloop over de gansche
linie nagenoeg gelijk is dan wel of misschien de arbeiders
in sommige vakken zeer trouw zijn aan de organisatie, in
andere zeer wispelturig 4) .
Ondanks deze oneffenheden bieden intusschen de cijfers
toch zooveel goed materiaal, dat een sprekend beeld van
den algemeenen gang kan worden verkregen 5 ) .
32. Getal der georganiseerden.
Wij onderzoeken eerst, hoe het staat met den organi1) Om uiterst nauwkeurig te zijn, zou men moeten in rekening
brengen, dat de bevolking met ongeveer 11/2% per jaar toeneemt;
nauwkeurig cijfer o.a. 1 Jan. 1920 6.865.314 naast 1 Jan. 1930
7.832.175; d.i. een toename van goed 14%.
2) Zoo tellen de onderwijzers bij het N.V.V. wel mede, bij het
C.N.V. niet.
3) Men zie, wat bij het A.N.V. geschied is inzake de hoofdarbeiders.
4) Die zooeven genoemde literatuur biedt overigens ook op dit
terrein aan den onderzoeker velerlei bouwstof.
5) Wij zullen voortdurend hetgeen aan anarchistische èn aan
neutrale kringen bestaat, telkens als één groep hanteeren, omdat
anders een overzicht nauwlijks wordt verkregen.
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satie-drang, gansch in het algemeen en dus nog afgezien
van de vele bijzonderheden, die straks de aandacht vragen
zullen.
Men moet ter beantwoording drie cijfers vergelijken ;
namelijk het aantal dergenen, die in loondienst zijn ; die
bij eenige organisatie zijn aangesloten ; die tot een centrale
behooren. Een overzicht over het door ons aangegeven tijdvak is hier echter niet mogelijk, omdat de beroepstelling
slechts eenmaal in de tien jaar plaats heeft en de cijfers
van 1930 vooreerst nog niet bekend zullen zijn. Hier moeten
wij dus volstaan met ééne opgave.
Nemen wij die over 1920, dan verkrijgen wij deze cijfers 1 ) :
2.203.780
in loondienst
651.200
in organisaties
525.800
bij de centralen
Het wil zeggen, dat van de georganiseerden de centralen
in 1920 omvatten 80%. Dat is veel 2).
Maar het wil ook zeggen, dat van alle in aanmerking
komenden nog geen 30 % zich hebben georganiseerd. Dat
is belangrijk minder.
Nog een gansch ander beeld verkrijgt men, zoo men over
de drie takken van volkswelvaart rubriceert:
nijverheid
handel
landbouw

werkzaam

georgan.

percent

1.028.155
533.514
642.111

286.305
46.735
34.578

28.0
8.9
5.4

1) Voor 1920 zie Centr. Bur. Stat. No. 382 bl. X.
Hierbij nemen wij slechts degenen, die werkzaam zijn in nijverheid, handel en landbouw met terzijde lating van de „overigen",
vooral het huispersoneel, dat zeer weinig is georganiseerd. Het geheele aantal wordt voor 1920 als 2.722.407 opgegeven. Zie de cijfers
reeds boven bl. 6 en 7 genoemd.
2) Wij verwaarloozen, dat onder de 2.2 millioen ook de personen
zijn begrepen, die een leidende positie hebben.
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De organisatie was dus in den landbouw slecht, in den
handel weinig beter, in de industrie middelmatig 1).
Dit geldt van de organisaties op zich zelf ; hoe staat het
echter met de samenvatting der georganiseerden in centrale lichamen ? 2 ) .
Toen toch de beweging begon, om zich per beroep te organiseeren, begon men plaatselijk. Eén zeer groot aantal
grootere en vooral kleinere kringen ontstond ; in menige
gemeente, in menig vak. Er vertoonde zich een bont
tafereel, dat voor een werkelijk overzicht zich niet leent.
Maar wat verkregen was, leende zich ook niet voor veelinvloed-oefenen. Het terrein was zeer beperkt.
Doch toen verried zich tweeërlei.
Zeer verwante vakken of beroepen of bedrijven vonden
elkaar. Er trad telkens fusie in. Het aantal vereenigingen
werd kleiner. Maar die er waren en wier ledental plaatselijk
groeide, zochten en vonden elkander per district, per provincie, voor geheel ons land. Er ontstonden „landelijke"
vakbonden.
Evenwel voor één aldus ietwat afgeperkt vak of bedrijf
bestond niet één organisatie ; door de inmenging van de
wereldbeschouwing in gansch deze beweging vormden zich
twee, drie, vier kringen binnen hetzelfde bedrijf, onderscheiden naar de wereldbeschouwing.
Wat wonder, dat allengs de vakbonden, die door een zelf-

1) De cijfers zijn ontleend aan de Jaarcijfers 1922 bl. 96; het
totaal georganiseerde werklieden was toen 381.380; bovendien personen met een leidende positie in het vrije bedrijf 49.850; samen
431.230 van de 2.203.780 werkzaam in die bedrijven.
2) Beneden stellen wij de vraag, hoe het organisatie-leven
zich ontwikkelt in den kring van werklieden, administratief personeel en overheidspersoneel.
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den geest waren bezield, elkander vonden en een „centrale"
vormden. Zoodat dan ook, gelijk gezegd, in 1915 de vijf
centralen zich naast elkaar bewogen en ontwikkelden.
Deze dubbele centralisatie was van groote beteekenis.
Daardoor toch zou het pas mogelijk worden om bij den
uitbouw der sociaal-politieke bemoeienis te rekenen met de
vakbeweging. Zoolang zij enkel in groote verbrokkeling en
kleinere kringen en locaal verband bestond, kon zij niet
worden ingeschakeld in het nationale leven.
De vraag, die ons nu bezighoudt, is deze : hoe hebben de
afzonderlijke georganiseerde arbeiders en hoe hebben de
kleine vereenigingen dezen roep om centralisatie verstaan?
Gegeven het aantal georganiseerden - hoevelen daarvan
behoorden tot de centralen en oefenden dus invloed door
geheel het land; hoevelen stelden zich met de organisatie
in hun eigen kring tevreden?
Het zal voldoende zijn en bovendien het beeld meer
sprekend maken, wanneer wij niet de absolute cijfers geven
doch met de percenten volstaan.
Deze geven wij dan echter ook jaar voor jaar, telkens op
1 Januari:
Jaar- In cen- Daartal
tralen buiten

Jaar- In cen- Daartralen buiten
tal

1915 54.53 45.47

1923 77.77 22.23

1916 57.07 42.93

1924 74.39 25.61

1917 63.64 36.36

1925 77.79 22.03

1918 68.36 31.64

1926 76.65 23.35

1919 72.53 27.47

1927 77.42 22.58

1920 80.07 19.93

1928 77.79 22.21

1921 80.74 19.26

1929 78.38 21.62

1922 79.96 20.04

1930 81.70 18.30

Bij dit beloop der cijfers moet gerekend worden met toe-
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vallige omstandigheden; bijv. dat één bepaalde organisatie
uit de centrale uittreedt, hoewel zij in beginsel met haar
één is en zij de gedachte aan centralisatie niet verwerpt.
Maar afgezien van bijzondere elementen bieden de cijfers
een zeer bruikbaar antwoord op de gestelde vraag.
In 1915 had reeds de helft zich centraal aangesloten;
het aantal groeit gestadig tot aan ruim 80 percent, dat in
1920 bereikt is en in 1930 weder wordt bereikt. De kleine
daling in dit tien-jarig tijdvak, die zich bovendien herstelt,
doet als algemeen verschijnsel niet ter zake.
En de toestand is bevredigend, omdat — zoo door de
regeering of de maatschappelijke kringen met de centralen
wordt gerekend ; en veelal zal iets anders niet mogelijk
zijn — omdat dan met de overgroote meerderheid der georganiseerden wordt gerekend. En nog slechts omtrent één
vijfde daarbuiten staat.

33. Groei, teruggang, herstel.
Een volgend onderwerp wordt door het cijfer-materiaal
naar den voorgrond geschoven : de enorme groei der organisaties, de niet onbelangrijke teruggang, het geleidelijk
herstel.
Thans geven wij de absolute cijfers ,in plaats van de percenten en geven wij slechts vier jaren. Het beeld wordt
daardoor sprekender.
Jaartal

1915
1920
1925
1930

Georganiseerd

273.400
683.500
479.500
624.500

Gecentraliseerd

149.100
547.200
376.600
510.200

Men ziet met één oog-opslag den groei in vijf jaar ; dan
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treedt de ebbe in en in 1930 is het hoogtepunt van 1920 nog
niet bereikt 1 ) .
Het is zeker niet normaal, wanneer in vijf jaar tijd de
kringen zoo stijgen ; en het is dus zeer natuurlijk, dat
weder een belangrijke daling intreedt. Aanstonds zullen
wij zien, welk aandeel elk der richtingen heeft in de stijging, de daling en het herstel ; dan zal er aanleiding wezen,
bijzonderheden ter verklaring te noemen. Eerst is het nog
om algemeene opmerkingen te doen.
De tijd onmiddellijk na den oorlog moest wel zeer voordeelig zijn voor het organisatie-leven. Er doemden sociale
perspectieven op, waarin aan de vakbeweging een voorname
rol zou toebedeeld zijn. Bovendien — veel nuchterder —
de plotseling in het leven geroepen werkloozen-verzekering
liep over de vakorganisaties. De leden stroomden toe.
Waardoor trad de ebbe in ?
Vooral wel hierdoor. De loonsverhooging was eenmaal
verkregen, zij het dat de organisatie haar verkregen had;
men was binnen en liet de organisatie los. Dan kwam de
economische teruggang : men werd moedeloos, omdat stakingen toch verloren gingen en loonsverlaging toch niet
was te keeren. De hooge contributie ging drukken. En een
zekere werkloozen-voorziening raakte los van de vakorganisatie.
In zulke dagen moest blijken, wáár hetzij een organisatiedrang, hetzij een geestelijk beginsel de ontmoedigende factoren kon neutraliseeren en toch aan de vakbeweging trouw
deed blijven.
Wij kunnen het antwoord vinden door de algemeene
vraag te stellen, hoe de onderlinge verhouding is van de
getalsterkte der richtingen en in hoeverre deze zich dan
1)

Wij verwaarloozen thans den bevolkingsaanwas.
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tijdens den groei en den terugtred heeft gewijzigd.
Men lette echter wel op, dat hier twee afzonderlijke
vragen zijn. Hoe is de verhouding onder de gecentraliseerden, hoe die onder de georganiseerden ? Dit een en ander
valt niet samen, omdat immers nu hier dan ginds zich organisaties buiten de centralen houden. Het beste is het dus,
de twee vragen geheel te splitsen.
Eerst derhalve de verhoudings-cijfers onder hen, die in
centralen zijn georganiseerd.
Wij vinden deze cijfers 1).
1915

Modern
R.-Kath.
Christel.
Neutr.
Anarch.

58.7
23.9
8.0
3.0
6.4

1920

45.5
25.8
12.3
7.5
8.9

1925

1930

49.8
24.8
13.2
6.6
5.4

50.2
25.1
13.7
7.0
3.9

De anarchisten van onderscheiden schakeering gaan na
een korten vooruitgang sterk achteruit. Wij zullen nog
onderzoeken, of in eenige centra hun invloed niet ongemeen
veel grooter is dan uit hun percent-cijfer voor het gansche
land zou worden afgeleid. Maar in het geheel gezien, halen
zij de 4% niet.
De neutralen zijn vooruitgegaan en handhaven zich. Hier
speelt vooral een rol, dat zij er eindelijk in zijn geslaagd om
in één centrale organisatie met bruikbare decentralisatie
saam te voegen wat toch eigenlijk bijeen behoort.
Men ziet de Roomsch-Katholieken hun positie handhaven
met geringe schommeling van 1915 af. Dat is : zij hadden
1 ) Gelijk reeds gezegd onderscheiden wij vijf centralen. De „neutrale" groepen tellen wij samen; evenzoo de kringen, die uit de
anarchistische beweging voortgekomen zijn.
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al spoedig vrij wel alles omvat, wat voor organisatie binnen
hun kring in aanmerking kon komen. En dit houden zij.
De modernen zijn aanvankelijk zeer teruggegaan, toen de
anderen groeiden. Door stevige propaganda gelukt het om
op te halen ; maar het blijft opmerkenswaard, dat het cijfer
van 1915 ook thans nog lang niet is bereikt; een opvallend
verschil met de Roomsche en Christelijke kringen.
Wat deze laatste aangaat : gestadig en zeer krachtig zijn
zij in deze vijftien jaar vooruitgegaan. Hier zal men wel
in rekening moeten brengen, dat in de rechtzinnige kringen
jaren lang met taaie volharding moest gestreden worden
vóór het goed recht van sociale bemoeienis, van christelijksociale actie, van vakbeweging. Nu echter eenmaal het zaad
gekiemd is, bloeit en bloesemt het en draagt het vrucht 1) .
Letten wij niet op de gecentraliseerden doch op alle georganiseerden saam, dan is een schema met vij f deeling,
als wij zoo even gaven, niet mogelijk. Want menige kleine
kring heet algemeen of neutraal, terwijl wij in werkelijkheid nu eens voor een moderne, dan voor een neutrale ons
gesteld zien. Doch het karakter is nu niet uitgesproken,
gelijk dat elders aanstonds geschiedde, zoo men zich bij een
centrale aansloot en daarmee tevens kleur bekende.
Echter blijft eenig overzicht toch wel bereikbaar. Want
de confessioneel-gebaseerde organisaties drukken in haar
statuten den grondslag af, waarop zij bouwen. Zoodat het
wel bereikbaar is, uit het geheel van al de georganiseerden
de confessioneelen èn de „overigen" in een schema te
vatten.
Let men nu op allen, die tot eenige vakorganisatie behooren, dan wordt het beeld der percenten aldus:
1) Per 1 Jan. 1931 zijn trouwens de cijfers aldus: Modern 48.3;
R. K. 26.7; Chr. 14.3; Neutr. 7.1; Anarch. 3.6%. Dus weder een
vooruitgang voor de christelijken.
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1915

R.-Kath. 18.39
7.02
Christel.
Overigen 74.59

1920

22.99
11.87
65.14

1925

22.36
12.32
65.32

1930

24.72
12.98
62.30

Hieruit blijkt, dat de sympathie voor vakbeweging op
religieuse basis groeiende is ; de „overigen" immers, wat
ook hun karakter zij, zijn niet religieus gefundeerd en zij
gaan percentsgewijs terug.
Toen eenmaal de positief-protestanten waren begonnen,
gingen zij eerst met een sprong en toen gestadig voort. Ook
de Roomschen winnen.
34. De groote steden.
Het is wel bekend, dat in de ontwikkeling van het volksleven de groote steden een aparte en zeer belangrijke rol
spelen; zoodat wie invloed oefenen wil op de zedelijke en
geestelijke ontwikkeling van zijn volk, speciale aandacht
aan de groote steden geven moet.
Daar worden nieuwe gedachten geboren en nieuwe bewegingen gewekt ; vandaar sijpelt het door in het volksgeheel.
Ook voor de vakbeweging geldt dit.
Een speciale beschouwing van de cijfers in de groote
steden loont dan ook zeer de moeite.
Alleen moet hier vooraf op één punt wel speciaal worden
gelet.
'ren onzent heet een groote stad de stad, die meer heeft
dan 100.000 inwoners. Sinds niet al te langen tijd behooren
daartoe ook Haarlem en Groningen. Doch vele jaren lang
vielen er alleen vier onder: Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht.
De statistiek rekende dus slechts met deze vier en... doet.
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dit nog; volkomen verdedigbaar, wanneer het er om te doen
is, de grootheden zoo te kiezen, dat een vergelijking van
vroeger en later jaren mogelijk blijft.
Ook wij spreken hier dus enkel over de vier grootste.
Daarin woonde op 1 Januari 1930 van onze geheele bevolking 24.58%, dus omtrent één kwart. Het cijfer verschilt
weinig van dat in andere jaren.
Het percent der georganiseerden in de groote steden valt
daarmede echter niet samen. Het beeld is aldus :
1915
1920
1925
1930

41.79%
35.19%
33.26%
32.75%

Hieruit blijkt, dat het cijfer belangrijk ligt boven het gemiddelde cijfer, dat voor het gansche land geldt. Het organisatieleven is sterker ontwikkeld in de stad.
Er blijkt echter ook nog iets ; namelijk, dat gaande-weg
het verschil kleiner wordt tusschen groote stad en land.
Eerst 42 tegen 24 ; thans 33 tegen 24.
Tweeërlei oorzaak kan hier werken. Het organisatie-leven
kan almeer inheemsch worden buiten de groote stad ; dan
slinkt dus relatief het aandeel van de groote steden. Evenzeer mogelijk ware echter, dat de groote stad teruggaat,
dat des-organiseerende invloeden werken.
Het eerste van de twee is zeker waar. In het tijdvak van
ons onderzoek hebben kleine stad en platte land den noodzaak van organisatie steeds klaarder leeren zien ; daar
klommen de getallen.
Maar de andere mogelijkheid : de absolute teruggang der
groote stad?
Hier kan een ander schema gewenscht licht ons verschaffen.
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Wij geven namelijk voor elk der groote steden het aantal,
niet het percent en zien dan het volgende:
Jaar A'dam R'dam Haag Utrecht
51.908
20.051
8.273
14.786
1915
1920 108.400
49.900
20.400
36.100
1925
73.400
50.500
20.000
34.750
1930
84.550
57.950
39.300
22.700
Men ziet, behoudens een kleine uitzondering voor 1925.
drie der steden klimmen ; eerst met een sprong — in het
topjaar 1920 — daarna geleidelijk. Maar zij klimmen. Amsterdam echter daalt en is thans belangrijk achter bij het
topjaar, terwijl de andere er boven kwamen.
Zijn er in Amsterdam factoren aan het werk, die veel
ontbindender werken dan elders ?
De vraag is een afzonderlijk onderzoek waard, dat wij
echter in ons tegenwoordig verband niet voor één stad
kunnen instellen.
Wel echter moeten wij nog stilstaan bij een andere
vraag. Deze : hoeveel invloed elk der centralen oefent in
het land vergeleken met de groote steden.
Wanneer wij toch weten, welk percent van al zijn leden
elke groep heeft in de groote stad, dan leest men daaruit
gemakkelijk af, waar de eene, waar de andere wereldbeschouwing met name trek-kracht oefent.
Welnu : de vijf centralen besomden in de groote steden
het volgend percent van hun geheele aantal — voor 1915
en 1920 ontbreekt de opgave:
1930
1925
42
40
modern
anarch.
65
64
r. kath.
18
15
...
christel.
• ..... 32
29
neutr.
51
42
Christelijk Sociale Studiën. IV.

10
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Men ziet, dat allen — behalve de roomsch-katholieken —
boven en drie van de vier zelfs belangrijk boven het landsgemiddelde ad 24 % komen. Ook voor de gecentraliseerden
is dus in de groote stad het organisatie-leven beter ontwikkeld dan elders.
Wat de r.-katholieken aangaat : hun lage cijfer behoeft
niet te verbazen.
In onze groote steden maken zij ongeveer 17% van de
bevolking uit ; natuurlijk, dat zich dit ook in hun organisatie-leven weerspiegelt. Hun hoofdkracht ligt elders.
Dat de christelijken ondanks zoo veel ontbindende factoren in de groote stad er boven het gemiddelde staan, is een
bewijs van innerlijke werfkracht.
Het belangrijk hoog er cijfer van de andere drie vraagt
nog een afzonderlijke opmerking.
Dat de neutralen hoog staan, ligt zeker wel daaraan, dat
ambtenaren en beambten — hun voornaamste werfterrein
— voornamelijk in de groote steden een belangrijk aantal
halen. Ook de modernen vinden vooral in de groote steden
hun kracht.
En de anarchisten?
Van al hun leden woont slechts één derde buiten de vier
groote steden door het gansche land. Hier blijkt, dat zij geconcentreerd en gecentraliseerd werken. Hieruit volgt dus,
dat hun kleine cijfer voor het land -- wij wezen daarop
reeds — geenszins beantwoordt aan een kleinen invloed.
In de centra is hun invloed onvergelijkelijk veel grooter dan
hun landelijk percent vermoeden doet.
Dit een en ander volgt uit de cijfers, welk jaar men ook
neemt. Voor een vergelijking over enkele jaren onderling
ontbreekt thans nog de stof. Alleen kan men nu reeds
zeggen, dat de daling van het cijfer der neutralen wel daardoor zal veroorzaakt zijn, dat zij ook buiten de groote ste-
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den hun mannen steviger kunnen samenbrengen, waardoor
automatisch het percent dier steden zakt.
35. Nog drie groepen.
Sinds 1919 heeft de Statistiek het begrip „georganiseerde" uitgebreid en zich niet enkel meer bezig gehouden met
de loonarbeiders in stricten zin doch ook anderen binnen
den kring der bemoeienis getrokken.
Er wordt nu onderscheiden tusschen werklieden, administratief personeel (beide in particuliere bedrijven) èn
het overheidspersoneel.
Daaraan danken wij nog een paar interessante bijzonderheden.
Wij stellen eerst de vraag, hoevelen van het personeel
zich hebben georganiseerd en hoe het verloop is van de
cijfers.
De staat ziet er aldus uit:

werklieden
adm. en techn.
overheidspers.

1930
1925
1920
428.700 272.800 375.900
52.900 45.100 47.700
201.900 179.600 200.500

Hieruit blijkt, dat bij de gewone werklieden in het vrije
bedrijf het verloop het grootst is. Ook als er teruggang is
over de geheele linie, teert toch het administratief en
technisch personeel minder in ; terwijl het overheidspersoneel zijn cijfer herstelt, ondanks veel ontslag in de jaren
tusschen 1920 en 1930.
Hier is dus de trouw aan de organisatie-gedachte het
grootst.
Intusschen kunnen deze gegevens nog op andere wijze
worden tot uitdrukking gebracht en wel in percenten, om
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aan te geven, tot welk cijfer dan elk der drie groepen het
brengt.
Aldus:
1920
62.7
admin. en techn. 7.7
overheidspers.
29.6

1925
54.9
9.1
36.0

1930
60.2
7.6
32.2

100.0

100.0

100.0

werklieden

In de onderlinge verhouding der drie categorieën treedt
dus weinig verandering in.
De tweede vraag moet luiden, in hoeverre deze georganiseerden voelen voor aansluiting aan eenige centrale ; daargelaten nog, welke.
Weer zijn er interessante cijfers.
In percenten uitgedrukt hadden van al de georganiseerden bij een centrale zich aangesloten:

werklieden
adm. en techn.
overheidspers.

1920
95
59
52

1925
96
57
56

1930
98
61
57

Zeer opvallend is nu het omgekeerde van wat zooeven
bleek. Is de organisatietrouw bij de werklieden zwakker —
daar staat tegenover, dat zij veel meer gevoelen voor gecentraliseerd optreden.
Bij de beambten en met name bij de hoogere ambtenaren
speelt in de mindere centralisatie zeker ook het feit een
rol, dat meerderen van hen zich bij de bestaande centralen
slechts matig zouden thuis gevoelen.
Een derde vraag houdt zich bezig met de richtingen in
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de vakbeweging juist naar aanleiding van de driedeeling,
die wij thans behandelen.
In welke van de drie groepen oefent elk der richtingen
voornamelijk trekkracht ?
Het antwoord wordt gegeven in een schema, dat het
aantal leden per groep geeft op elke 100 leden der organisatie.
Aldus :
1920
modern
anarch.
r. kath.
christ.
neutr.
1925
modern

anarch.
r. kath.
christ.
neutr.
1930
modern

anarch.
r. kath.
christ.
neutr.

werkl. adm. pers. overh. pers.
20
77
3
11
0
89
12
6
82
19
73
8
50
17
33

70
85
77
68
20

5
0
5
8
26

25
15
18
24
54

74
72
82
71
18

4
1
3
6
28

22
27
15
23
54

Aanstonds ziet men, dat de ambtenaren -- zoowel bij het
vrije bedrijf als in overheidsdienst — voor een groot deel
nog immer de neutrale organisaties zoeken. Daarentegen
zoeken zij de anarchistische centrale veel minder ; de beambten in het vrije bedrijf doen het zelfs nauwlijks of niet.
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Ook de Modernen en de R.-Katholieken wortelen vooral
in den arbeiderskring. Bij de Christelijken is ten dezen de
toestand verhoudingsgewijs het meest bevredigend.
Intusschen is ook zóó nog niet alles gezegd.
Indien men immers de cijfers van 1920, 1925 en 1930
onderling vergelijkt, dan ontdekt men kleine verschuivingen
in elke richting. Doch bij de anarchisten een zeer belangrijke toename onder het overheidspersoneel.

TWEEDE AFDEELING:

PATROONS - ORGANISATIE IN NEDERLAND.

HOOFDSTUK X.
PATROONSORGANISATIE IN HET ALGEMEEN.

36. Haar wezen.
De vakbeweging der arbeiders vergt, zoo zij haar maatschappelijke taak vervullen zal, het bestaan van organisatie-leven aan de zijde der patroons.
Wij willen met dit te zeggen allerminst zeggen, dat
oorspronkelijk het wezen der patroonsorganisatie soortelijk
gelijk is aan dat der arbeidersbeweging. Men kent deze
veelvuldig gehoorde bewering, waaruit dan tevens allerlei
gevolgtrekking gemaakt wordt inzake het klassekarakter,
de noodzaak van organisatie naar apart beginsel ; en wat
dies meer zij 1 ) .
Doch de bewering is historisch gesproken ten eenenmale
onhoudbaar. Oorspronkelijk hebben de patroons-organisaties haar bestaan noch naast noch tegenover die der arbeiders, zijn ze noch aanvullings- noch afweer-instituut. Ze
zijn iets anders.
Men organiseert zich om gezamenlijk te kunnen werken
voor den bloei van het bedrijf, voor de verbetering van
economische en commercieele toestanden. Want de patroon
is naast werkgever ook industrieel 2) .
Men denke, wat Nederland betreft, aan de M a a t1) Zie dr C. A. VERRIJK STUART, Inleiding Statistiek.
Haarlem 1917, III bl. 440 vv. Eenigermate De organisatie van Werkgevers. Haag 1909; V bl. 66 v.v. Vgl. HERKNER, A r b e i t e rf r a g e 8 I S. 427 ff.
2) Aldus terecht dr ir. B. BiiLGER, Organisatorische Verhoudingen tusschen werkgevers en arbeiders.
Haarlem 1929, bl. 9.
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schappij van Nijverheid en Handel; opgericht
in 1777, toen er van arbeidersbeweging nog in geen enkel
opzicht sprake was.
Het ging en gaat haar om de vermeerdering van de
volkswelvaart ; zij let op wat die welvaart remmen of bevorderen kan ; zij denkt aan handel, aan landbouw, aan
industrie. Zij onderzoekt van uit dezen gezichtshoek de
sociaal-economische gebeurtenissen. Men kan zeker niet
zeggen, dat door haar het belang der ondernemers wordt
gezocht — onverschillig of men zich dit denkt in strijd met
of paralel aan dat der arbeiders. Men staat als groep niet
eenmaal naast, men staat zeker niet als zoodanig tegenover
de werknemers.
Straks echter zal de ontwikkeling der dingen de organisatie der patroons nopen, mede een ander karakter aan te
nemen en daardoor de paralel met de arbeidersorganisaties
nader bij te brengen.
Ook dan is gelijksoortigheid zonder meer nog niet aanwezig en dus de paralellie niet volkomen.
Maar het gaat in die richting.
Al dadelijk, wijl de economische en technische leiding
van een onderneming stuiten moet op sociale vragen ; d.i.
op vragen, waarin de arbeider als zoodanig en rechtstreeks
is betrokken. Scholing en rationalisatie, arbeidsduur en
loonsysteem zijn niet enkel economisch.
De tijd van het Herr-im-Hause-standpunt is onherroepelijk voorbij. Als de arbeidsvoorwaarden niet meer kunnen
worden afgesproken in de patriarchale sfeer van vroeger —
en de industrialisatie heeft dit volstrekt onmogelijk gemaakt -- dan moeten zij, zoo niet de wetgever alles zal
regelen, tot stand komen als vrucht van onderhandeling en
overleg. Doch dit onderstelt het bestaan der organisaties
aan beiden kant.
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Waar deze zijn gevormd, is de mogelijkheid gegeven van
de collectieve contracten — het onmisbaar instituut voor
een bevredigende regeling, beide formeel en materieel.
Daarachter rijst dan het begin op van een „bedrijfsorganisatie".
Met betrekking tot dit laatste onderwerp moet het de
aandacht treffen, dat de collectieve contracten nog slechts
zeer spaarzamelijk voeren in de richting van bedrijfsorganisatie. De cijfers immers bewijzen, dat slechts een klein
percent dier contracten wordt gesloten tusschen organisaties van arbeiders en organisaties van patroons. Voorshands
is aan patroonszij de niet de organisatie doch de individueele
werkgever partij 1) .
Maar de ontwikkeling zal zeker gaan — moet ter verkrijging van de gewenschte sociaal-economische structuur
ook gaan -- in de richting van het optreden der organisatie.
Langs dezen weg naderen de twee groepeeringen elkaar.
wij merkten intusschen reeds op, dat desondanks een
zekere ongelijkheid en onvergelijkbaarheid zal blijven bestaan.
Het verschil tusschen de beide groepen kan men reeds
dadelijk zoo benaderen, dat aan den kant der arbeiders het
overzicht gemakkelijker is.
'n Eenheid vormen zeker ook zij niet. Maar de geleding
ligt voor de hand.
Een dubbele geleding.
Eerst algemeene bond naast vakvereeniging. Anders uitgedrukt : stand-organisatie naast vak-organisatie.
De eerste heeft dan meer de algemeene scholing ten doel:

1) Zie Overzicht van den omvang enz. der collectieve arbeidsovereenkomsten. Uitgave Centr. Bur. Stat.
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geestelijk, zedelijk en sociaal. De laatste beoogt de vakactie in den breedsten zin.
In deze tweede groep vertoont zich dan de nieuwe splitsing ; in Nederland thans zelfs naar zes kanten. Wereldbeschouwing en sociaal-economische blik drijven hier de
arbeiders uiteen.
Ondanks deze splijtingen en versplinteringen echter is
men met het in kaart brengen der arbeidersgroepen spoedig gereed. Er zit overzicht in.
Anders bij de patroons.
Want al dadelijk geldt, dat de patroons in het industrieleven niet slechts in één kwaliteit optreedt.
Dit kan men wel van den arbeider zeggen. Zijn vak, zijn
technische bekwaamheid, zijn arbeidsvoorwaarden, zijn
geestelijke blik... het valt in één greep saam te vatten.
Anders de patroon.
Hij is de bedrijfsleider en behoeft als zoodanig practische
kennis en voorlichting. Hij is ondernemer, die op de cornmercieele zij de der zaken regelmatig letten moet. Hij is
patroon en heeft als zoodanig met de arbeiders rechtstreeks
te maken.
Om het te zeggen met weinig woorden : bij den patroon
werken de voorlichting, de commercieele, de sociale belangen.
Dat zou zelfs aan drieërlei patroons-organisatie het aanzijn kunnen geven.
Het o v e r z i c h t, door de afdeeling Handel en Nijverheid van het Departement in 1929 gepubliceerd inzake de
Handels- en Nijverheidsvereenigingen in Nederland geeft
ten dezen reeds een indruk. Er worden 530 vereenigingen
opgesomd ; daarna weder gerubriceerd naar de bedrijven.
Doch nu is men er nog niet. In deze opsomming der bedrijven zou uiteraard moeten warden gesplitst : de landbouw
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apart, de handel apart, de industrie apart. Bovendien voor
handel en industrie nog weder de onderscheiding tusschen
grootbedrijf en middenbedrijf ; tusschen industrie en
middenstand.
Aan patroonszijde blijft de overzichtelijkheid minder
goed te bereiken.
37. Het schema.
Wij benaderen die overzichtelijkheid echter op deze wijze.
Ten eerste letten wij alleen op de centrale lichamen; de
tallooze kleinere groepen in plaats of gewest verwaarloozen
wij, alleen het centraal-georganiseerde heeft de aandacht.
Ten tweede aanvaarden wij de zoo pas genoemde splitsing : industrieelen, middenstanders, boeren; al is het juist,
dat tusschen industrieelen en middenstanders de grens
steeds ietwat willekeurig moet worden getrokken.
Een overzichtelijke drie-deeling is dan toch verkregen.
Maar nu zijn wij weder te eenvoudig.
Want nog een splitsing is opgetreden ; immers die naar
de wereldbeschouwing. Hetzelfde heeft zich voorgedaan bij
de arbeiders. Maar nog eenmaal moet aangewezen worden,
dat de gevallen niet zonder meer gelijkstaan.
Bij de arbeiders is alles dood-eenvoudig.
Op het vasteland van Europa is te onzaliger ure de arbeidersbeweging met het socialisme verbonden, hoewel die
twee elkanders tegenvoeter zijn; het verband werd zoo
innig, dat de arbeiders-organisatie haar karakter bepaald
zag niet door haar eigen wezen maar door het haar vreemde
socialisme. En in dit socialisme dan weder met name de
wereldbeschouwing, die voert tot de klassenstrij dleer.
Toen was aparte arbeidersbeweging gebiedend noodzakelijk geworden ; niet slechts sociaal-economisch maar vooral
ook geestelijk en principieel.
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Zulk een algemeen gebeuren heeft binnen de wereld der
patroons-organisatie niet plaats gehad; dus staat de zaak
daar anders.
Er zijn ongetwijfeld klassenstrijders ook onder de patroons, individueel ; zij het, dat dit standpunt voortdurend
zeldzamer wordt 1 ) . Er kan in een bepaalde organisatie een
klassenstrijd-geest heerschen. Dat dan de christenen zich
terugtrekken en bouwen aan een nieuwen eigen kring dat spreekt zonder meer van zelf.
Doch het verschijnsel is dan niet generaal, zooals in de
arbeiderswereld.
Ook andere redenen van principieelen aard kunnen patroons tot eigen organisatie nopen.
Wij spraken reeds van de economische en sociale problemen, die zich opdoen bij de bedrijfsleiding : zal daar het
financieele en economische zonder meer den doorslag geven
bf zal in den arbeider de mensch met menschenwaarde,
menschenrecht, menschenplicht worden geëerd ? Wij spraken van het „Herr-im-Hause"-standpunt, dat in wel zeer
krassen vorm nu en dan door patroons is ingenomen. Zal
een organisatie dit aanvaarden bf zal zij den arbeider van
goeder harte toekennen een recht op overleg, al weder
omdat hij mensch is ?
Naast deze algemeene punten zijn er bijzonderheden.
Het is toch mogelijk, dat op een bepaald oogenblik voor
een bepaald geval de vereeniging in haar meerderheid
handelen wil, zooals het de christenen niet kunnen of
mogen.
Denk aan allerlei, dat in verband kan staan met Zondags1 ) Omdat het nog niet uitgestorven is, zal men goed doen, zich de,
uitingen regelmatig te herinneren. Zie HERKNER, A r b e i t e rf r a ge s I S. 427 ff.; G. SCHMOLLER, S 0 Z. Fr a g e. München 1918,
S. 497.
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arbeid. Denk aan een bepaling, waardoor de arbeider zou
worden verplicht tegen zijn wil bij een anderen patroon te
gaan werken. Denk aan een reglement, dat alle aangesloten
patroons zou verplichten om een uitsluiting af te kondigen,
als op één onderneming een werkstaking uitbreekt ; zonder
onderzoek derhalve aan wiens zijde het gelijk is bij dit
conflict 1).
Er ware meer te noemen.
Als in dergelijke gevallen het den christenen niet gelukt
om de organisatie vóór den zuiveren weg te doen kiezen,
dan moeten zij uittreden en wordt de vorming van eigen
organisatie eisch.
Alles is intusschen met dit een en ander nog niet gezegd.
De christenen kunnen hun eigen organisatie bovendien zoeken om een algemeen-principieele en om een practischpolitieke reden.
De algemeen principieele is deze, dat de christenen zich
onderling willen bezinnen op hun taak in het maatschappelijk leven, geheel afgezien van de vraag, hoe de overigen
zich in de organisatie gedragen. Daartoe behoeven zij dan
een eigen kring; wat echter b.v. niet behoeft in te sluiten,
dat men ophoudt tevens lid te wezen van de algemeene
organisatie.
De practisch-politieke reden ligt dáár, dat in latere jaren
de overheid al meer overging tot het instellen van vertegenwoordigende lichamen op het terrein van handel, nijverheid,
landbouw en dat zij daarbij opzettelijk rekening hield met
de onderscheiden geestesrichtingen. Toen was het dus voor
elke richting zaak, dat zij vindbaar was en een adres had,
d.i. dat zij was georganiseerd.
1 ) Zie Soc. Weekblad 13 Febr. 1909 over art. 65 Statuten van de
Fabrikantenvereeniging in Twenthe.
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Het is vooral aan een der beide laatste drijfveeren, dat
men denken moet ter verklaring van het feit, dat zoowel
roomsch-katholieken als protestantsch-christelijken zich
naast de algemeene werkgevers-organisatie in eigen kring
begonnen te vereenigen.
Nu dit eenmaal is geschied, laat ondanks de aanvankelijke
verwarring zich toch een helder schema ontwerpen.
Alleen de centralen.
Daarbij industriealen, middenstanders en boeren afzonderlij k.
En voor dezen telkens de neutrale, de roomsche, de christelijke kring.
Derhalve valt in negen deelen onze schets uiteen 1 ) .
Het is intusschen hier de plaats om aan te teekenen, dat
ons sociaal-economisch leven, voor zooveel het de werkgevers aangaat, niet enkel dit beeld van verbrokkeling vertoont. Zoowel officieus als officieel is samenwerking tot
stand gekomen.
Officieus.
De drie roomsche organisaties ontmoeten elkaar in den
„Raad van Overleg", waarvan ook de arbeiderscentrale deel
uitmaakt. De drie protestantsche kringen zijn in de Federatie „Boaz" verbonden. Voor de beide confessies bestaat dus
een zeker verband tusschen de organisatie op het geheele
driedeelige terrein van het economisch leven.
Voor de neutralen ontbreekt dit, voor zoover ons is bekend geworden.
De industriëelen van drieërlei kleur ontmoeten elkaar
sinds 1921 in den „Kring van Werkgevers-centralen". Het1 ) Voor het geheel der bestaande organisaties zie het Overzicht
Departement, genoemd boven bl. 156 ; BflLGER, a.w. bl. 21-24. Voor
vroeger De organisatie der werkgevers V bl. 63 v.v.
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zelfde geschiedt in de af deeling „Nederland" der Internationale organisatie van industrieele werkgevers 1 ) .
Sinds 1922 ontmoeten nu en dan de drie boeren-organisaties elkander voor onderling overleg. Zij maken voorts alle
drie deel uit van de Internationale Organisatie van Landbouw-werkgevers.
Voor den middenstand is een landelijke „Commissie van
Overleg" gevormd; bovendien bestaat een regeling voor
de plaatselijke samenwerking 2 ) .
Officieel.
In 1919 werd het bestaan erkend van den Nijverheidsraad, waarin de drie industriëele organisaties zitting hebben 3 ). Hetzelfde geschiedde met den Middenstandsraad,
gevormd uit de drie middenstandsorganisaties 4 ) . Voor de
boeren ontbreekt een dergelijke kring 5 ) .
Evenmin is de regeering in staat met de gezamenlijke
organisaties inzake het economische leven van Nederland
zich in verbinding te stellen.
Wel is dit gansche economische leven sociaal gesproken
samengevat in den Hoogen Raad van Arbeid, waar o.a. de
negen aangeduide groepen samenwerken; natuurlijk vinden
daar eveneens de arbeiderscentralen haar plaats.
1) Deze twee vallen practisch samen. Hun doel is: de behandeling
van de sociale vragen, o.a. in verband met de werkzaamheden van
het Arbeidsbureau te Genève.
2) Zie Maandschrift Centr. Bur. 1931, bl. 998.
3) Zie Kon. Besl. van 4 Sept. 1919, no 49.
4) Zie Kon. Besl. van 4 Sept. 1919, no 50 en 6 Aug. 1931, no. 27.
5) Over de vraag, of de vorming van een vaste commissie uit de
groote boerenorganisaties gewenscht is, werd o.a. in Mei en Nov.
1926 in de stukken en in de Kamer gesproken. Men zie de begrooting
van Binneni. Zaken en Landbouw 1927 ad art. 72 en Handelingen
19 Nov. 1926, bl. 651.
Christelijk Sociale Studiën. IV.
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HOOFDSTUK XI.
DE WERKGEVERS.

38. Het Verbond van Nederlandsche
Werkgevers.
De mannen van industrie en handel, voor zooveel zij
niet tot den middenstand behooren en voor zooveel zij niet
een confessioneelen grondslag voor hun organisatie hebben
begeerd, zijn ten onzent in twee centralen saamgebracht:
het Verbond èn Centraal Overleg.
Het eerste is volgens de groepeering van Wager „getuigend" 1 ) ; het tweede onderhandelt en kan desnoods tot
strij d-organisatie worden. Om termen te gebruiken, die
niet geheel den toestand dekken en die toch wel klaarder
zijn, omdat ze sinds jaren in het organisatie-leven burgerrecht hebben zoowel bij patroons als bij arbeiders : het
„Verbond" is meer standsorganisatie, „Overleg" meer vakorganisatie.
Het eerste werkt in zijn tegenwoordigen opbouw sinds
1 Januari 1926.
Het is ontstaan door fusie van drie kringen.
a. De „Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers",
opgericht in 1899 ; vooral de grootwerkgevers omvattend.
In 1924 gaf zij in haar Gedenkboek een overzicht van haar
werk gedurende een kwart eeuw 2) .
1) Zie BóLGER, a.w. bl. 15.
2) Haar orgaan was De Werkgever.
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b. Het „Verbond van Nederlandsche Fabrikanten-Vereenigingen", gevormd in 1917 ; vooral de werkgevers uit
de middelbedrijven waren hier vereenigd.
c. Het „Centraal Industrieel Verbond", sinds 1920;
nauw verwant aan de „Vereeniging" 1 ) . Met name beoogend de behartiging van de belangen der aangeslotenen
op handelsgebied.
Het bestaan dezer drie kringen gaf uiteraard menig bezwaar ; zoodat de gedachte aan fusie meermalen opkwam.
Maar zij was slechts moeizaam te verwezenlijken. Verschil
tusschen de mentaliteit van de groot-werkgevers en die
uit de middelbedrijven ; de meer sociale wil der eersten
tegenover menige reactionaire gezindheid bij de laatsten ;
scherp verschil inzake de handelspolitiek, waar de grootwerkgevers krachtig den vrijhandel voorstonden, de overigen aarzelden of om bescherming vroegen — reeds redenen
genoeg om de fusioneering niet snel te doen verloopen.
Maar ten slotte kreeg zij haar beslag.
Bij Kon. Besluit van 21 December 1925 werden de statuten goedgekeurd van het V e r b o n d van Ne de rlandsche Werkgevers. 1 Januari 1926 trad het
in werking. Op 4 Februari d.a.v. verscheen het eerste nummer van zijn orgaan 2).
Zijn Jaarverslagen verhalen van het telkens verrichte
werk.
Men kan zeggen, dat zijn doel is om economisch, sociaal
en politiek — niet bedoeld als partijpolitiek maar als :
lettend op wetgeving en bestuur — op te treden in het
belang van zijn leden maar evenzeer van de Nederlandsche
industrie.
Ook hier was De Werkgever orgaan.
2) Namelijk De Nederlandsche Werkgever.

1)

164
Het vereenigt daartoe : a. vereenigingen, d.i., bonden
van werkgevers ; b. individueele leden, d.i. afzonderlijke
ondernemingen. Op 1 Juli 1931 werkten aldus tezamen 53
vereenigingen met omtrent 1280 leden, voorts 463 individueele leden, zoodat het Verbond toen ongeveer 1525
adhaerenten telde 1) .
De sociaal-economische overtuiging dezer organisatie
spreekt uit art. 3 der Statuten, volgens hetwelk het Verbond het standpunt inneemt, dat :
a. een gezonde ontwikkeling van de Nederlandsche nijverheid
alleen dan mogelijk is, indien haar de daartoe onmisbare vrijheid van beweging wordt gelaten;
b. bij de wetgeving het beginsel moet voorzitten, dat het
particulier initiatief moet worden gesteund en ontwikkeld;
c. bij de wetgeving ernstig rekening moet worden gehouden
met de financieele draagkracht der nijverheid;
d. de belangen van de werkgevers en van de werknemers
zooveel mogelijk in overeenstemming met elkander moeten worden behartigd.

De laatste alinea verwerpt nadrukkelijk den klassenstrij d.
De proef daaromtrent kan niet worden geleverd op het
practisch terrein van de behandeling der arbeidsvoorwaarden, omdat het Verbond dit terrein welbewust aan „Centraal Overleg" overlaat. Doch wat bedoeld wordt, bleek
niettemin zeer duidelijk, toen het Verbond op 6 Januari
1928 de vakcentralen der arbeiders van modern, roomsch,
christelijk en neutraal cachet uitnoodigde om te komen tot
1) Zie Vijfde Verslag van het Verbond ; 1931. Het aantal adhaerenten bedraagt ongeveer 1750; doch daarbij worden eenigen dubbel
geteld, zoodat 1525 het zuiverder getal geeft.
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een samenspreking over punten, die zoowel werkgevers als
werknemers aangaan 9. De gedachtenwisseling heeft een
aanvang genomen, zij het dat de ronde tafel een iets ander
beeld vertoont dan eerst beoogd was 2 ) .
Bij hetgeen de afgedrukte alinea's bevatten treft het
wel, dat een positie-nemen inzake den vrijhandel nu ontbreekt ; wij herinnerden er reeds aan, dat de „Vereeniging"
zich wel had uitgesproken.
Naast het sociaal-economisch gebied ligt het terrein van
partij-politiek en van godsdienst.
In het reeds genoemd artikel 3 zeggen daarvan de Statuten, dat het Verbond handelt
met eerbiediging van politieke of godsdienstige opvattingen.

Bedoeling en begeerte is dus, om op beide terreinen
zuiver neutraal te zijn. Dat dit gelukt, zou kunnen worden
afgeleid uit het feit, dat zoowel roomsch-katholieke als
orthodox-protestantsche werkgevers lid en bestuurslid
zijn, dat zij het rustig bleven. 'n Twijfel kon worden gewekt; althans op het ééne terrein, dat der politiek ; door
de uiting van dr. B6lger, die het weten kan:
de neutrale werkgevers-organisatie, die ongetwijfeld op politiek gebied het dichtst staat bij de vertegenwoordigers der
liberale beginselen... 3 ) .

De geheele vraag, die wij opwerpen, is overigens van
1) Zie de Nederl. Werkgever 1928, bl. 19. In dit verband is van
gewicht de rede van den voorzitter ir Kalff op de jaarvergadering
van 18-19 Sept. 1930; zie de dagbladen.
2) De neutralen ontbreken op nadrukkelijken eisch der modernen.
3) Zie BóLGER, a.w. bl. 416. -- Een weinig gelukkige uiting van mr
Aug. Philips als voorzitter in zijn rede van 6 September 1929 droeg
een individueel karakter en zegt voor het Verbond als zoodanig niets.
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uitsluitend-internen aard. Want : of er in de gestie van het
Verbond in politieke of religieuse zaken een reden zou
kunnen liggen voor werkgevers van andere politieke of
andere religieuse overtuiging om tot formatie op eigen
grondslag over te gaan — dit is zelfs geen academische
kwestie ; immers confessioneele patroons-organisaties bestaan reeds. Voor de protestanten sinds 1891 ; voor de
roomschen sinds 1915. Aan haar ontstaan is het Verbond
dus vreemd, dat immers later werd gevormd. Dat het vrijhandelsstandpunt der vroegere „Vereeniging" aan het ontstaan der roomsche formatie niet vreemd is, zal overigens
later nog blijken.
Reeds hebben wij naast het „Verbond" genoemd C e ntraal Overleg in arbeidszaken.
Dit werkt sinds 9 Januari 1920. Het is een federatie van
patroons-vak-organisaties en in zooverre dus het zuiver
tegenbeeld van de vakcentralen der arbeiders.
Orgaan en jaarverslag ontbreken ; in zijn verslag vermeldt echter het „Verbond" regelmatig bestaan en werking van dezen kring.
Men leide hieruit overigens niet af, dat we feitelijk met
twee verschijningsvormen van één groep te doen hebben.
Zoo is het niet bedoeld en zoo ware het ook niet juist ;
gelijk reeds hieruit blijken moge, dat het „Verbond" zetelt
in den Haag, terwijl „Overleg" te Haarlem is gevestigd.
39. R.-K. Patroonsorganisatie.
Het heeft zeer lang geduurd, eer de Roomsche werkgevers zich als zoodanig organiseerden.
Men kan ver teruggaan in de geschiedenis der laatste
jaren, eer men den aanvang vindt; doch de lange geschiedenis is een verhaal van veel moeiten èn van de noodzaak,
dat enkelen met taai volharden vasthielden ; totdat in
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1915 de vaste vorm was gevonden en de bloei begon 9.
Reeds twintig jaar vroeger was een „gildenbond" gesticht te Amsterdam, die echter straks weer teniet ging.
In 1893 had de R.K. Volksbond reeds een „patroonsorganisatie" gesticht ; zonder succes 2 ) . Men beproefde in
Brabant en Limburg de werkgevers te vereenigen ; nu eens
in een algemeenen kring, die allerlei vakken omvatte, dan
weder in vak-organisaties, die telkens één bedrijf organiseerden. Maar de resultaten bleven gering.
En boven den Moerdijk werd nauwlijks een enkel aanknoopingspunt gevonden.
Wat is de oorzaak va dit weinig slagen?
Meer dan één oorzaak is te noemen.
Natuurlijk speelt ook hier een rol, wat overal zich voordoet, waar het over patroonsorganisatie gaat : tegenover
de organisatie-idee staan de patroons veel achterlijker dan
de arbeiders. Slechts langzaam-aan overwonnen de meesten
hun individualisme.
Overwonnen de patroons den tegenzin tegen organisatie,
dan voelden ook de roomsche zich tot de neutrale kringen
getrokken. Dáár vond men de collega's, dáár dezelfde vragen en belangen en moeilijkheden. De gedachte aan een
eigen organisatie van roomsche werkgevers was zeer impopulair.
1) Zie het Eerste Jaarboek der Algemeene R. K. Werkgeversvereeniging; De R. K. Werkgever van 23 September 1925 en van
21 November 1930, lustrum-nummers bij het tien- en vijftien-jarig
bestaan. Voorts de gedenknummers der r. k. bladen; o.a. De Tijd
van 28 September 1925. Eindelijk de kroniek over vijftien jaar in
het Zesde Jaarboek bl. 9-96.
2) De oprichting werd 5 November 1893 door den voorzitter der
Jaarvergadering van den R. K. Volksbond meegedeeld ; zij was
zeker een gevolg van het Volksbond-congres in 1893; zie boven
bl. 113.
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Toen in 1911 het Patroonblad begon te werken voor het
driedubbel program : organisatie — vakorganisatie -roomsche organisatie... zag het straks in zóóver zijn streven bekroond, dat men hier en daar bereid was tot een
roomschen kring toe te treden, zoo men slechts ook — en
lid kon blijven van een neutralen kring.
vooral
De volgende stap was : dat men voor roomsche organisatie ging gevoelen ; maar dan niet voor een eigenlijke vakvereeniging.
En op 2 September 1915 werd de A 1 g e m e e n e R. K.
Werkgevers Vereeniging gesticht).
Eén doel was daarmede bereikt.
Doch slechts één.
De stands-vereeniging was er nu ; de vakvereeniging
ontbrak nog steeds.
Allerlei werkt dan ook samen, om de stands-organisatie
eerder populair te doen zijn.
Reeds iets uitwendigs werkt.
In menigen tak van industrie is het aantal roomsche
patroons zóó gering, dat een vakgroep van eenige beteekenis of invloed zelfs niet zou kunnen gevormd worden. Maar
voor aansluiting aan een geestverwanten kring, die niet
de vakbelangen behartigt, is er dan niettemin plaats.
Bovendien denke men aan factoren van meer inwendige
waarde. Het zoeken van sociale scholing kan sympathie
vinden bij wie voor practische toepassing nog niet voelt,
nog niet gerijpt is. Studie blijft gespeend van de harde,
scherpe kanten, die de vakactie somwijlen met zich brengt.
Dat voor een principieele onderzoeking men als geestverwant bijeen moet zijn, laat zich veel eerder waar maken dan
1) Zie L. VAN AKEN in de R. K. Werkgever 1930, bl. 553 v., over
de moeilijkheden, die men moest overwinnen.
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dat dit voor de practijk van het bedrijfsleven onontbeerlijk is.
Men kan nog meer elementen aanwijzen.
Toch — aan den anderen kant -- werkt de actie door,
als eens de stands-groepeering op principieelen grondslag
aanvaard is.
En het valt niet te verwonderen, dat in Januari 1919
het Roomsch-katholiek Verbond van Werkgevers-Vakvereenigingen is tot stand gekomen.
Sinds staan de beide groepen naast elkaar.
Meteen zij hier een derde groep vermeld van ietwat ander
karakter: de Vereeniging van toekomstige
Katholieke Werkgevers.
De jonge mannen, die hier sinds Mei 1926 een middelpunt vinden en die thans over het gansche land in vier
kringen zijn georganiseerd, bereiden zich met enthousiasme voor op hun komende taak. Vergaderingen, lezingen,
besprekingen moeten hun verheldering brengen van inzicht: zij willen sociaal wezen, den nieuwen tijd verstaan
en daartoe zich onderling bekwamen, elkander aanvuren.
Eigen roomsche organisatie derhalve allerwege.
Waarom?
Het orgaan noemt twee rustige redenen; één practisch,
één principieel 1 ) .
Ziehier de practische reden : de Vereeniging van Ned.
Werkgevers had toentertijd nog de vrijhandels-clausule
in haar statuten opgenomen, die voor de meeste Limburgsche en Brabantsche industrieën een beletsel was geweest
voor toetreding. Er lag dus in de Katholieke deelen des
lands een groot terrein braak. Deze gunstige omstandig1)

Zie de R. K. Werkgeroer van 23 Sept. 1925.
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heid heeft ongetwijfeld de levenskansen der jonge roomsche werkgevers-vereeniging sterk vergroot.
Principiëel geldt : dat in de bestaande vereenigingen —
naast al het goede dat zij verrichtten — het gemis gevoeld
werd van de toepassing der Christelijke d.w.z. Katholieke
beginselen, die elk roomsch-katholiek — ook in het vereenigingsleven — tot richtsnoer dient te nemen.
Slechts materieele belangen vonden er behandeling; en
begrijpelijk is het, dat men zich op den duur onbehaaglijk
ging gevoelen in een milieu waar „met de overtuiging van
den katholieken werkgever bij het voeren van bepaalde
acties niet altijd voldoende rekening werd of kon worden
gehouden" 1 ). Men voelde er zich niet thuis. Als goede
Katholieken gevoelde men, dat er naast de behartiging van
stoffelijke belangen nog andere gevoelens te bevredigen
waren. En meermalen maakte deze aangelegenheid een
onderwerp uit van de gesprekken, die in kleiner kring gevoerd werden.
Naast deze sobere uiteenzetting staat een betoog van
ietwat ander karakter, dat door het Eerste Jaarboek werd
gebracht.
Voor de roomsche arbeiders — zoo heet het daar ongeveer — werd aparte organisatie bepleit om den fatalen
geest van het socialisme in de moderne vakbeweging. Voor
de roomsche patroons gold hetzelfde, maar dan vanwege
den liberalen geest.
Wat zegt dit liberalisme op economisch terrein?
Het doet de patroons het „Herren"-standpunt innemen,
dat van overleg met arbeiders niet weten wil. Het prijst
de drijvende krachten van concurrentie en eigenbelang.
Het roemt in de vrijheid.
1)

Aldus het genoemde orgaan.
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Daartegenover pleiten de roomsch-voelende patroons
vóór overleg en vóór medezeggenschap over en weer. Zij
weigeren inzake de arbeidsvoorwaarden — met name het
loon — uitsluitend de wet van vraag en aanbod te aanvaarden, doch laten hier ook het woord aan de moreele machten
van rechtvaardigheid en naastenliefde. Zij komen met name
op voor het goed recht van gezinsloon en kindertoeslag.
Dus staan liberale en roomsche bedrijfsleiding tegenover
elkaar. Zooals de aartsbisschop van Utrecht het uitdrukt 1 ) : de liberale stelsels, systemen en practijken moeten vervangen worden door de roomsch-katholieke der
Encyclieken.
En stap voor stap leerden de patroons dit inzien en leerden
zij daarvan de consequentie aanvaarden : eigen organisatie !
Van grooten invloed was de houding der bisschoppen,
die stevig het parool vasthielden : Roomsche arbeiders in
Roomsche organisaties 2 ) . En die al klaarder uitspraken,
dat voor patroons dezelfde regel geldt. Eerst zóó, dat men
zich roomsch-katholiek moet organiseeren 3 ) . Dan z(5ó, dat
het lidmaatschap van neutrale werkgevers-organisaties 4)
wordt verboden 5 ). De sanctie op dit verbod luidt aldus S ) :
Zij, die lid zijn van liberale of z.g. neutrale vak- en standsorganisaties, mogen niet worden toegelaten tot of deel uit1) In de R. K. Werkgever 1930, bl. 552.
2) Zie boven bl. 120 T.V.
3) Zie Bisschoppelijke voorschriften en andere officieele stukken
betreffende R. K. sociale vereenigingen in het Bisdom Haarlem
1920; bl. 24, 25.
4) Voor Middenstanders en Landbouwers geldt dezelfde regel;
zie Besluit in noot 5. Het verbod geldt echter niet voor zuivereconomische organisaties; zie R.K. Werkgever 1931, bl. 35.
5) Zie Acta et Statuta Synodi Harlemensis 1929, appendix 3.
6) De sanctie op het gelijke verbod voor de arbeiders is veel
scherper; zie boven bl. 122.
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maken van onze katholieke kerk- of armbesturen, of bestuursfuncties vervullen in andere charitatieve of zuiver godsdienstige
vereenigingen.

De houding, die de Roomsche arbeiders in November
1918 hebben aangenomen, deed overigens in breeden kring
de sympathie groeien voor hen, hun speciale organisatie,
hun eigen beginsel.
En zoo won de gedachte : „Roomschen in Roomsche kringen" al meer veld.
Het kan echter moeilijk worden volgehouden, dat de geschiedenis stof heeft aangedragen om de tegenstelling:
roomsch-liberaal te doen aanvaarden als de meest dringende reden tot formeeren van eigen kring. Het rustig
argument inzake de handelspolitiek en dat inzake de behoefte om in eigen kring op eigen geestelijk bezit zich te
bezinnen, staan sterker in de historie.
Wat toch is het geval?
Geheel afgezien van de vraag, of het „liberale" standpunt boven zuiver weergegeven werd — op twee beslissende momenten bleek van het tegendeel dier „liberale"
gezindheid weinig.
Eerst in November 1922.
In den wirwar der revolutie was het Paasch-manifest
der gansche roomsch-katholieke sociale beweging verschenen, op 16 April 1919. Drie dagen later werd de Centrale
Raad van Bedrijven gevormd als grootsche belichaming
van het beginsel der solidariteit. Ook de industrieele werkgevers waren partij. Doch spoedig bleek van misverstand,
door overhaasting veroorzaakt ; van botsing, door gebrek
aan eenheid van overtuiging. Na veel moeilijk streven ter
weerszijden verlieten de industrieelen den Centralen Raad
in November 1922.
Wij spreken geen enkel oordeel uit; wij zoeken niet naar
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den „schuldige". Maar het verloop dezer gansche zaak
maakt de principieele tegenstelling : liberaal-roomsch niet
evident. Wij moeten overigens hier aanteekenen, dat onmiddellijk na het uittreden uit den Centralen Raad de Vereeniging naar middelen heeft gezocht om toch tot samenwerking te komen. En bovendien, dat straks de „Raad van
Overleg" tot stand kwam, saamgesteld uit de vier standsorganisaties der industrieelen, middenstanders, boeren en
arbeiders.
Hetzelfde zeggen wij — al weder constateerend zonder
te oordeelen — van hetgeen in Maart 1927 geschiedde.
Toen verscheen het boekwerk Om Waarheid en Recht,
uitgegeven door het r.k. Werkliedenverbond in Nederland
en behelzend aanval, verweer en repliek betreffende de
verhoudingen tusschen r.k. werkgevers en arbeiders en
r.k. organisaties van werkgevers en arbeiders, speciaal in
het Zuiden van het land 1}.
Wij denken er niet aan, te beslissen aan welke zij de het
gelijk was ; het zou ons trouwens weinig passen, omdat in
diergelijken strijd het eigenlijk-beslissende datgene is, wat
aan geen buitenstaanders kan bekend zijn. Hier werkt veel
meer en gansch iets anders dan een bundel losse „feiten".
Maar de gebeurtenis verzwakt wel den klem van het betoog, dat de roomsche werkgevers aparte organisatie behoefden omdat het economisch liberalisme vierkant tegenover de roomsche bedrijfsleiding staat.
Wat intusschen ook de oorzaak zij geweest, dat men in
1915 en 1919 op eigen principieele basis bouwen ging —
de organisaties ontstonden, zij handhaafden zich en zij
oefenden bij toeneming invloed. Zij bewezen trouwens reeds

1)

Daarover boven, bl. 129.
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in haar Statuten, hoe verdedigbaar haar aparte organisatie is.
Wij denken aan de omschrijving van doel en van middel
door de Werkgevers-vereeniging in de artikelen 3 en 4:
De vereeniging stelt zich ten doel, met inachtneming van de
beginselen der Katholieke geloof s- en zedenleer, de godsdienstige, zedelijke en sociaal-economische belangen van den werkgeversstand in het algemeen en de belangen der haar vormende
organisaties en harer leden in het bijzonder te behartigen, in
zooverre de zorg voor deze belangen niet geacht wordt te behooren tot de taak van die organisaties.
De vereeniging wil aan haar doel beantwoorden door:
a. te bevorderen de deelname aan godsdienstige vereenigingen en geestelijke oefeningen, enz.

Het Verbond der Vakvereenigingen noemt onder de
middelen in art. 3 met name :
d. het bewaren en bevorderen van de goede verstandhouding
tusschen werkgevers en werknemers, in het bijzonder door het
stichten van bedrijfsraden.

Deze bepalingen teekenen de bedoeling met voldoende
klaarheid. En de vermelding van het religieuze element is
— althans voor een stand s-organisatie — fundeering
genoeg voor het zoeken van een eigen kring.
Men merke overigens op, dat de handelspolitiek in de
Statuten niet wordt genoemd ; dat dus van een beslissing
in een of andere richting zeker geen sprake is. Het in 1927
gehouden „Economisch Urgentie Congres" liet overigens
geen twijfel omtrent hetgeen deze kring inzake de handelspolitiek wenscht 1 ) . Evenmin als het in 1930 gehouden
„Economisch Crisis Congres" 2) .
1) Zie het verslag in de R. K. Werkgever van 21 September 1927.
2) Zie aldaar nummer van 12 December 1930.
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Inzake het organisatie-leven in deze kringen is nog het
volgende te vermelden.
De Algemeene Roomsch-Katholieke
Werkgever s-Vereeni gin g, de standsorganisatie
derhalve, is gevormd in 1915 uit allerlei ondernemingen
door het geheele land. In 1923 werd de groepeering naar
bisdommen ingevoerd, zoodat sindsdien de Vereeniging een
federatie is van vijf diocesane standsorganisaties. Het aantal ondernemingen, dat bij elk dier groepen aangesloten is,
wordt in de jaarverslagen niet vermeld.
Het orgaan is De R.-K. Werkgever, een weekblad.
De jaarverslagen worden uitgegeven in een Jaarboek;
het zesde bevat o.a. het jaarverslag over 1929-1930.
Dat de Vereeniging lid is van de onderscheiden officieele
en semi-officieele lichamen, die daarvoor in aanmerking
komen en die vroeger reeds werden vermeld, spreekt van
zelf.
Het Verbond van Roomsch-Katholieke
Werkgevers Vakvereenigingen bestaat uit
landelijke Vereenigingen of Bonden van bedrijven op het
terrein van landbouw, handel en nijverheid.
Het werkt sinds 1919 ; orgaan is ook hier de R.-K. Werkgever.
In Mei 1930 is bovendien een R. K. Algemeene
Werkgevers-Vak-Vereeniging in het leven geroepen, waarbij zich ondernemingen kunnen aansluiten, die
met eigen bedrijfsgenooten geen vakvereeniging kunnen
vormen, omdat het aantal roomsche ondernemingen in dien
bedrijfstak te klein is. Hier omvat dus de „Vak"-vereeniging allerlei verschillende vakken 1 ) .
Natuurlijk, dat de bedoelde Vereenigingen en Bonden
1)

Zie de

R. K. Werkgever

1930, bi. 235, 272 v., 579.
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roomsch-katholiek moeten zijn. Opvallend is echter, dat in
dezen kring de Landbouw wordt genoemd hoewel er een
afzonderlijke Boeren-organisatie bestaat. En opmerkenswaard is, dat de Statuten ook plaats inruimen voor nietkatholieke vereenigingen van werkgevers en voorn zoodanige bedrijven, wanneer aldaar een groot gedeelte van
het werknemers-personeel roomsch-katholiek is. Zij kunnen
dan als hospitant-leden worden erkend.
Ten slotte worde aangeteekend, dat in November 1930
een Internationale werd gesticht.
40. De christelijke werkgevers.
Het is opmerkelijk, dat in christelijken kring de gedachte
zoowel aan organisatie der patroons als aan confessioneele
basis opgekomen is vele jaren, vóórdat men aan een dier
beide onderwerpen, ook aan organisatie als zoodanig in het
algemeen nog dacht.
De „neutrale" organisatie der patroons begint in 1899;
de roomsch-katholieke ontvangt in 1915 haar eersten vasten vorm. Reeds in 1891 is de christelijke patroons-vereeniging „Boaz" gesticht.
De stichting is onmiddellijk vrucht van het Sociaal Congres 1 ) . Hier heeft de vooruitziende blik van dr. Kuyper
gewerkt. Opvallend is dan, dat als basis aanstonds het confessioneele, het protestantsche namelijk gekozen werd ; en
dat dus voor de patroons nimmer het twistpunt heeft gewerkt, dat de arbeiders zooveel jaren verdeeld hield aan
roomschen evenzeer als aan protestantschen kant; de
kwestie namelijk van den interconfessioneelen grondslag,
van de innige organisatorische samenwerking der beide
confessies in één kring.
1)

Zie Procesverbaal van het Sociaal Congres 1892; bl. 527 v.v.
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Boaz werd aanstonds „christelijk" in protestantschen
zin 1).
Het gaf van 1892 af zijn orgaan „Boaz" uit ; het liet in
dit orgaan door zijn jaarverslagen blijken van wat het had
verricht ; het liet zijn licht schijnen over principieele en
practische vragen. Het werkte rustig voort.
Op de jaarvergadering van 1917 stelde de heer dr H.
Colijn echter de vraag, of niet de tijd voor een reorganisatie
was gekomen.
Wat daarmede werd bedoeld, bleek helder in de jaarvergadering van het volgend jaar. Op 7 Maart 1918 immers
spraken de heeren Colijn, Diepenhorst en Slotemaker de
Bruine over de omzetting van de eene vereeniging in een
drietal kringen, die dan weder zouden samen werken in
federatief verband. Wel is waar was dus blijvende eenheid
beoogd ; maar eigen kringen zouden eigen zelfstandigheid
ontvangen en eigen taak volvoeren, te weten : de werkgevers, de middenstanders en de boeren.
Colijn had gezien, dat met het eind van den oorlog het
vraagstuk der maatschappelijke organisatie zeer actueel
zou worden. De sympathie voor staats-bemoeienis, voor de
staats-al-bemoeienis zou verdwijnen bf zou blijken, reeds
lang verdwenen te wezen. Maar als de staat terugtrad,
zouden maatschappelijke organen gereed moeten staan om
het werk over te nemen. Bovendien zou de overheid bij het
vervullen van de steeds-blijvende taak ongetwijfeld meer
dan vroeger voorlichting vragen van uit den kring der
maatschappij .
Voor elk der beide nieuwe mogelijkheden is het bestaan
1 ) Voor het geheele onderwerp zie R. HAGOORT, De opkomst
der christelijke patroonsorganisatie in Nederland in Anti-Revolutionaire Staatkunde 1930, bl. 449 v.v.
Christelijk Sociale Studiën. IV.
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van organisaties onmisbaar. Zou in de nieuwe ontplooiing
der dingen het christelijk beginsel zijn kracht kunnen oefenen, dan zou dus een christelijke organisatie van werkgevers, van middenstanders, van boeren onmisbaar zijn.
Ze werden in Maart 1918 gevormd en elk verkreeg sinds
dien haar eigen geschiedenis.
Boaz bestond nu voort als federatie.
In December 1919 bracht het een conferentie bijeen,
waarin de drie standsorganisaties het vraagstuk der christelijke vakorganisatie voor patroons overwogen aan de
hand van referaten, door mr P. S. Gerbrandy en dr J. R.
Slotemaker de Bruine uitgebracht en in druk verschenen.
Sindsdien deed Boaz weinig van zich speuren.
Het is volkomen begrijpelijk, omdat elk der drie zelfstandige takken het werk verricht, waarom het te doen is.
Allereerst noemen wij de werkgevers.
De vereeniging van christelijke werkgevers en groothandelaren in Nederland, genaamd : C h r i s t e 1 ij k e
Werkgevers Vereeniging werd door de reorganisatie van Boaz gesticht op 7 Maart 1918 ; haar Statuten
werden goedgekeurd bij Kon. Besluit van 2 December 1918.
Tot 't eind van 1924 , verscheen als haar orgaan „De
Christen Patroon" ; sindsdien wordt het contact tusschen
de leden onderhouden door regelmatig verschijnende
„Mededeelingen", die een huishoudelijk karakter dragen.
Jaarvergaderingen worden geregeld gehouden ; de jong-.
ste vond in September 1931 te Rotterdam plaats.
Het vereenigingswerk bestaat o.m. in medewerking aan
onderscheiden colleges van beraadslaging en advies — men
noeme den Nijverheidsraad, den Gezondheidsraad, den
Hoogen Raad van Arbeid en diergelijke. Bestudeering van
de voornemens der regeering op het gebied van sociale wetgeving, van de handelspolitiek, op het terrein der juridische
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en economische wetgeving; onderzoek van hetgeen Genève
beraamt of besluit, zoowel economisch als sociaal — het
legt beslag op den tijd en het geeft niet zelden der vereeniging aanleiding om van haar oordeel te doen blijken tegenover regeering of volksvertegenwoordiging.
Voor het politieke deel der bemoeienis houdt men contact met de Anti-revolutionaire Partij en de ChristelijkHistorische Unie. Op sociaal-economisch gebied werkt men
met de neutrale en roomsch-katholieke werkgeversorganisaties samen 1).
Van het inwendig organisatie-leven valt te vermelden,
dat het ledental slechts langzaam klimt 2) .
Te Amsterdam, Rotterdam en den Haag vormen de leden
plaatselijk een „werkgeversclub", die onderling beraadslaagt en daardoor zeer bijdraagt tot versterking van den
samenhang der leden en tot versteviging van de vereeniging als geheel.
Met de beide andere takken, die in 1918 aan Boaz ontsproten zijn— de organisatie der boeren èn die der middenstanders -- is het contact gering. Vooral inzake de laatsten
schijnt dit te bejammeren. Immers de vereeniging organiseert „werkgevers en groothandelaren" doch men heeft in
1918 verzuimd, het terrein tusschen dezen en de midden1) Namelijk in den „kring" van werkgevers-centralen; zie boven
bl. 160.
2) Met inbegrip van een klein getal buitengewone leden vertoonen de totalen dit beeld:
225
1925
168
1919
226
1926
1920
208
292
1927
1921
220
322
1928
1922
260
330
1929
1923
249
359
1930
1924
239
398
1931
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standers — handeldrijvend èn industriëel — nauwkeurig
te verdeelen en men heeft sindsdien die schade niet ingehaald, hoewel nu en dan moeilijkheden bij het organiseeren,
bij het rubriceeren van candidaat-leden zich toch wel voorgedaan hebben.
Wenden wij ons thans tot hetgeen de vereeniging kenmerkt als haar beginsel en als haar daaruit volgende practische eischen.
De S t a t u t en geven in art. 3 en 4 zoowel grondslag
als doel op deze wijze aan:
Art. 3. De Vereeniging gaat uit van de overtuiging dat de
Heilige Schrift en de traditiën onzes volks de betrouwbare
grondslagen voor ons maatschappelijk leven uitmaken.
Art. 4. Zij stelt zich ten doel de erkenning, verbreiding en
toepassing van de christelijke beginselen in het bedrijfsleven te
bevorderen, alsook te behartigen de sociale en economische belangen harer leden en hunner ondergeschikten, ten einde alzoo
mede te werken tot oplossing van het maatschappelijk vraagstuk
van onzen tijd naar den eisch van het Christelijk beginsel.

Dat men aan de belangen der werknemers in bedrijf en
onderneming denkt evenzeer als aan die der werkgevers
vindt zijn tegenstuk in art. 5, waar onder de middelen ter
bereiking van het doel met name ook genoemd wordt:
het bevorderen van de goede verstandhouding tusschen werkgevers en werknemers.

In het jaar 1921 besloot men tot het vaststellen van een
„Beginselverklaring". Een commissie van redactie ontwierp
zoowel een Verklaring als een Toelichting. De definitieve
tekst werd vastgesteld door de ledenvergadering van 18
Januari 1923 ; en wel met de uitdrukkelijke opmerking, dat
verklaring en toelichting niet los van elkaar beoordeeld
mogen worden.
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Van belang is onder andere : dat de ondernemer hier als
drager van de leiding, de verantwoordelijkheid en het risico
wordt gehandhaafd en dat de technische en commercieele
leiding blijft in handen van den patroon. Hoewel tusschen
patroon en arbeider niet slechts een zedelijke verhouding
doch ook een gezagsverhouding wordt erkend, verwerpt
men het eenzijdig vaststellen van de arbeidsovereenkomst
krachtens den patroonswil en weigert de Toelichting bepaald, eenzijdig alle macht in handen van den patroon te
leggen. De hier bedoelde medezeggenschap der arbeiders
wordt dan echter per bedrijf, niet per onderneming toegezegd.
In October 1924 volgde een Program van Actie, dat de
sporen draagt van den gedrukten toestand, waarin het
bedrijfsleven verkeerde. Het is vooral negatief, voor wat
betreft de taak des wetgevers, zoowel inzake de verzekerring als inzake de bescherming der arbeiders. In Januari
1926 daarentegen verklaarde men zich vóór de mogelijkheid van bindendverklaring der collectieve contracten, zij
het uiteraard onder bepaalde voorwaarden.
Nog één punt vraagt onze aandacht. Het betreft de al
dan niet wenschelijkheid van aparte v a k-organisatie voor
christen-patroons, afgezien van zoodanige stands-organisatie, waartoe immers reeds in 1891 was besloten.
Het vraagstuk was door Boaz voor zijn drie samenwerkende groepen reeds aan de orde gesteld in 1919 1 ) . Een
besluit werd niet genomen. Maar de gehouden bespreking
was zeker niet vreemd aan het feit, dat in November 1920
de werkgevers en middenstanders samen zich verklaarden
vóór eigen vakorganisatie. Resultaat leverde de verklaring
echter weinig op. Er ontstonden christelijke vakorganisa1)

Zie boven bl. 178.
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ties van patroons in het bakkersbedrijf, bij de schilders, de
melkslijters, de schoenmakers ; nog enkele. Er bleek echter
niet van een krachtig voortwerken der idee.
Eenig nieuw leven ontstond, toen in Juli 1927 schilders,
melkslijters en schoenmakers besloten tot de oprichting
van een Beroeps- en vak-centrale; bovendien tot stevige
propaganda ook in andere vakken. Het besluit werd aanleiding voor de Christelijke Werkgevers Vereeniging om
het vraagstuk opnieuw ter hand te nemen. Een commissie
werd benoemd, die in Maart 1929 haar rapport deed verschijnen. Het kiest niet scherp partij noch pro noch contra.
Een principieelen eisch tot eigen vakorganisatie, die altoos
gelden zou, vermag men niet te construeeren; maar dat
omstandigheden denkbaar zijn, die voor den christenpatroon eigen vakorganisatie tot gebiedende noodzaak zouden maken, wordt volmondig erkend.
Het rapport handhaaft dit standpunt van opportuniteit
omtrent de vak-beweging, hoewel de stellers zonder uitzondering besliste voorstanders van christelijke patroonsorganisatie zijn ; en wel omdat het een wezens-verschil ziet
tusschen de stands- en de vak-organisatie, waaruit princiieel in het eene geval een andere houding volgt dan in het
andere 1 ) .
Het laatste woord ter zake is zeker ook in dezen kring
nog lang niet gesproken 2 ) .
1) Op de jaarvergadering te Enschedé 1930 werd het onderwerp
weder door dr Slotemaker de Bruine ingeleid.
2) In Juli 1931 vergaderden de zooeven genoemde groepen benevens de Drogistenbond om de propaganda voor eigen vak-organisatie ter hand te nemen meer speciaal in den Middenstand. Op 15
October 1931 werd het vraagstuk der „christelijke ondernemersvakorganisatie" op een congres te Utrecht behandeld.

HOOFDSTUK

XII.

DE MIDDENSTANDERS.

41. Het eigen karakter.
Wie zich heeft ingedacht in het organisatieleven van de
groot-industrieelen; in de vragen, die daar rijzen; ook in
de aanraking met groote moreele beginselen, gelijk zij
daar al spoedig zich voordoet... die treedt wel een geheel
nieuwe wereld binnen, wanneer hij denken gaat aan den
middenstand.
Alles is hier anders.
Andere vragen ; andere afmetingen ; andere aanraking
met het beginsel.
Dit geldt inderdaad niet absoluut.
Ten eerste toch werkt een echte levensbeschouwing alom
en onder alle omstandigheden ; zoodat zij ook hier haar
woord zal spreken en haar invloed verraden zal.
Ten tweede moet men letten op een verschijnsel, dat zich
alom voordoet op het sociale terrein. Dit namelijk, dat
ideeën en vragen en oplossingen doorsijpelen. Wat eenmaal
ergens zich heeft voorgedaan op het breede en bonte maar
toch samenhangende terrein der sociale vragen, dat doet
zich straks ook ginds en elders voor. Wij zullen weldra zien,
hoe sterk dit mede geldt voor de middenstands-beweging.
Maar ons uitgangspunt moet toch wezen : dat alles hier
anders is dan in de groot-industrie.
Al dadelijk ontbreekt hier iedere eenheid.
Wat verstaat men onder „middenstand" ?
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Men kan er en moet er zelfs het meest verscheidene
onder verstaan.
In ons tegenwoordig verband kunnen wij laten rusten:
het begrip „burgerij", den derden stand, de wereld van
ambtenaren en leeraren; allen, die niet behooren tot „de
eerste standen" en niet behooren tot de groote arbeiderswereld.
Die allen vinden hun plaats in den middenstand, de
middenklasse.
Doch ook, als wij dit breede begrip laten vallen, blijft
geen eenheid over.
Aanstonds kan en moet men splitsen, wordt dan ook
regelmatig gesplitst in handeldrijvenden èn industrieelen
middenstand. De sociale functie van den handel, ook den
kleinhandel, is geheel anders van aard dan die van de
industrie, ook de klein-industrie.
Voortbrengen is iets anders dan het voortgebrachte verdeelen.
En... in den middenstand valt het niet zelden toch weder
samen in denzelf den ondernemer, hetzelfde bedrijf.
Voeg bij deze differentiatie binnen het begrip nu: den
eenvoud.
Het is hier alles kleiner van proportie.
De werkingssfeer is niet zoo breed, het gezichtsveld niet
zoo ruim. De vragen zijn minder saamgesteld. En de
samenhang met het groote geheel is veel geringer; is althans veel minder in het oog vallend.
Hier is het terrein, waar men verzoekt verschoond te
blijven van breede en alles omvattende bemoeienis van
buiten af. Hier houdt men zichzelf ook afzijdig daarvan.
Doch men werkt.
In kleiner kring ; op overzienbaar terrein ; waar alles het
eigene is of... het eigene moest wezen.
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Hier leeft het verzoek, dat men werken mag, zich inspannend van vroeg tot laat om te handhaven, op te bouwen,
uit te breiden; werken zonder te worden gestoord door gewichtige vergadering-vragen of te worden opgehouden door
organisatorische problemen.
Men wil werken. Liefst ook niet gestoord en opgehouden
en belemmerd door bemoeienis van „buitenstaners", van
de heeren in Den Haag of van wie zich verder hier in
mengen wilde.
Geen paperassen ; geen vergaderingen ; geen reglementen
en verordeningen en artikelen ; geen formulieren en conferenties. Doch aanpakken.
Onze ouderwetsche, degelijke, „nijvere" middenstand.
Intusschen wordt onze schildering nu langzaam-aan toch
wel wat onwezenlijk.
Zóó mag de aanvat, de opzet geweest zijn.
Het verder verloop wijst andere banen.
De één met vooruitzienden blik en van goeder harte ; de
ander onwillig en „contre coeur"... maar men kan in deze
wereld van eenvoud en arbeidzaamheid niet blijven toeven.
Men werd voortgeschoven tot ergens op het gansche terrein van organisatorisch leven en sociale vragen.
Plaatselijk kende men trouwens het organisatie-leven
reeds sinds eeuwen. Het mocht locaal begrensd zijn ; het
mocht meer aan gezelligheid gewijd wezen dan aan de bestudeering van sociaal-economische problemen!
De organisatie-vorm was er toch. En als nieuwe toestanden zich opdeden, zou deze vorm ook wel nieuw worden
gevuld.
Zoo is het inderdaad geschied ; langzaam aan door vele
tientallen van jaren.
En voor Nederland kan men één jaartal noemen, waarin
een nieuwe geest zich nestelen kwam en zich begon te
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openbaren. Het middenstands-congres van 1902 zette een
nieuwe organisatie-beweging in gang.
Verwonderlijk is dit allerminst. Men lette slechts op een
politieken en een socialen factor.
Politiek.
De wetten bemoeien zich en bemoeien zich al meer met
den middenstand. Nu zal de middenstand zich ook met de
wetten moeten bemoeien.
Let eenerzij ds op de belasting-wetgeving. Zij is toch wel
van zeer groot belang voor den bloei of niet-bloei der
middenstands-bedrijven.
Let andererzij ds op de arbeidswetten. Verzekeringswetten ; arbeidsduur ; winkelsluiting.
Dit voert ons over naar het sociale.
Inderdaad blijkt hier heel sterk het straksgenoemde
„doorsijpelen". Wat voor de groot-industrie gold en gelden
moest, ging gelden voor het klein-bedrijf.
Ook daar weken de patriarchale verhoudingen terug. Ook
daar werd de vroegere, eenvoudige verhouding tusschen
patroon en arbeider, tusschen het kleine baasje en zijn
twee of drie knechts al meer onmogelijk. En dus stond ook
daar de vraag van vakbeweging en van overleg-door-organisatie op.
Het was vooral op dit punt, dat vele middenstanders nog
maar uiterst moeilijk mee kunnen.
Zij hangen nog aan vorige tijden en zijn in dien zin conservatief ; wat hier op zich zelf allerminst met on-sociaal
of anti-sociaal gelijkluidend behoeft te wezen.
Voor eigen organisatie gevoelen zij nog altoos weinig.
Voor organisatie der arbeiders ook uit hun onderneming
nog veel minder. En deze moeilijkheid wordt dan vergroot
door de verscheidenheid in den aard der bedrijven.
Wij spraken zooeven van het belangrijk verschil, dat
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binnen den éénen „middenstand" zichtbaar is. Hier moeten
wij daaraan nu toevoegen het verschil in elk dier onderkringen op zichzelf. Waar is de grens tusschen klein- en
grootbedrijf ? Waar tusschen klein- en middenbedrijf ? Hier
is ieder antwoord willekeurig.
Zullen wij splitsen naar het aantal arbeiders ? En bijv.
splitsen bij 5 en bij 20 arbeiders ?
Goed. Doch maak dan eens duidelijk aan den kleinen,
eenvoudigen ondernemer, die werken wil en tijd noch lust
heeft voor sociaal-economische wetenschappelijkheden, dat
er in zijn arbeid principieel iets is veranderd, toen hij nog
één knecht kon aannemen en daardoor steeg van 5 op 6!
47. Eenheid? De Algemeene Bond.

Als het intusschen toch tot organisatie zou komen, dan
zouden meer vragen om oplossing roepen dan die wij tot
nu toe hebben genoemd.
Dan zou ook de kwestie van den grondslag zich opdringen : neutraal of christelijk ? Allen-omvattend of in
deelen gesplitst ? De middenstand zou aan de vraag niet
ontkomen, zoomin als de industrieelen en de boeren.
Vooral, wanneer centralisatie, wanneer nationale organisatie of federatief samenwerken voor heel het land gezocht ging worden, werd deze grondslag-vraag actueel.
Sinds jaren had men kleine kringen ; hier en ginds. Die
droegen uitteraard een eigen stempel met of zonder
„grondslag"-bepaling in de statuten; want men kende
elkaar, men leefde samen in het milieu van dorp of gemeente of streek. Het stempel van die streek of dien kring
was gegeven. Elders een ander stempel. Moeilijkheden gaf
het weinig of niet.
Maar dit werd anders en moest anders worden, toen
naar nationale organisatie gestreefd werd. Dan immers
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kan met het spontaan gegevene, met het hier en daar verschillende niet worden volstaan. Dan moet worden gepreciseerd en geformuleerd.
Dit niet alleen.
Practische en theoretische vragen zouden de kwestie
belangrijk en netelig maken.
'n Practisch voorbeeld ! In 1911 behandelde een groep
van neutrale en van roomsche middenstandskringen het
„protectie"-ontwerp Kolkman. De roomschen waren vóór
doch bleven in de minderheid. Moesten zij zich dan niet
apart organiseeren ? Wanneer de protectie in eenigen vorm
tot het economisch credo der roomsch-katholieken behoort,
dan ongetwijfeld.
Er zijn echter ook meer-principiëele, dieper-principiëele
vragen. Het goed recht van den arbeider op erkenning van
zijn vrije persoonlijkheid ook in de onderneming; de taak
der overheid op sociaal-economisch terein en de grenzen
harer bevoegdheid ; de noodzaak, dat in misstanden wordt
ingegrepen of wel de overtuiging, dat deze misstanden
hetzij onvermijdelijk zijn, hetzij door een vrij spel van
krachten zullen worden overwonnen; de afweging van den
invloed, die aan de sociale naast de economische factoren
en omgekeerd moeten worden toegekend — dit alles en
nog meer voert op het terein der wereldbeschouwing, der
principiëele bezinning.
Welnu: zal dan de algemeen-christelijke overtuiging blijken zoo zeer gemeengoed van den ganschen middenstand
te wezen, dat allen veilig kunnen samenwerken? Of openbaart zich diepgaand verschil en is dus splitsing, gedeelde
organisatie onvermijdbaar geworden?
Noem eindelijk de noodzaak, dat de middenstand als
geheel — maar dan met volle vrijheid van levens-uiting der
onderscheiden overtuigingen, zoo deze bestaan -- door de
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regeering worde gekend en zich tegenover de regeering
kunne uiten.
En we hebben wel ongeveer de factoren bijeen, waaruit
het vraagstuk : „eenheid of splitsing" samengesteld is. De
historie geeft ten onzent dit zakelijk antwoord : afgezien
van kleinere kringen en slechts gelet op het land als geheel,
is er een neutrale bond sinds 1902, een roomsche sinds
1915, een christelijke sinds 1918.
Hoe is dit een en ander zoo gegroeid èn wat is de tegenwoordige toestand?
Wij beginnen met een schets omtrent ontstaan en werking van den „algemeenen" Bond.
Wij noemden het middenstandscongres van 1902.
Dit gaf den stoot tot vorming nog in datzelfde jaar van
een centrale organisatie, die het verspreid-levende saambracht en zou uitbreiden. De „Nederlandsche Bond van
Vereenigingen van den handeldrijvenden en van den industrieelen Middenstand" werd geboren.
In Juli 1924 kwam een reorganisatie tot stand, die aan
de deelen meer zelfstandigheid liet en aan het geheel meer
het karakter van een federatie verleende. De naam werd
vervangen door dien van „De Nederlandsche Middenstandsbond". Sinds ontving hij het predicaat „Koninklijk"
en heet nu: De Koninklijke Nederlandsche
Middenstandsbond.
Sinds 1904 verschijnt het or g a a n: De Middenstandsbond ; een algemeen weekblad, dat de propaganda voert,
de leden voorlicht en de ontwikkeling van stap tot stap
doet zien. De Jaarverslagen geven telkens een overzicht
over de dan afgesloten periode. En het Gedenkboek, dat in
1927 is verschenen, geeft een overzicht over de eerste
kwart eeuw.
De Bond wil zoowel den handeldrijvenden als den indus-
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trieelen middenstand omvatten. De statuten omschrijven
nader.
De Bond is saamgesteld uit vereenigingen 1) ; doch deze
worden verdeeld in:
a. stands-, handels- en winkeliers-vereenigingen;
b. vereenigingen van eenigen tak van nijverheid uitoefenende
ondernemers, werkzaam in een zelfde bedrijf of behoorende tot
een zelfde bedrijfsgroep.

Volkomen helder is dit niet. Naast de handeldrijvenden
staan hier niet zonder meer de industrieelen. Maar de
laatsten komen slechts als vakvereeniging voor. Zoodat de
korte aanduiding van stand s- en v a k-organisatie beter
klopt dan die van handel naast industrie 2 ). De oorzaak ligt
natuurlijk in het feit, waarop boven reeds werd gewezen:
„de" middenstand is een verzamelbegrip van zeer onderscheiden en allerminst naar scherp verdeelings-beginsel
afgeperkte kringen 3).
Teekenend is daarbij, dat in 1930 van de 149 vereenigingen, waaruit de Bond bestaat, er 129 tot groep A, 16
tot groep B behooren ; terwijl groep C er 4 telt.
De aangesloten vereenigingen telden 4 ) in:
1928 17.867 leden
1930 30.653 leden
1929 19.131 „
1931 30.897 „
De organisatie van jeugdige middenstanders is ter hand
genomen 5 ) .
1) Sinds 1930 kent men ook individueele leden. Zie Jaarverslag
1930-1931, bl. 10.
2) Het vraagstuk van stands- en vak-organisatie is in studie. Zie
idem bl. 11.
3) Sinds 1930 omvat een derde groep C de aangesloten vereenigingen uit Ned. Indië. Zie idevv bl. 24.
4) Volgens De Middenstandsbond van 23 Aug. 1929 en het Jaarverslag 1930-1931.
5) Zie idem bl. 22.
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Het terrein van werkzaamheid voor den Bond laat zich
gemakkelijk vermoeden. Voorlichting van de leden, technisch en economisch, nationaal en internationaal. Bemoeienis met de wetgeving. Plaats nemen in vertegenwoordigende en adviseerende colleges.
In welken geest de Bond werkt, bleek op één zeer aangelegen punt, toen hij zijn algemeene vergadering van
1927 vooral wijdde aan het vraagstuk van de wettelijke
winkelsluiting.
Daarvan verscheen een zeer lijvig stenografisch verslag.
Er bleek een groote verdeeldheid omtrent hetgeen al en
hetgeen niet door dezen kring gewenscht zou worden.
Alleen sprak men zich wel uit tegen hetgeen van den toenmaligen minister was te wachten inzake het Winkelwerktijdenbesluit en de Winkelsluitingswet.
Het is de vraag, in hoeverre men door een uitspraak
omtrent dit punt -- in welken geest het dan ook zij —
zich zelf de mogelijkheid bewaart of afsnijdt om
„neutraal" te wezen.
De Statuten schrijven voor:
De werkzaamheid der vereeniging laat de zelfstandigheid der
tot haar behoorende vereenigingen alsmede de godsdienstige en
staatkundige opvattingen van de leden dier vereenigingen onaangetast.

Derhalve : religieus en politiek neutraal. De bedoeling is
natuurlijk, dat leden van elke religieuse en politieke overtuiging welkom zijn, dat zij in hun religieuse of politieke
overtuiging nimmer door een daad van den Bond gekrenkt
zullen worden; dat de Bond niet voor één bepaalde politieke
partij zal kiezen ; en diergelijke.
Zoodra men zich dan uitspreken moet over wettelijke
maatregelen, wordt het een kwestie van veel beleid, of
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de politieke neutraliteit nog kan gehandhaafd worden.
Moeilijk is het in ieder geval — men denke niet slechts
bijv. aan de winkelsluiting doch eveneens aan de boven
reeds vermelde „protectie". Maar onmogelijk is het niet;
omdat ook binnen elk der politieke partijen zelf verschil
van meening omtrent een bepaald wets-ontwerp of wetsartikel voorkomt en normaal is.
Maar zoodra men op algemeene beginselen stuit en op
de groote vragen van wereldbeschouwing, zal zelfs op
politiek erf de neutraliteit onmogelijk wezen. En zeker op
godsdienstig erf. Hoe lang laat het zich vermijden, dat
men als organisatie principieel kiest ?
De leden van den Bond zien hier geen bezwaar ; roomschen en orthodoxen zijn lid, werken mede, blijven aangesloten. Een en ander zeker in den geest, die omstreeks
de oprichting werkte, toen prof. Noordtzij gaarne zijn
steun verleende. Een deel van hun religieuse geestverwanten kiest anders en eischt een principieele basis ; dus
ook een organisatie, die op zulk een basis opgetrokken is
en derhalve niet algemeen, allen-omvattend kan wezen.
Reeds herinnerden wij er aan, dat naast den Nederlandschen Middenstandsbond twee andere zijn gevormd.
43. De roomsch-katholieke kring.
Ook hier gaat het over den handeldrijvenden en industrieelen middenstand. In zekeren zin dus de samenkoppeling van twee afzonderlijke begrippen ; bovendien de niet
wel doenlijke afscheiding tusschen de werkgevers en de
middenstanders onder de industrieelen.
Een verschijnsel, dat de middenstands-organisatie van
elke kleur kenmerkt.
Bovendien ook hier de onderscheiding tusschen de standsen de vak-organisatie ; in roomschen kring wel het meest
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principieel voorgestaan. Toch is ook hier de scheiding pas
langzaam door-getrokken.
De organisatie van de roomsche middenstanders — destijds nog stands-organisatie ; d.i. middenstanders uit de
zeer onderscheiden vakken samen in één zelfden kring —
deze begon in het Zuiden van ons land. Gaandeweg werd
zij uitgebreid over de meer noordelijke gedeelten.
Een geheel langs strak-organisatorische lijn werd echter
aldus niet verkregen. Dit geschiedde wel in 1915, toen vijf
kringen werden gevormd naar de grenzen der bisdommen.
De vijf diocesane Bonden vormden den Ne de r 1 a n dschen R.-K. Middenstandsbond, die op 9 December 1915 opgericht werd.
Elk dezer kringen heet „De Hanze" in het bepaalde bisdom. Men houdt regelmatig zijn vergaderingen per diocese.
In 1928 werd door de Hanze in Utrecht en die in Haarlem
een lijst van de individueele leden gepubliceerd.
Aanvankelijk behartigde de Hanze zoowel de algemeene
belangen van den middenstand als de bijzondere belangen
van bepaalde vakken. Straks werd de behoefte gevoeld aan
opzettelijke organisatie per vak. De vraag, of dan ook deze
vak-beweging roomsch zou moeten wezen dan wel of men
voor zuivere vakbelangen zich met alle vakgenooten —
ongeacht confessie — zou verbinden, kwam in dezen tijd
in roomschen kring niet meer op ; groepeering op confessionele basis werd vanzelfsprekend geacht.
Daarbij bleef het dan echter ook ; men splitste niet nog
bovendien naar de bisdommen. De vak-genooten uit het
geheele land vonden elkander in één nationalen kring.
In 1928 waren zestien zulke vakbonden gevormd. Zij
maken deel uit van den zooeven genoemden R.-K. Middenstandsbond. Maar binnen het hoofdbestuur is een vakbestuur gevormd, dat zich speciaal de vakbelangen aantrekt.
Christelijk Sociale Studiën. IV.
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Toch denke men zich de scheiding niet al te strak tusschen stand- en vakbeweging. Er wordt aangedrongen op
dubbel lidmaatschap; zóó derhalve, dat men lid is zoowel
van de eigen vakorganisatie als van de algemeene Hanze.
En men is zich zeer wel bewust dat het belang der onderscheiden vakken zoo weinig verschilt en zooveel overeenkomt, dat menigmaal behartiging van het stands-belang
als zoodanig, het belang van den middenstand geboden en
voldoende is.
Zóó werkt dus sinds 1915 de Nederlandsche R.-K. Middenstandsbond. Hij omvat de vijf diocesane standsorganisaties en thans twee en twintig landelijke vakorganisaties.
Zijn orgaan is De R.-K. Middenstander; ondertitel „De
Nederlandsche Hanze" ; een weekblad, dat sinds 1 Juli 1920
verschijnt 1 ) .
De geestelijke adviseur wordt aangewezen door den bisschop van Haarlem.
Een opsomming van de onderwerpen, waaraan de Bond
zijn aandacht wijdt, is overbodig. Men leidt ze vanzelf af
uit de breedvertakte belangen van den middenstand; zij
liggen op politiek, sociaal en economisch terrein. Als voorbeeld noemen wij „den verkoop op afbetaling en den huurkoop", waardoor in Maart 1927 een speciale commissie
ingesteld werd, die in October 1929 haar rapport deed verschijnen.
Vermelding verdient nog wat op het terrein der „Bedrijfsorganisatie" geschiedt.
Er worden voor onderscheiden vakken Bedrijfsraden gevormd ; thans bestaan er acht.
Bovendien is een Algemeene Middenstandsbedrij f Braad
1 ) Sinds 11 Januari 1930 verschijnt bovendien vanwege den Bond
een populair weekblad De Middenstandskrant.
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in het leven geroepen, die aanvankelijk weinig van zich
deed bespeuren. Reeds het verslag over 1928 spreekt echter
van opleving en vooruitgang.
Met den Landbouwbedrij f sraad, door de RoomschKatholieke organisaties gevormd, staat men in contact.
44. De Christelijke Bond.
Door de reorganisatie van „Boaz" trad op 7 Maart 1918
de „Vereeniging van den christelijken handeldrij venden
en industriëelen Middenstand in Nederland" in het leven.
De verscheidenheid en de afgrenzingsvraag, waarvan wij
boven spraken inzake de neutrale en de roomsche organisatie, doet zich voor ook in dezen kring. De onderscheiding
in geleding naar stand en naar vak wordt ook hier gevonden. Maar de stands-beweging is verre de hoofdzaak.
De vereeniging is aldus opgebouwd, dat zij bestaat uit
individueele leden, werkzaam als middenstanders in handel
of industrie.
Thans een 5500-tall).
De bedoeling is, dat deze leden zich ook plaatselijk organiseeren en een afdeeling vormen. Zulk een afdeeling omvat
dan echter naar luid der Statuten „al de leden der Vereeniging in een bepaalde plaats of kring, afgezien van de bedrijven, die door hen worden uitgeoefend."
Het zijn dus stands-organisaties.
1)

De nauwkeurige cijfers zijn:
1918
1744
1919
2550
1920
5155
1921
6055
1922
5493
1923
6541

1924
1925
1926
1927
1928
1930
1931

4232
4013
3714
3697
5200
5100
5500
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Een 58-tal plaatselijke afdeelingen zijn opgericht, te
vinden in alle provinciën behalve Limburg. In den laatsten tijd echter is in slechts zeven provinciën sprake van
een provinciale organisatie der afdeelingen.
Waar het mogelijk blijkt, gaat men echter ook tot vakorganisatie op christelijken grondslag over.
De aangesloten leden kunen namelijk behalve een plaatselijke stands-afdeeling ook een plaatselijke bedrij f saf deeling vormen. En gelijksoortige plaatselijke bedrij f saf deelingen door het gansche land kunnen weder een „Centrale
Bedrijfsafdeeling" vormen; d.i. dus een vak-organisatie.
Zoodanige zijn er thans acht gevormd, die bij de Middenstandsvereeniging zijn aangesloten ; namelijk voor : schilders -- bakkers — melkslijters — schoenmakers — kruideniers -- drogisten — aannemers — schippers 1).
Het ligt voor de hand, dat ook hier behoefte gevoeld
werd aan een centraal punt. Men vormde de „Christelijke
Patroons-Vakcentrale" uit de eerste vijf, weldra de eerste
zes der genoemde kringen.
Het zuiver organisatorisch bestek vindt men in art. 8
van de statuten der Vereeniging geteekend. Wat de principieele vraag betreft, schijnt in middenstandskringen meer
voor christelijke vak-organisatie te worden gevoeld dan in
den kring der werkgevers — men zie, wat wij daarover
reeds zeiden 2 ) .
In dezen kring is een eigen Middenstands-bedrijf svereeniging gevormd.
De Vereeniging als geheel heeft haar orgaan: De Christelijke Middenstander, dat sinds 1919 om de veertien dagen
1) Vroeger heeft bovendien een vakorganisatie bestaan voor de
winkeliers en de manufacturiers.
2) Zie boven bl. 182 en noot 2 aldaar.
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verschijnt; het is tevens orgaan van de vakbeweging, hoewel sommige bedrijven ook nog hun eigen blad bezitten —
de melkslijters en de bakkers.
De grondslag voor al den arbeid blijkt uit art. 3 der
statuten:
De Vereeniging gaat uit van de overtuiging, dat de Heilige
Schrift en de traditiën onzes volks de betrouwbare grondslagen
voor ons maatschappelijk leven uitmaken.

Men is dus christelijk in protestantschen zin en tevens
historisch, d.i. men blijft in de lijn der ontwikkeling. Volgens de artikelen 4 en 5 wil men bevorderen „de toepassing
der christelijke beginselen op maatschappelijk terrein" en
zoekt men de ontwikkeling der middenstanders „op godsdienstig, zedelijk en sociaal-economisch gebied."
Wat dit in bijzonderheden wil beduiden, kan reeds eenigermate worden afgeleid uit de „Proeve van een Beginselen Werkprogram", ontworpen door den Directeur van het
bureau der Vereeniging en behandeld in de jaarvergadering van 1923.
Merkwaardig is daarin de opmerking, dat men in 1918
bij de reorganisatie van Boaz beter had gedaan, niet te
deelen in drieën, doch in tweeën, en dus naast de boeren
alleen nog de groep der industrieelen te organiseeren ; o.a.
omdat de grensscheiding tusschen werkgevers en middenstanders op industrieel gebied altijd tot onoplosbare moeilijkheden leidt.

HOOFDSTUK XIII.
DE BOEREN.

45. Neutraal en algemeen.
Ook onze boeren kennen al tientallen van jaren hun
organisatie-drang. De „Directie van den Landbouw" geeft
jaarlijks in de Verslagen en Mededeelingen een lijst van
de bestaande organisaties -- een respectabel getal en ten
deele reeds dagteekenend van jaren her 1 ) .
Maar het was hier toch anders dan elders.
Het waren eerst plaatselijke belangen, districtsbelangen, die tot saamwerking noopten. Dus organiseerde
men zich per gemeente, per groep van gemeenten, desnoods
per provincie. Maar nationaal werd het niet.
Als rechtstreeksche vakbelangen in het spel waren, dreef
dit evenmin tot nationale en alomvattende organisatie.
Liefst bleef men in eigen kring.
Toch kon het zoo niet blijven. Soms werd men wel genoopt om op te treden als Nederlandsch geheel.
Over 't algemeen wachtte men weinig van de wet en
zag men liefst, dat „de heeren in Den Haag" niet al te
bemoeizuchtig waren. Doch soms bemoeide zich de wet met
de boeren. En dan moesten zij zich laten hooren.
Bovendien hadden eenigen zeer wel ingezien, dat men
treden moest buiten den engen kring. Kennisname is nodig van wat in de wereld op landbouw-gebied voorvalt.
1 ) Laatste is van 1930 No. 1.
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Een congres kan nut doen, een tentoonstelling kan gewenscht zijn ; een blad zou goeden dienst verrichten.
Zoo is het toch tot nationale organisatie gekomen.
Het Verslag der Handelingen van het „Nederlandsch
Landbouw-comité" over 1909 bevat een leerrijk overzicht
over het dan afgesloten tijdperk van vijf en twintig jaren ;
men ziet er de dingen worden en groeien 1 ) .
Immers werd den 24 Juli 1884 het Ne de r l a n d s c h
L a n d b o u w-C om i t é opgericht, dat de algemeene belangen van den landbouw zich ging aantrekken. Jaren
later, namelijk op 28 April 1908, stichtte men de Ne de rlandsche Landbouwvereeniging, die vooral
aan de tentoonstelling en de economische belangen van den
landbouw zich zou wijden.
Hoewel beider doel theoretisch zich zeer wel laat onderscheiden, bleek echter op den duur het naast-elkaar-werken
aanleiding te geven tot moeilijkheden en tot krachtverspilling. Men zon op vereeniging.
Deze kwam dan ook inderdaad op 1 Jan. 1918 tot stand,
toen uit de beide kringen het K o n i n k l ij k Ne de rlandsch Landbouw-Comité werd gevormd, dat
sindsdien zijn arbeid heeft voortgezet.
Doel en werking blijken uit de Statuten, waarin sinds
28 Mei 1921 de volgende opsomming werd gegeven:
a. het bestudeeren van economische vraagstukken.
b. het bestudeeren van technische vraagstukken ;
c. het op deugdelijke grondslagen vestigen van het landbouwtentoonstellingswezen ;
d. het voorbereiden en houden van keuringen, wedstrijden en
studiereizen;
e. het geven van leiding aan de versterking van de innerlijke
organisatie van den landbouw;
1 ) Zie ook Nederl. Landbouw Weekblad van 25 Jan. 1919.
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1. het samenwerken met andere landbouworganisaties;
g. het uitbrengen van adviezen en het geven van voorlichting
aan de Regeering en anderen;
h. het uitgeven of doen uitgeven van een landbouwblad;
i. alle wettige middelen, niet strijdig met het in art. 3 omschreven doel der vereeniging.

Deze woorden spreken voor zich-zelf. De regelmatig verschijnende Jaarverslagen geven telkens aan, welke uitwerking en toepassing voor een en ander is verkregen.
Het comité is een federatie.
Het omvat niet alle groepen en kringen ; er waren er.
die op zichzelf bleven staan en geen behoefte hadden aan
nauwer samenbinding. Maar die wat verder zagen en wat
wijder grepen, zij waren hier bijeen.
Federatief werkten en werken hier met name de provinciale of gewestelijke Maatschappijen van Landbouw in
onderling verband.
Het geheele aantal vereenigingen bedroeg op 1 Januari
1919 tezamen 58 ; een jaar later 63 ; in 1922 was het teruggeloopen tot 46. In dit laatste verschijnsel komt aan den
dag, dat een splitsing nadert. Wij komen daarop zoo aanstonds terug. Maar jaren lang omvatte het comité alle
iets verder ziende groepen; het wortelde in alle provinciën.
En gaf door zijn orgaan sinds 1915 wekelijks leiding 1) .
In het jaar 1929 kwam het tot de oprichting van een
Boerinnenorganisatie.
Ook met de internationale organisaties van den Landbouw hield en houdt men verband.
Hier valt vooreerst de „Internationale Organisatie van
Landbouw-werkgevers" te noemen, die in October 1922 te
Brussel is opgericht om bij het Arbeidsbureau te Genève
1)

Namelijk het Algemeen Nederlandsch Landbouwblad.
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invloed te kunnen oefenen 1 ) . In de Nederlandsche afdeeling hebben de drie centrale landbouw-organisaties een
plaats, evenals de Tuinbouw-raad en de Ned. Zuivelbond.
Te Rome bestaat het Internationaal Landbouw-instituut
sinds 1920 2 ). Het Koninklijk Nederlandsch Landbouw
Comité maakt er deel van uit 3 ) .
Daarnaast staat dan de Tuinbouw.
Deze kent een eigen organisatie. Wij denken aan den
Nederlandschen Tuinbouwraad, den 14 Mei
1908 opgericht als een federatie van zelfstandige groepen
van tuinbouw-vereenigingen. Leden zijn de groepen : Veilingvereenigingen, Bloembollenteelt, Bloemisterij en Boomkweekerij.
Het doel is : de bevordering van ontwikkeling en welvaart
van den Nederlandschen Tuinbouw. En dat wel door:
a. het houden van vergaderingen ter bespreking van de algemeene tuinbouwbelangen;
b. het houden van congreseii ter behandeling van algemeene
vraagstukken, voor den tuinbouw van belang;
c. het zenden van requesten, gevraagd of op eigen initiatief
aan de Regeering en andere bevoegde machten;
d. het bevorderen van alle wettige middelen, welke aan den
tuinbouw of een zijner takken in het algemeen dienstig of nuttig
kunnen zijn.

Gelijk men ziet, vertoont het werk van den Tuinbouwraad veel overeenkomst met dat van het Landbouw-comité.
1) Zij heet: Organisation internationale d'Agriculteurs.
2) De Commission internationale permanente des associations agricoles ; georganiseerd in 1927 en waarbij op 1 Jan. 1929 uit 23 landen
80 organisaties waren aangesloten.
3) Een courantenbericht omtrent de stichting van een internationale Boeren-unie uit October 1929 heeft blijkbaar het oog op het
streven van politieke partijen. Zie o.a. N. Rott. Courant 20 Nov.
1929, Ochtendblad C, pag. 3.
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Bovendien wil men ook hier evenals ginds zoowel neutraal
als algemeen zijn.
Het zou intusschen niet gelukken om op den duur allen
in één kring vereenigd te houden. Wij geven met name de
cijfers en de ontwikkeling der dingen in het Landbouwcomité.
Men was dus saam met elf provinciën en 46 vereenigingen. Straks zou echter Limburg ontbreken en het getal
der samenwerkende vereenigingen was op 1 Januari 1923
gedaald tot 28, een jaar later tot 21, om daarna regelmatig
op 20 te blijven.
Het ledental is ook dan nog zeer belangrijk, namelijk:
1 Jan. 1923 114.478
1924 102.946
1925 99.636
1926 100.578

1927 101.194
1928 98.618
1929 99.786
1930 107.611
1931 107.630

Doch men is niet meer de eenige centrale; andere lichamen vormen zich daarnevens.
46. De opkomende R. K. kring.
Opmerkelijk is het, hoe langzaam en bovendien hoe weinig zeker dit proces der splitsing zich gaandeweg voltrokken heeft.
Het proces werkte langzaam ; niet vanzelf kwam de
splitsing en niet van harte werkten allen mede. Ten bewijze een paar jaartallen, waardoor wij eigenlijk op ons
eigen verhaal vooruitloopen. In 1896 werd een eigen „christelijke" organisatie opgericht; pas in 1923 stonden neutralen, roomschen en protestanten apart.
Maar eindelijk kwam het.
En dit begon omstreeks 1890.
De crisis in den landbouw deed inzien, dat meer in het
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groot, meer door allen moest worden opgetreden. Doch
als men de vele losse kringen zoeken ging, dan werd de
vraag méér brandend, op welken grondslag men zou staan.
De neutrale, die allen omvat ?
In het Zuiden des lands rees bezwaar daartegen. Men
zag het liberalisme als beginsel van individualisme en
eigenlijk van zelfzucht tevens. Toen „liberaal" eens in
dezen zin was verstaan, lag de gevolgtrekking voor de
hand: er is behoefte aan samenbinding in steê van individualisme en aan toewijding aan het geheel in de plaats van
de zelfzucht ; dus moet een christelijke organisatie worden
gebouwd.
Dies begon men 1 ) .
In dit plan beteekent „christelijk" algemeen-christelijk
en interconfessioneel ; niet speciaal roomsch of speciaal
protestantsch.
Was dit voldoende ?
Enkele protestanten zagen, dat de leiding van uit Brabant en Limburg zoo overwegend roomsch was, dat zij
aarzelden. Zou men dus elk apart organiseeren ? Anderen
— hier wordt met name dr Schaepman genoemd — achtten
nog breeder grondslag mogelijk, voldoende en gewenscht:
wie God, gezin en eigendom erkennen als grondslag van
de samenleving, die zouden kunnen toetreden ! Maar dan
was ook een vrome Jood welkom.
Na velerhande gedachtenwisseling werd op 4 Juli 1896
op voorstel van dr Schaepman de zooeven gegeven formule
aanvaard, doch verrijkt met een tweede : het christendom
wordt als grondslag der maatschappij gehuldigd en aanvaard.
1 ) De geschiedenis wordt verhaald in het Officieel Verslag congres Nederlandschen Boerenbond, gehouden op 14, 15 September
1904.
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Dit was zeer breed maar het beduidde toch reeds een
omlijning ; een niet tevreden zijn met het neutrale, het
allen-omvattende.
De splijting was begonnen.
Terecht?
De vraag is voor een één-voudig antwoord eigenlijk niet
vatbaar.
De terugtrekking van de roomschen op ieder gebied in
allen kring, die wij thans allerwege zien, was nog nauwlijks
begonnen. De kwestie van het interconfessioneele, die in
1909 zou worden beslist, was zelfs nog niet opgestaan.
Velen wenschten op 't zakelijk terrein van den landbouw
te blijven samenwerken met allen. De neutrale en
„liberale" organisaties zagen voor splitsing geen enkelen
grond.
En toen begon een wijle dat pijnlijk werk, dat in dergelijke omstandigheden onvermijdelijk is.
Men zocht het in de kleinigheden. Christelijken voelden
zich gepasseerd ; Neutralen ontkenden, dat er sprake was
van passeeren. En zoo meer.
Doch de zaak ging door. Natuurlijk, omdat iets anders
dreef dan een stel van diergelijke kleinigheden.
Wat dit dan was?
Men noemde nog niet den eisch van organisatie onder
eigen banier, van vol uitleven der eigen geestelijke overtuiging. Men was nog niet confessioneel.
Maar in den boerenstand wilde men den godsdienstzin
bewaren. Men wilde daaruit tevens christelijk gedrag
afleiden; b.v. het beslissen van sociale geschillen door verzoening en niet door strijd.
Dan ging men één stap verder : de maatschappelijke
kringen moeten georganiseerd worden om het werk te
doen van bescherming en van verzekering, waarnaar de
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staat de hand reeds begon uit te steken. Doch de boer
voelt niet voor staatsbemoeienis.
Hier hoort men reeds een politieken toon.
Ook nog een tw eede ging klinken : het vraagstuk der
protectie stond op en... verdeelde.
Uit alles groeide het besluit : op 4 Juli 1898 werd d e
Nederlandsche Boerenbond gesticht, die christelijk was in algemeenen zin.
In 1899 werd deze Boerenbond omgezet in een
federatie van provinciale bonden.
Organisatorisch en principieel had men thans dus
ruimte. Maar de bloei bleef beneden het verwachte ;
tusschen Noord en Zuid openbaarde zich telkens wrij ving,
waarin natuurlijk de tegenstelling : roomsch-protestant
meêwerkte.
De groote bloei bleef uit.
In het begin dezer eeuw echter vertoonde zich verwakkering ; een nationaal congres in 1904 slaagde uitnemend en bracht bezieling aan.
Zoo werkte men voort.
Toch was de organisatie nog lang niet, wat men
wenschte.
En naar mate dan in de twintigste eeuw nieuwe vragen
oprijzen, gaat dat te meer hinderen. Denk aan de sociale
wetten, de belastingwetten; denk aan den oorlog met al
zijn crisismaatregelen.
Nu wil de Boerenbond zich reorganiseeren, om meerdere
kringen in zich te kunnen omvatten.
Maar als hij zijn werk uitbouwt, gaat hij doen wat het
Nederlandsch Landbouw-Comité reeds lang doet : een
bureau hebben, dat economisch en technisch en legislatief
-den boerenstand wil steunen.
Nieuwe wrijving dus.
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Als dan het Landbouw-Comité een Landbouw-Handelskamer gaat oprichten, vallen er natuurlijk weder klachten,
dat de Bond is gepasseerd.
Daarnaast rijzen vragen, waardoor het confessioneele in
het geding wordt gebracht.
Het verschil tusschen stands-organisatie en vakorganisatie werd aanvankelijk in roomschen kring meer gemaakt
en meer gewaardeerd dan bij de protestanten. Maar hoe
moet dan de Boerenbond met zijn samenstellende deelen,
hoe moet het Landbouw-comité worden gerubriceerd : stand
of vak?
Na November 1918 werd een wijle met kracht aan het
R.K. Bedrijfsradenstelsel gewerkt. Doch een interconfessioneele kring laat zich in dezen opzet niet invoegen.
Let er op, dat voor de arbeiders de bisschoppen reeds
in 1909 het interconfessioneele hadden veroordeeld.
Ieder ziet, dat het gaat naar splitsing, meer splitsing,
radicale splitsing.
Als het jaar 1921 aanbreekt, hebben alle roomschkatholieke organisat1eC het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-comité verlaten. Maar zij hebben dan hun eigen
kring.
De interconfessioneele „Boerenbond", die dus 4 Juli 1896
gesticht was, was namelijk door een statutenwijziging van
27 December 1920 roomsch geworden in organisatie en
statuut, nadat hij in feite dit reeds hoe langer zoo meer
was geworden.
Bij een statuten-wijziging, die 29 November 1924 de
Koninklijke goedkeuring ontving, werd de veranderde toestand ook uitgedrukt in den naam ; sindsdien bestaat d e
R. K. Nederlandsche Boeren- en Tuindersb o n d.
De Bond is ook in dezen zin roomsch opgetrokken, dat
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er vier diocesane of gewestelijke bonden bestaan en de
Bond een federatie van deze vier vormt: Utrecht, Haarlem,
Roermond ; de bisdommen Breda en den Bosch vallen hier
samen als de ééne provincie Noord-Brabant.
Hoe moeizaam het ging, om dit algemeen-christelijk
werk over te brengen op specifiek-roomsche basis, moge
blijken uit het eenvoudige feit, dat naast den aartsdiocesanen Bond nog tot 1923 een aparte Stichtsche Bond werd
gekend. In dit laatste jaar hield deze echter op te bestaan
en was de zuiver-roomsche organisatie volkomen 1 ) .
Uiteraard bestaat elk dezer diocesane kringen weder uit
een aantal plaatselijke afdeelingen. Het beloop van het
aantal dier afdeelingen en het aantal hunner leden voor de
vier diocesane kringen samen, dus voor den Bond als geheel
vertoont deze figuur:
1 Jan. 1919 676 afd. 80.998 leden.
„ 1920 744 „ 80.057 „
747 „ 75.567 „
736 „ 74.103 „
703 „ 70.538 „
705 „ 68.713 „
703 „ 69.568 „
704 „ 71.438 „
722 „ 71.827 „
718 „ 72.838 „
725 „ 73.741 „
1930
736 „ 75.344 „
99
1931 742 „ 76.150 „
Sinds eenigen tijd worden ook Boerinnenorganisaties gevormd.
9/

99

99

99

99

99

17

19

99

/9

1)
1922.

Het orgaan De R. K.

Boerenstand

verschijnt sinds October

208

De Bond is aangesloten bij de Internationale Confederatie van Boeren-vakvereenigingen 1 ) .
Bovendien bij de Algemeene Landbouw-organisatie èn
bij het Internationaal Landbouwinstituut 2).
Het ligt in den aard der zaak, dat de Bond zich beweegt
op het terrein, waar men ook het Landbouw-comité telkens
aantreft: de wetgeving, de regeeringsbemoeienis met het
agrarische of het economisch-agrarische leven en diergelijke. Daarnaast zijn echter nog speciale dingen op te
sommen.
De Bond heeft een centralen Pachtraad gevormd. Hij
heeft in 1919 een onderwijs-commissie ingesteld, die voor
de stichting van roomsche landbouwscholen ijvert.
Hij houdt „ontwikkelingsdagen", zooals in Januari 1927
te Nijmegen en in Januari 1928 te 's Hertogenbosch ; waarvan verslagen verschijnen, die waardevolle stof bevatten
van principieelen, theoretischen en practischen aard. Een
buitengewone vergadering te 's Bosch in November 1928
handelde over eenige actueele vragen : grondbelasting —
landbouwarbeidswet — wettelijke regeling van de jacht —
meer eenheid in de regeeringszorg voor den landbouw.
Van de crisisvergadering op 27 October 1930 verscheen
een uitvoerig verslag 3 ) .
Eindelijk moet vermeld worden, dat in het Land- en
Tuinbouwbedrijf door de werkgevers- en de arbeidersorganisaties in elk der diocesane ressorten 'n Bedrijfsraad
gevormd is ; terwijl uit deze vier Bedrijfsraden den 22 Mei
1922 de „R. K. Algemeene Bedrijfsraad voor het Land- en

1) De Confédération Internationale des syndicats agricoles;
C. I. S. A.
2) Daarover zie boven bl. 200 v.
3) In de R. K. Boerenstand van 20 November 1930.
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Tuinbouwbedrijf" is opgebouwd. De geestelijke adviseur
wordt benoemd door den bisschop van Haarlem. Het doel
wordt in de Statuten aldus omschreven:
de bevordering van den socialen en economischen vrede in het
landbouwbedrijf.

Als middelen verdienen uit diezelfde statuten met name
vermelding uit art. 4:
2. het bevorderen van het tot stand komen van collectieve
arbeidsovereenkomsten in het landbouw-bedrijf, waarin de
conclusiën van het R. K. Bedrijven-congres van Juli 1919 zijn
vastgelegd, voor zoover deze op het landbouwbedrijf kunnen
worden toegepast.
3. het bevorderen van het tot stand komen van prijzen voor
diensten en goederen in het landbouwbedrijf, waarbij een maatschappelijk geoorloofde winst en rente en goede arbeidsvoorwaarden gewaarborgd worden en de afnemers derhalve prijzen
betalen, die redelijkerwijs gevraagd kunnen worden.

Het laatstgenoemde middel voert ons geheel in de eigenaardige roomsche opvatting omtrent de economie als zouden loonen, winst, rente en prijzen kunnen worden vastgesteld door samenwerkende organisaties en als zou dit ook
voor een export-bedrijf, zooals het hier geldt, mogelijk
wezen door het sociaal-wenschelijke als norm te nemen.
Het verslag van den Bedrijfsraad verschijnt jaarlijks').
Een aantal bijzonderheden omtrent de werking van den
Bond en zijn vertakkingen vindt men in de Jaarverslagen,
eerst van den Boerenbond, later van den R. K. Boeren- en
Tuindersbond 2 ) .
1) Als bijlage van het Jaarverslag van den Bond. Voor opzet en
doel zie het Gedenkboekje van de R. K. Landbouw-bedrijfsraden
1920-1930, den Haag; bureau 1930; waarin o.a. de Statuten.
2) In 1927 viel het besluit, om de geschiedenis van het roomsche
organisatie-terrein te doen beschrijven.
Christelijk Sociale Studiën. IV.
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47. De Protestantsch-Christelijke Bond.
De beweging op het protestantsch-christelijke erf loopt
met de roomsche niet parallel.
De begeerte om per se als eigen groep zich te organiseeren en zich van de anderen af te scheiden ook als geen
principieel of practisch gegeven daartoe noopt — zij is
onder de protestantsche boeren veel minder, misschien
zelfs in het geheel niet aanwezig.
Een belangrijk aantal orthodoxe boeren behoort tot een
organisatie, die deel uitmaakt van het Landbouw-comité.
Men wordt daar niet gekwetst in zijn overtuiging en kan
integendeel gemakkelijk invloed ten goede oefenen -- denk
aan de Zondagsviering bij voorbeeld.
Z(5ó is het althans in menige streek van ons vaderland.
Echter niet overal. En zoo kon hier en daar de drang tot
afzonderlijke organisatie opkomen.
Een meer algemeene oorzaak echter werkte in de zelfde
richting. De reorganisatie van „Boaz", waardoor ook de
christelijke boeren een eigen kring verkregen, beoogde o.m.
gereed te zijn, wanneer de regeering met het georganiseerde maatschappelijke leven in nauwer contact treden zou : bij
opdrachten, bij representatie, bij advies-vragen moesten
ook de christen-boeren een adres hebben en vindbaar zijn.
Voeg daarbij, dat wie practisch met velen kunnen samenwerken, toch behoefte zullen hebben om in eigen kring zich
principieel te bezinnen op roeping en taak 1 ) .
Zoo is heel licht verklaard, dat men tot afzonderlijke
organisatie ging komen, ook al bleef een deel der aangeslotenen tevens lid van een neutralen kring. In Maart 1918

1)

Men leze ten dezen o.m. het propaganda-nummer, dat in 1922

de Christen-boeren uitgaven.
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was de Christelijke Boeren- en Tuinders
bond in Nederland gevormd.
Sindsdien bestaan dus de neutrale, de roomsch-katholieke en de protestantsch-christelijke organisaties ook voor
de boeren naast elkander.
De Bond organiseert protestantsche boeren en tuinders.
Hij kent individuen en vereenigingen beiden als lid. De
vereenigingen zijn dan de provinciale afdeelingen, die
overal zijn gevormd behalve in Limburg.
De sterkte van den Bond bedroeg op :
1 Jan. 1923
9/

I/

fl

„ 1927
„ 1928
„ 1929
„ 1930
„ 1931

3325 leden
3023 „
2778 „
2957 „
2889 „
2949 „
3369 „
3874 „
... 5639 „

Spoedig na de oprichting, immers in 1919 begon het orgaan te verschijnen: Het Platte Land. Het werd in November 1928 voorloopig gestaakt in verband met reorganisatieplannen. Voorshands werd toen de band tusschen de leden
onderhouden door „ Mededeelingen".
Den 8 Januari 1930 verscheen het eerste nummer van
een nieuw orgaan : Ons Platte Land; voorloopig als maandblad; sindsdien uitgebreid.
Een bedrijfsvereeniging „Het Platte Land" werkt krachtig op het terrein der verzekering.
De Bond heeft in 1927 zich aangesloten bij de internationale Boerenorganisatie, waartoe de roomsch-katholieken
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reeds veel langer behooren. Hij is bovendien lid van de
Nederlandsche afdeeling der Internationale organisatie van
Landbouwers èn van de Internationale Boerenvakorganisatie 1) .
Ook in dezen kring valt natuurlijk veel aandacht op
wetten en wetsontwerpen, die met den landbouw in verband staan : landbouwarbeidswet, pachtcontract, belastingpolitiek, regeling van verzekering en van arbeidsduur voor
de landarbeiders.
Daarnaast zij echter gewezen op twee onderwerpen, die
de Bond min of meer op eigen wijze behandelt.
Eenerzijds de handelspolitiek.
In zijn Sociaal Program van 1924 vraagt hij :
het openen van de mogelijkheid om eventueel retorsiemaatregelen te kunnen nemen.

Terwijl zeker niet allerwege deze wensch in landbouwkringen wordt gekoesterd, kan men toch niet zeggen, dat
dit programpunt den Christelijken Bond als zoodanig speciaal kenmerkt.
Dit is wel het geval met het tweede onderwerp : het
protestantsch-christelijk landbouwonderwij s. Het zooeven
genoemde Program vraagt daaromtrent:
rechtszekerheid voor het christelijk landbouw-onderwijs.

De Bond oefent zijn invloed, dat bij het oprichten van
scholen en bij het verleenen van regeerings-subsidie betracht wordt wat hem als eisch van billijkheid en van
practischen zin tegenover de drie hoofdinrichtingen geboden schijnt. Hij werkt voor lagere Landbouwscholen,
Land- en tuinbouw-winterscholen, Landbouw-cursussen.
1)

Daarover zie boven bl. 201 noot 1 en bl. 208 nt. 1.
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Natuurlijk is men met scholen zonder geestverwant personeel niet gebaat. Speciaal inzake opleiding van leerkrachten voor het Landbouw-huishoud-onderwijs werkt men om
deze opleiding in protestantsch-christelijken geest te doen
geschieden — men trad ter zake in contact met de
Christine-Hermine-school te Zetten.
Zoo poogt de christelijke Boeren- en Tuindersbond van
zijn kant om een zegen te zijn voor onzen boerenstand en
daarin mede voor ons heele volk.

DERDE AFDEELING :

DE ORGANISATIE VAN WERKGEVERS EN
WERKNEMERS IN NEDERLANDSCH-INDIË

HOOFDSTUK XIV.
HET EIGEN KARAKTER VAN HET OOSTEN.

48. Ter inleiding. Het ontwakend Oosten.
Wie zich heeft ingeleefd in de Nederlandsche sociaaleconomische organisaties met haar gegevens en haar
vragen, zal gaarne het belang erkennen van een afzonderlijke bestudeering, in hoeverre ook in het R ij k over
z e e sprake is van vakbeweging èn welke lijnen daar te
ontdekken zijn, voor zoover zich het bestaan eener vakbeweging inderdaad kenbaar maakt.
Niet alleen en zelfs niet voornamelijk, omdat wij in
Nederland met Nederlandsch-Indië extra zijn verbonden en
de geschiedenis binnen het Rijk in Europa aldus een gereede aanvulling vinden zou. Maar vooral, omdat alles
ginds anders is en dus al het reeds gevondene door een
vergelijking in nieuw licht komt te staan, scherper omtrekken ontvangt.
Dit geldt dan zoowel voor de vakbeweging als voor de
wereldbeschouwing, voor het economische zoo goed als
voor den religieusen inslag.
Maar beide worden slechts goed gezien, wanneer dit
Indische geheel geplaatst wordt in het kader van een veel
grooter geheel : het gansche verre Oosten, dat ontwaakt
en dat met wijde omtrekken over lengte en breedte vertoont wat dan daarna voor Indië meer omgrensd kan
worden bezien en doorzocht.
Het Oosten „ontwaakt" ; men kan dit zeggen in den
meest algemeenen zin.
Er leven eigen vragen van nationaal besef en van cultureele behoefte. Naarmate deze dieper wortel schieten en

218
breeder om zich heen grijpen, wordt er telkens weder een
rimpeling of een roering gezien, die zeer verre perspectieven openen.
Hierin mengt zich dan echter het sociale ; dit woord genomen in den engen en preciesen zin van het industrieleven en de vragen, die daardoor rijzen 1 ) .
Stoom en electriciteit doen hun intrede in het Oosten.
De groot-industrie staat op ; de industrialisatie — als men
wil „het kapitalisme" — is daar. De veranderingen geschieden bliksem-snel. Hier maakt de bevolking in twintig
jaar tijd den ontwikkelingsgang der eeuwen door van het
steenen tijdperk tot de electriciteit 2) .
Voeg daarbij, dat de massa in het Oosten op uiterst
lagen trap van ontwikkeling staat ; dat zij in groote meerderheid lezen noch schrijven kan. Zij wordt dus nog eerder
dan anderen door dit pijl-snelle nieuwe overvallen en
onthutst.
Denk aan het karakter der Inlanders, die zoo licht ontvlambaar zijn en sterk worden meegesleept door oogenblikkelijke indrukken en aanstonds volgen wanneer een
persoonlijkheid met overwicht zich tot hen richt 3 ) .
Hier is een vruchtbare bodem voor het uiterste radicalisme ; voor communistische en bolsjewistische propaganda.
Maar aldus ontstaat onder de massa een deining, die van
uiterst samengesteld karakter is.
Het economische en het sociale, het nationale en het
1) Zie FRANK LENWOOD, Social problems and the East.
Londen, 1921. SHERWOOD EDDY, The new World of Labor,
Londen, 1924. HENRI WHITEHEAD, Indian Problems, Religion, Education, Politics. Londen, 1924.
2) Aldus LENWOOD, a.w.; p. 111 etc.
3) Goede dingen daarover in P. J. VAN MULLEM, Z ending en
christelijke arbeidersbeweging. Hoorn, 1923; bl. 49 v.
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politieke werken er samen en werken er dooreen, zoodat
het nauwlijks doenlijk blijft, de onderscheiden elementen
nauwkeurig te splitsen of afzonderlijk te beoordeelen.
De taak eener regeering wordt door een en ander wel
enorm verzwaard, als zij de gezonde ontwikkeling niet wil
remmen maar ontwrichting niet mag dulden. Die bijv.
economische bewegingsvrij held gunnen wil, maar revolutionair-politieke strevingen onder den schijn van een zuivereconomisch pogen zal moeten keeren.
Voor de arbeidersbeweging en met name de vakbeweging is een dergelijke splitsing intusschen absoluut
noodzakelijk, zoo zij zich normaal ontwikkelen zal. Maar
tegelijk is zij vrijwel ondoenlijk.
Nog een nieuwe moeilijkheid doet zich op.
Men kan zijn huivering niet bedwingen, wanneer men
hier leest onder welke arbeidsvoorwaarden de jonge industrie laat werken.
Uiterst lange arbeidstijd voor mannen, ook voor vrouwen, ook voor kinderen. Uiterst lage loonen. Geen rustdagen, ook Zondags niet. Slechte woningen. Geweldige
sterfte van kinderen.
De gegevens schreien 1).
Het verhaal is oud. Want wij kennen datzelfde uit den
tijd, toen in Europa „het kapitalisme" zijn intocht deed.
Maar men moet hier voorzichtig zijn.
De economische toestand der Inlandsche bevolking vóór
de industrialiseering was eveneens slecht 2) . Weinig opbrezigst van het land, mislukte oogsten, onvermogen der
bevolking om met hun primitieve middelen zich tegen de
kwade kansen te verzetten... zij brengen hongersnood en
1) Zie EDDY, a.w. voor China p. 13, voor Japan p. 37, voor Engelsch Indië p. 60.
2) Daarover vooral LENWOOD, a.w.; hfdst. V, p. 111 etc.

220
houden het leven op laag peil en doen tegenover een toename van de bevolking hopeloos staan. Economisch is de
industrialisatie voor den Inlander geen vloek maar de
eenige uitkomst, indien men zal kunnen blijven leven ondanks den groei en indien dit leven op ietwat hooger peil
gebracht zal worden. Doch wat geen vloek behoeft te zijn
en integendeel de eenige uitkomst kan beduiden, dat zal
slechts worden tot zegen en niet tot vloek, zoo „de geest",
die onder dit kapitalisme werkt, de zuivere en zegenbrengende geest is.
Niet de vorm, de organisatie, de economische structuur
beslist; maar de geest, waarmede dit alles door menschen
gevuld wordt. Het geldt voor de regeering en haar wetten;
voor de ondernemers en hun houding tegenover de arbeiders ; voor de arbeiders en de sfeer, die zij in hun vakbeweging kweeken.
De geest zal de beslissende factor zijn.
49. De zending en de sociaal-economische
ontwikkelin g.
Zeggen wij, dat de geest beslist, dan is daarmede het
alles-beheerschende gewicht van de volksopvoeding gesteld ; deze nu gezien in den breedsten zin : opvoeding in
alle rijen en lagen, opvoeding ook door verstandelijke en
geestelijke krachten beide.
Hier dringt zich dan echter het probleem van zending en
christendom onontwijkbaar aan ons op.
Europa en Amerika brengen niet alleen de industrialisatie in het Oosten. Zij brengen daar ook „christenen" als
leiders van het industrieele leven in een niet-christelijke
bevolking. Zij brengen bovendien aan het Oosten hun geestelijk bezit : het christendom.
Opnieuw is een proces in gang gezet.
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En wel met deze merkwaardigheid, dat het christendom
zoo versch en frisch en nieuw is als de industrie. Zij beginnen hun loop tegelijk.
Nog meer.
De zending raakt het gansche leven van de volkeren aan;
waarlijk niet alleen het intieme zieleven.
De nationale bewegingen worden onder nieuwen invloed
gebracht ; men kan het nalezen in Richter's groote werk
over de zending 1 ). En het gansche maatschappelijke leven
wordt door het Evangelie aangetast en omgezet. Men overwege, hoezeer en hoezeer onderscheiden de maatschappehike toestand groeit onder invloed van het Boedhisme, het
Mahomedanisme, het Christendom 2 ) .
Ook wie allerminst bereid zijn om het „christelijk"
karakter der toestanden in een christenland te loven, moeten erkennen, dat ruim en breed gezien toch waarlijk alles
door het christendom anders wordt.
Men denke aan de positie der vrouw ; de waardij van het
gezin; de waarde, die elke enkeling als mensch draagt. Men
schatte het wél, dat in het christendom godsdienst en geloof een daad zijn, die consequenties vergt voor het maatschappelijk leven. En dan vergelijke men de christenlanden
met de boedhistische of mahomedaansche.
Dit niet alleen.
De zending tast ook nog in anderen zin het gansche
leven aan 3 ) .
1) Namelijk prof. dr J. RICHTER, A 11 g e m e i n e E v a n g.
Missionsgeschichte. Giitersloh.
2) Zie LENWOOD, a.w. passim. Bovendien mr dr H. G. VAN BEUSEKOM, K a g a w a en zijn beteekenis als sociaal en religieus hervormer van Japan. Den Haag 1931. D e z e l f de in Stemmen des
Tijds Juli 1931, bl. 47 v.v.
3) Daarover zie LENWOOD, a.w.; passim; VAN MULLEM, a.w., blz.
17 v.v.

222
Zij geeft onderwijs ; dat is : zij leert nadenken, rekenschap geven en kweekt daardoor een begin van zelfstandigheid. Zij vormt door haar medische zending langzaam maar
zeker de begrippen der bevolking om, niet slechts in zake
het lichaam. En met haar prediking tast zij de overtuigingen inzake ziel en geest aan, waardoor zij gansch het
maatschappelijk leven ondergraaft, omdat immers heel het
maatschappelijk leven der Inlanders op religieuse basis
rust.
Laat zij nu nog iets verder gaan. Een ambachtsschool
stichten; eenvoudige credietinstellingen openen ; den handel op nieuwe leest schoeien.
En ieder ziet, hoe zeer het christendom door zich te
wenden naar het reeds ontwakend Oosten nu de uiterst
ernstige taak heeft om zich ook te bezinnen op zijn sociale
roeping, mede op zijn roeping tegenover de industrialisatie
en de arbeidersbeweging.
De pas genoemde schrijvers dringen daarheen, ieder op
eigen wijze. Zoo vergt Lenwood, dat het Evangelie zich zijn
taak bewust zij „als een punt van eer". Zoo beziet Eddy op
zijn reis door China, Japan en Britsch-Indië het proces der
industrialisatie juist als christen. Zoo wijst Whitehead er
uitvoerig op, dat men in het Oosten onmogelijk het sociale
leven bestudeeren kan zonder oog voor den religieusen
ondergrond.
Deze gedachten zijn gezaaid ; ze hebben wortel geschoten
en vrucht gedragen. Hoe sterk dan het besef van verband
tusschen zending en sociale vragen is gegroeid, blijkt
zonneklaar uit de wereidzendingsconferenties.
Toen men in 1910 te Edinburg samen was, stond het
onderwerp niet op de agenda; in 1928 te Jeruzalem vulde
het een belangrijk deel van het programma. Het vijfde deel
van het Verslag is gewijd aan „De taak der zending in de
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industrieele ontwikkeling van het Oosten" 1 ). En aanstonds
vindt deze nieuwe overtuiging een bezield profeet in William Paton 2 ) . De bewustheid van een geweldige taak en een
geweldige kans voor het christendom groeit door Jeruzalem
ziender-oogen.
Tweeërlei band is hierbij nog van gewicht. Beide verbonden aan Genève.
Eenerzijds namelijk werken in het Arbeidsbureau te
Genève feitelijk reeds sinds 1919 de regeeringen, de werkgevers en de arbeiders uit het Westen en het Oosten samen
om tot beter socialen toestand te geraken.
Andererzijds is na Stockholm 1925 door schier alle kerken
der wereld in Genève een bureau gesticht tot de bestudeering van de sociale omstandigheden èn van de taak, die de
kerk daartegenover in de onderscheiden landen heeft te
vervullen 3 ) .
Het voortzettings-comité van Jeruzalem heeft een soortgelijk bureau, mede in Genève gevestigd.
Aldus loopt dan het sociaal-economische en het kerkelijk-christelijke streven parallel ; aldus komt er uitwisseling
van gedachten ; ook ontstaan er ontmoetingspunten. Als
dan bovendien het Oosten en het Westen samenkomt, de
oud-industrieele en de nieuw-industrieele wereld ; de kerk
en de zending — dan zijn wel tal van voorwaarden vervuld,
die vervulling behoeven zoo het christendom der wereld
zijn sociaal-economische taak in de wereld volbrengen zal.

1) In de Reports of the Jerusalem Meeting of the
International Missionary Council zie men V. Christianity and the growth of Industrialism in Asia, Africa and South
America.
2) Zie zijn boek A faith for the World.
3) Zie van deze Studiën deel III, bl. 291.
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50. Het voorbeeld van Japan.
Wie zoowel de industrialisatie als het christendom in
het Oosten wil doorzoeken, kan waarschijnlijk nergens
beter terecht dan in Japan.
Wij mogen bij hetgeen daar in de laatste jaren gegroeid
is en groeit, stilstaan ter illustratie van het algemeene,
dat wij reeds hebben gezegd, èn ter aanduiding van hetgeen
wij van zending en christendom voor Indië zouden wenschen.
De industrialisatie in Japan grijpt geweldig om zich
heen 1 ) . De arbeiders-ellende is er vreeselijk.
Maar er wordt óók ingezien, dat niet het kapitalisme op
zich-zelf de oorzaak van dezen jammer is. En dat een goedgeleide arbeidersbeweging hier tot een zegen kan doen
worden wat thans meer vloek dan zegen is.
Sinds vijftig jaren arbeidt in dit land de zending. Met
een grooten invloed, die zich ook uitbreidt over het breede
maatschappelijke terrein.
Dit laatste is niet ontgaan aan de regeering 2 ) .
Natuurlijk echter bestaat zij niet uit christenen. Op een
bevolking van 65 millioen telt men weinig meer dan 250.000
christenen 3 ) !
Maar van boeddhistischen kant 4 ) wordt wel ter dege

1) Behalve LENWOOD, a.w. p. 123; EDDY, a.w. p. 37 zie het nog
steeds belangrijke werk van H. H. VAN KOL, De ontwikkeling
der groot-industrie in Japan. 2 dln. 1916.
2) Daarover het artikel van een Missions-inspektor in Evangelisch-Sozial 1924 III S. 35 ff.
3) In 1922 waren er 134.500 Protestanten en 90.000 RoomschKatholieken; in 1927 was het aantal Protestanten gestegen tot
161.817. Zie dr H. G. VAN BEUSEKOM, Ka ga w a en zijn beteekenis
als sociaal en religieus hervormer; bl. 9.
4) Zie dr SUMA in Zeitschriftt fiir Missionskunde; April 1925.
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opgemerkt, dat het christendom in het Japansche leven
twee nieuwe beginselen : barmhartigheid en saamhoorigheid heeft ingedragen, die zeer ver werken buiten den
kring der christenen. Intusschen let de regeering niet speciaal op het christendom.
Maar zij let op de moreele inzinking, waarmee de nieuwe
industrie het volk bedreigt. En zij ontwaart, dat slechts
een geestelijke kracht hier baat kan brengen ; niet wetten
en voorschriften doch een nieuwe geestelijke kracht.
Zij zoekt dien in den godsdienst ; in iederen godsdienst,
in den godsdienst als zoodanig. Zij heeft dan ook — het
is toch wel zeer opmerkelijk — reeds meermalen : in 1911,
1919, 1924, 1928 conferenties saamgeroepen, waar de leiders der Boeddhisten, der Shintoïsten en der Christenen
zouden beraadslagen over de wegen om te komen tot een
zedelijke wedergeboorte van het volk, opdat het niet in
den socialen uitgroei zedelijk zou ondergaan.
Bij dit overleg wordt men er altoos weder van doordrongen, dat voor het sociale leven het christendom de
meerdere is.
Het predikt een Vaderschap van God, een broederschap
van de menschen, de eeuwige waardij van den mensch, de
gewijdheid van den arbeid als zoodanig. De onmiddellijke
toepassing van deze geestelijke gedachten op het sociale
leven ligt voor het grijpen 1 ) .
De vraag wordt daardoor te dringender, of het aan dit
christendom gelukken zal om in dit niet-christelijk land een
invloed van beteekenis op het sociale leven te gaan oefenen.
Dat een arbeiders-beweging ontstaan moest, verstaat
ieder van zelf. Zij is echter nog gering van omvang. In de
metaal-industrie en het drukkersbedrijf heeft men 29 en
1)

Daarover VAN BEUSEKOM, a.w. passim.
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21 % der loon-arbeiders kunnen organiseeren ; het gemiddeld percent voor de geheele industrie bedraagt echter nog
slechts 10.7. In den landbouw zijn op 5.5 millioen arbeidersgezinnen er 70.000 georganiseerd, dus weinig meer dan
1%.
Wat de beweging als voornaamste programpunten stelt,
spreekt al mede van zelf : recht van vereeniging en vergadering, afschaffing nachtarbeid, regeling arbeidsduur,
minimum-loonen. Maar naast deze algemeene eischen worden er ook gesteld, die een bepaalden „geest" verraden. De
centrale van vakvereenigingen -- die overigens slechts een
minderheid van organisaties en georganiseerden omvat -stelt den eisch der erkenning van Rusland; andere organisaties vragen socialisatie en proclameering van den eersten
Mei als feestdag.
Daar is dus de communistische en de socialistische geest
aan het werk.
Men meene echter niet, dat deze algemeen den toon aangeeft. De leiding is integendeel in de hand van christenen.
De eerste stappen in de richting van een vakbeweging zijn
trouwens, en dat wel reeds in 1885, door christenen gedaan. Zij hadden in Europa of Amerika gestudeerd en
daar sociaal christendom leeren kennen 1 ) .
Zij zagen wat industrieel in hun volk groeien ging en
hadden oog voor de teekenen der tij den. Zij slaagden er in
om de nieuw-gestichte christelijke kerken wakker te maken voor de nieuwe taak.
En de kerken spraken zich klaar uit : over den arbeidsduur, tegen den Zondagsarbeid, inzake den arbeid van
vrouwen en kinderen, vóór verzekering en vóór maatregelen ter beveiliging.
1)

Aldus EDDY, a.w. p. 53 sqq., 99.
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Het was daardoor mogelijk, dat de groeiende vakbeweging werd beveiligd tegen overheersching door radicaal
socialisme en revolutionair bolsjewisme. Men kon met kans
op slagen ijveren vóór den christelijken, d.i. den echten en
zuiveren geest in de vakbeweging.
Vooralsnog behoudt het christendom zijn invloed in deze
industrieel-ontwakende en niet-christelijke wereld. Hoe
lang het stand zal kunnen houden, hangt wel grootendeels
van het christendom-zelf af. Zal het zijn geestelijke kracht
bewaren èn zal het zijn sociaal karakter handhaven?
Hier moet vóór alle anderen één naam worden genoemd:
die van Toyohiko Kagawa, geboren in 1888 ; sinds jaren
een christen, die enkele jaren lang de leider der Japansche
arbeidersbeweging is geweest. En die in later stadium heeft
beseft, dat evangelisatie onder zijn volk onmisbaar wezen
zal, indien de christelijke kerk er krachtig genoeg zal
wezen om een blijvenden socialen invloed te oefenen. Zijn
ideaal is thans, dat de protestanten een aantal van één
millioen zullen bereiken ; voorts, dat deze protestanten, nu
verdeeld over een aantal kerken — gevolg van de zending,
die van onderscheiden kerken in Amerika en Europa uitzich zullen vereenigen tot ééne nationale Japansche
gaat
kerk.
Dan acht hij deze christenen in staat, om onder gansch
dit millioenen-volk zijn christelijk-sociale taak te vervullen 1 ) .
51. Economische gegevens.

Wat wij tot heden over het verre Oosten in het

algemeen

1 ) Zie voor zijn geheele leven tot nu toe VAN BEUSEKOM, a.w. Voor
het eerste deel van zijn arbeid, toen hij in de achterbuurten werkte,
speciaal KAGAWA, Ga uit in de s t r a t e n. Zeist 1931. In VAN
BEUSEKOM a.w. bl. 126 v. bovendien een uitvoerige literatuurlijst.
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hebben gezegd, heeft ten doel een weg te banen voor de
behandeling van de verwante vragen in NederlandschIndië : het ontwakend Indië zoowel industrieel als nationaal
met de reeks problemen, die deels doorzichtig deels verward daarmede zijn gegeven 1).
't Zal noodzakelijk wezen, ons in het kort een beeld te
vormen van het terrein èn van de uiterlijke gegevens.
Slechts tegen den achtergrond daarvan zal de meer innerlijke toestand kunnen worden verstaan.
Al aanstonds valt op : de enorme uitgestrektheid van het
gebied en de groote verscheidenheid inzake volk, taal,
karakter, godsdienst, ideaal 2) . Het is volslagen onmogelijk
om van het ééne Indonesische land en het ééne Indonesische volk te spreken. Alleen omdat het Nederlandsche gezag deze onderscheiden elementen bijeen houdt, is er eenheid van leiding en kan er eenheid van streven en ontwikkeling wezen 3 ) . Maar dit gezag neemt de verschillen niet
weg en zou deze niet kunnen wegnemen ; zoodat ook de
toestand en de ontwikkeling inzake het economische, het
sociale en het cultureele leven in de onderscheiden deelen
een onderscheiden karakter vertoont.
Voor ons doel kunnen wij volstaan met te onderscheiden
tusschen Java met Madoera èn de Buitengewesten, waarbij wij speciaal aan Sumatra en zelfs vóór alles aan Sumatra's Oostkust denken. De stand der industrialisatie, dus
1) Voor het geheele onderwerp zie De Encyclopaedie van Nederlandsch Indië. Den Haag-Leiden 2 1917 enz. ; met Aanvullingen en
Wijzigingen. Voorts speciaal B. ALKEMA, '0 n s I n s u li n d e, III.
Haarlem 1925.
2) Zie J. C. VAN EERDE e.a., De volken van Neder1 a n d s c h-I n d i ë. Amsterdam 1920, 1921. J. P. KLEIWEG DE
ZWAAN, De rassen van den Indischen Archipel, idem
1925.
3) Voor Britsch-Indië wijst WHITEHEAD a.w. p. 319 hetzelfde aan.
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ook die van de economische en sociale vragen noopt
daartoe.
Ook bij deze globale splitsing is het verschil reeds zeer
in het oog vallend.
De oppervlakte van Java bedraagt niet meer dan 7%
van den Archipel. Toch woont er bijna 70% van de bevolking 1 ). Hier springt de bevolkingsdichtheid van Java in
het oog tegenover de schaarschte daarbuiten 2 ). Ieder ziet,
wat dit beteekent voor de mogelijkheid van bevolkingsaanwas èn voor die van economische ontwikkeling. Maar
tevens blijkt, dat Java in het geheel der ontwikkeling de
leiding heeft gehad.
Dit springt nog meer in het oog, als men weet, hoe het
Europeesche element verdeeld is.
Dat dit element de leiding moet geven bij de economische
ontplooiing, erkent ieder. Het doet dit in NederlandschIndië door grooter getalen dan in Britsch-Indië. In het
laatste 287.000 Europeanen op 319 millioen; in de Nederlandsche gewesten 240.000 op 60 millioen 3 ). Het verschil
is zeer belangrijk 4 ). Maar van deze Europeanen woont op
Java 80 %.
Intusschen is een verschuiving ingetreden van de verhouding tusschen Java en de Buitengewesten. Op Java

1) Zie Volkstelling 1930; 2 dln. Batavia 1931.
2) Op Java in 1930 314.5 per K.M. 2 ; in de Buitengewesten 10.7
per K.M. 2 Het laatste cijfer is het gemiddelde„ de bevolkingsdichtheid verschilt echter zeer in de onderscheiden deelen; zie Volkstelling
II bl. IX.
3) Over het onderwerp zie MEYER RANNEFF, The e f feet of
Western Influence on native civilisation in the
Malay Archipelago. 1929.
4) Te bedenken valt intusschen, dat bij ons onder de Europeanen
ook de Indo-Europeanen vallen.
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klom de bevolking in vijf en twintig jaar van 29 tot 40
millioen ; daarbuiten van 6 tot 15 millioen. Thans klimmen
dus de Buitengewesten veel sneller.
De overgroote meerderheid der Inlanders leeft van den
landbouw — deze aanduiding genomen in breeden zin,
namelijk 84% 1 ) ; zal de groeiende bevolking op Java haar
noodig levensonderhoud kunnen vinden, dan zal de landbouw met telkens beter hulpmiddelen en telkens intenser
kracht moeten worden gedreven èn zal daarnaast ook
andere industrie onmisbaar worden. Het laatste geldt trouwens ook, als de bevolking gaande-weg op hooger cultureel
peil zal stijgen en het zeer primitieve wijken zal.
Maar heel dit proces is op Java veel eerder dan elders
begonnen. Men kan zeggen, dat op Java reeds omtrent 1850
het Europeesche kapitaal, de Europeesche werktuigen, de
Europeesche leiding hun loop begonnen. Een kwart eeuw
later viel de eerste spooraanleg. Maar in de Buitengewesten
ving het „open-leggen" -- ieder noemt hier vooral J. B.
van Heutz — pas aan omtrent 1900.
Teekenend is in dit verband al mee het verschijnsel der
,groote steden", dat alom met de industrialisatie gepaard
gaat.
Op Java zijn er zes 2 ) met in 1920 tezamen 855.000 inwoners, tien jaar later 1.375.000. Dat zijn groote getallen ;
maar bovendien is het in tien jaar een toename met omtrent 60%.
1) Nauwkeuriger cijfer volgens een telling van 1905: van de volwassenen werken 84.3% in den landbouw, 14% zijn handelaars en
werklieden, 1.7% ambtenaren en geestelijken.
2) Namelijk: Batavia, Meestér Cornelis, Bandoeng, Semarang,
Soerabaya, D j okj akarta. Bijzonderheden over den stedengroei in
Volkstelling I bl. VII. In de Buitengewesten ontbreken de groote
steden; aldaar II.
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Wil men van den industrieelen groei een indruk krijgen,
zoo deze maar eenmaal is begonnen ; wil men tevens, gelijk
bij den bevolkingsaanwas, zien, hoe sterk de Buitengewesten ophalen, dan stelle men zich voor den geest - één
onderwerp slechts en één cijfer -- dat op Java het aantal
stoomketels tusschen 1900 en 1914 steeg van 1900 op 3000
maar in de Buitengewesten van 400 op 1000.
Wil men tevens de onderlinge verhouding van Java en
van de Buitengewesten in het geheel der industrialisatie
vóór zich zien, dan overwege men, dat 1 ) er thans in
Nederlandsch Indië 5014 fabrieken en werkplaatsen zijn,
waarvan 4049 op Java, 965 daarbuiten ; het aantal stoomketels bedraagt thans 9950, waarvan 6139 op Java en 3811
elders.
Wij noemen aldus één steen uit een groot gebouw.
Wat de takken van bedrijf aangaat: op Java zijn rijst
en specerijen sinds eeuwen gekweekt. Omtrent 1850 begint
dan de gezette suiker-cultuur.
Op Sumatra begint 1867 te Padang het winnen van kolen
en erts ; 1869 in Deli de tabak ; 1883 levert de eerste petroleum ; 1920 ziet de opening van het hoogovenbedrijf in het
Lampongsche. Daarnaast dan nog de enorm gegroeide
rubber-industrie 9.
52. Sociaal-paedagogische gegevens.
Men ziet wel zonder moeite in, hoezeer deze overhaaste
economische ontwikkeling inwerken moet op gansch het
sociale leven -- dit woord in breeden zin -- van een een1) Zie het Jaarverslag van den Dienst van het Veiligheidstoezicht
in N.-I. over 1929.
2) Volgens het Koloniaal Verslag 1930, blijl. C § 10 bedroeg de uitvoer ter Sumatra's Oostkust: rubber 67.000.000 K.G.;
tabak 16.900.000 K.G.; palmolie 33.000.000 K.G.; enz.
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voudige bevolking. Er dreigen ernstige sociale misstanden
en er rijst een ontwrichting op van het heele geestesleven 1 ) .
Tweeërlei is dan onmisbaar : een organisatorisch leven
— als men wil : een vakbeweging — die de schaduw-zij den
van de industrialisatie mede poogt te overwinnen; èn een
zekere algemeene ontwikkeling op verstandelijk, zedelijk
en geestelijk terrein.
Ontbreekt deze laatste — de ontwikkeling -- dan is de
bouw van een zuivere vakbeweging onmogelijk en ontstaat
hoogstens een tastend organisatie-leven met veel eb en
vloed ; bovendien met een zeer verwarde doelstelling en
een heen-en-weder wankelen inzake de middelen, die men
kiest voor zijn doel.
Hier dreigt dus chaos, wanneer de beweging ongebreideld mag voortgaan ; onderdrukking, zoo geen bewegingsvrijheid wordt gegund. De toestand stelt zware eischen
van tact en doorzicht aan de vertegenwoordigers van het
Nederlandsche gezag en het Nederlandsche ras. Hij vraagt
hetzelfde voor de leiders der Inlandsche beweging met haar
onderscheiden aspecten.
En zij vraagt dus voor de Inlanders -- zoo leiders als
massa — ontwikkeling.
Wordt deze aangetroffen?
Dezelfde vraag is ook nog uit anderen hoofde gewichtig.
Immers niet enkel op industrie-terrein wordt Indië opengelegd. Er is een beweging op gansch het gebied van het
volksbestaan. Maar zij wordt niet gewekt gelijk de industrialisatie in het Westen, in Europa. Zij golft voort van
uit het gansche Oosten, dat ontwaakt.
1) Zie dit voor één volk, de Karo-Bataks geteekend in de Socialistische Gids, 1922, bl. 329 v., 442 v.
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In Indië werd de beweging vooral gebracht door de Chineezen.
Ginds, in het nog verdere Oosten, had reeds de oorlog van
1894 tusschen China en Japan een nieuwen geest gewekt.
Omtrent den aanvang onzer eeuw ging de strijd nog tusschen de oud-nationale, nationalistische elementen en tusschen hen, die voor invloed van vreemden wilden openstaan.
Men noeme dan de revolutie van 1912 ; het eerste parlement van 1913. Alles gist en kookt en is onzeker ; immers
het radicalisme kan beter chaos maken dan orde.
De terugslag van dit wilde en bruisende werd onder de
Chineezen in Indië gezien. Een doorwerking ontstond van
daar uit onder de gansche Inlandsche bevolking. En de
Javaan, die tot heden eigenlijk vegetatief had geleefd, werd
meegesleept in de beweging.
Idealen van ras-zelfstandigheid en nationale ontwaking
werden gesteld. Religieuse en sociale bewustwording openbaarde zich.
Het was de vraag, in welke richting zich dit alles zou
ontwikkelen. Zou er een opbouwen wezen van onderen op ;
het leggen van de basis en daarna het optrekken van het
gebouw ? Kon men een beweging verwachten, die voorzichtig en geleidelijk voortging, bf een, die alle langzaamheid
verachtte en dus nu aanstonds radicaal op eenmaal alles
grijpen wilde ? Zou het eerste zich opdoen en dus een uiteindelijk vrucht rijpen 5f het laatste, dat ondanks zijn beIoften met mislukking dreigt? 1)
1 ) In het Koloniaal Verslag 1924 bijl. A I bl. 1-14 een
overzicht over den inwendigen politieken toestand in Indië en over
de volksbeweging in haar verschillende schakeeringen. Sinds dien
in de verslagen telken jare bijzonderheden. Voor de geheele bewegigng zie J. TH. PETRUS BLUMBERGER, De nationalistische
beweging

in N.-I.

Haarlem 1931.
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En alsof het proces op deze wijze al niet gecompliceerd
genoeg ware, mengt zich thans het communisme in het
geheel der bewegingen ; een geest uit Rusland, die met
wereld-idealen werkt, die voortdurend een vreemd element,
een ander-soortige kracht instuwt in de massa. En zoo de
verwarring ten top voert.
Eén der onontwijkbare eischen, zal uit dit gistingsproces
iets goeds voortkomen voor de volkeren van Indië, is dan
weder : ontwikkeling.
Hoe staat het met het onderwijs ? 1 ) .
Het is ons thans daarbij uitsluitend om de vraag te doen,
in hoeverre de Inlandsche bevolking door het ontvangen
van onderwijs in staat is gesteld om ietwat zelfstandig te
staan tegenover sociale idealen, die haar worden voorgespiegeld, en tegenover sociaal-economischen arbeid van
practischen aard.
Dus blijft in dit verband de vraag rusten, of het Nederlandsch gezag zijn opvoedingstaak ten dezen vroeg genoeg
heeft aangevangen. Men kan deze vraag ontkennend beantwoorden en toch tegelijk erkennen, dat in de jongste
jaren met zeer snel tempo de scha wordt ingehaald.
Evenzoo gaan wij niet uitvoerig op de kwestie in, of onderwijs in Westerschen trant en met intellectualistischen
inslag voor een Oostersche bevolking nog minder bevredigend is dan voor een Westersche, omdat aldus het kennisbijbrengen verre op den voorgrond staat en opvoeding met
karakter-vorming verre op den achtergrond. Zeker is aldus
in het Oosten het gevaar nog dreigender dan ten onzent,
dat een „geleerd proletariaat" gekweekt wordt, dat in
1 ) Zie het jaarlijksch Algemeen Verslag Onderwijs. Veel gegevens,
in de Publicaties der Ho11. Inlandsch Onderwijs-Commissie, verschenen 1930, 1931.
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revolutionaire dagen extra-onevenwichtig is, omdat het
per sé onbevredigd blijft door het leven.
Maar voor 't oogenblik is het om niets anders te doen
dan om de uitwendige nuchtere feiten inzake het aanbrengen van eenvoudige kennis.
De systematische verzorging van het schoolwezen begon
op Java omstreeks 1900, op Sumatra ongeveer 1912.
Wat sindsdien is bereikt, valt zonneklaar af te lezen uit
het gegeven, 1 ) dat het aantal leerlingen bij het Inlandsch
Lager onderwijs bedroeg in :
1900
1928

125.444
1.513.088

Het is dus vertwaalf-voudigd. De groei is voornamelijk
te danken aan de desa-scholen ; want het totaal van 1.5
millioen was aldus verdeeld:
desascholen
standaardscholen

1.109.165
403.923

Het Westersch Lager Onderwij s, waarvan ook Inlandsche kinderen profiteeren, groeide eveneens belangrijk.
hoewel niet in dezelfde mate. De cijfers zijn:
1900
1928

21.280
134.724

Dat is dus ruim het zesvoud.
Wil men nog een ander gegeven : het aantal openbare
volksscholen klom tusschen 1920 en 1923, derhalve in drie
jaar van 4710 tot 7107 2 ) ; bijna een verdubbeling.
1) Zie Publicaties Holl. Inlandsch Onderwijs Commissie; no. 12,
Résumé; bl. 12 v.
2) Zie Algemeen Verslag Onderwijs N.I. 1927, II (Statistische
gegevens).
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Men zal intusschen op nog meer moeten letten dan enkel
op dezen vooruitgang in cijfers.
Vooreerst hierop, dat van de leerlingen 80.62 % jongens
zijn, 19.38 % meisjes.
Gewichtiger echter is het om te zien, wat nog niet bereikt
is. Terwijl in Nederland 19.5 % der bevolking onderwijs
geniet (alle takken samen), bedraagt dit percent in Nederlandsch Indië 2.9 ; voor Java èn voor de Buitenbezittingen
apart geldt precies het zelfde percent 1 ) . Hier blijft een
groote taak wenken.
Men is dus inderdaad eenigermate op weg, het analphabetisme van den Inlander te overwinnen.
Maar voorshands zegt dit voor het bevattingsvermogen
der Inheemschen nog weinig of niets.
Men bedenke immers eerst, dat allicht twee derden dezer
kinderen een school met slechts drie-jarigen cursus bezoekt. De blijvende vrucht zal dan nog slechts gering kunnen wezen. Te minder nog, waar de omgeving der kinderen
alles aan ontwikkeling en traditie derft, wat elders de
vruchten van het onderwijs doet rijpen en bestendig maakt.
Bovendien dateert de geschetste ontwikkeling van een
kwart eeuw. Onder degenen, die nu in den middelbaren
leeftijd staan en allicht geroepen konden wezen, een leidende positie in te nemen in het economische, sociale of politieke leven, hebben ver de meesten het aangeduide schoolonderricht nog niet ontvangen.
Eindelijk blijkt, ook al stijgen de getallen zeer, het percent der schoolgaande kinderen nog gering en mag dus uit
zelfs vrij hooge getallen voorshands geen conclusie worden
getrokken voor de scholing der millioenen-massa als geheel.
1)

Zie

Publicaties

enz. no. 12, 72 v.v.

HOOFDSTUK XV.
SOCIALE EN POLITIEKE RECHTEN.

53. De groei der politieke rechten.
In verband met al het tot nog toe gevondene ligt het
volkomen voor de hand, dat de regeling van de politieke
en evenzeer van de sociale rechten in Indië geleidelijk en
met voorzichtigheid geschieden moest.
Een overzicht van deze regeling moet aan een beschrijving van het sociale organisatieleven voorafgaan, omdat
de twee onderwerpen ten nauwste verband houden en omdat zoowel beweging als ontwikkeling der sociale organisaties slechts in het kader van de politiek-sociale regelingen
kan worden verstaan.
Wij letten eerst op de politieke rechten.
Twee onderwerpen doen zich daar voor, die vermelding
behoeven maar in het kader van ons tegenwoordig onderzoek geen uitvoerige behandeling vereischen.
Wij bedoelen de verhouding tusschen de deelen des rijks
in Europa en in Azië 1 ) ; daarnaast de parlementaire ontwikkeling in het Aziatisch deel. Intusschen kunnen ze niet
worden verwaarloosd. Immers vormen zij het kader, waarbinnen de overige rechten hun plaats vinden. Bovendien
illustreert reeds hun ontwikkeling die eene hoofdzaak,
waarop het hier voortdurend aankomt : namelijk, dat over
de gansche linie de toestand nog niet rijp is voor een regeling, zooals die toch aan veler ideaal beantwoordt.
1)

Wij laten Suriname en Curaçao thans ter zijde.

238

De deelen des rijks.
Sprak vroeger de Grondwet van „het grondgebied in
Europa benevens de koloniën en bezittingen", sinds 1922
is deze terminologie van onder-schikking verlaten en wordt
gezegd, dat het Koninkrijk „het grondgebied van Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao omvat."
Dit wijst henen naar een gelijke en gelijkwaardige positie
der onderscheiden deelen in de toekomst. Doch de realiseering daarvan op dit oogenblik wordt slechts door zeer
weinigen, zooal door iemand mogelijk geacht.
Want de inheemsche bevolking is daarvoor nog allerminst gerijpt. Men denke slechts aan den stand van onderwijs en ontwikkeling. Men denke ook aan de politieke rechten, die op het gebied der volksvertegenwoordiging zijn
toegekend of wel vooralsnog onthouden.
Hiermede raken wij het tweede punt aan. Er is in Indië
geen volksvertegenwoordiging, die met de Nederlandsche
te vergelijken ware. Er is nauwlijks eenig kiesrecht ; laat
staan algemeen kiesrecht. Er is geen parlement, dat beslissingen neemt en de verantwoordelijkheid draagt in dezen
zin, dat het de politieke consequenties van een bepaalde
daad zou kunnen aanvaarden; zooals dat in Nederland vanzelf spreekt.
Hier moeten dus nog vele jaren van opvoeding voorafgaan; opvoeding in den zin van ontwikkeling verkrijgen,
kennis-verwerven; bovendien van de daarmee noodzakelijkerwijs gepaard gaande algemeene karakter-vorming.
Opvoeding ook in politieken zin door het dragen van verantwoordelijkheid.
Zoowel de algemeene opzet der Indische staatsregeling
1925 als speciaal die met betrekking tot de vertegenwoordiging dragen het merk er van, dat beoogd wordt, geleidelijk voort te gaan doch ook niet meer te realisee-
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ren dan telkens voorhands verantwoord wordt geacht.
Bij deze vertegenwoordiging valt dan weer aan tweeërlei
te denken : het centrale èn het gedecentraliseerde.
Centraal werkt de Volksraad.
Een eerste ontwerp daaromtrent dateert van 1893. De
tegenwoordige Volksraad werd ingesteld in 1916 en in 1918
geopend.
Bij het gedecentraliseerde denken wij aan de wet van
23 Juli 1903 1 ) , die de vorming mogelijk maakt van locale
raden en districtsraden ; in een aantal gemeenten en gewesten is sindsdien deze mogelijkheid gerealiseerd.
Wij behoeven thans niet stil te staan bij hetgeen voor en
na gezegd is over de meest wenschelijke verhouding tusschen de centrale en de gedecentraliseerde leiding van
zaken noch bij de eischee, die gesteld worden inzake samenstelling en bevoegdheid der onderscheiden lichamen 2).
Evenmin is hier een schets ter plaatse van de politieke
partij-ontwikkeling, die in gang gezet is. Slechts zij aangeteekend, dat de beteekenis èn van den Volksraad èn van de
partij-vorming gaandeweg groeit 3 ) .
Doch voor ons tegenwoordig doel mogen wij niet nalaten,
1) Zie Ind. St. 1903 No. 329.
2) Uit de vele literatuur zij genoemd : mr. H. A. IDEMA, Par 1 ementaire Geschiedenis van Nederlandsch Indië.
Den Haag 1924 voor de periode 1891 tot 1918. Dr. B. J. HAGA,
Indonesische en Indische democratie, diss. 1924. A.
D. A. DE KAT ANGELINO, Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch Indië, Den Haag 19291930. Voorts dr. H. COLIJN, Staatkundige hervormingen. Kampen 1918; dezelfde, Kolonale vraagstukken
van heden en morgen. Amsterdam 1928. TREUB, de to ek o m s t van Indië. 1924, bl. 23 v.v.
3) In Verslag 1924 bijl. A III een overzicht van de Europeesche
politieke partijen ; nader uitgewerkt in het Jaaroverzicht Volksraad
1929-1930 en 1930-1931. Voor een christelijke Inlandsche partij zie
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nog eens er op te wijzen, hoezeer de ginds bestaande toestanden geenszins met de Nederlandsche vergelijkbaar zijn.
De geheele structuur der rechten, politiek zoowel als sociaal draagt een eigen stempel.
54. Recht van Vereeniging en Vergadering. De wet.
Uitvoeriger moeten wij handelen over het recht van
vereeniging en vergadering. Niet slechts toch, dat hier
dezelfde algemeene lijn valt te ontdekken, die wij reeds
hebben aangewezen ; maar dit onderwerp staat met de ontwikkeling der sociaal-economische organisaties in het
nauwste verband.
Het is bekend, dat in de Europeesche landen dit recht
niet dan langzaam tot gelding gekomen is. Ook, dat Nederland sinds 1848, 1855, 1870 hier in de voorste rijen staat 1 ) .
Hoe is nu de ontwikkeling geweest in Indië?
Van 1854 af heeft aldaar art. 111 van het Indisch Regeerings-Reglement gegolden in dezen tekst :
Vereenigingen en vergaderingen van staatkundigen aard of
waardoor de openbare orde wordt bedreigd, zijn in Nederlandsch
Indië verboden.

Dit is volkomen duidelijk en volkomen afdoende. Art. 112
beperkt bovendien het recht van petitie tot natuurlijke personen en erkende rechtspersonen.
Geen recht van vereeniging en vergadering op politiek
erf!
Toen de wet in 1903 de instelling van „raden" mogelijk
maakte 2 ), moest de strakke bepaling van art. 111 uiterbeneden § 71. Belangrijke gegevens over de houding van den
Volksraad in het eerste decennium van zijn bestaan in Tien jaar
Volksraad-arbeid. 1918-1928.
1) Zie boven, bl. 12 v.
2) Daarover zooeven boven bl. 239.
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aard eenige inperking lijden. Dit geschiedde, doordat het
artikel op deze materie niet-toepasselijk werd verklaard 1) .
Maar overigens gold het en bleef het gelden in vollen omyang.

Eerst in 1915 werd een nieuw artikel 111 vastgesteld 2),
dat in beginsel van een gansch andere overtuiging uitgaat.
Het luidt :
Het recht der ingezetenen tot vereeniging en vergadering
wordt erkend.
De uitoefening van dat recht wordt in het belang der openbare orde bij algemeene verordening geregeld en beperkt.

Toen op 1 Sept. 1919 dit artikel in werking trad 3 ), was
dus ook voor Nederlandsch Indië het recht van vereeniging en vergadering erkend.
Doch men lette wel op de tweede alinea : een verordening
zal dit recht regelen en zij zal dit tevens kunnen beperken.
De tekst van het artikel brengt er ons dus nog geenszins.
De eerste verordening 4 ) beperkte al dadelijk het lidmaatschap van staatkundige vereenigingen tot Nederlandsche onderdanen. Straks 5 ) werden nieuwe beperkingen
aangebracht o.a. door bepaling van den leeftijdsgrens op
18 jaar. En reeds was toen bepaald, dat de geheele regeling
voor een bepaald gebiedsgedeelte buiten werking kan worden gesteld, indien daar namelijk ernstig gevaar dreigt
voor verstoring der openbare orde!
1) Door aanvulling van art. 68 Reg. Regl.
2) Wet van 8 Mei 1915, St. 215; Ind. St. 542.
3) Volgens K. B. van 23 Juli 1919, Ind. St. 561. Toen verviel
tevens de genoemde aanvulling van art. 68.
4) Tekst van 17 Dec. 1918 in hid. St. 1919 no. 27. Eveneens ingevoerd 1 Sept. 1919.
5) K. B. van 17 Sept. 1923, Ind. St. 452. In werking getreden
1 Oct. 1923.
Christelijk Sociale Studiën. IV.
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Eindelijk is aan het Hooggerechtshof de bevoegdheid
toegekend 1 ) om te verklaren, dat een bepaalde vereeniging
in strijd is met de openbare orde.
Uit alles blijkt wel, hoe omzichtig en voorzichtig men
meent te moeten handelen, wanneer het om bewegingsvrijheid en al meer bewegingsvrijheid te doen is.
De reden ligt voor de hand : wie niet is opgevoed tot de
vrijheid en zelfstandigheid, in diens handen worden deze
groote goederen oorzaak van chaos en jammer.
Deze overtuiging ligt mede ten grondslag aan de regeling der ,,exorbitante rechten" 2 ), volgens welke de Gouverneur-generaal het recht heeft om in overeenstemming met
den Raad van Nederlandsch Indië, wanneer het belang van
de openbare rust en orde daartoe aanleiding geeft, aan
bepaalde personen het verblijf in Ned. Indië of in bepaalde
deelen daarvan te ontzeggen dan wel bepaalde gebieden als
verblijfplaats aan te wijzen.
Het ingrijpende en het exceptioneele van zulk een bevoegdheid springt in het oog. Er is dan ook meermalen een
poging gewaagd om tot intrekking daarvan te komen. Tot
heden vergeefs. Wel nam de Volksraad, die zulk een intrekking zeker niet zou wenschen 3 ), een motie aan, vragend om te onderzoeken of deze rechten ongewijzigd
moeten worden gehandhaafd dan wel hun hanteering met
meer waarborgen moet worden omringd 4).
Andererzijds is aan deze rechten nog uitbreiding gegeven ten einde de drukpers-vrijheid belangrijk in te
perken 5 ) .
1)
2)
3)
4)
5)

K. B. van 23 Aug. 1919; Ind. St. 562.
Indische Staatsregeling artt. 35-38.
Een daartoe strekkende motie werd op 18 Febr. 1930 ingetrokken.
Zie Handelingen Volksraad 18 Febr. 1930 ; bl. 2345.
Afgekondigd September 1931.
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55. Recht van Vereeniging en Vergadering. De toepassing.
Het opgesomde geeft nog slechts de regels aan. De toepassing, die de regels vinden zullen, zegt omtrent den werkelijken toestand evenwel nog meer 1).
Als voorbeeld gelde eerst, dat de Partai Kommunist
Hindia tot de categorie der verboden vereenigingen behoort, omdat zij haar eigenlijke doel geheim hield.
Voor en na wordt ook inzake andere vereenigingen de
toepassing bepleit van hetgeen de verordening-1919 voor
het Hooggerechtshof mogelijk maakte.
De vrijheid is voorshands beperkt.
Dit geldt echter niet alleen op politiek gebied, doch evenzeer op het terrein der sociaal-economische verhoudingen.
Wij zullen nog uitvoerig moeten spreken over de sociale
rechten eenerzijds, de ontwikkeling der sociaal-economische
organisaties — met name van de vakbeweging — aan den
anderen kant. Hier zij slechts aangeteekend, dat een vakbeweging in Indië bestaat.
Het is hier dan echter de plaats om opzettelijk de vraag
te behandelen, in welke mate de regeering ruimte laat aan
de uitoefening van het recht van vereeniging en vergadering speciaal tegenover de vakorganisatie.
Dat de regeering principieel het goed recht der vakbeweging erkent, moge blijken uit het feit, dat sinds 1924
een vertegenwoordiger van de Federatie van europeesche
werknemers als zoodanig zitting heeft in den Volksraad.
Maar dit sluit natuurlijk nog niet in, dat over de geheele
linie de regeering onbeperkte organisatievrijheid meent te
kunnen handhaven. Dit is niet het geval ; noch politiek
noch sociaal èn individueel evenmin als groepsgewijze.
1)

Daarover DE KAT ANGELINO, a.w. II bl. 473 ; BLUMBERGER,

a.w. passim.
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In het Koloniaal Verslag wordt jaarlijks en met name
onder het hoofd „Justitie" uiteengezet, welke toepassing de
regeering verleende aan het recht van vereeniging en vergadering. Daar vindt men alle détails. Wij trekken hier
slechts enkele lijnen.
Bij regeeringsrondschrijven van 27 Sept. 1919 1 ) werd
uiteengezet, „welke beperkingen landsdienaren in het algemeen op politiek gebied zich hebben op te leggen als gevolg
van de bijzondere verhouding, waarin de bekleeder van
eenig ambt in 's Lands dienst zich tegenover de regeering
gesteld ziet."
Hier werd dus het oog geslagen niet op hen, die in particuliere bedrijven werkzaam zijn, maar op de Landsdienaren ; van hen werd gevraagd tact om het recht van vereeniging, vergadering en meening-uiting zoodanig te gebruiken, dat is dus ook : zich daarin zoodanig te beperken
als door hun positie werd gevorderd. En dit werd van alle
Landsdienaren gevraagd, ongeacht hun ambt of betrekking.
Een en ander maal is dit met het oog op speciale ambten
door de regeering gepreciseerd. Wij geven ter illustratie
drie gevallen.
Ten eerste inzake de onderwijzers.
In het jaar 1924 werd er hun aandacht op gevestigd 2)
dat voor naam en invloed der openbare school het van overwegend belang is, hoe de onderwijzer zich uit in de school
en daarbuiten. Derhalve zal hij zich hebben te onthouden
van daadwerkelijke deelname aan propaganda, welke ont1) Bijblad Staatsblad 9284; de dusgenaamde „muilkorf-circulaire".
Het goed recht van gezonde ontwikkeling en van loyale oppositie
wordt daarin erkend. — Zie nog de nadere circulaire van 17 Sept.
1924, no. 10683.
2) Een rondschrijven van het Dept. van Onderwijs en Eeredienst,
d.d. 6 October 1924, no. 10703.
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wrichting van het overheidsgezag ten doel heeft; bij de
politieke propaganda en de vakvereenigings-actie zal hij
bijzondere reserve moeten in acht nemen ; heftige, langs
het kantje der strafwet gaande taal zal hij hebben te vermijden. Wie niet toont, dit te verstaan, stelt zich bloot aan
ontslag.
De organisatie der onderwijzers kwam aanstonds in het
geweer 1 ) . Zij verzette zich tegen de bedreiging met ontslag, omdat daardoor de rechtspositie der onderwijzers
wordt aangetast ; en tegen de inperking van de vrijheid
des onderwijzers buiten de school. Op het hoofdargument
der regeering ging men niet in.
Ten jare 1928 ging het over het personeel der gouvernem ents-marine.
Dit maakte deel uit van de organisatie der Gezagvoerders en Stuurlieden. Hier werkten dus overheidsdienaren
en particulieren samen. De regeering maakte toen bezwaar
om over de positie der gouvernementsmarine te spreken
met een kring die niet slechts landsdienaren omvat. Aansluiting bij het Verbond van Landsdienaren 2) werd toen
als uitweg gekozen. Intusschen had kort te voren de regeering uit de Jaarvergadering van de beide centralen een
protest ontvangen, omdat zij het goed recht van werknemers ontkende, om zelf hun woordvoerders te kiezen.
Het geval betrof met name de vrijheid van de organisatie
der gezagvoerders en stuurlieden om zich aan te sluiten
naar eigen keus bij Federatie of Verbond.
Ten derde het organisatie-recht van militairen.
Wij moeten hierbij iets langer stilstaan.
1) Namelijk het Ned. Ind. Onderw. Genootschap in een adres aan
de Koningin d.d. 7 Nov. 1924.
2) Zie beneden hoofdstuk XVIII.
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Dat voor militairen vak-organisatie noodig is en dat zij
naast de hierarchische instanties nodig is, werd langen
tijd in Nederland betwist ; met name speelden de eischen,
door de krijgstucht gesteld, hier een rol. Ook wie vóór dit
recht pleiten, erkennen intusschen, dat zich bij militairen
met het oog op hun taak tegenover de regeering zeer speciale vragen voordoen en zeer speciale tact onmisbaar is.
Wat voor Nederland geldt, geldt vanwege de veel zwaardere taak ginds voor Indië in dubbele mate.
Meer dan eens nu heeft de regeering aldaar zich ter zake
uitgesproken.
Het ging dan mede over de vraag, of een organisatie van
militairen bij een centrale aangesloten kan zijn; want de
daad der centralen is eveneens de daad der aangesloten
kringen. De regeering wenschte, dat zoowel officieren als
onderofficieren met hun organisatie apart zouden staan
en zich niet zouden voegen b.v. bij den kring der Hoogere
Ambtenaren, bij Federatie of bij Verbond. Nadrukkelijk
sprak zij daarbij uit, dat zij de idee van organisatie voor
militairen gunstig gezind was ; alleen rees nu en dan de
vraag, of dit standpunt zou kunnen gehandhaafd blijven.
Van min of meer revolutionair-handelende kringen zou
men zich in elk geval verre moeten houden 1).
Reeds had zich in 1923 de kwestie acuut voorgedaan.
De Europeesche onder-officieren hebben hun vakorganisatie „Ons Aller Belang", die destijds bij het Verbond van
Landsdienaren was aangesloten 2 ) . Na de invoering van
Wetboek van Strafrecht art. 161 bis in Mei 1923 3 ) richtten
de beide reeds genoemde Centralen, ook het Verbond, zich
1)
2)
en 2
3)

Zie Bekn. Econ. Soc. Kron. 1924 I bl. 31 ; 1925 I bl. 32.
Zie de uiteenzetting in de Indische Vakbeweging van 26 Maart
April 1927.
Daarover zie beneden.
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tot de Koningin met het telegrafisch verzoek, de werking
van dit artikel te voorkomen zoolang niet althans de rechtspositie van het spoorwegpersoneel geregeld was.
De onderofficieren waren als aangeslotenen mee verantwoordelijk ; zij beoordeelden dus in het openbaar een
regeeringsdaad ; zij begaven zich bovendien op politiek terrein. De regeering achtte dit in militairen onduldbaar. En
eischte, dat de organisatie het Verbond verlaten zoude;
hetgeen trouwens vanwege het bedoelde telegram door
andere aangesloten kringen reeds vrijwillig was gedaan,
omdat zij het telegram ernstig afkeurden.
Intusschen werd een interdepartementale commissie benoemd om te onderzoeken, in hoeverre het toelaatbaar zijn
zou, dat organisaties van militairen en van burgers samenwerken in federatief verband. Na ontvangst en bestudeering van het rapport besliste de regeering 1 ), dat militaire
corporaties zich niet bij burgerlijke vakvereenigingen zouden mogen aansluiten.
De zaak was daarmede voor „Ons aller Belang" echter
nog niet geëindigd. Want niet slechts tegen de daden der
Centrale rees bezwaar ; tegen den inhoud en den toon van
het orgaan der vereeniging had somwijlen de regeering
eveneens ernstige bedenking 2 ) .
Een en ander heeft de regeering doen besluiten om het
gansche vraagstuk van de deelname der landsdienaren met
name aan staatkundige vereenigingen nog nader in overweging te nemen 3 ) .
Toen voor West-Java door gouverneur en legercomman1) Beslissing van 14 Mei 1927; tekst in de Indische Vakbeweging
van 21 Mei 1927.
2) Zie o.a. de stukken in de Indische Vakbeweging van 9 Juli
1927.
3) Zie de stukken aangeduid in Overzicht Volksraad 1930, W. 9.
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dant bepaald werd, dat politie-ambtenaren en militairen
geen lid mogen zijn van een bepaalde politieke partij 1),
werd dit door de Indische regeering als juist erkend. Maar
zij had bezwaar, een zelfde regeling voor gansch Nederlandsch Indië uit te vaardigen, omdat zij tot diergelijke
maatregelen de toevlucht slechts wil genomen zien plaatselijk èn slechts dan, wanneer het volstrekt onvermij delij k
is. Maar wel deelde zij den Volksraad in dit verband haar
zooeven genoemd voornemen mede om het vraagstuk als
geheel opnieuw te bezien.
56. Sociale bewegingsvrijheid.
Ook op het terrein der sociale rechten hebben geleidelijkheid en voorzichtigheid den weg gewezen, den weg moeten
wij zen.
Aanvankelijk en tot voor korten tijd toe was er van
sociale rechten geen sprake. Immers Wetboek van Strafrecht art. 341 stelde strafbaar:
Elke samenspanning van werklieden om tegelijkertijd het
werk te doen ophouden, het werk in een fabriek of werkplaats
te verbieden of te beletten, dat andere werklieden er heen gaan
of er blijven voor of na zekere uren en in het algemen om den
arbeid te schorsen, te beletten of in prijs te doen stijgen...

Men kent dit streven. Het heeft zich van den aanvang
der negentiende eeuw af in Europa in allerlei landen in
wetten belichaamd ; totdat het gaande-weg overal moest
wij ken.
Het is dan ook onhoudbaar. Zoowel de actie der arbeiders
in verband met hun levenspositie als ook de vakbeweging,
die daartoe het middel is, zijn volkomen normaal. Ze zijn
noch revolutionair noch gevaarlijk noch abnormaal noch
1)

Namelijk de Partai Nazional Indonesia.
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verwerpelijk ; doch integendeel natuurlijk en onmisbaar
naarmate de industrialisatie voortgaat en het groote
arbeidsproces om zich grijpt.
Maar ook hier doet de geest alles.
De revolutionaire streving is aan het oorspronkelijk
wezen dier beweging vreemd. En het hanteeren der beweging eischt geoefendheid, inzicht, doorzicht, die slechts
langzaam-aan worden verkregen. Hoe zuiverder de vakbeweging wordt gehouden en hoe meer ontwikkeld de leiders
zijn, des te eer kunnen onhoudbare bepalingen als het genoemd artikel vallen.
Voor Nederlandsch Indië geschiedde dit per 1 Januari
1918, omdat op dien dag het nieuwe Wetboek van Strafrecht ingevoerd werd, waarin deze of een soortgelijke bepaling ontbreekt 1 ) .
Doch nu zijn wij er niet.
Men heeft zich gaande weg genoopt gezien, toch weder
in te perken.
Zoo werd art. 335 Wetboek van Strafrecht in 1920 gewijzigd 2 ) en luidt het sinds dien:
hij, die een ander door geweld, door eenige andere feitelijkheid dan wel door een onaangename bejegening of door bedreiging met geweld, eenige andere feitelijkheid dan wel een onaangename bejegening gericht hetzij tegen dien ander hetzij
tegen derden wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of
te dulden.

Zoo werd in 1923 het nieuwe artikel 161bis ingevoerd 3 ) ,
van dezen inhoud:
1) Het was afgekondigd 15 Oct. 1915, Ind. St. 732.
2) K. B. van 12 Nov. 1920, Ind. St. 868.
3) Zie Ind. St. 1923, no. 222.
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hij, die met het oogmerk om verstoring van de openbare orde
of ontwrichting van het economisch leven der maatschappij te
veroorzaken dan wel wetende, of redelijkerwijs moetende vermoeden, dat daarvan verstoring van de openbare orde of ontwrichting van het economisch leven der maatschappij het gevolg
zal zijn, teweeg brengt of bevordert, dat meerdere personen nalaten of ondanks wettig gegeven last weigeren werkzaamheden
te verrichten, waartoe zij zich verbonden hebben of uit kracht
van hun dienstbetrekking verbonden zijn.

Zoo zijn op 1 Mei 1926 de artikelen 153bis en ter in
werking getreden, die strafbaar stellen uitingen in woord,
geschrift of afbeelding, die verstoring van de openbare
orde dan wel omverwerping of aanranding van het gezag
beoogen.
Eindelijk vermelden wij het ontwerp eener ordonnantie
ter aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen tot
bestrijding van revolutionaire woelingen, bij den Volksraad ingediend ; 18 Februari 1930 door dezen aangenomen
en op 15 April 1930 in werking getreden 1 ). Het voorstel
vertoont veel gelijkenis met wat in Nederland sinds 1920 2)
voor het zelfde doel geldt ; doch speciaal moet met het oog
op Indische toestanden opgemerkt worden, dat de leiders
veel zwaarder worden gestraft dan de volgelingen.
Men ziet, hoe krachtig de bewegingsvrijheid ingeperkt
is, hoewel het zooeven afgedrukte art. 341 is vervallen.
Beoogt men, het langs een omweg toch weder in te voeren?
Het wordt even heftig beweerd als stellig ontkend. Bij
een discussie in de Tweede Kamer 3 ) werd door tegenstanders verzekerd, dat hier wordt beoogd om aan de

1) Zie hid. St. 31.
2) Wet van 28 Juli 1920, St. 619.
3) Zie Handelingen 1923-1924 bl. 520 v.v.
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zuivere en normale arbeidersbeweging haar normale middelen van staken en posten te ontnemen.
Maar de regeering verwierp deze duiding beslist. Een
staking vanwege economische vragen en met economische
doeleinden — de eenig zuivere -- wordt naar hare overtuiging hier niet bemoeilijkt; slechts wordt paal en perk
gesteld aan een streven om via een staking de grondslagen
der maatschappij te ondermijnen.
In Indië -- zoowel in den Volksraad als in de pers en het
organisatie-leven — precies dezelfde strijd over de bedoeling 1) . Er zou volkomen helderheid wezen, wanneer vaststond, dat de leiders der vakbeweging ginds er scherp voor
zouden waken, dat de staking slechts zou gebruikt worden
als economisch middel in economischen strijd en zelfs zóó
gezien niet zou worden aangewend in overheidsdienst en
in vitale bedrijven.
Het artikel zou dan nimmer toepassing vinden.
Doch deze helderheid is onbereikbaar, omdat de sociaaldemocratie niet bereid is, de aangegeven onderscheiding
principieel te aanvaarden en door te zetten. Bovendien omdat de inlandsche leiders de onderscheiding zelfs niet begrijpen en omdat — gelijk later uitvoerig blijken zal — de
inlandsche beweging nog allerminst tot het peil van een
echte vakbeweging is gestegen.
Zoolang nu deze toestand duurt, zal in een wereld, die
woelt van wege Oostersch temperament, die onvast is door
de groote onontwikkeldheid en die kansen biedt aan onverantwoordelijk-handelende leiders, behoefte bestaan in aller
belang aan bepalingen, die overbodig moesten zijn en die
1 ) Men zie o.a. de indische Vakbeweging van 18 Dec. 1926, bl
155 v. Meerdere vakorganisaties hebben zich tegen het artikel
scherp verzet.
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ook overbodig zouden wezen bij breeder massa-blik en
zuiverder leiders-bedoelen.
Toen een dusgenoemde vak-centrale te Soerabaya werd
opgericht onder communistische leiding en met Russische
relaties, werd uitsluitend op algemeen-politieke gronden de
leider gearresteerd en daardoor de beweging vleugellam
gemaakt. Maar een daad tegen de zuivere vak-actie was
daarmede van de zijde der regeering niet verricht 1).
Een motie om tot intrekking van de artikelen 153bis,
153ter en 161 bis te geraken 2 ) is dan ook door de regeering
bestreden en door den Volksraad niet aanvaard ; zij werd
ingetrokken 3 ) .
Maar in de toen gewisselde stukken is nog eens met
groote klaarheid uiteengezet, wat wel en wat niet met deze
artikelen wordt beoogd 4 ) . Bovendien heeft de regeering
besloten, een commissie te benoemen -- waarvan de meerderheid uit Inlanders bestaat -- om voorstellen te doen
voor een meer zuivere redactie der aangevochten artikelen 5 ) ; voorts zegde zij een voorstel toe om tot meer eenheid van rechtspraak inzake deze artikelen te geraken.
De onderscheiden artikelen, waarvan wij spraken, gelden Java en Madoera 6 ). Voor Sumatra vraagt bij de be1) De centrale heet Sarekat Kaoem Boerah Indonesia, opgericht
in 1928; de arrestatie Juli 1929. Over de zaak zie M. v. A. Indische
begrooting d.d. 4 Febr. 1930, bl. 13 v.
2) In den Volksraad ingediend door den heer Thamrin.
3) Zie Handelingen 18 Febr. 1930; bl. 2307 v.
4) Zie de stukken 1929-1930 no. 65. Over de artikelen in het algemeen zie mr Is. CASSUTO, Het strafrecht in N eder1 a n d s c h Indië sinds 1918; Semarang enz. 1927, 1928; deel II.
5) Het rapport der Commissie-Schepper is in Juni 1930 verschenen.
6) Art. 335 is bij Ind. St. 1921 no. 2, 3 voor de Buitengewesten ingevoerd.
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handeling van de sociale bewegingsvrijheid de kwestie der
poenale sanctie alle aandacht. Zij kan echter beter worden
behandeld in verband met de sociaal-economische toestanden, die nog afzonderlijk aan de orde komen. Daar zal ook
worden onderzocht, wat uit deze toestanden volgt en al of
niet daaruit volgen mocht. Dáár vindt dan de poenale sanctie haar meer aangewezen plaats 1 ) .
1)

Zie beneden § 59.

HOOFDSTUK XVI.
SOCIALE TOESTANDEN EN VOORZIENINGEN.

57. Op Java. In het algemeen.
De behoefte aan bewegingsvrijheid op sociaal terrein,
met name bewegingsvrijheid voor sociaal-economische organisaties wordt sterk bepaald door de sociaal-economische
verhoudingen, waaronder de arbeiders-massa leeft.
De regeering, die zulk een bewegingsvrijheid bf zou
vieren óf zou inperken, moest dus in elk geval den toestand nauwkeurig kennen.
Daarbij denken wij weder eerst alleen aan Java, omdat
voor Sumatra — en in het algemeen voor de buitengewesten — andere verhoudingen gelden, die aanspraak hebben op aparte behandeling.
Natuurlijk, dat van zijn oprichting in 1921 af het kantoor
van den Arbeid — waarover zoo aanstonds meer 1 ) — te
dezer zake het middelpunt vormen zou.
Maar het schijnt toch wel gewenscht om eerst stil te
staan bij tweeërlei onderzoek, dat kort voor dit jaar 1921
was ingesteld naar de verhoudingen en voorwaarden, waaronder de arbeiders in de suiker-industrie werkten.
Eind 1918 benoemde de Gouverneur-generaal een commissie, die niet slechts onderzoek doen zou naar de toestanden maar ook voorstellen doen mocht tot verbetering 2).
Anderhalf jaar later verscheen een zeer uitvoerig ver1) Zie beneden bl. 260.
2) Bij besluit van 24 Dec. 1918. Ind. St. 73.
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slag 1 ). Het bleek, dat men zich vrijwel uitsluitend met de
economische vragen had beziggehouden. Zeer belangwekkend materiaal werd bijeengebracht over den invloed van
de suikerindustrie op den landbouw, het rijstgewas enz.
Aangedrongen werd op landbouwonderwijs. Interessante
staten en statistieken over suikerfabrieken werden aan het
werk toegevoegd 2 ) .
Maar wat eigenlijk was beoogd : een inzicht in den toestand der arbeidende bevolking -- dat werd niet verkregen.
De oorzaak daarvan is gemakkelijk aanwijsbaar. Misschien moet men alleen zeggen: de aanleiding. In elk geval
is iets geschied, dat een pijnlijken indruk achterlaat.
In den Volksraad van 21 Juni 1918 was de vraag besproken, voor welke sociale eischen de regeering zich gesteld zag bij de uitbreiding der industrie. Twee dingen
werden uitgesproken : le. de industrialiseering moet vergezeld gaan van sociale wetgeving; 2e. de arbeidsbescherming
moet ook over de vrije arbeiders worden uitgebreid.
Het zal wel mede aan deze bespreking te danken zijn
geweest 3 ), dat de Gouverneur-generaal in 1919 een cornmissie instelde, die de arbeidstoestanden op Java onderzoeken moest 4 ) . Deze „Arbeidscommissie" deed eveneens
in 1921 haar verslag het licht zien 5 ) .
Het kon nu op zich zelf in de rede liggen, dat de Enquête-commissie het sociale terrein onbetreden liet, omdat
1) Namelijk Verslag van de Suiker-enquête-commissie d.d. 10 Juli
1921.
2) Zie Verslag bl. 323 v.v.
3) Allicht speelde ook de arbeidsconventie te Washington 1919
een rol.
4) Besluit van 14 Febr. 1919.
5) Het verscheen 31 Dec. 1921.
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de Arbeidscommissie dit betreden ging. Maar... dan moest
dat ook geschieden ! En hier nu juist kan men moeilijk van
iets anders spreken dan van teleurstelling. Zoodat wij ondanks twee commissies en twee verslagen nog niet verder
waren.
Het onderzoek zou gaan over tweeërlei : arbeidstijd en
loon.
Omtrent het loon was de commissie van oordeel, dat
inderdaad vanwege de bestaande smartelijke toestanden
minimum-loonen moeten worden vastgesteld. Doch slechts
een meerderheid wenschte dit ; een minderheid wees ook
dezen stap af. De meerderheid durfde trouwens ook zelf
slechts uiterst behoedzamen voortgang aan te bevelen ; omdat er veel gezinsarbeid is, adviseert men tot een minimumgezinsloon. En tot de invoering dáárvan bovendien nog zeer
geleidelijk. Snellen voortgang en individueel minimumloon
zou de industrie economisch niet kunnen dragen 1).
Hier is althans een resultaat.
Inzake den arbeidstijd is ook dit niet verkregen. De
luttele bladzijden, die het Verslag bevat, noemen als reden,
waarom niet meer bereikt werd, o.a. : dat geen voldoende
personeel beschikbaar was, dat er geen statistieken gebruikt konden worden, dat de secretarie niet medewerkte.
Men kan bij het lezen dezer bladzijden den indruk niet van
zich zetten, dat machtige kringen het onderzoek niet
noodig achtten en niet gewenscht.
Zoo kreeg men ten slotte weinig meer dan het gevoelen
van den voorzitter 2 ) . En dit gevoelen behelst weinig meer
dan de aanwijzing, hoe men op den duur in Indië tot een
goed onderzoek en goede gegevens zou kunnen komen. Wel
1) Zie het Rapport van 29 Juni 1920, gepubliceerd 15 Oct. d.a.v.;
vgl. Maandschriftt Centraal Bur. Stat. 1921, afl. 3.
2) Namelijk M. W. G. SCHUMANN.
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te verstaan : hoe er technisch op den duur iets voorbereid
en iets verkregen zal kunnen worden.
Het is duidelijk, dat een en ander allerminst voldoen kan.
Naast het genoemde is toch de sociale toestand van den
arbeider van gewicht ; dus zal tevens een sociale geest
moeten ontwaken, die ook in den Inlander den mensch
ontdekt en erkent en waardeert. Dan pas zal mogelijk
worden, wat sommigen nu reeds noemden in verband met
de uitschrijving der enquêtes : uitbreiding der veiligheidsvoorschriften, herziening der fabrieksordonnantie, arbeidsinspectie, verzekeringswetten 1).
Eén opmerking mag in dit verband intusschen geenszins
ontbreken : de bescherming zou niet altoos en niet persé
behoeven te komen van hooger hand. Meermalen is door de
ondernemingen met kracht en met succes gestreefd naar
verbetering van toestanden; wij verhalen er van, als wij
over de werkgevers-organisaties handelen 2 ) .
Maar dikwerf was er voor ingrijpen door de overheid
maar al te veel reden. Het heeft dan ook plaats gehad :
Java bezit een arbeidswetgeving 3 ) .
Aanstonds valt dan echter het verschil op met de Europeesche arbeidswetgeving. De laatste begint met de industrie, denkt eerst aan de vrouwen en kinderen ; is voor een
deel vrucht van de arbeidersbeweging. In Indië rekent zij
aanstonds met den landbouw evenzeer als met de industrie,
vat zij den arbeider in het oog ongeacht leeftijd of sekse ;
1) Zie Econ. Stat. Ber. 1920, bl. 489 v.; de Nederl. Vakbeweging
1924, bl. 237 v.
2) Zie beneden, hoofdst. XVII.
3) Zie dr K. BOEYINGA, Arbeidswetgeving in N. I. diss.
Leiden 1926. Mr W. M. G. SCHUMANN, Le r é g i m e et l'o r g anisation du travail des indigènes dans les Indes
Neerlandaises. Bruxelles 1929.
Christelijk Sociale Studiën. IV.
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en is zij gegeven zonder aandrang van onderen op 1 ) .
Natuurlijk geldt dit laatste niet meer van den jongsten
tijd : nu er een werknemers-vakbeweging ontstaan is,
oefent deze mede invloed.
Als voorbeeld zij genoemd, dat het Verbond van Landsdienaren aandrong op een wettelijken maximum arbeidstijd
van 44 uur per week 2 ) . Of dat de Cultuurbond een enquêtenummer uitgaf over de arbeidsverhoudingen voor de employé's, waarin o.a. bleek, hoevelen nog 52 vrije Zondagen
per jaar ontberen. Aandrang tot voorziening ten dezen
werd door den Predikanten-Bond gesteund 3) .
58. Op Java. Bijzonderheden.
wij doen thans een greep uit de door de overheid getroffen wettelijke regelingen.
Zoo bestaat sinds 1905 en 1910 een Veiligheidswetgeving 4) .
Zoo werd in 1918 door de invoering van het Wetboek van
Strafrecht strafbaar gesteld, dat iemand een kind beneden
twaalf jaar gevaarlijken of de gezondheid ondermijnenden
arbeid zou laten verrichten 5 ) ; zoo zijn in 1925 regelen gesteld inzake den arbeid van kinderen en den nachtarbeid
van vrouwen 6 ) .
Met speciale bescherming van de zwakken dorst men
toen nog niet verder gaan. Bij het arbeidsverbod voor
kinderen beneden twaalf jaar stuitte men trouwens toch
1) Daarover BOEYINGA, a.w. bl. 1-6.
2) Jaarvergadering V. V. L. April 1926.
3) Zie Soc. Ec. Kron. 1928, eerste kw. bl. 37.
4) Zie Ind. St. 1905, no. 521; 1910; no. 406. Men zie de Jaarverslagen van den Dienst van het Veiligheidstoezicht.
5) Aldaar art. 301.
6) Zie Ind. St. 1925, no. 647, 648.
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reeds op de groote moeilijkheid, dat bij gebreke van een
burgerlijken stand men den leeftijd niet kan vaststellen.
Men redt zich door den vermoedelijken leeftijd te bepalen,
o.a. uit den stand van het gebit der kinderen; wat bezwaar
heeft niet enkel om de onzekerheid van de uitkomst maar
ook vanwege de noodzaak om meisjes soms tegen haar zin
te moeten onderzoeken) .
Er is nu, echter een begin en men zal wel verder komen 2 ) .
Zoo geldt sinds 1 Januari 1927 een nieuwe regeling van
het arbeidscontract.
Uit een opmerking, bovengemaakt omtrent het karakter
der arbeidswetgeving op Java leidt men allicht af, dat een
zekere regeling van het arbeidscontract voor de arbeiders,
ook voor de volwassenen reeds veel vroeger moet zijn getroffen. Dit is inderdaad het geval ; een regeling van de
arbeidsovereenkomst bestaat reeds sinds 1819 3 ) . Bovendien werden in 1847 de artikelen, handelend over huur van
dienstboden en werklieden uit het Burgerlijk Wetboek ingevoerd voor Europeanen, straks ook voor anderen 4 ) .
Maar een gansch nieuwe regeling der materie is in den
jongsten tijd tot stand gekomen 5 ) .
1) Daarover een art. van DE KAT ANGELINO in de Indische Courant, overgenomen Vaderland 15 Nov. 1929.
2) Een in Juni 1931 ingestelde commissie-Spit zal o.a. onderzoeken
het nemen van maatregelen, wettelijke of andere, welke van overheidswege dienen te worden genomen om te geraken tot een herziening, daaronder met name genoemd en begrepen de vereenvoudiging en de aanvulling van de kinderwetgeving.
3) Zie BOEYINGA, a.w. bl. 17 v.v.
4) De artikelen 1601-1603. Zie Ind. St. 1847 no. 23 ; 1855 no. 79 ;
1879 no. 256.
5) Bij K. B. van 12 Juni 1926, Ind. St. 335. Zie mr A. G. VREEDE,
De Indische regeling der arbeidsovereenkomst.
1927.
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Daarin treft o.a., dat zij geldt voor de Europeanen. Doch
een speciaal artikel 1 ) betrekt in sommige omstandigheden
ook inlandsche werkkrachten binnen het bereik der regeling. Bovendien regelt de wet de Zondagsrust 2 ) , wat dus
een element van materieel sociaal recht heeft doen ontstaan.
Een wettelijke Ongevallen-regeling is in voorbereiding 3 ) .
Om nog een gansch ander onderwerp te noemen : de centrale Arbeidsbeurs, die tijdelijk was opgericht, zal permanent worden 4 ) .
Tot zoover een aantal bijzonderheden.
Sinds 1921 beschikt intusschen de regeering over een
middel om eenerzijds inzake de sociaal-economische toestanden beter te worden ingelicht, andererzijds om gewenschte voorzieningen stelselmatig te doen voorbereiden.
Wij denken aan het Kantoor van den Arbeid,
ingesteld in het genoemde jaar en sindsdien nog nader geregeld 5 ). Het kent 6 ) drie afdeelingen, namelijk:
Arbeidswetgeving en Statistiek
Veiligheidstoezicht
Vakbeweging.
Een reeks waardevolle publicaties heeft het Kantoor
voor en na reeds het licht doen zien 7 ) . Ook overigens
groeit zijn werk en groeit ook de waardeering.
1) Art. 1603 x.
2) Art. 1602 v.
3) Een voorontwerp is in 1930 aan eenige belanghebbende organisaties toegezonden om advies.
4) Op de Justitie-begrooting 1931 zijn daarvoor gelden aangevraagd.
5) In den Regeeringsalmanak voor N. I. 1929, bl. 96 v.v. een beschrijving met tal van bijzonderheden.
6) Behalve wat voor Sumatra geldt.
7) Wij noemen het Rapport omtrent arbeidstoestanden in de
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De Volksraad sprak er zich reeds vóór uit, dat het Kantoor niet langer onder het departement van Justitie zou
ressorteeren maar zou worden omgezet in een eigen departement 1 ) . Bovendien werd de instelling van een Arbeidsinspectie bepleit.
In Juli 1930 werd voor Java en Madoera een afzonderhike Arbeidsinspectie ingesteld met voorshands drie ressorten 2 ) , ressorteerend onder het Departement van Jusitie ; terwijl de enquêtes blijven ressorteeren onder de afdeeling : Arbeidswetgeving en Statistiek. Deze uitbreiding
komt te gemoet aan een wensch van den Volksraad 3) .
Bovendien zal de opleiding van hooger personeel voor de
Arbeidsinspectie met kracht ter hand genomen worden 4 ) .
Zoo groeit voortdurend de sociale voorziening op Java.
59. Op Sumatra. Koelie-ordonnantie en
Poenale Sanctie.
Reeds zeiden wij, dat de toestanden op Sumatra anders
zijn dan op Java.
Dit geldt wel is waar van alle buitengewesten ; maar wij
trekken thans de aandacht samen op dat deel der buitengewesten, waar de industrialisatie het minst jong is en
het meest uitgebreid ; waar dus ook de sociaal-economische
toestanden zich het best leersen voor beschrijving en toetmetaal-industrie te Soerabaya 1926; die voor de Bombay-winkelbedienden 1927; de Vorstenlandsche Tabak-enquête 1929; het Batikrapport deel I 1930.
1) Door aanneming op 21 Juli 1927 van een motie-Stokvis.
2) Namelijk West-, Midden- en Oost-Java, zetels: Batavia, Semarang en Soerabaya.
3) Motie-Stokvis aangenomen 9 Juli 1928.
4) Een suppl. begrooting Februari 1930 vraagt daarvoor gelden
aan.
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sing. Wij verliezen ons zoo doende niet in détails en vinden
toch gegevens, die voor het geheel èn exemplair èn illustratief zijn.
Dus Sumatra. En met name Sumatra's Oostkust, Deli.
Hier zijn een aantal regelingen getroffen, die onderling
nauw samenhangen maar niettemin slechts dan zuiver
kunnen worden beoordeeld, wanneer men ze één voor één
beziet en ze elk afzonderlijk toetst op haar doel en haar
waarde.
Een nadere splitsing warde dan zóó aangebracht, dat het
economische en het s o c i a 1 e worden onderscheiden.
Er zijn maatregelen van economisch gehalte.
Voorop gaat de Koeli e-o r d o n n a n t i e; deze dan
gezien in verband met of los van de poenale sanctie. Dit
kan ; immers vormt de poenale sanctie een nu en dan van
uit de omstandigheden zeer wel verklaarbaar toevoegsel ;
maar zij is geen wezens-element van de koelie-ordonnantie 1).
De ordonnantie beoogt, de rechtsverhouding vast te stellen tusschen den ondernemer en de van elders verkregen
arbeiders. Zij betreft de wederzijdsche verhouding; d.i. zij
stelt de rechten èn de plichten vast zoowel voor den ondernemer als voor den arbeider.
Op zich-zelf dus een zeer natuurlijk en zeer veel voorkomend gebeuren.
Doch er werkt hier een speciaal element. Wij noemden
immers de „van elders verkregen" arbeiders.
De zaak is deze.
De buitengewesten boden en bieden enorme kansen voor
1 ) Zoo werd in 1918 voor het dun-bevolkte Banjoewangi op Java
een koelie-ordonnantie afgekondigd zonder poenale sanctie.
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economische ontwikkeling. Daar schuilen krachtige welvaartsbronnen, wier ontwikkeling uiterst gewenscht is
met het oog op den economischen bloei der wereld, die
immers ook in economisch opzicht hoe langer hoe meer
een eenheid wordt.
Acht men dezen blik wat al te wijd, dan is toch zeker de
bedoelde ontwikkeling van groot belang voor NederlandschIndië, dat door hooger agrarisch leven en door meer industrialisatie grooter welvaart zal verkrijgen.
Men lette — slechts één enkel punt — op de overbevolking van Java en de veel geringer bevolkingsdichtheid
daarbuiten. Zullen de buitengewesten worden geëxploreerd,
dan moeten werkkrachten van elders worden verkregen.
Tegelijk zal de overbevolking elders dan een uitweg hebben
gevonden.
Er zijn dus vreemde arbeiders onmisbaar. En even onmisbaar is dan, dat de wederzijdsche rechten en plichten
vast staan.
Dit beoogt de koelie-ordonnantie, die in 1880 voor Sumatra's Oostkust tot stand kwam en sindsdien, zij het met
niet-onbelangrijke wijzigingen, stand hield.
De wetgever moet intusschen met het feit rekenen, dat
partijen niet steeds aan hun wederzijdsche verplichtingen
voldoen. In de regeling der arbeidsovereenkomst wordt dan
ook steeds in dit geval voorzien. De voorziening is van
burgerrechtelijken aard evenals de overeenkomst.
En het is allerminst normaal, dat op niet-nakoming
„straf" gesteld wordt en dus een poenale sanctie
wordt in het leven geroepen.
Bij dit oordeel wordt echter uiteraard ondersteld een
normaal verkrijgen van arbeiders benevens als regel de
vervulling der verplichtingen aan de zijde zoowel van
werkgever als van arbeider.
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Op Sumatra ontbrak dit normale.
Werkgevers konden slechts met opoffering van zeer veel
kosten arbeiders van elders betrekken; de arbeiders verstonden als regel niet, dat het gegeven woord moet worden
ingelost, terwijl toch de werkgevers zekerheid begeerden,
dat de overeengekomen arbeid zou worden verricht en de
groote kosten niet zouden weggeworpen zijn. Aan den
anderen kant zou een gebonden arbeider groot gevaar
loopen, het slachtoffer te worden van willekeur aan de
zijde der werkgevers, zoodat ook naar dezen kant voorziening noodig was.
Zoo greep de wetgever naar het middel van de straf als
sanctie op de nakoming der verplichtingen. En dan natuurlijk naar de beide kanten. Zoowel den werkgever als den
werknemer bedreigt de hechtenis.
De gedachtenwisseling heeft echter nauwlijks aandacht
gegeven aan deze twee-zij digheid en zich schier uitsluitend
bewogen om dat deel der strafbedreiging, dat den arbeider
raakt. En dan zoowel om die strafbedreiging in het algemeen als met name om de bepaling, dat de weiger-achtige
en vertrokken arbeider met den sterken arm wordt teruggevoerd.
Wij zullen ons thans daartoe dan ook bepalen 1).
Het abnormale van zoodanige poenale sanctie staat vast
volgens vrijwel ieder, die zich heeft uitgelaten omtrent de
principieele zij de van dit vraagstuk 2) .
Het punt in geschil is enkel, of met het oog op de algemeen-economische toestanden op Sumatra deze abnormale
1 Wij merken intusschen op, dat in de geldende ordonnantie een
apart hoofdstuk III met de artt. 12-26 de verplichting van den werkgever uiteenzet.
2 ) Men leze o.a. het heldere betoog van dr H. COLIJN, K o l o n iale vraagstukken van heden en morgen, blz. 124-140.
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regeling niettemin voorshands moet worden bestendigd ;
of een geleidelijke afschaffing moet worden beoogd ; dan
wel of tot dadelijke afschaffing overgegaan moet worden.
Hier wisselen economische en principieele vertoogen
elkander af ; waarbij intusschen niet mag worden vergeten, dat wie pleit voor voortbestaan van de poenale sanctie
naast economische ook sterke sociale argumenten aanvoert : de bestaande regeling voorziet mede sterk in het
sociale belang van den Inlandschen arbeider, gelijk nog
uitvoerig blijken zal 1 ) .
Den eersten beslissenden stap in de richting van de afschaffing deed de gouverneur-generaal Idenburg.
Immers heet het in de Ordonnantie van 1915 1 ) :
De bepalingen dezer ordonnantie, houdende strafbedreiging
tegen inbreuk op de werkovereenkomsten van de zijde der werklieden en tegen weigering om den verplichten arbeid te verrichten, alsmede die betreffende de terugbrenging met den
sterken arm van werklieden naar de onderneming treden, noodra
de omstandigheden zulks ter beoordeeling van den GouverneurGeneraal toelaten op een door hem vast te stellen tijdstip buiten
werking voor de ondernemingen in het geheele gewest, dan wel
voor die in een bepaald gebiedsdeel, hetzij voor alle overeenkomsten, hetzij voor nader door hem aan te duiden werkovereenkomsten van een bepaalde soort of strekking.

1) Uit de vele literatuur noemen wij : Encyclopaedie, s.v. Dr P.
ENDT, Wanderarbeiterverhdltni s s e in den farbigen

Kolonien mit besonderer Beriicksichtigung von der Ostkiiste von
Sumatra. Amsterdam 1929. De a r b e i d s we t g e v in g voor de
Buitengewesten van Nederlandsch Indië, uitgave Deli Planters Vereeniging. Utrecht 1923. Dr H. G. HEYTING, de Koe 1 i e w e t g ey ing voor de Buitengewesten van N. I. Diss. Leiden 1924. W. G.
M. SCHUMANN, le Régime et l'Organisation du Travail des Indigènes dans les Indes Neerlandaises.
2) Zie Ind. St. 1915, no. 421; art. 24 al. 2.

266

Daarmede was de belofte gedaan.
In 1918 deed de Indische regeering aan den Volksraad
weten 1 ) , dat afschaffing in het voornemen lag.
Echter kon op dezen weg slechts langzaam worden voortgeschreden.
Want vooral twee voorwaarden moeten vervuld wezen,
zoo de afschaffing niet zal gevolgd worden door een terugslag in den bloei der ondernemingen, die zoowel voor het
gansche economische leven als ook speciaal voor den socialen toestand en de sociale toekomst der Inlanders zeer
bedenkelijk zou wezen.
Eenerzijds moet door immigratie naar de dun-bevolkte
gebieden een bevolking worden gekweekt, die de onmisbare
arbeidskrachten beschikbaar kan stellen. Andererzijds
moet de arbeidersbevolking worden opgekweekt tot het
zedelijk peil, waarop de goede trouw in het houden van
afspraken, in het verichten van eenmaal aanvaarden arbeid
van zelf spreekt ; ook zonder inmenging van den sterken
arm.
In beiderlei opzicht is de regeering regelmatig werkzaam. Doch het doel wordt slechts langzaam bereikt.
De Volksraad was dan ook 7 Nov. 1923 van oordeel, dat
de poenale sanctie nog niet kon worden afgeschaft.
Dit beduidt echter niet, dat er niets geschied is in de
richting van uiteindelijke afschaffing.
Integendeel.
Ten j are 1924 werden twee wijzigingen van beteekenis
in de koelie-ordonnantie aangebracht 2 ) . De maximum-

1) Het is blijkbaar niet overbodig, er op te wijzen dat deze verklaring werd afgelegd in Juni 1918; dus vóór November van dat
jaar en los van toen ontstane sociale bewegingen.
2) Ind. Staatsbl. 1924 no. 513; artt. 3, 24bis.
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duur van een reëngagements-contract werd teruggebracht
van 18 op 13 maanden. Aan den Gouverneur-Generaal werd
de bevoegdheid gegeven om aan ondernemingen, waar
voortgezette wantoestanden zijn, de bevoegdheid te ontnemen, om werklieden in dienst te hebben op den voet der
koelie-ordonnantie.
Dit laatste beduidt dus de mogelijkheid, dat de poenale
sanctie reeds aanstonds wordt afgeschaft daar, waar de
ondernemers ernstige schaduw-zijden van dit instituut zouden laten voortduren.
Door de Tweede Kamer werd de wensch uitgesproken,
dat wel niet de afschaffing der poenale sanctie maar dan
toch een herziening van de regeling elke vijf j aar zou
worden overwogen 1 ) . De Indische regeering sprak
eenerzijds de noodzaak uit 9, dat voorshands de poenale
sanctie zou worden gehandhaafd; andererzij ds echter
werd bepaald dat om de vijf jaar de toestand zou
worden overwogen, telkens na ontvangen advies eener Permanente commissie ad hoc, gevestigd te Medan 3 ) .
De vraag is, wat deze tweede uitspraak beduidde. Beteekende zij, dat de poenale sanctie voorshands zeker blijven zou en er niet telkens aan het instituut zou worden
„gerammeld", zoodat slechts kleine wijzigingen in het voornemen lagen? 4 ). Of wilde de uitspraak beduiden, dat elke
vijf jaar -- en dan reeds aanstonds in 1930 — het geheele
vraagstuk telkens opnieuw principieel gesteld zal worden ?
Het laatste werd door de voorstanders der poenale sanctie betreurd, omdat daardoor onrust gewekt wordt en de
1)
2)

Zie Hanle ling en 1923-1924, bl. 2400.
Zie Ind. St. 1924, no. 513 de considerans.

3) Zie Ind. St. 1925 no. 201 art. 24a.
4) Aldus mr F. J. H. CowAN in Ee. Stat. Ber. 1928 bl. 102 met
beroep op de regeeringsstukken.
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bedrijfszekerheid voor de ondernemingen komt te ontbreken. Niettemin lag het in de bedoeling der regeering. Den
21 Juni 1927 werd immers door haar bij den Volksraad een
stuk ingediend, dat herziening van den grondslag der poenale sanctie in uitzicht stelde tegen 1930 en wel als gevolg
van het straks genoemde art. 24a 1 ) . Voorshands bepaalde
de regeering zich nog tot wijziging in de arbeidsvoorwaarden 2 ) ; benevens tot drie wijzigingen, die reeds een verzachting van de poenale sanctie brachten ; namelijk een
regeling omtrent de ontbinding van de overeenkomst ; eene
omtrent het recht voor den arbeider om zich tijdelijk van
de onderneming te verwijderen ; eene inzake kosteloozen
terugkeer 3 ) .
Bij de behandeling der Indische begrooting door de
Tweede Kamer in Februari 1930 4 ) werd door den minister
verklaard, dat afschaffing geleidelijk maar zoo spoedig
mogelijk, hem wenschelijk voorkwam. Even te voren had
de Indische regeering reeds medegedeeld 5 ) , dat de werking
der poenale sanctie zou worden ingekrompen.
In den loop van 1930 waren de voor-ontwerpen gereed.
En in Mei van dat jaar verklaarde de Minister in de Eerste
Kamer s ) :
Het beginsel van afschaffing staat voor de regeering vast.
De vraag is alleen, in welk tempo en op welke wijze die afschaffing zal kunnen plaats vinden.

Weldra bleek dit.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Stukken Volksraad 1927-1928 no. 21, de considerans.
Waarover aanstonds nader.
M. v. A. Indische Regeering d.d. 22 Jan. 1930.
Aldaar de artt. 4, 9 en 16.
Zie Handelingen 1929-1930 blz. 1502.
Op 9 en 13 Mei; zie o.a. Handelingen bl. 613.
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Immers werd bij den Volksraad een nieuw ontwerp
Koelie-ordonnantie voor de buitengewesten ingediend met
de bedoeling, dat de ordonnanties, thans voor onderscheiden gewesten geldend, zouden worden ingetrokken.
De considerans zeide, dat werd beoogd: geleidelijke beperking ten einde langs dien weg tot afschaffing te geraken.
De behandeling in den Volksraad begon op 3 Februari
1931; een motie om reeds per 1 Januari 1936 alle elementen van poenale sanctie per se te doen verdwijnen, werd
verworpen. En de ordonnantie kwam tot stand ; zij geldt
sinds 1 Juli 1931 en waarborgt de geleidelijke verdwijning
overeenkomstig een inkrimpings-schema 1).
Daarmee is de tijd in het zicht gekomen, dat geheel dit
onderwerp -- namelijk dat van de poenale sanctie — zal
afgedaan wezen. Dan blijven nog de koelie-ordonnantie en
de sociale voorzieningen, die daarin of daarnaast zijn gegeven en waarover wij thans spreken gaan.
Slechts zij nog aangeteekend, dat toen op de Arbeidsconferentie van Mei 1929 te Genève het vraagstuk van den
„gedwongen arbeid" aan de orde was, sommigen den slechten smaak gehad hebben daarbij de poenale sanctie te behandelen, hoewel dit onderwerp met „gedwongen arbeid"
niet van doen heeft 2 ) .
1) De stukken ingediend bij den Volksraad 1930-1931 no. 61. Bijgevoegd is het Eind-advies der boven reeds genoemde Arbeidscommissie te Medan. In M. v. T., V. V. en M. v. A. nog eens uitvoerige
gegevens en beschouwingen over het onderwerp in zijn geheel. Het
inkrimpingsschema in hfdst. VII, art. 41-45. De ordonnantie is afgekondigd in Ind. St. 1931 no. 94. Een nadere ordonnantie ter uitvoering van de genoemde in Ind. St. 1931 no. 268.
2) Zie het Bekmopt Verslag der twaalfde Arbeidsconferentie, uitgegeven door het Centr. Bur. voor de Statistiek. En daarbij B. J.
HAGA, „De behandeling van den gedwongen arbeid te Genève enz."
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60. Op Sumatra. Sociale voorzieningen.
Wat wij tot dusver behandelden, vestigt slechts op een
deel van den inhoud der koelie-ordonnantie de aandacht.
Zij bevat namelijk mede een aantal sociale maatregelen.
De vermelding daarvan geeft alle aanleiding om tevens te
spreken over arbeidsvoorwaarden, die er in worden opgelegd.
Als wij over een en ander thans gaan spreken, moet het
wel verstaan zijn, dat wij daardoor het terrein der poenale
sanctie in den meest strikten zin verlaten. Ook zelfs, al is
het juist, dat de sociale maatregelen in breeden zin genomen zijn in nauw verband met de poenale sanctie.
Wordt — zoo luidde dan de redeneering — wordt eenerzijds de arbeider gedwongen om op de onderneming te blijven en daar den overeengekomen arbeid te verrichten, dan
is de overheid ter anderer zijde ernstig verplicht om voor
goede hygiënische en sociale toestanden zorg te dragen.
Hier moet dan de geneeskundige dienst worden vermeld,
die aan hooge eischen voldoet en die den arbeiders ter beschikking stelt en waarborgt wat zeker nimmer op de basis
van een vrij contract zou zijn verkregen 1 ) .
Voorts vinde hier de arbeids-inspectie haar plaats.
In zekeren zin kan men het jaar 1904 als haar aanvang
noemen; toen immers werd de eerste arbeids-inspecteur
naar Deli gezonden.
in Koloniale Studiën XIV, bl. 213 v.v. D e z el f d e, „De conventie
betreffende den gedwongen arbeid" in Koloniaal Tijdschrift XIX
bl. 603. Zie ook mr H. COHEN DE BOER in het Polit. Econ. Weekblad
van 29 Jan. 1930 over „het koeliecontract te Genève."
1 ) Geregeld in art. 21 der Ordonnantie. Zie voorts TREUB, N ed e r land in de Oost, bl. 289 v.v. In Geneeskundig Tijdschrift
voor N. I. 1931, afl. Juni vreest prof SNIJDERS, dat de intrekking
der poenale sanctie niet gunstig werken zal op hygiënisch terrein.
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Het was laat ; gezien, dat de koelie-ordonnantie toen
reeds meer dan twintig jaren werkte. Maar het geschiedde.
En kort daarna werd de Arbeidsinspectie voor alle Buitengewesten ingesteld, namelijk in 1908 1 ) .
Zij werd uiteraard van beteekenis voor het kennen der
toestanden, voor het uitvaardigen der maatregelen en voor
de handhaving van hetgeen eenmaal was vastgesteld. De
jaarlijksche verslagen geven een overzicht van al den verrichten arbeid 2 ) en het Koloniaal Verslag biedt daarvan
jaarlijks een samenvatting 3 ) .
Sinds 1923 ressorteert deze dienst onder het kantoor
van den Arbeid 4 ) .
De boven reeds genoemde in 1925 opgerichte Permanente Commissie van onderzoek, die te Medan is gevestigd,
werkt uiteraard als een uitbreiding van de Arbeidsinspectie.
Het ligt voor de hand, dat hier telkens meer gevraagd
kan worden. Zoo vroeg een motie in den Volksraad 1929 5)
om uitbreiding van het personeel met één inspecteur en
twee arbeidscontroleurs. Vergeten worde hierbij niet, dat
de Inspectie als haar ressort niet alleen Deli doch alle
buitengewesten heeft ; zij is in drieën verdeeld en omvat
behalve de inspectie Sumatra's Oostkust ook nog de inspectie voor overig Sumatra èn die voor Celebes, Borneo,
Lombok enz.

1) Zie Ind. St. 1908, no. 400.
2) Thans reeds veertien in getal; het laatste over 1929. In het
eerste, verschenen in 1913, bl. 1 enz. een schets der ontwikkeling
van den Dienst der Arbeidsinspectie sinds 1904.
3) Zie aldaar bijlage F.
4) Zie Ind. St. 1923, no. 336.
5) Ingediend door het lid Stokvis.
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Nog een derde ontwerp vraagt in dit zelfde verband de
aandacht.
Er zijn namelijk met betrekking tot de werving van
arbeiders onderscheiden regelingen getroffen en onderscheiden mogelijkheden geopend, die op de werking van
koelie-ordonnantie en poenale sanctie een eigen invloed
oefenen.
Ten eerste noemen wij de wervingsordonnantie van
1909 1 ) . Het bleek wel zeer dikwerf dat de kantoren, die
van het werven een beroep maakten, niet immer bij aan-werving en voorlichting den zuiveren weg bewandelden!
In het belang van de aangeworvenen èn van de goede trouw
juist aan de zijde der werfagenten werd een reeks bepalingen gemaakt en later naar bevind van zaken gewijzigd of
aangevuld. Verkeerde werfpractijken moesten op deze
wijze worden gekeerd.
Een belangrijke stap in de goede richting werd in 1915
gezet 2 ) door invoering der mogelijkheid van „eigen werving", derhalve rechtstreeks door de ondernemers en niet
langer door de beroeps-wervers.
Het is toch duidelijk dat de ondernemers er alle belang
bij hebben, arbeiders te ontvangen, wier geest niet reeds
door pressie of misleiding verkankerd is. Zoodat dit instituut in het belang werkt beide van de ondernemingen en
van de arbeiders. Er is dan ook veelvuldig toepassing aan
gegeven.
In later tijd hebben de ondernemingen er de voorkeur
aan gegeven, dat niet door en voor elken werkgever af zon1) St. 123. Later herzien; evenals de andere nog te noemen ordonnanties. Bij dit onderwerp zie mr A. G. VREEDE, A r b e i d s t o estanden en werving in de Strait Settlements
e n z. Publicatie Kantoor van den arbeid 1928.
2) St. 693.
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derlijk arbeiders zouden worden aangeworven maar dat de
Landbouw- en Nijverheids-organisaties deze zaak in de
hand nemen. De arbeid kan alsdan meer practisch en systematisch geschieden zonder dat de nadeelen der beroepswerving dreigen. Het gaat al meer dezen kant uit en de
beroepswerving zal weldra tot het verleden behooren 1 ) .
Voorts vraagt een regeling de aandacht, die een verbintenis zonder poenale sanctie inhoudt; de vrije koelieordonnantie van 1911 9 . In één adem daarmede moet de vrije
emigratie worden genoemd; d.i. het overreden — vooral
door hen, die na een dienstbaarheid op Java zijn teruggekeerd — van Javanen om zich naar Sumatra's Oostkust
te begeven en daar den arbeid te aanvaarden. Deze wijze
van werving burgert al meer en meer in en dringt dus den
dwang gaandeweg terug. In 1929 waren reeds de helft van
alle immigreerende arbeiders op deze wijs verkregen.
Een zeer belangrijke stap is gezet door de oprichting
van een Registratie-kamer te Medan, waartoe in het begin
van 1931 werd besloten en die in den loop van het jaar
den arbeid aanving 3 ) .
Voorshands omvat het werkingsterrein de Oostkust van
Sumatra met het aangrenzend deel van het gouvernement
Atjeh. Maar het ligt in de bedoeling om gaande weg de
werking uit te breiden over breeder terrein. En om aldus
— volgens den considerans — „het ronselen van arbeiders
tegen te gaan."
Eén element in de koelie-ordonnantie vraagt nog speci1) In Jan. 1929 liepen nog slechts twee vergunningen voor beroepswerving en deze zouden worden afgekocht.
2) St. 540.
3 )Zie de stukken Volksraad 1930-1931 no. 61 met uitvoerige M. v.
T. De behandeling in den Volksraad 14 Februari 1931 v.v. Ind. St.
1931 no. 95. De naam „Immigratiekamer" was een drukfout.
Christelijk Sociale Studiën. IV.

18
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aal de aandacht. Wij denken aan de arbeiders-bescherming
en de regeling der arbeidsvoorwaarden, die daarin zijn
vervat 1 ) .
Het contract mag slechts voor hoogstens drie jaren worden gesloten ; een reëngagement kan hoogstens één jaar
duren 2) .
Alleen volwassenen mogen aangeworven worden 3 ) .
Er is een regeling omtrent minimumloon, loonbetaling
en berekening van overwerk 4 ) .
Er zijn eischen omtrent de huisvesting 5 ) .
Van 1880, dus van den aanvang af, werd de normale
arbeidsdag bepaald op tien uren per etmaal ; thans is het
negen 6 ) .
De arbeid der vrouw voor en na de bevalling wordt verboden gedurende een aantal weken 7) .
Er is nog meer.
Noemen wij alleen daarvan een regeling voor rustdagen
en godsdienstige vierdagen 8 ) . De 1ste en 16de der maand
zijn normale rustdagen 9 ) .
Hier ontbreekt dus de Zondag. Men kan zeggen, dat voor
den niet-christen-arbeider dit geen bezwaar maakt. Doch
eenerzijds zal gerekend moeten warden met de mogelijkheid, dat zich onder de arbeiders christenen bevinden ;
andererzijds zijn de assistenten en ondernemers vrijwel
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Wij citeeren de Ordonnantie van 1931.
Art. 3.
Art. 5.
Artt. 12, 13.
Art. 20.
Art. 16.
Art. 15.
Artt. 8h en 15.
De dusgenaamde hari besars.
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zonder uitzondering christen 1 ) . De normale rustdag is
voor dezen slechts mogelijk zoo hij voor de gansche onderneming geldt. Begrijpelijk is dan ook, dat de vervanging
der tegenwoordige vrije dagen door een vrijen Zondag om
de veertien dagen in de ondernemers-kring reeds geruimen
tijd is overwogen 2 ) . Een gedachte, die sterk wordt ondersteund door een manifest, in September 1929 uitgegaan
van de Protestantsche kerk, de Gereformeerde kerk en de
Roomsch Katholieke geestelijkheid te Medan, aandringend
op Zondagsrust in de ondernemingen 3 ) .
De regeering acht echter den tijd daartoe nog niet gekomen.
Men ziet derhalve, dat de sociale wetgeving voor Sumatra's Oostkust gaande weg tot stand komt en wordt uitgebreid. Intusschen vergt hier tweeërlei opmerking een
plaats.
Ten eerste deze.
Dat de invoering van de koelie-ordonnantie en de poenale
sanctie gepaard ging en gepaard gaat met sociale voorzieningen, moet zeker worden gewaardeerd. Maar deze
voorzieningen zijn noodig met of zonder poenale sanctie èn
al dan niet verkregen per koelie-ordonnantie. Dat niet één
algemeene wet de geheele bescherming regelt doch telkens
per district en overeenkomstig den actueelen toestand de
maatregelen worden getroffen, zal zeker ten goede komen
aan de vlotheid der totstandkoming en de soepelheid der
uitvoering. Aanpassing aan de economische mogelijkheid
is toch reeds moeilijk genoeg en zij wordt langs dezen weg

1) Dit dan als tegenstelling tegen Mahomedanen.
2) Zie o.a. De Nederlander van 7 Febr. 1931 v.v. Het manifest is
van September 1929.
3) Zie de Dele-Courrant van 18 Dec. 1928.
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eer verlicht dan verzwaard. Doch het moet vaststaan, dat
de arbeidersbescherming noodzakelijk is — afgezien van
de overige bepalingen der koelie-ordinantie en los van de
poenale sanctie.
De tweede opmerking is deze.
De arbeidersbescherming behoeft niet per se tot stand
te komen van boven-af door den wetgever. Zij kan ook
worden verkregen door onderling overleg.
Het meest normaal zou dit overleg dan kunnen plaats
vinden tusschen de organisaties der werkgevers èn die der
arbeiders. Waar echter op Sumatra deze laatste ontbreekt 1 ), moet het overleg uiteraard geschieden tusschen
de werkgevers èn het gewestelijk bestuur of wel het overheids-orgaan : de arbeidsinspectie. Dit geschiedt dan ook.
En niet zonder resultaat.
Bij de behandeling der werkgeversorganisatie komen wij
op het onderwerp terug. Dáár zal het de plaats zijn om
uiteen te zetten wat in den weg van overleg en zelfs door
het initiatief der ondernemers-organisaties is bereikt ; hetgeen dan de aanvulling vormt en vormen moet van hetgeen
wij hier reeds omtrent de arbeiders-bescherming meldden.
61. Op Sumatra. De assistenten-regeling.
Ook een gansch andere groep dan die der koelies heeft
een regeling van rechtspositie en bescherming ontvangen.
Wij denken aan de assistenten. Dezen staan boven de
arbeiders doch ze zijn in dienst der ondernemers ; ze bekleeden dus, evenals alle opzicht-houdend personeel, een
geheel eigen plaats, die moeilijkheden van delicaten aard
met zich brengt. Zij loopen gevaar, terwille van hun positie
tegenover den werkgever, op te treden tegenover den ar1) Daarover beneden meer.
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beider met minder tact dan psychologisch onmisbaar is.
Door zoodanig optreden zouden zij echter tevens de geheele sfeer bederven en daarmee niet enkel sociaal doch
ook economisch schade aanrichten, omdat het gansche bedrijfsleven het best gebaat is door een evenwichtige stemming bij de arbeiders.
Hieruit blijkt, dat in theorie de regeling zeer wel vindbaar is, die zoowel naar boven als naar beneden zuiver
afbakent ; want er is geen strijd van belangen. Of de
juiste regeling ook in de practijk zal voldoen, hangt dan
echter af van tweeërlei.
Eenerzij ds moeten de belanghebbenden — in casu de
assistenten-zelf — op tot stand koming en toepassing der
I egeling een invloed van beteekenis kunnen oefenen, zóó
dat de regeling op de feiten en toestanden klopt. Ter
anderer zijde moet het assistenten-corps beschikken over
tact, taalkennis, kennis van den toestand der koelies, ervaring en diergelijke, waardoor conflicten worden voorkomen.
De assistenten-regeling kwam voor Sumatra's Oostkust
tot stand in 1921 1 ) en trad daar op 1 Maart 1922 in
werking 2 ) . Zij moest allereerst de rechtspositie der assistenten tegenover de ondernemers vaster en helderder
maken.
Geheel voldaan heeft zij niet ; o.a. omdat een invloedrijke
vakorganisatie ontbreekt 3 ) en dus de totstandkoming, interpretatie, toepassing, wijziging geschieden moet 4 ) van
boven af, zonder voldoende aanpassing aan het werkelijke
leven. Maar ook de opleiding der assistenten oefent hier
1)
2)
ook
3)
4)

St. no. 334.
Door St. 1926, no. 187 en 218 is sinds 1 Aug. 1926 de regeling
van toepassing in Tapanoeli en Atjeh.
Over dit onderwerp beneden meer.
Aldus P, BRRGMEIJER in De Maatschappij 1927 bl. 72.
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een invloed van belang. Gebrek aan ervaring kan tot conflicten met de arbeiders en zelfs tot aanslagen leiden, die
de positie weinig begeerlijk doen schijnen maar die door
een andere papieren regeling niet worden voorkomen. Hier
is meer tact en kennis onmisbaar 1 ) .
Bij de vaststelling der arbeidsvoorwaarden, die in de
regeling is getroffen, trekt voor en na de bepaling zeer de
aandacht, die over de mogelijkheid van huwen handelt 2).
Het is duidelijk, dat een geregeld gezinsleven voor de assistenten een waardevol goed zou zijn, omdat daardoor de
algemeene levenstoon belangrijk wordt verbeterd; met
name op moreel terrein — dit woord in zeer breeden zin
genomen.
Een zedelijke en geestelijke invloed beide wordt geoefend door regelmatige rustdagen — mits zij goed gekozen en normaal gehandhaafd worden.
De regeling kende twee vrije dagen per maand en wel
op den asten en 16den dag. Van Zondag is aldus ondanks
rustdag nog geen sprake. Sindsdien zijn voorgeschreven
vier vrije dagen, waaronder twee Zondagen per maand.
Dit was op zichzelf reeds een belangrijke verbetering 3) .
Maar een radicale en alleszins gewenschte — ook door
planters als zoodanig erkende 4) -- regeling is dit nog
niet 5 ) .
Deze werd al evenmin verkregen in de jongste regeling,
1) Zie de nota, door het Kantoor van den Arbeid Januari 1930
ingediend omtrent de aanslagen in de Buitengewesten.
2) In September 1919 werd het huwelijksverbod voor assistenten
door de Deli-Maatschappij opgeheven.
3) Daargelaten, of zij werd gehandhaafd.
4) Zie Deli-Courant van 18 Dec. 1928.
5) Zie, wat wij boven bl. 274 reeds over het onderwerp van den
Zondag vermeldden.
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die in 1931 tot stand kwam 1 ) ; de Regeering achtte voorafgaand nader overleg met de ondernemers noodzakelijk. De
regeling strekte overigens daartoe, dat overeenstemming
zou worden bereikt met de regeling van het Arbeidscontract, die tegelijk tot stand kwam met eenige wijziging
van hetgeen sinds 1927 gold.
De werkingssfeer werd nu tevens uitgebreid 2 ) .
1) Ingediend 4 Dec. 1930; door den Volksraad aangenomen 8
April 1931 en afgekondigd Ind. St. 1931.
2) Zij geldt behalve voor Sumatra's Oostkust, Atjeh en Tapanoeli
ook voor Palembang, Lampong, Bangkoelen en Sumatra's Westkust.

HOOFDSTUK XVII.
DE ORGANISATIE DER WERKGEVERS.

62. De organisatie-zelf.
Om karakter en werking der werkgevers-organisatie in
Indië goed te kunnen beoordeelen, moet men zich voor den
geest stellen, dat zij vóór alles een economisch en commercieel doel had.
Men zou in dit verband eerder van ondernemers dan van
werkgevers moeten spreken.
De ontwikkeling der dingen heeft intusschen ook de
sociale vragen op den voorgrond gebracht. Zoodat een ietwat omstandige schets op beide elementen moet letten.
Wij vangen met het economisch-commercieele aan.
Eerst Java.
Daar vraagt dan wel vóór alles de organisatie der suikerondernemingen met haar klare lijnen de aandacht 1 ) .
Daar staan naast elkander de Java-Suiker Werkgeversbond, de Vereenigde Java-Suiker Producenten en het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in NederlandschIndië. Elk dezer drie met een eigen doel — waarop wij nog
terugkomen.
In Nederland zijn zij te zamen vereenigd in en vertegenwoordigd door den Bond van Eigenaren van Nederlandsch-

1)

Men zie de schets van TREUB, Nederland in de Oost;

bl. 210 v.v.
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Indische Suikerondernemingen, d.i. B. E. N. I. S. 0., opgericht in 1918 en ten doel hebbend:
de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de
suiker-industrie in Nederlandsch Indië,

terwijl het doel wordt bereikt o.a.

door:

het vormen van een band tusschen de in Nederland gevestigde
of vertegenwoordigde eigenaren van Nederlandsch-Indische
suikerondernemingen.

Deze woorden spreken voor zich zelf ; men ziet de gesloten organisatie helder vóór zich.
Echter mag niet vergeten worden, dat Beniso gevestigd
is te 's-Gravenhage, zoodat een groot deel van de belangrijke beslissingen genomen moet worden ver van het
arbeidsterrein. Noch vlotte afdoening van zaken noch
nauwe aansluiting aan plaatselijke toestanden en omstandigheden wordt daardoor bevorderd.
De ondernemingen, die niet werkzaam zijn in de suiker,
maar in producten als kina, koffie, rubber, thee zijn in twee
organisaties saamgebracht : het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia 1 ) en de Vorstenlandsche Landbouwvereeniging te Semarang.
Eindelijk moet in dit verband nog de Ned. Indische
Plantersbond worden genoemd, die sinds het eind van 1930
te Bandoeng werkt 9.
Naast Java stellen wij nu Sumatra.
Ter Oostkust werken twee kringen. De Deli Planters
Vereeniging voor de tabak-ondernemingen ; de Algemeene

1) Sinds 1925; vroeger was een soortgelijk syndicaat te Soerabaya
gevestigd.
2) Zie Econ. Soc. Kron. 1930 II bl. 54; IV bl. 59. Ook buiten Java
telt deze Bond leden.
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Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra
d.i. A.V.R.O.S. voor de rubber.
In het Zuiden werkt de Zuid-Sumatra Landbouw- en
Nijverheidsvereeniging, die te Batavia is gevestigd. In het
Westen arbeidt de Vereeniging Landbouw, Mijnbouw en
Industrie ter Sumatra's Westkust. Sinds den aanvang van
1931 is het Zuid-West-Sumatra-Syndicaat gevormd.
De voornaamste organisaties zijn hiermede genoemd.
Ter verkrijging van meer eenheid van optreden heeft
men echter bovendien tweeërlei centrale gesticht; eenerzij ds den Bond, anderzijds den Raad.
De Indische Ondernemersbond, gevestigd in Indië, heeft
ten doel:
de bevordering van de maatschappelijke belangen van in
Nederlandsch-Indië werkende ondernemingen en bedrijven.

Dit doel wordt nagestreefd door: bestudeering van de
vraagstukken, die zich hier voordoen ; het geven van voorlichting zoowel aan de leden als aan overheid en openbare
meening ; samenwerking met vereenigingen ook buiten
Nederlandsch-Indië, die hetzelfde doel nastreven.
Naast den Bond staat de Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië, die te 's-Gravenhage is gevestigd en met
wien de Bond samenwerkt en volgens zijn statuten samenwerken moet.
Ook hier derhalve, wat bij de suiker aangeteekend werd,
een zeker gevaar van vertraging en van minder aansluiten
aan de toestanden, omdat er zooveel leiding in het moederla ' nd en dus op verren afstand wordt gegeven.
De meeste der bovengenoemde organisaties hebben zich
hij deze beide centralen aangesloten. De Suiker-Ondernemingen zijn echter in December 1929 uitgetreden ; naar
het schijnt ten gevolge van ingrijpend verschil omtrent de
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leiding en de onderlinge verhouding van de onderscheiden
belangen 1 ) .
Deze ietwat dorre opsomming was onmisbaar, zou de
thans volgende uiteenzetting begrijpelijk en doorzichtig
zijn. Het is ons namelijk thans niet om het economisch en
commercieel gedrag der ondernemingen te doen doch om
haar sociale functie en om de wijze, waarop deze functie
door haar wordt vervuld. En daartoe zullen wij voor erg
na den naam van organisaties moeten noemen.
Wij merkten reeds op, dat de omstandigheden den werkgever dwongen, zich al meer mede rekenschap te geven
van zijn positie als werkgever, van zijn sociale taak.
Zoo heeft in de suiker-industrie de Java Suiker Werkgevers Bond zich vooral met de arbeidsvoorwaarden ingelaten ; zoo werd — het zij alleen ter verhelderende illustratie vermeld — de Zuid-Sumatra Vereeniging wel lid van
het Landbouw-Syndicaat op Java, doch hield zij zich inzake arbeidsvraagstukken zelfstandig.
In dit opzicht — het aanvaarden en het vervullen van de
sociale taak — is er voorshands een belangrijk verschil in
tempo en in inhoud bij de verschillende organisaties te ontdekken.
Een deel van de verklaring ligt in het reeds aangewezen
feit, dat de leiding ten deele in Nederland wordt geoefend, terwijl toch het sociale veel meer nog dan het
economische onmiddellijk aanraking vergt met toestanden
èn — niet te vergeten — met personen.
Een ander deel ligt daar, dat de „geest" in de onderscheiden organisaties zoo verschillend is. Wij komen thans

1) Aanleiding vormde de benoeming van den heer ir W. F. Staan gaard tot voorzitter van den Ondernemersraad.
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daarover te spreken en kunnen dan het gevondene of aangeduide tevens nader illustreeren 1).
63. De geest der organisaties.
Het behoeft geen breed betoog, dat wij hier een uiterst
gewichtig vraagstuk aanraken.
De industrialisatie van Indië — zij het dan ook op het
breede terrein van den landbouw — is in vollen gang en
roept dus regelmatig vragen wakker van socialen aard:
de positie der arbeiders in den breedsten zin.
Voeg daarbij, dal de nationale en nationalistische gevoelens ontwaken, die op zich zelf veel eer van politieken
dan van socialen of economischen aard zijn maar die door
een weinig ontwikkelde Inlandsche arbeiderswereld zeker
niet nauwkeurig van de overige vragen zullen worden onderscheiden. Fouten op het eene terrein vermeerderen dus
zeer sterk de roering, die door gedragingen op een ander
terrein reeds is gewekt.
Eindelijk teekenden wij boven reeds aan, dat noodzakelijke arbeiders-bescherming niet per se door wet of ordonnantie behoeft te worden verkregen. Zij kan ook het gevolg
wezen van overleg tusschen regeerings-organen en ondernemers ; zij kan louter aan het initiatief der ondernemers
ontspringen.
Om al deze redenen is van het grootste gewicht de
vraag, welke houding de werkgevers op sociaal terrein aannemen.
Wij denken in de eerste plaats aan den arbeidstijd van
vrouwen en kinderen ; zoowel op den arbeidsduur als op
den nachtarbeid hebben wij het oog.
1) Belangwekkende feiten èn opmerkingen van G. J. VAN LONKHUIJZEN in de Banier van 13 Nov. 1930.

285

De Java-Suiker-Werkgevers-Bond besloot om voor het
eerst bij de campagne van 1924 geen kinderen meer te doen
arbeiden, van wie men redelijkerwijs mag onderstellen, dat
ze nog geen dertien jaar zijn.
De maatregel werd bepleit op dezen grond : dat „gezonde en sociaal-gefundeerde arbeidsvoorwaarden een
rustige ontwikkeling van de suikerindustrie bevorderen" 1 ) .
Tegen afschaffing van nachtarbeid voor vrouwen kwam
deze Bond echter nog krachtig op.
De Indische Ondernemersbond sprak nog wel ietwat
anders 2 ) .
Niet alleen pleitte hij mede voor vrouwen-nachtarbeid
maar tevens tegen een verbod van kinderarbeid.
De argumenten waren vooral de volgende : controle op
den leeftijd der kinderen is niet mogelijk door het ontbreken van een burgerlijken stand ; controle op de naleving van een arbeidsverbod is zeer bezwaarlijk ; het verbod zou te zeer ingrijpen in de economische structuur der
Indische maatschappij ; het zou de inlandsche gezinnen belemmeren in het vinden van een noodzakelijk levens-onderhoud.
Ook als men erkent, dat in de tropen het kind eerder
volwassen is dan ten onzent; ook als men weet, dat bij de
sociale voorziening geleidelijk moet worden te werk gegaan, zal het economische leven zich telkens kunnen aanpassen — ook dan zal men zich moeten ergeren aan de
gegeven uiteenzetting. Hier ontbreken beide het sociale
besef en de vooruitziende blik, die in het Oosten thans
allerminst ontbreken mogen.
Gelukkig, dat ook andere uitingen kunnen worden ver1) Zie Soc. Econ. Kron. 1924 II bl. 38 v.
2) Aldaar III bl. 26.
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meld. Zoo heeft de Suikerbond de zooeven vermelde argumenten onjuist geacht en verworpen 1 ) .
Dit is trouwens niet het eenige. Ook daden zijn gezien,
die in andere richting wijzen.
In 1925 is tusschen de ondernemers en den inspecteur
van den Arbeid overeengekomen, dat jeugdige arbeiders
niet langer dan zeven uur zullen werken. Dat is reeds iets.
En er valt ter zake gaande-weg meer te verhalen.
Naast de wettelijke regeling inzake kinder-arbeid en
vrouwen-nachtarbeid 2) staat, dat op Oost-Java het Kantoor van den Arbeid overeenstemming heeft verkregen 3)
met een aantal tabaksondernemingen over vrijwillige beperking van den arbeidsduur voor kinderen onder 12 jaar
en van 12 tot 16 jaar. Ook in de Vorstenlanden zijn onderhandelingen begonnen over vrijwillige beperking van den
arbeidsduur voor onvolwassenen, die tot een gelukkig einde
zijn gevoerd 4) .
De gedachte aan overleg is den ondernemers in het algemeen niet geheel vreemd, al gaat het nog wat stroef 5 ). En
een aandrang op de werkgevers om toch vooral de sfeer te
bewaren, die den Inlander wel extra behaagt, de sfeer van
gemoedelijkheid en patriarchale verhouding, die vanzelf
het treffen van voorzieningen met zich brengt 6 ) — deze
aandrang is niet steeds overbodig.
Maar zij is evenmin, gelijk bleek, steeds vruchteloos.
Ten slotte zij er dan nog op gewezen, dat zonder over1) Zie Soc. Econ. Kron. 1925 III, bl. 56.
2) Zie Ind. St. 1925 no. 647, waarover boven bl. 258.
3) Aldus M. v. A. Indische Begr. d.d. 4 Febr. 1930, bl. 30.
4) Volgens de bladen van half November 1930.
5) Aldus ook SCHMUTZER, Bedrijfsorganisatie, b1. 163 v.v.
6) Zulk een aandrang o.a. in de Nieuwe Rott, Ct. van 4 April
1926, ochtendblad A.
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heidsdwang in sommige ondernemingen althans een goede
pensioen-regeling voor de geëmployeerden is tot stand gebracht 1 ) . En dat sinds Juni 1931 door het Algemeen Landbouw-Syndicaat een commissie in het leven is geroepen,
die de arbeidstoestanden op de aangesloten ondernemingen
onderzoekt, misstanden ontdekt en verbetering nastreeft.
Dit alles geldt dan voor Java.
Op Sumatra staan de dingen nog anders.
Daar moeten -- of moesten althans tot voor zeer korten
tijd — de ondernemers aanpakken met zeer groote energie
en deden zij daden 2) zonder al te veel tijd over te houden
voor praten en overleggen. Een houding, die uit het oogpunt van ondernemers-energie kan worden gewaardeerd
en die toch al minder houdbaar zal blijken naar mate het
sociale besef ontwaakt.
Intusschen moet hier onmiddellijk aan worden toegevoegd, dat diezelfde ondernemers uit eigen beweging een
aantal sociale voorzieningen hebben getroffen, die van
groote waarde zijn. Men denke aan hetgeen de Deli-Maatschappij verricht heeft 3 ). Winst-aandeel en pensioenregeling, ziekenhuizen en kinderverzorging, bevordering
van vrijwillige immigratie en woningvoorziening, algemeen
vormend onderwijs en vak-onderwijs moeten hier worden
genoemd.
Ook andere maatschappijen zien hier een taak.
Zoo verbetert de A.V.R.O.S. de geldende pensioenregeling 4 ) . Zoo heeft dezelfde organisatie zich tegen
1) Het Suiker-syndicaat is hier verder dan het Landbouw-syndicaat; zie VAN LONKHUIJZEN t.a.p.
2) Aldus TREUB, Nederland in de Oost; passim.
3) Daarover zie de Gedenkboeken, die bij het 50 en 60-jarig bestaan in 1919 en 1929 zijn verschenen.
4) Volgens de Deli-Courant van 14 September 1928.
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kinderarbeid verklaard en in meerdere cultures de afschaffing van vrouwen-nachtarbeid mogelijk geacht 1).
Vermelding verdient nog, dat de Deli Planters Vereeniging in Augustus 1930 twee vrije Zondagen per maand
heeft ingevoerd, hoewel de wet daartoe nog niet verplicht 2 ) .
En dat de ondernemers naast de beroepswerving voor
arbeiders van buiten Sumatra eerst een eigen werving 3)
en daarna een vrije emigratie 4 ) ingevoerd hebben, die
beter voorwaarden bieden en blijkens de verkregen resultaten van aanmonstering al meer een succes worden 5 ) .
Het zal nu duidelijk wezen van hoe overwegend gewicht
voor de ontwikkeling der toestanden in Nederlandsch Indië
de geest zal wezen, die in de werkgevers-kringen woont.
En dat niet enkel economisch of ook sociaal maar zelfs
en niet in de laatste plaats nationaal de toekomst door
dien geest bepaald wordt.
Gelijk andererzijds door den geest, die heerscht in de organisaties der werknemers, waarover wij nu spreken gaan.
Slechts zoo de werkgevers ondanks economische moeilijkheden oog hebben voor den socialen eisch èn de werknemers ongeacht de sociale idealen ernstig rekenen met de
economische werkelijkheid, is een normale ontwikkeling
verzekerd.
De geest beslist.
1) Zie Soc. Ec. Kron. 1924 II bl. 38. Een en ander als antwoord
op een enquête, door het Kantoor van den Arbeid ingesteld.
2) Zie boven, bl. 274 en 278.
3) De dusgenaamde ADEK = Algemeen Deli Emigratie Kantoor.
4) De dusgenaamde VEDA = Vrije Emigratie van DPV en
AVRO S, 1928.
5) Zie boven M. 272 v.

HOOFDSTUK XVIII.
ORGANISATIE VAN EUROPEESCHE WERKNEMERS.

64. Haar bestaan.
Op een schets van de organisatie der Europeesche werkgevers volge die van de organisatie der werknemers.
Er is in Nederlandsch Indië een vakorganisatie van
werknemers ; zelfs een vakorganisatie van Europeesche
werknemers.
Het verschijnsel is opvallend. Bij ons weten is het bovendien een absolute uitzondering in de landen over zee. Nergens elders hebben de Europeanen zich als werknemers
georganiseerd naast en dus somwijlen tegenover de Europeanen als werkgevers. Overal elders vormen zij een gesloten eenheid ; waar naast dan de Inlandsche bevolking
staat.
Ook de eenvoudigste Franschman of Engelschman voelt
zich onmiddellijk als lid van het eigen volk ; zonder meer.
Dat in Britsch-Indië of Fransch Afrika de regeering Engelschen of Franschen zou aantreffen, die georganiseerd
zijn om desnoods onder het oog der Inlanders met de middelen van den Europeeschen vakstrijd zich tegenover die
regeering te stellen... dat is eenvoudig uitgesloten.
In Nederlandsch Indië kan het ; en gebeurt het.
Het ligt voor de hand, om van dit verschijnsel een verklaring te zoeken 1 ) .
1 ) Zie een uiteenzetting in de
Ochtend.
Christelijk Sociale Studiën. IV.

N. Rott.

Ct. van 20 Januari 1924.
19
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Vooral tweeërlei komt dan in aanmerking : het aantal
dezer werknemers èn de duur van hun verblijf.
Het aantal. In Britsch Indië telt men op elke 10.000 Inlanders 9 Europeanen ; in Nederlandsch Indië 40. Let men
op Java alleen, dat als het meest geïndustrialiseerde gebied
een eigen beschouwing verdient, dan stijgt het aantal zelfs
tot 48. Het aantal is dus belangrijk grooter, ook al brengt
men in rekening, dat de vergelijking met Britsch Indië
niet zuiver is, aangezien in Nederlandsch Indië de IndoEuropeanen bij de Europeanen worden geteld en een statistische splitsing tusschen hen niet doenlijk is.
Bovendien is het aantal Europeanen gestadig gegroeid').
Dan is al mede van gewicht, dat onder hun aantal er
velen zijn, die tot de „lagere" ambtenaren behooren. Niet
slechts de hoog-geplaatsten zijn Europeanen ; doch ook de
middelgroep en de eenvoudige rangen tellen veel Nederlanders.
De behoefte aan georganiseerde, aan ietwat massale
belangen-vertegenwoordiging. deed zich daardoor als vanzelf gevoelen.
Naast het getal echter ook de duur van het verblijf.
De Nederlander werkt in Nederlandsch Indië meest gedurende een veel grooter aantal jaren dan de Engelschman
of de Franschman in hun koloniën. Behooren zij al niet tot
de „blijvers", zij richten zich toch in op langdurigen arbeid.
En de vraag, onder welke voorwaarden deze levenstijd
1) De nadere cijfers geven voor Java dit beeld, dat op 10.000
Inlanders werden aangetroffen:
8 Europeanen
in 1825
18
1849
22
„
1900
49
„
1925
„
48
1930

291

wordt doorgebracht, is daarmede gewichtiger geworden
voor hen dan voor degenen, die hun verblijf beschouwen
als van zeer voorbijgaanden aard.
Niet onwaarschijnlijk mag men eindelijk in rekening
brengen, dat ook het nationale besef en het gevoel van
volks-saamhoorigheid ten onzent minder is ontwikkeld dan
in het buitenland.
In elk geval: de vakbeweging der Europeanen bestaat.
En reeds sinds jaren ; omdat men reeds sinds jaren de
methoden van het moederland aanhield ook in het land
over zee.
Zoo organiseerden de onderwijzers zich in 1894 ; de
leeraren M. 0. in 1902 ; ter zelf der tijd de onderofficieren.
Iets later -- het was in 1907 — begonnen de geëmployeerden in de suiker hun organisatie te bouwen.
Sindsdien ging het voort in bedrijf na bedrijf ; en evenzoo onder de ambtenaren 1 ) .
65. Splitsingen?
Men meene intusschen niet, dat de Indische vakbeweging
een beeld van eenheid vertoont.
Het vorenstaande kon het doen vermoeden ; vooral omdat
de confessioneele splitsing nog nauwlijks bestaat 2 ). Nu
schijnt het derhalve mogelijk, dat één helder, organisatorisch-zuiver en een-voudig bouwsel werd verkregen.
Niets is echter minder waar.
Integendeel is de splising overheerschend en de toestand
daardoor uiterst verward, zoodat het slechts na zeer veel

1) In het Koloniaal Verslag 1923 bijlage G onder XIV een lijst
van de in Ned. Indië bestaande vakvereenigingen. Sindsdien eenige
gegevens in het jaarlijksch overzicht omtrent den politieken toestand.
2) Daarover beneden § 68.
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moeite gaat gelukken om een overzicht te verkrijgen.
De redenen van splitsing zijn vele en zijn zeer onderscheiden van aard.
Om te beginnen : wij spraken van een vakbeweging in
Indië, met name van de Europeesche. Er is namelijk ook
een Inlandsche vakbeweging, gelijk het aantal Inlandsche
werknemers immers in de millioenen loopt.
Welnu : wordt hier een scheidslijn getrokken tusschen
de werknemers of niet ? En zoo j a : waar loopt de scheiding?
In een land, waar Europeanen zich splitsen in werknemers naast werkgevers laat zich een streven verwachten
om alle werknemers in één groote beweging samen te
brengen ongeacht hun ras. Dit streven bestaat dan ook
inderdaad ; wij noemen de „Eenheids-beweging" in haar
meest consequenten vorm.
Zij is echter alleen van academische en theoretische
waardij, omdat ook de radicaalste voorstanders van de
„Eenheid" haar in dezen vorm voorshands onmogelijk
achten.
De Inlandsche vakbeweging toch is ook volgens hen daartoe nog niet geschikt. De leiders niet berekend voor hun
taak, de leden analphabeet en onontwikkeld, de beweging
zelf meer nationalistisch dan sociaal-economisch.
Derhalve gaan ook de radicalen niet verder dan tot het
voorstel, dat Inlanders lid worden van de Europeesche
vakorganisaties, wanneer zij de Nederlandsche taal spreken. Het ras behoeft dus niet te scheiden ; doch de taal d.i.
de algemeene ontwikkeling scheidt wel degelijk.
Anderen bepleiten, dat Europeanen en Inlanders zich
afzonderlijk organiseeren, omdat immers de Europeanen
de leiders, de Inlanders de geleiden zijn. Zij pleiten ook niet
voor samenwerking van de beide aldus onderscheiden groe-
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pen en vatten uitsluitend de Europeanen in het oog.
Eenheid beteekent dit zeker niet.
Men onderscheidt in Indië naar staatsrechtelijke positie
de Europeanen, de Inlanders, de Vreemde Oosterlingen.
Tot de Europeanen behooren dan ook de Indo-Europeanen.
Maar deze vormen toch een tusschen-element : meer ontwikkeld dan de Inlander doch minder ontwikkeld dan de
Europeaan 1 ) .
Dit vormt ook in de vakactie een element vol bezwaren.
Bij de salaris-kwestie bijv. -- wij zullen daar méér van
moeten spreken -- verzetten de Inlanders er zich tegen,
dat de Indo-Europeanen beter bezoldigd zouden worden
dan zij 2 ) .
En zoo doende zijn wij pas aan het begin van de onderscheiding in den kring der Europeanen!
Wanneer het in de vak-actie met name gaat om rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, dan wordt eenheid van optreden wel zeer moeilijk voor groepen als de begaafden
naast de alledaagschen èn voor de „blijvers" naast hen, die
zinnen op terugkeer naar Holland vroeg of laat. Men stelt
andere eischen aan zijn positie, al naar men zich inricht op
blijvend leven en werken in de Indische maatschappij dan
wel op een verlaten van dat land om in Europa te leven.
Daarnaast staat dan nog, dat de uitbouw en omvorming
van ondernemingen de Europeesche beambten noopt om
zooveel doenlijk in ontwikkeling en techniek bij te blijven.
Het gelukt aan sommigen, die dan ook klimmen zullen en
met toewij ding dienen. Maar anderen gelukt het niet ; zij
klimmen slechts zeer matig en voelen zich miskend ; ge1) Zie TREUB, Nederland in de Oost; bl. 90.
2) Over de geheele vraag zie VAN LONKHUYZEN in de Banier van
16 Oct. 1930.
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klag, scherpe woorden en revolutionair sentiment treden
op en vreten voort 1) .
Ziedaar elementen, waardoor eenheid van vak-actie belemmerd wordt.
Er is echter bovendien nog een en ander, dat in den weg
staat aan de eenheid van organisatie.
Daar is het verschil tusschen de ambtenaren èn de
werkers in particuliere bedrijven.
Er werken twee centrales naast elkaar : het „Verbond"
van Landsdienaren èn de „Federatie" van Europeesche
werknemers ; het eerste vrijwel uit ambtenaren, het tweede
vrijwel uit particulieren saamgesteld.
Moet deze splitsing blijven of is fusie mogelijk ?
De fusie wordt bestreden, omdat de tweeërlei positie der
georganiseerden er zich tegen verzet. Zij wordt verdedigd,
omdat de belangen der twee groepen parallel gaan; ontstaan er trouwens niet almeer gemengde bedrijven en
neemt niet menige organisatie zoowel werkers voor de
overheid als werkers voor de particuliere onderneming op
onder zijn leden — zóó bij de spoormannen, de gezagvoerders, de employé's der cultures?
Laat het verder vaststaan, dat de ambtenaren een eigen
categorie vormen -- dan zijn wij er nog niet ! Er zijn immers hoogere en lagere ambtenaren ? Op een aantal van
rond 98.000 kan men 8.000 hoogere, 12.500 middelbare en
77.500 lagere onderscheiden 2) . Behooren dezen allen in
ééne organisatie thuis?

1) Merkwaardige opmerkingen daarover in SCHMUrzER, B ed r ij f sorganisatie, Leiden 1922; bl. 147 e.v. Zie ook TREUB
a.w. bl. 272.
2) Volgens het Statistisch Jaaroverzicht van 1929, bl. 361. De
cijfers gelden voor 1927.
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Toen de commissie-Damme van 1922 haar salaris-besluit
had ontworpen en de regeering het overgenomen had,
waren de hoogere ambtenaren zeer voldaan, namelijk over
wat voor hun categorie was verkregen en waren de anderen
zeer onvoldaan, namelijk over de voor hun kring getroffen
regeling. Bedenk bovendien, dat een speciale regeling A of
B of C geldt in verband met de vraag, of voor een bepaald
werk in Indië opgeleiden aldaar beschikbaar zijn dan of de
noodige krachten per se uit Holland betrokken moeten
worden. En men ziet wrijving maar niet eenheid 1) .
Nog weder een nieuwe organisatie-hindernis doet zich op.
Scherper zelfs dan in Nederland moet in Indië de overheid er voor waken, dat de gezagsorganen -- politie, justitie, leger, vloot -- op het allerstipste blijven binnen het
perk van behoorlijkheid. Staat zij dus vak-organisatie toe,
dan moet elk dier organen op zichzelf en voor zich zelf
met grooten tact worden geleid ; dan moet bovendien de
centrale, waarbij deze zich aansloten, nauwgezet alles vermij den, wat botst tegen dezen eisch ; ook al zou het overigens in een vakorganisatie niet worden gewraakt — men
denke maar aan requestreeren en demonstratie.
Uit dien hoofde heeft de regeering wel geweigerd om
met bepaalde organisaties in contact te treden of aan bepaalde organisaties de aansluiting aan een centrale verboden.
Ten slotte nog één punt.
Hoewel de sociaal-democratie in de tegenwoordige economische structuur van Indië nauwelijks een bodem en een
bestaansgrond vinden kan, hebben sociaal-democraten in1 ) In verband hiermede zij nog aangeteekend, dat volgens een
salaris-brochure van den „Spoorbond" vooral de Indo-Europeanen
door de regeling in slechter conditie kwamen.
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vloed geoefend op den geest der Europeesche vakbeweging
1)•

Het streven naar „indianiseering" van de Europeesche
organisaties is er een symptoom van; meer dan één uiting
in het eenheidsorgaan 2) verried het zelfde.
Natuurlijk ontkenden socialistische geesten, dat zij de
neutraliteit schonden ; integendeel waren zij het, die haar
handhaafden -- wij kennen dit uit Nederland. Zelfs meenden zij somwijlen, dat socialisme en klassenstrijd nooit het
kenmerk der beweging kunnen worden, omdat in Indië's
toekomst niet de klasse-tegenstelling maar de ras-tegenstelling domineeren zal 3) .
Doch anderen lieten zich daardoor niet overtuigen en
hielden zich verre van een lichaam onder sociaal-democratische leiding of maakten zich daarvan los. En de eenheid
leed nog eenmaal schade.
Aldus de vele vragen, waarvoor de werkers stonden en
staan, die ginds meer eenheid zoeken.
De zoo gegeven algemeene en summiere schets kan nu
het stramien vormen, waarop het onderscheiden streven
naar eenheid stuk na stuk wordt geborduurd; terwijl omgekeerd de teekening der bijzonderheden 't algemeene beeld
verhelderen en verlevendigen moge.
66. Naar de eenheid?

In 1924 werd de „Spoorbond" opgericht.
Hij telt zoowel Europeanen als Inlanders onder zijn leden.
Hij is aangesloten bij de moderne internationale, het I.V.V. ;
1) Zie beneden, bl. 313 en § 70, over het bezoek van een N.V.V.delegatie aan Indië in Juni 1931.
2) Namelijk het Indische weekblad De Vakbeweging, wel van het
gelijknamig Nederlandsch weekblad te onderscheiden.
3) Zie De Vakbeweging van 29 Mei 1927.
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maar ook bij de Internationale Transportarbeiders Federatie, die geen bezwaar heeft om verder links te gaan dan
de modernen en om samen te werken met de Russische vakbeweging. Men ziet nu de sfeer : klare klassenstrijd zonder
splitsing naar ras of naar revolutionaire methoden.
Een en ander is daarom van belang, omdat in dezen
kring voor het eerst -- het was in 1925 -- de gedachte
aan één alle werknemers omvattende vak-actie voor
Nederlandsch-Indië is bepleit.
Spoedig werd een weekblad opgericht, „orgaan ter propageering van de eenheidsgedachte in de Indische vakbeweging". geheetep De Vakbeweging en dat van 1 Augustus
1925 tot 31 December 1927 is verschenen. Halverwege den
eersten jaargang werd het orgaan losgemaakt van den
Spoorbond en kwam de exploitatie evenals de redactie in
handen van een sociaal-democraat 1 ) .
Bepleit wordt de eenheid der werknemers.
Dat aan de spoorwegstaking van 1923 de Inlanders wel,
de Europeanen niet deelnamen, heet dan organisatorisch
een fout. Als Europeanen, ook de lager geplaatsten hopen
op te klimmen los van de Inlanders, kiezen zij in den
klassenstrijd vóór het kapitalisme en zijn ze „burgerlijk".
Aldus de modernen 2 ) ; de communisten weinig anders,
wanneer zij beweren, dat de geheele Europeesche organisatie is „gemaakt" met het doel om de Inlandsche beweging te kunnen dooddrukken 3 ) .
Het zooeven genoemde orgaan spreekt geheel in deze
richting. Wie de Europeanen als zoodanig organiseert.

1) Namelijk D. M. G. KOCH. Uitgever werd het V. V. L.
2) Zie De (Nederl.) Vakbeweging 1922, bl. 272; 1926, bl. 31.
3) Zie De Tribune van 24 Maart 1922.
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drukt hun ook als werknemers het merk van den werkgever op tegenover de Inlanders.
Men moet streven 1 ) naar ééne vakbeweging van werknemers ; wel verdeeld in hoofd- en hand-arbeiders maar
niet verdeeld in Europeanen en Inlanders ; want de vakbeweging moet neutraal zijn; met het rassenvraagstuk, dat
nationalistisch en politiek beide is, mag zij zich niet inlaten; zij moet dit negeeren. Zou zij tegenover den Europeaan ietwat anders zich stellen dan tegenover den Inlander — dan reeds zou zij van de zuivere lijn afwijken.
De zelfde gedragslijn wordt trouwens óók — zoo heet
het — door practijk en opportuniteit voorgeschreven.
De Europeanen, die straks terugkeeren, zijn in feite
mede-werkgevers ; echte werknemers zijn slechts de „blijvers". Hun belang nu valt met dat der Inlanders geheel
samen. Alleen wanneer een groote machtige Inlandsche
beweging bestaat, waarin ook de Europeaan zijn plaats
vindt, zal op den duur de Europeaan een toekomst hebben.
Ten slotte hangt dit trouwens weder samen met een economisch beginsel: Indië wordt gedraineerd door het buitenlandsche kapitaal ; tegenover dit feit hebben alle in Indië
arbeidende echte werknemers ongeacht hun ras één zelfde
taak en één zelfde belang 2 ) .
Ten slotte kan zelfs politieke overweging het pleit doen
voeren vóór de eenheid der vakbeweging over gansch de
linie. Het communisme toch zal in de Inlandsche vakbeweging slechts worden gefnuikt, wanneer aan de Europe-

1) Aldus een artikelenreeks in De Vakbeweging; geresumeerd in
het nummer van 7 Mei 1927.
2) Zie de stellingen van D. M. G. KOCH, afgedrukt in de N. Rott
Ct. van 1 Juli 1927, avond.
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anen in die beweging een belangrijke plaats wordt ingeruimd 1 ) .
Aldus de onderscheiden argumenten.
Natuurlijk bleef de tegenspraak niet uit.
Om met het laatste te beginnen : is het niet veel waarschijnlijker dat in zulk een groote beweging de invloed der
Europeanen al spoedig zal te loor gaan en de Europeesche
vakbeweging geheel zal worden opgelost? 2 ) De Inlanders
wenschen de Europeanen niet in hun kring ; komen ze toch,
dan gaan ze weldra numeriek onder.
Bovendien : er is nu eenmaal een feitelijk verschil ; de
Europeaan is de leider, de Inlander de geleide. Door taal,
zeden, godsdienst verschillen de beide rassen essentiel 3 ) .
Botsen de rasbelangen, dan schaart de Europeaan -- welke
ook zijn sociaal-economische positie zij — zich naast de
Europeanen ; afkomst, cultuur, godsdienst, adat noopt
daartoe.
Zegt het niet iets, dat vrijwel overal -- men neme
Afrika en Australië -- de blanken zich genoopt zien, de
kleurlingen terug te dringen 4) .
De Europeesche werknemer zal wel doen, allereerst de
samenwerking met den Europeeschen werkgever te zoeken5).
1) Zie Maandschrift Centr. Bur. Stat. 1927, bl. 1385.
2) Zie aldaar.
3) Daarover P. BERGMEIJER in De Maatschappij 1926, bl. 64 v.v
een rede door VAN LONKHUIJZEN voor de Federatie, overgenomen in De Vakbeweging 2 Juli 1927.
4) Aldus De Locomotief van 20, 21 Mei 1927; daartegen De Vakbeweging van 18, 25 Juni 1927.
5) Zoo sprak de Raad van Advies van den „Suikerbond" (werknemers in het suikerbedrijf) zich uit; zie Econ. Soc. Kroniek 1927,
tweede kw. bl. 43: het citaat in De Vakbeweging van 7 Mei 1927.
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Natuurlijk werd deze laatste stelling weder beantwoord
met de klacht van socialistischen kant, dat — mocht zulk
een overtuiging zich van de thans nog neutrale vakbeweging meester maken -- de propaganda voor de klassenstrij d-idee onvermijdelijk zou worden 1 ) .
De strijd is niet tot een beslissing gebracht.
Het eenheids-orgaan moest na twee en een half jaar
worden gestaakt ; de Europeesche vakbeweging aanvaardde
deze propaganda niet. Maar bovendien en vooral: toen de
propaganda tot daden zou voeren, liet zij haar eigen ideaal
los !
De propagandisten voor de eenheidsbeweging hadden
namelijk wel verstaan, dat men tot tastbare voorstellen zou
moeten komen. De „Spoorbond" nam daartoe dan ook het
initiatief. En in 1925 verscheen het rapport met bijlagen.
Er zou een Algemeen Nederlandsch Indisch Vakverbond,
A. N. I. V. worden gesticht 2 ) .
Sinds het plan aldus in tastbaren vorm was verschenen,
heeft 't een niet-onbelangrijke en licht-gevende discussie
in eenige Indische bladen verwekt 3 ) . Maar de hoofdzaak
was toen al ter zijde geschoven.
Het rapport namelijk verwierp wel, gelijk niet anders
viel te verwachten, gescheiden organisatie voor ambtenaren èn voor werkers in particulier bedrijf. Maar het pleitte
niet voor één groote vakbeweging.
Want — dit is practisch van niet al te veel gewicht en
wordt alleen volledigheidshalve vermeld — het sprak enkel
van „neutrale" organisaties en sloot de kringen uit, die
1) Aldus De Vakbeweging van 14, 21, 28 Mei 1927; daarbij de
(Nederl.) Vakbeweging 1927; bl. 444, 450.
2) Zie de (Nederl.) Vakbeweging 1926, bl. 80 v.v., waar het ontwerp van statuten en program zijn opgenomen.
3) Overgedrukt in De Vakbeweging, passim.
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religieus gekleurd zijn of die een standpunt innemen aangaande de politiek, het nationalisme e.d. Doch — en dat
zegt alles — het sloot bovendien de massa der Inlanders
uit.
Uit de Inlandsche vakbeweging zou slechts kunnen toetreden, wat Nederlandsch spreekt.
Een niet geringe mate van ontwikkeling wordt dus bij
den Inlander vereischt ; zonder deze vindt hij geen toegang. En als straks in de discussie wordt gewaarschuwd,
dat men toch de Inlanders niet afstoote 1 ) , dan luidt het
antwoord, dat niet de Inlander als zoodanig wordt ter zijde
gelaten maar alleen de onontwikkelde Inlander, wiens
„vak"-beweging voorshands nog geenszins zuiver en stevig is.
Niet anders trouwens zag de heer Koch de zaak. Hij
meende 2 ), dat voor de millioenen analphabeten onder de
Inlanders voorshands door Europeanen in den vakstrij d
niets zou kunnen worden gedaan ; voorshands zou men
zich tot de hoofdarbeiders onder Europeanen en Inlanders
moeten bepalen.
En opvallend is toch ook het volgende.
In Soerabaya — 't brandpunt voor de eenheidsgedachte,
meer dan Bandoeng ; want in Bandoeng zetelen redactie en
vakcentrale, die voorstander zijn ; doch in Soerabaya werken de vakorganisaties practisch — in Soerabaya dan
vragen Inlandsche mantri's en hoofd-oppassers om als lid
te worden aangenomen in den Indischen Douanebond. Het
wordt geweigerd ! 3 ) .
1) Bij een bespreking door den Bestuurdersbond te Bandoeng op
22 Oct. 1926.
2) Aldus De Vakbeweging van Aug. 1927, bl. 31.
3) Zie De Vakbeweging van 19 Nov. 1927.
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Natuurlijk geenszins uit ras-overwegingen ; die spelen
gansch geen rol ! Maar toch worden de gegadigden niet
toegelaten; want de door hen vervulde functies verschillen
al te zeer van die der tegenwoordige leden.
Men meene echter niet, dat ook zelfs met deze beperking
het toetreden van Inlanders aan Europeanen welkom zal
wezen.
Onder de Europeanen toch -- gelijk boven reeds werd
herinnerd — worden ook de Indo-Europeanen geteld 9.
Welnu : van de georganiseerde Europeanen vormen de IndoEuropeanen 80%. En dezen zijn allerminst geneigd, toenadering tot de Inlanders te zoeken; zij houden integendeel
begrijpelijkerwijs de kloof liefst breed. Met hun „IndoEuropeesch Verbond" zoeken zij onderlinge aansluiting.
Juist hun groot percent maakt den bouw der ééne vakbeweging, zij het op de basis van de Nederlandsche taal, tot
een illusie.
Het moet enkel over de Europeanen gaan!
Eenheid onder Europeanen?
Als Europeanen zullen samenwerken of misschien zelfs
tot fusie zullen komen, moet dit vóór al het andere beteekenen, dat het althans van de Centralen geldt ; geheel daargelaten, hoe straks de afzonderlijke vakorganisaties zich
zullen ontwikkelen.
De Centralen ! Het zijn er drie : de hoogere ambtenaren
in hun „Centrale" ; de overige ambtenaren in het V.V.L. 2) ;
de particulieren in de Federatie.
Dat men iets met elkaar van doen moest hebben, was
reeds meermalen beseft. Zoo hadden in 1920 bestuurders
67.

1) Zie KOCH in de (Nederl.) Vakbeweging 1926, bl. 31 v.v.
2) D.i. Verbond van Landsdienaren.
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van de Federatie en van het Verbond officieus met elkan.
der overlegd. Maar tot steviger stap scheen 't eerst in 1926
te zullen komen.
Toen namelijk de stichting van een A. N. I. V. op initiatief van den Spoorbond weinig kans op slagen bood, deed
de Postbond de gedachte aan de hand, dat althans de drie
Europeesche Centralen zouden saamkomen om te praten.
Het voorstel viel in goede aarde ; Paschen 1926 zou men
vergaderen. Het plan heeft echter schipbreuk geleden.
Sommigen wilden de meest netelige punten niet besproken
zien om de eenheid niet te schaden ; anderen achtten de
eenheid waardeloos, wanneer deze zou worden bereikt door
het omzeilen van verschillen 1 ) .
Maar het V. V. L. had geen vrede met dit negatieve. Kon
het A. N. I. V. niet, althans nog niet worden bereikt —
een zoeken naar zooveel doenlijk eenheid mocht niet worden nagelaten.
In April 1926 besloot het Verbond een rapport ter zake
te doen samenstellen. Dit geschiedde ; het rapport verscheen op 10 Aug. d.a.v. 2 ). Op den 29sten October werd te
Bandoeng het eenheidscongres gehouden, onder leiding van
het Verbond 3 ) .
De vertegenwoordigde organisaties telden samen 13.475
leden. Principieel sprak niemand zich uit tegen de plannen.
Er vóór werd practisch aangewezen, dat reeds thans
meerdere vakorganisaties zoowel ambtenaren in staatsdienst en staatsbedrijven als werknemers uit particuliere
ondernemingen bevatten; zóó de Vereeniging der gezag-

1) Zie De Vakbeweging van 6 Maart 1926.
2) Geresumeerd in De Vakbeweging van 11 Sept. 1926.
3) Zie De Vakbeweging van 29 Oct. 1926; „eenheidsnummer",
dat in 15.000 ex. is verspreid.
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voerders, de Spoorbond, de Cultuurbond, de Apothekersassistentenbond 1) . Voorts : dat dezelfde problemen voor
beide groepen moeten worden behandeld ; noem de werkloosheid, het salarisvraagstuk. Dan : dat de concentratie
der Indische pers ook de Europeesche werknemers moet
nopen tot concentratie.
Intusschen werd van uit practisch oogpunt toch ook bezwaar ingebracht. Het is niet juist — zoo heet het dan —
dat er parallellie is van belangen. Werkloosheid is voor
particulieren een gansch ander probleem dan voor ambtenaren ; het salaris-vraagstuk staat verschillend en leidt
zelfs tot een belangen-tegenstelling. Bovendien voelen misschien de bestuurders voor toenadering ; de leden zeker nog
niet. Voorts is de geheele vakbeweging in Indië nog te
jong ; en was het Verbond nog maar nauwlij ks bekomen
van de moeiten eener inwendige crisis.
Ten einde niet zonder resultaat uiteen te gaan, sprak
men zich uit voor zooveel mogelijk samenwerking van particulieren en landsdienaren op punten van gemeenschappelijk belang. Door de centralen èn door de organisaties
locaal ; in de hoop, dat men straks verder zou kunnen gaan,
zelfs tot aan de vorming van een A. N. I. V.
Het congres is zonder resultaat gebleven. Behalve dan,
dat Verbond en Federatie voor en na hun besturen hebben
saamgebracht ter bespreking van actueele punten, is niets
bereikt.
Men zoekt naar de oorzaak, omdat de zooeven opgesomde bezwaren het negatieve resultaat niet kunnen verklaren. Vooral op tweeërlei moet worden gelet, naar het
schijnt ; tweeërlei, dat onderling samenhangt èn dat bovendien met den socialistischen invloed binnen het Verbond
1)

Daarover ook De Vakbeweging van 10 Juli 1926.
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samenhangt. Zoodat voor de zooveelste maal het socialisme
de eenheid der vakbeweging heeft bedorven.
Daar was eenerzijds de nationale vraag, als men wil:
de rassenvraag. Federatie en Verbond -- zoo heet
het aan de zijde van het laatste 1 ) — staan verre uit
elkaar.
De Federatie gaat uit van den f eitelij ken toestand : de
uitzonderlijke positie, die de Europeesche werknemer bekleedt in de Indische maatschappij ; het Verbond laat zich
leiden door het uiteindelijk doel : één vakbeweging van
Inlanders en Europeanen, door welke niet één groep doch
de werknemers-massa wordt gediend.
Ter anderer zijde werkte ongetwijfeld, dat orgaan en
Verbond onder sociaal-democratische leiding stonden,
waardoor de Federatie werd schuw gemaakt. Men leze de
naïeve beschouwing, dat het doorzetten der lijn van de
Federatie zal dwingen tot de vorming van een nieuwe
Europeesche vakbeweging, die dan écht^ „neutraal” zal
kunnen wezen en... de strijdmethoden der modernen zal
hanteeren 2 ) .
Het orgaan wijst in dezelfde richting. Als het verhaalt
over „de" vakbeweging elders, verhaalt het van de modernen in Nederland, van de I. V. V. beweging elders. Voorstellingswijzen en termen zijn aan dezelfde gedachtenwereld ontleend 3 ) . Er is in het begin van 1926 een oogenblik geweest, dat het Verbond zich losmaakte van de Vak1) Zie De Vakbeweging van 19 Nov. 1927 en de jaarvergadering
V.V.L. op 10, 11 December d.a.v.
2) Zie de (Nederl.) Vakbeweging 1927, bl. 450.
3) Men zie in het nummer van 5 Juni 1926 de beschouwing over
den klassenstrijd. Wie vóór aparte organisatie van Europeanen pleit,
doet dit om „voor hen de hoogere tantièmes te kunnen handhaven";
het eerste doel der vakbeweging is „machtsvorming"; enz.
Christelijk Sociale Studiën. IV.
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beweging; blijkbaar omdat men de socialistische leiding
ongewenscht achtte. Tusschen de leiders van Federatie en
Verbond kwam het tot scherpe woordenwisseling juist in
verband met de kwestie der moderne, socialistische tender 1).
In ieder geval : de eenheid is niet bereikt. En de drie
Centralen werken zelfstandig naast elkaar voort.
Ten eerste de A. V. A.
De hoogere ambtenaren hebben hun vereenigingen ; een
middelpunt voor deze laatste is gevormd door de „Centrale
van Vereenigingen van Hoogere Ambtenaren". In 1924
b.v. omvatte deze 11 organisaties met tezamen 730 leden;
180 daarvan kwamen alleen reeds voor rekening van ééne
organisatie, namelijk de leeraren.
Eenheid van wil werd echter niet gevonden. Zoo trad
met 31 Juli 1926 de „Vereeniging van hoogere ambtenaren"
uit deze Centrale, omdat zij geen echte vakactie
durft drijven ; dat deze Centrale inderdaad de lijn van
het Verbond niet wil, geeft haar voorzitter volmondig
toe 9.
Sinds 1926 heeft de Centrale haar naam veranderd. Zij
heet thans : „Associatie van Vereenigingen van Academici", de A. V. A. En zij handhaaft beslist haar bestaansrecht naast het Verbond van Landsdienaren, omdat dit de
hoogere ambtenaren niet vertegenwoordigt; een stelling,
die gaarne door het Verbond wordt aanvaard, wijl dit de
middelbaren zoekt 3 ) .
In Juli 1927 telt de A. V. A. 500 leden, waarbij de water-

1) Geresumeerd in De Vakbeweging van 10 Sept. 1927.
2) In een vergadering der Centrale op 30 Augustus 1926 ; zie
De Vakbeweging van 11 Sept. 1926.
3) Aldus De Vakbeweging van 2 Juli 1927.
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staats-ingenieurs met 150 leden en voorts de leeraren M. 0.
het hoofdcontingent leveren.
Later treden anderen toe : ijkers en hoogere beambten
van politie, douanen en boschwezen 1 ) .
Men zoekt versteviging door de uitgave van een orgaan
voor te bereiden èn constantie door aan elk der aangesloten
organisaties te raden, dat zij zich in Nederland door een
lid-met-verlof doen vertegenwoordigen 2 ) .
Als de salaris-korting is aangekondigd vormt men met
het V. V. L. samen één Comité van Actie.
Ten tweede de Federatie.
De „Federatie van Europeesche werknemers" is gesticht
in 1919. De geest, waarin zij werken wil, is door 't voorafgaande reeds eenigermate duidelijk geworden.
Ter illustratie worde nog vermeld, dat het bestuur in
November 1927 de vraag opwierp, of de „Spoorbond" zou
kunnen aangesloten zijn, waar deze door zijn relatie met de
Internationale Transport Arbeiders Federatie als zuiver
klassenstrijd-instrument met modernen geest en met neiging naar nog verder links gekenmerkt is. Het stellen van
de vraag was voor den Spoorbond toen voldoende reden om
op aansluiting geen prijs te stellen 3 ) .
Terwijl de Federatie als regel de werknemers uit particuliere bedrijven organiseert, mag men deze lijn niet al te
strak trekken, omdat — zooals boven reeds bleek — ook in
de vakorganisaties, die zijn aangesloten, de scheiding niet
scherp volgehouden wordt of wordep kan.
Van de program-punten worde vermeld, dat men een
1) In 1930 omvat men 12 organisaties met 861 leden.
2) Besluiten jaarvergadering 8 Juni 1931.
3) Het doet wat zonderling aan, dat in Juni 1931 de voorzitter
tegenover de N.V.V. deputatie de „neutraliteit" der modernen en die
van de Federatie op ééne lijn stelde.

308

betere regeling van het arbeidscontract voorstaat 1 ) en
dat men één werkloozenkas voor de leden der onderscheiden
organisaties wil stichten 2 ) . Toen de Federatie tien jaar
bestond, gaf zij zich rekenschap van hetgeen ze reeds had
kunnen bereiken; een samenvatting daarvan, opgenomen
in de pers, vermeldde :
de rechtspositie van de meeste werknemers is aanmerkelijk
verbeterd: het verlof wordt aangemerkt als loonvorm; de regeling der verplichte 52 vrije dagen; de regeling van de tegenspraak in getuigschriften, die vroeger verhaald werd op den
chef, zelf werknemer, die ze had afgegeven: de pensioenfondsregeling - dat iemand, die eervol is ontslagen, tegenwoordig
zijn gestorte pensioenpremiën terugkrijgt -; de verplichting
van het schriftelijke contract. Belangrijke successen zijn ook
het georganiseerd overleg, de arbeidsbeurzen, die uitstekend
werk hebben verricht, de samenwerking met het Kantoor van
Arbeid, de werkloozenverzekering.

De boven reeds door ons aangeduide kwestie omtrent het
èn werknemer èn europeaan zijn, is reeds jaren geleden
door de Federatie aldus gesteld 3 ) :
De Federatie wenscht in haar dubbele soortbepaling van te
zijn organisatie van Europeanen, tevens werknemers, slechts
een onderscheiding van, geen tegenstelling met andere organisatie's te zien, uitgaande van de veronderstelling dat de dubbele
hoedanigheid van kolonist en loontrekkende een afzonderlijk
optreden afdoend rechtvaardigt.

De laatste opgaven inzake de samenstelling voor 1929
1) Zie Ecore. Soc. Kroniek 1928, eerste kwart. bl. 38. De voorzitter G. J. van Lonkhuyzen wijdde aan het onderwerp een brochure.
2) In Januari 1929.
3) In 1918. Zie de Banier van 16 Oct. 1930.
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en 1930 vermelden acht organisaties met respectievelijk
4240 en 4421 leden ; aldus:
Suikerbond .
Cultuurbond . .
Scheepswerktuigkundigen .
Administrateurs Volkscrediet
Apothekers-assistenten
Deli-assistenten
Handelsbond
Deli-Spoorweg

1500
400
800
90
160
380
700
210

1463
411
809
104
107
624
754
149

Men ziet, dat deze organisaties niet enkel op Java werken
doch evenzeer — zij het met kleiner getallen — op Sumatra. Het ledental is meest bescheiden ; vooral de Suikerbond
maakt en uitzondering.
Het totaal der aangeslotenen wisselt overigens niet onbelangrijk ; men vergelijke de 4421 uit 1930 met
1924 .

. 5200

1924 .

. 4.100

1925 .

. 3.710

1926 .

. 3.000

Het verschijnsel vindt zijn verklaring ten deele in het
aansluiten en weder weggaan van een enkele organisatie ;
vooral echter in het weinig constante der beweging ten gevolge van vertrek en verlof bij de leden en met name bij
de bestuurders 1 ) .
Tot zoover de Federatie.
Ten derde en ten laatste moet nu het V. V. L. worden
genoemd.
1 ) Daarop wijst P. BERGMEIJER in De Maatschappij 1926, bla
64 v.v.
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Dit „Verbond van Landsdienaren", zou — afgezien van
de niet-absolute scheiding tusschen ambtenaren en particulieren — de centrale van alle ambtenaren moeten vormen. De feitelijke toestand is anders.
Reeds zagen wij, dat de hoogere ambtenaren zich afzijdig
houden.
Op de jaarvergadering van December 1927 moest worden
geconstateerd, dat niet slechts de hoogere doch ook de
Inlandsche ambtenaren het verbond verlaten hadden;
slechts de middelbaren vonden er hun plaats en voor dézen
zou dus het Verbond moeten werken. Het zou daarbij
echter de moeilijkheid moeten overwinnen, dat door de
A-schaal en de B-schaal in het bezoldigingsbesluit ook
zelfs binnen deze groep de eenheid van belang niet ongebroken is.
Dit is niet de eenige moeilijkheid.
Doordien het Verbond nu en dan positie koos in nieteconomische vragen, maakte de Regeering bezwaar tegen
het lidmaatschap van sommige Bonden én maakten sommige Bonden zelf bezwaar.
In 1923 betrad b.v. het Verbond een zuiver politiek
terrein door zich uit te spreken over en zich uit te spreken
tegen Wetboek van Strafrecht art. 161 bis, dat zich verzet
tegen politieke stakingen 1 ) . De hoogere ambtenaren, de
leeraren en de militairen traden toen uit.
In 1926 besloten de Gezagvoerders en Stuurlieden tegen
1 Jan. 1927 het Verbond te verlaten vanwege zijn houding
tegenover de „indianiseering" van de vakorganisaties en
vanwege zijn feitelijk sociaal-democratischen inslag 2 ). De
1) Zie boven bl. 246, 249 v.
2) De correspondentie in De Vakbeweging van 22, 29 Mei, 5
Juni 1926.
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Bond van Burgerlijk personeel ging om dezelfde reden zijns
weegs. Het Ned. Indisch Onderwijzers Genootschap aarzelde in 1927 ; maar bleef.
Daarentegen sloot de Inlandsche Spoorbond zich aan
tegen 1 Jan. 1928. En keerden in Mei van dat jaar de Gezagsvoerders terug, als een protest tegen de houding
der regeering, die naar hun inzien de vrijheid van
organisatie aangetast had en den Bonden te kennen gaf,
of hun plaats bij de Federatie dan wel bij het Verbond
zou zijn.
Op deze wijs moet wel alle constantie ontbreken. Het
verkrijgen van één helder beeld is onmogelijk. Men vergehi ke slechts de gegevens.
Midden 1927 zijn er 15.000 ambtenaren georganiseerd in
20 Bonden, die behooren tot drie verschillende centralen.
Alleen voor de B. en C. schaal telt men dan echter reeds
35.000 ambtenaren 1 ) . Het Verbond heeft deze samenstelling:
1923 29 vereenigingen .
„
1924 21
1926 14
1927 11
,,
1930 9
„

20.000 leden
10.500 „
18.500 „
7.500 „
8.144 „

Als in 1924 het Verbond vergt, dat de regeering met de
ambtenaren slechts via de vakorganisaties zal overleggen 2) , blijkt dat b.v. van het postpersoneel twee derde
on-georganiseerd is.
Een indruk van de samenstelling en van de kracht der
aangesloten organisaties verkrijgt men intusschen door
het gegeven, dat de begrooting voor 1926 het volgend beeld
1) Volgens De Vakbeweging van 11 Juli 1927, bl. 13.
In een motie van 16 Aug. 1924.

2)
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vertoonde ; de organisaties zijn aangeslagen voor de vermelde contributie-bij dragen :
f 2062.80
Het N. I. 0. G. .
.
„ 774.
Indische Douanebond . .
120.60
Ver. v. Gezagvoerders en Stuurlieden . .
45.
Ver. v. Leerkrachten in de Pract. Vakken ,,
„ 4104.—
Postbond
Bond v. Pol.-opz. en ondercommissarissen
,, 162.
Belang"
4860.Spoorbond
.
.
,, 486.
Marine-O. 0..
Bond van Burgerlijk Personeel, enz. .
,, 1500.Loodsenvereeniging
„Ons Belang" . .
„ 126.
Ver. voor Luchtvaarttechnici .
„
21.60
Ver. voor Waterkracht en Electr.
„ 126.—
/

/7

Totaal f 15432.20

Omtrent nog niet vermelde acties zij gewezen op het
voorstel 1 ) , om de belangen van de Inlandsche leden der
aangesloten vakvereenigingen speciaal inzake de pensioenfondsen te behartigen. En op het adres 2 ) , om aan te dringen op invoering van den normalen 8-urendag voor alle
Landsdienaren. Voorts op het pogen, om het organisatorisch-moeilijke vraagstuk der Bestuurdersbonden, dat in
Indië nog nauwlijks is behandeld, aan de orde te stellen 3).
Ten slotte mogen nog enkele speciale gegevens worden
medegedeeld 4 ) .

1)
2)
3)
4)

Jaarvergadering April 1926.
Van 3 Febr. 1928.
Zie De Vakbeweging van 20 Nov. en 11 Dec. 1926.
Voor de salaris-actie samen met de A.V.A. zie boven bl. 307.
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Hoe de geest in het V. V. L. zich zal ontwikkelen, valt
af te wachten 1 ) .
Maar reeds kan worden aangeteekend, dat de delegatie
van het N. V. V. nauwe relatie met het Verbond verkreeg,
zoodat dit duidelijk socialistisch georienteerd schijnt te
zullen worden 2 ) .
Dat het organisatie-leven in het algemeen zich normaal
ontwikkelt kan men niet zeggen, als men ziet, dat niet
Centralen met elkaar overleggen doch één Centrale overlegt met organisaties uit onderscheidene Centralen 3 ) .
Eindelijk dit statistisch gegeven : dat het Verbond, de
Federatie en de A.V.A. dus 29 organisaties met 13.426
leden omvatten, terwijl daarnaast nog 25 organisaties met
15.675 leden staan 4 ) .
68. De christelijken apart ?
Dat de vraag der organisatie op confessioneelen grondslag -- wij denken thans nog alleen aan de Europeanen
opkomen moest in Indië, spreekt van zelf.
Reeds om deze nog geheel uitwendige reden.
In een land, dat zóó nauw in al zijn ontwikkelingen
samenhangt met de toestanden ten onzent, moest wel de
vraag op komen of men met ééne „algemeene" vakorgani1) Een bericht in het Handelsblad van 27 Sept. 1929 heeft medegedeeld, dat het bestuur tegenover de regeering een meer loyale
houding zou gaan aannemen.
2) De boven bl. 297 genoemde sociaal-democraat D. M. G. Koch is
secretaris. Ook de voorzitter behoort tot de S. D. A. P.
3) Zooals volgens Aneta van 9 April 1931 in een gecombineerde
vergadering van het hoofdbestuur der Federatie van Europeesche
werknemers met vertegenwoordigers van den Suikerbond, den Alg.
Handelsbond, den Cultuurbond, de Ver. van Scheepswerktuigkundigen, de Ver. van Assistenten in Deli, den Deli Spoorbond, de Apothekers assistentenver. en de Ver. van gezagvoerders en stuurlieden.
4) Volgens gegevens van den heer VAN LONKHUYZEN.
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satie zou kunnen volstaan dan wel of splitsing op grond van
geestelijke overtuiging zou moeten worden verdedigd.
Eén punt intusschen, dat in Nederland zijn belang inderdaad gehad heeft, kan voor Indië van meet af worden uitgeschakeld. De kwestie namelijk, of naar Duitschen trant
de „christenen" van onderscheiden confessie zullen samenwerken in één vakorganisatie, omdat hetgeen hen allen vereenigt, sterk genoeg is om den verkeerden geest te bannen,
die te kwader ure in de vakactie binnensloop. Dan wel, óf
roomschen en protestanten ieder nog weer op eigen basis
zich vereenigen zullen en aldus het aantal splitsingen nog
vergrooten.
Sinds in Nederland het interconfessionalisme is veroordeeld, is planting daarvan in Nederlandsch-Indië wel geheel
onmogelijk 1 ) . Derhalve : indien het tot aparte christelijke
vakactie komt, dan komt het tot organisatie van roomschen en protestanten naast elkaar.
Doch zal het er toe komen?
Als het vraagstuk eerst nog zuiver principieel wordt
aangevat — los dus van de practische uitvoerbaarheid —
dan zien wij ons aanstonds gesteld voor de kwestie, of in
Indië de algemeene vakbeweging al dan niet door inmenging van den socialistischen geest is bedorven. Na de uitvoerige behandeling van dit geheele onderwerp aangaande
Nederland mogen wij aangaande Indië met weinig woorden
volstaan.
Natuurlijk ontkennen ginds als hier de socialisten, dat
als hun geest gaat heerschen in de vakbeweging, daarmee
het zuiver-neutrale en echt-algemeene karakter zou worden
aangetast. Wij kennen die bewering ; een bestrijding daarvan schijnt ons volslagen overbodig.
1)

Daarover zie boven bl. 121.
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Maar daarmee zijn wij er voor Indië niet. Minstens nog
tweeërlei vraagt de aandacht.
Ten eerste dit.
De invloed van een paar socialistische leiders op de vakbeweging ginds kan van louter persoonlijken en van zeer
tij delij ken aard zijn. Iemand, die beschikbaar is en zich
beschikbaar stelt voor leider — 't is steeds meer uitzondering dan regel ginds — kan dan voor 'n tijd in de leiding
van actie of pers socialistische normen volgen. Maar het
geheel der beweging is daardoor op zich zelf nog niet socialistisch geworden.
Integendeel toonen de feiten aan, dat zulk een leiding de
beweging als geheel op de sympathie van velen kan komen
te staan. Wij herinneren aan de verwarring en verzwakking, vroeger geschetst, die de redactie van den heer Koch
voor De Vakbeweging met zich gebracht heeft. De beweging is nog niet socialistisch ; ook al is tijdelijk de leiding
socialistisch. Wij hebben trouwens ook kunnen spreken
van symptomen, die in beide groote centralen — Federatie
èn Verbond — het overheerschen van een zuiverder geest
verrieden.
Sinds het nauwe contact met de modernen in Nederland
is dit althans voor het V.V.I. wel geheel veranderd.
Een tweede komt daarbij. Voor zoover in Indië socialisten invloed oefenen, werken zij meer op het terrein van
het politieke en het nationale dan op dat van het economische. „Klassenstrijd" is er niet meer dan een frase ; in
werkelijkheid zien zij niet de tegenstelling tusschen klassen
maar die tusschen rassen opkomen; het gaat om den Inheemsche tegenover den Europeaan 1 ) . Het gaat dus straks
niet om de bevrij ding van het proletariaat uit den greep
1)

Zie de Indische Vakbeweging van 29 Mei 1927.
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van het kapitalisme, doch om de bevrijding der oostersche
volken uit de westersche overheersching.
Voor zoover er van vakbeweging sprake is in Indië en
voor zooverre daar een socialistische geest zich doet bespeuren, staat derhalve — dit is wel duidelijk --- de principieele kwestie ietwat anders dan ten onzent.
Hierin mengt zich nu echter een zuiver practische vraag.
Deze : of gezien het aantal belijdende christenen in Indië
er eenige kans is op den bouw van een eigen christelijke
vakbeweging. Mocht dit niet het geval wezen, dan -- zoo
luidt de redeneering -- is het om practische maar afdoende
redenen geraden, dat de ééne ongedeelde vakbeweging zooveel doenlijk zuiver neutraal zich gedrage. Het piquante is,
dat dit standpunt mede ingenomen wordt door personen,
die in Indië voor hun persoonlijk leven als belijdende christenen bekend staan. Wij denken aan den heer G. J. van
Lonkhuyzen, den voorzitter van de „Federatie" en als zoodanig lid van den Volksraad, die met het oog op de kleine
getallen het streven naar christelijke vakbeweging onuitvoerbaar acht en in dit verband van „schadelijke Prinzipienreiterei" spreekt 1 ) . Anderen volgen hem met het oog
op de Indische toestanden 9 ) , terwijl Nederlandsche geestverwanten om des beginsels wil het Nederlandsche standpunt verdedigen.
Trouwens niet enkel in Nederland 3 ) en niet enkel met
woorden wordt christelijke vakorganisatie bepleit. Zij is in
Indië metterdaad aanwezig.
Aan Roomsch-Katholieke zijde moeten vooral de onder1) In De Courant van 22 Sept. 1927. Zie een correspondentie met
het Chr. Vakverbond in het XIII Verslag C.N.V. bl. 277 uit Maart
1927.
2) Aldus ook De Banier van Juli 1929.
3) Zie De Maatschappij van Jan. en Febr. 1927.
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wijzers 1 ), de onderofficieren en het marinepersoneel worden genoemd.
Daarnaast bestaat een meer algemeene sociaal-katholieke organisatie, waarvan ook de vakbonden deel uitmaken 2 ) .
Dit laatste centrum kan belangrijk medewerken om de
organisatie-gedachte in het algemeen onder de roomschkatholieke Europeanen te populariseeren en aldus voor
meerder vak-actie den bodem te bereiden.
De zelfde weg wordt aanbevolen van protestantsche
zijde 3 ) : de stands-organisatie in breeden zin moet in elk
geval de voorbereiding nog leveren, eer een Christelijke
vakbeweging van invloed kan ontstaan.
Maar het eerste begin is er.
In het voorjaar van 1929 riep een circulaire te Batavia
op tot aansluiting 4 ) .
De onderwijzers 5 ) , militairen 6 ) , politie-ambtenaren en
mannen van het marine-personeel vormden het „Verbond
van Christelijke Vakorganisaties in Nederlandsch-Indië",
opgericht 26 April 1929 en op 1 November 1929 in het
bezit van een eigen orgaan 7).
Veel meer dan eerste aanvangen kan men nog niet
noemen.
1) Hun orgaan Het Katholieke Schoolblad verschijnt in 1931 als
XIV jaargang.
2) Namelijk de Centrale Raad van Ned. Indische Katholieke Sociale Bonden. Voor het geheele onderwerp zie een correspondentie in
De Maasbode van 23 September 1931, avond.
3) Zie Dertiende Verslag C.N.V., bl. 288.
4) Zie de Gids (C.N.V.) van 1 Aug. 1929.
5) Hun orgaan verschijnt sinds 1918.
6) De bond heet „Pro Rege".
7) Het maandblad Onze Bazuin; redacteur J. H. de Roode.

HOOFDSTUK XIX.
DE INLANDSCHE VAKBEWEGING.

Bestaat een Inlandsche vakbeweging?
Naast de organisatie der Europeesche werknemers bespreken wij thans die der Inlandsche. Kan men deze echter
een „vakbeweging" noemen en in het tegenwoordig verband behandelen?
wij erkennen het goed recht der vraag en het goed recht
van twijfel. Immers staan wij voor een zeer samengesteld
en bovendien zeer gistend geheel, waarvan het algemeen
karakter zich niet een-voudig laat bepalen, maar waarin
zeker het sociaal-economische element niet het eenige of
ook maar het domineerende is. Het nationalistische en
politieke oefent minstens evenveel invloed als het sociale
en economische.
Wij staan tegenover het geheel der Inlandsche beweging 1 ) . Maar het is voor ons doel gewenscht en om het
69.

1) Daarvoor zie het samenvattend werk van PETRUS BLUMBERGER,
De nationalistische bewe g i n g. Voorts Bijlage A in
het Koloniaal Verslag over 1924 en over 1928. In de Mededeelingen,
Tiidschr. voor Zendingswetenschap, aanteekeningen van dr. K. J.
BROUWER sinds 1925. Encyclopadie voor N.-I., sub voce. H. COLIJN,
Koloniale Vraagstukken, blz. 11, 20. CH. G. CRAMER,
Onze koloniale politiek, brochure S.D.A.P. 1931. Onderstellingen omtrent een nieuwen geest daarin, hetzij meer
inslamitisch hetzij meer bezonken nationaal in De Rijkseenheid 1930,
bl. 66; Het Handelsblad van 4 Aug. 1931, avond.
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wezen der zaak niet ongeoorloofd om daarvan toch vooral
die openbaringen in het oog te vatten, die verwantschap
vertoonen met vakbeweging. ' )
Deze bestaan ongetwijfeld. Er zijn vakorganisaties voor
arbeiders bij suiker en spoor en post en pandhuis en onderwijs. Er zijn ook vak-centralen. Er zijn stakingen. Maar
een gedetailleerde beschrijving daarvan laat zich toch het
beste geven en het beste verstaan in het kader der nationalistische beweging als geheel.
De geest, die daar werkt, werkt ook in hetgeen er aan
vakbeweging wordt gevonden.
Drieërlei geest moet onderscheiden worden.
De evolutionair-nationale, die slechts de weerslag is van
het natuurlijk ontwaken en het natuurlijke voortschrij den.
Daarnaast de revolutionair-nationalistische, die den gang
der ontwikkeling gewelddadig wil breken. Eindelijk de cornmunistische, die geheel van uit Europa -- zoowel West- als
Oost-Europa - ingevoerd werd en zonder meer bekend is.
Wij noemen niet den sociaal-democratischen geest, omdat deze ginds niet gevonden wordt en zelfs niet gevonden
kan worden; 2 ) ; hoezeer Sociaal-democraten zich op de Inlandsche beweging werpen.

1) Bij BLUMBERGER, a.w. vooral bl. 129 vv., 360 vv.
2) Zie CRAMER, a.w. bl. 15:
Een zuiver proletarische strijd of een sterke socialistische beweging is in Indonesië daarom nog niet te verwachten; tengevolge
van de vreemde overheersching worden de verschillende klassen in
de Inlandsche maatschappij tot elkaar gebracht. Eerst wanneer aan
de overheersching een eind zal zijn gekomen, zal de klassenvorming
en de klassenstrijd zich kunnen ontplooien, zooals in normale landen.
Hierbij moet ook niet uit het oog worden verloren, dat door die
vreemde overheersching de vorming van een Inlandsche kapitalistische klasse wordt tegengehouden. Ook dan eerst zal uit een en
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Voor zoover de geest revolutionair is, geeft veel meer
het anarchistische den toon aan, dat trouwens ook veel
beter bij de volksziel past 1 ) . En zeker overheerscht het nationale verre het sociaal-economische 2 ) .
Men denke zich den ganschen aanleg der Inlanders in.
Zij zip n emotioneel, sterk onder den indruk van persoonlijkheden, die hun bewondering wekken en hen meesleepen. Zij zijn voor het overgroote meerendeel analphabeet en gelooven dus schielijk, wat hun voor den geest
wordt getooverd ; maar zakken ook spoedig in wanhoop
en doffe berusting terug.
Neem de staking in de suiker-campagne van 1920. Het
zag er dreigend uit. Maar zoodra de regeering de raddraaiers gewaarschuwd had, zakte de vakbeweging in
elkaar. Een Jonaboom-bestaan ; plotselinge grootsche
groei ; even plotselinge verdwijning.
Neem de spoorwegstaking van 1923. Zij omvatte duizenden Inlandsche arbeiders.
Toen op grond van het art. 161bis de leiders waren gearresteerd, was op eenmaal de beweging gebluscht.
Men zie een en ander in onderling verband.
Het economische leven der Inlanders wordt nog al te
weinig door bezinning gecorrigeerd.

ander een krachtige socialistische beweging kunnen voortkomen.
Onze taak in Indonesië zal dus, naast den strijd met de nationalistische partijen tegen de overheersching, moeten bestaan in het voorbereiden van een Indonesische socialistische beweging.
1) Daarover de (Nederl.) Vakbeweging 1922 bl. 272 v.v. Eigenlijk evenzoo De Tribune van 24 Maart 1922.
2) Aldus TREUB, de Toekomst van Indië; bl. 286 v. Maar geen
anderen indruk wekt J. E. STOKVIS, Van Wingewest naar zelfbestuur, 1922.
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Men lette op de onderwijs-cijfers ! 1 ) Zij geven aan, hoe
enorm in de laatste jaren de kansen om onderricht te
worden zijn gestegen ; doch zij doen tevens beseffen, hoeveel de tegenwoordige generatie in haar kinderleeftijd
heeft gemist.
De groei is zeer verrassend ; maar de toestand is en vooral was van dien aard, dat voorshands gelukzoekers en onruststokers nog zeer veel kunnen bereiken2 ). En dat bovendien juist daarom de regeering minder vrijheid van
beweging toestaan kan en ter bescherming van werkwilligen, van het economisch leven en van de normale ontwikkeling der Inlandsche bevolking wel naar middelen grijpen
moet om politieke en algemeen-ontwrichtende stakingen
te verhinderen 3 ) .
Daarbij komt, dat -- volgens het oordeel van zeer verschillend georiënteerden 4 ) — begaafde leiders ontbreken
en dat zij, die zich daartoe opwerpen, onbekwaam en onbetrouwbaar zijn.
Voorts wordt niet tegengesproken, dat het communisme
zich in beweging heeft genesteld en haar dus als echte
vakbeweging heeft gedenatureerd ; evenzoo, dat de beweging in wezen nationaal en anti-Europeesch is 5).
Natuurlijk is hiermede allerminst gezegd, dat de Inlandsche beweging of dat met name het onderdeel dier be1) Daarover uitvoerig boven bl. 235.
2) Daarover Dr. J. I. J. M. SSCHMUTZER in Bedrijfsorganisatie;
bl. 147-188, passim.
3) Zie aldaar. Over de staking van 1923 zie de interpellatie
Tweede Kamer 30 Januari 1924; Handelingen bl. 509 v.v.
4) Zie o.a. P. BERGMEYEJ in De Maatschappij 1927, bl. 78; P. J.
VAN MULL'EM, Zending en Chr. Arbeidersbeweging, bl. 46-49; De
Vakbeweging van 27 Febr. 1926, De (Nederl.) Vakbeweging 1926,
bl. 559 v.v.
5) Aldus KOCH in De (Nederl.) Vakbeweging 1925, bl. 569.
Christelijk Sociale Studiën. IV.
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weging, dat zich als vakactie openbaart, louter met
geweldmiddelen zal moeten worden tegengetreden en neergeslagen.
Integendeel.
Ten eerste zal men scherp moeten onderscheiden, hoe
moeilijk dit ook is. Waar is een zuiver economisch streven
merkbaar ; dat dus volkomen recht van bestaan heeft als
het in zuivere vakbewegings-banen gaat ? Waar wroet
onder den schijn van economisch streven een pogen om de
grondslagen van den staat en zelfs van de maatschappij
omver te stooten ; wat niet kan worden geduld?
Ten tweede zal de uitbouw van onderwijs en opvoeding
het mogelijk moeten maken, dat gaandeweg de Inlandsche
bevolking in staat geraakt om met zelfstandigheid en eigen
oordeel de toestanden te bezien en de beweringen te
toetsen, zoodat in die zelfde mate zij niet slechts politieke
rechten maar ook sociaal-economische rechten en bewegingsvrijheid kan ontvangen.
Ten derde zal door de ondernemers of — zoo dezen in
gebreke blijven -- door de overheid moeten worden zorg
gedragen, dat de arbeidsvoorwaarden de arbeiders niet
nopen tot verzet en den leiders geen argumenten en propagandastof in de hand werpen.
Maar wel zal door alle pleitbezorgers van vrijheid en
van democratie moeten worden bedacht, dat deze beide
groote volks-goederen voor-onderstellen met onafwijsbaren
eisch, dat een volk voor het hanteeren daarvan is opgevoed
en door opvoeding rijp geworden.
Bovendien dit andere : dat de Inlandsche vakbeweging
te eerder op erkenning als zoodanig zal mogen aanspraak maken naar mate zij een bona fide beweging
wordt of is.
Thans spreken wij nader bepaaldelijk over haar.
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70. De Inlandsche vakbeweging en de
richtingen.
Wat aan „vak"beweging kan worden onderkend, begon
het eerst te groeien onder de Inlandsche ambtenaren en
beambten sinds omtrent 1910.
Een Spoorbond, een Pandhuisbond, 1 ) een Onderwijzersbond, een Opiumbond, een Douanenbond worden gevormd.
Omtrent 1917 vertoont de beweging zich onder het personeel in de vrije bedrijven ; de Fabrieksarbeiders organiseeren zich. Met name die in de suiker 2 ) .
De opgave der getallen loopt zeer uiteen. Men spreekt
van een zestigtal vakorganisaties 3 ) . Anderen 4 ) noemen
51 organisaties met 39.620 leden, waarvan 19 organisaties
met 33.320 leden aangesloten bij centralen. Een uitvoerige
lijst over 1930 5 ) vermeldt 26 vakorganisaties, waarvan 21
voor ambtenaren. De ledentallen zijn dan voor 5 kringen
van particuliere werknemers of gemengd 3.657 en voor de
21 kringen van ambtenaren 32.767 ; waarvan de Inlandsche
onderwijzers alleen er 15.000 besommen.
Alles te zamen dus omtrent 36.500 Inlandsche georganiseerden.
Gewichtiger nog - met name omdat de getallen weinig
zeker zijn -- is het om naar den geest der organisaties te
vorschen.
Waar de sociaal-economische verhoudingen evenals de
sobere ontwikkeling van leiders en leden een echte, zuivere
vakbeweging hier minder dan ooit en ergens doet ver1) Deze had volgens BLUMBERGER, a.w. in 1919 een 4400 leden.
2) Volgens SCHMUTZER, a.w. in 1920 korten tijd met 190 afdeelingen en 31.000 leden.
3) Aldus BERGMEIJER, t.a.p.
4) Persbericht I.V.V. van 1 Juli 1924.
5) Ontvangen door bemiddeling van den heer VAN LONKHU1ZEN.
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wachten, is deze vraag naar den bezielenden geest van
dubbel belang. Bestaansreden, doel en middelen der beweging zullen dan immers elders moeten worden ontdekt.
Men kan in de ontwikkeling eenigermate duidelijk onderscheiden het communisme, het nationalisme en nu in den
jongsten tijd het modernisme 1 ) .
De invloed van het communisme — duidelijker: van de
geestesrichting, die zich straks als communistisch ontpoppen zou — dagteekent van omtrent 1915.
Toen ontdekte een socialist maar die niet bij de S.D.A.P.
was aangesloten 2 ) , dat voor zijn revolutionaire ideeën de
beweging, die men in Indië „vak"-beweging noemde, een
zeer vruchtbaar terrein zou leveren. Het was dus niet om
den bouw van een vakbeweging te doen, zelfs niet om een
socialistische vakbeweging. Deze beweging werd slechts
gebruikt als middel ; het doel lag elders.
Welk doel ? Dat bleek duide lijk in 1920, toen de „Indische
Sociaal-Democratische vereeniging" zich omzette in de
„Communistische Partij van Nederlandsch Indië", aangesloten bij Moscou.
Reeds ten vorigen jare had men een Revolutionair Socialistische Vakcentrale gevormd 3) .
Toen echter het Communisme zich zonder masker vertoonde, trad een splitsing in. Er vormde zich in Semarang
een revolutionaire Vakcentrale, die communist was, naast
een Vakcentrale te Djocja, die nationalistisch werd geleid.
De splitsing viel in 1921. Maar reeds een jaar later had
men elkaar weder gevonden en ontstond uit een fusie der
1) Wij volgen hier BLUMBERGER t.a.p. en eenige dagbladberichten
sinds dien.
2) Namelijk de heer H. SNE;EVLIET, over wien zie boven bl. 53
noot 3, die sinds 1913 in Indië vertoefde.
3) Haar uiterst radicale program in Ec. Soc. Kron. 1920, bl. 466.
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genoemde kringen de Persatoean Vakbonden Hindia, dus
P.V.H.
Zij telde in Januari 1924 een aantal van 12 organisaties)
met 17.000 leden ; in 1925 brachten 20 organisaties 30.000
leden samen.
Hoezeer zij werktuig waren in de hand van het communisme was wel duidelijk gebleken, toen in 1923 de spoorwegstaking uitbrak, omdat de leider van de P.V.H. als
communist was gevangen genomen. De volslagen mislukking der staking verzwakte tevens den invloed van het
communisme. En toen de Regeering in 1926 krachtig ingreep door de communistische leiders onschadelijk te
maken, viel de Centrale uiteen.
In Soerabaya gelukte het intusschen straks — het was
in 1928 — het begin van een nieuwe communistische centrale te vormen 2 ). Men geeft een eigen maandblad uit en
noodigt al, wat aan vakbeweging bestaat, binnen den kring
doch onderhoudt tevens betrekkingen met de „Liga", die
zeer russisch gezind is. Op dezen grond wordt zij in 1929
door de Regeering tot verdwijnen — althans bovengronds
genoopt.
Een „Vakcentrale van Inlandsche landsdienaren" komt
dan in 1930 te Solo tot stand.
De leiding is in handen van iemand, die vóór jaren zich
als zeer revolutionnair heeft doen kennen. Maar de vrienden der nieuwe stichting verzekeren met klem, dat slechts
aan zuiver economische vragen, dus aan het eigenlijk terrein der vakbeweging wordt gedacht, terwijl politieke en
1) O.a. Pandhuisbond, Kweekschoolbond, Hulponderwijzersbond,
Spoorbond, Fabrieksbond; dus ambtenaren èn werkers uit het vrije
bedrijf.
2) De Sarekat Kaoem Boeroeh Indonesia met '700 leden, waarvan
600 te Soerabaya.
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nationalistische strevingen zijn uitgesloten. En aan den
anderen kant blijkt tijdens het proces tegen de P.N.I. 1) in
September 1930, dat deze kring met de vakbeweging en de
vakbeweging met haar zeer nauwe relaties onderhoudt.
Daarmede naderen wij de tweede fase van de Indische
vakbeweging: de nationalistische, die dus evenmin zuiver
en echt vakvereenigingsleven brengt of beoogt als de
eerste.
De P.N.I. had een aantal indonesische nationalistische
vakbonden opgericht ; van chauffeurs, matrozen, huisbedienden, trampersoneel 9 . Dat echter het nationalisme
aan het vakbewegings-werk een vreemd karakter opdrukt,
is duidelijk. Want dit nationale vraagt iets anders dan,
vraagt meermalen het tegendeel van wat het economische
moet doen vragen 3 ). Men denke aan de salaris-regeling,
aan recht op buitenlandsch verlof en diergelijke. Telkens
moet de ver-ziende nationalist iets anders voor zijn volksgenooten vragen dan de echte vakvereenigingsman ; iets
anders en iets minder. Nationaal gedacht is verzwaring van
het lands-budget door hooge salarissen en loonen bedenkelijk en is b.v. de eisch van Europeesch verlof voor den Inlandschen ambtenaar dwaasheid.
De nationalistische Inlandsche vakbeweging vraagt dan
ook gelijk loon voor alle ambtenaren en dan op Indisch peil ;
met een tropentoeslag van Europeanen 4 ) . Zij stelt zich
1) De Partai Nasional Indonesia.
2) Zie BLUMBERGER, a.w. bl. 237.
3) Zie de beschouwing van den onverdachten sociaal-democraat
D. G. M. KOCH in het Algemeen Indisch Dagblad; uittreksel in de
N. Rott. Courant van 12 Aug. 1930, avond.
4) Aldus o.a. op de jaarvergadering van de Vakcentrale voor Inlandsch overheidspersoneel - zie aanstonds -- 21 Mei 1931 te Solo
gehouden.
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daarmede dwars tegenover 1 ) de ambtenaren, voortgekomen uit de Europeanen niet slechts maar ook uit de
Indo-Europeanen, en de zeer intellectueele Inlanders, die
thans op veel hooger peil leven.
Het ambtenaren-belang in engeren zin -- namelijk opgevat als zoo hoog mogelijk salaris -- staat hier tegenover
het nationalistisch belang in breeden zin, dat een sluitend
budget voor „Indonesie" moet nastreven en dit zeker niet
bereiken kan zonder een lager salarispeil voor de ambtenaren.
Niettemin wierp na de ineenstorting van de communistische leiding sinds omtrent 1926 het nationalisme zich
op de vakbeweging om haar dienstbaar te maken aan de
nationalistische idee.
De Federatie van nationalistische inheemsche vereenigingen, de P.P.P.K.I. 2 legt zich bepaaldelijk ook op den
bouw der vakbeweging toe. Onder de ambtenaren worden
een 15-tal organisaties gevormd of gereorganiseerd ; zij
hebben een verschillend ledental doch tellen eenige niet onbelangrijke kringen 3 ) en halen te zamen de 32.0004).
Hun centrale is de zooeven reeds aangeduide Inlandsche
Vakcentrale van Overheidspersoneel 5 ) , opgericht in Mei
1930 ; samengesteld uit overheidspersoneel doch met de
bepaling, dat organisaties uit het vrije bedrijf buitengewoon lid kunnen worden. Zij geeft een eigen maandblad

1) Daarvoor zie N. Mott. Courant 23 Juni 1931, av.
2) Daarover uitvoerig BLUMBERGER, a.w. bl. 250 v.v.
3) Zooals de Onderwijzers met 15.000 leden, de Spoorbond met
5.250, Waterstaatsambtenaren met 3200, Pandhuisbond met 2.500
leden ; voorts politie, chauffeurs, marinepersoneel enz.
4) Volgens De Strijd 1931, bl. 246. Zie boven bl. 323.
5) De Persatoean Vakbonden Pegawai Negori.
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uit, natuurlijk in de Maleische taal. 1 ) Blijkens de statuten
stelt zij zich ten doel de behartiging van de belangen der
evakbeweging in het algemeen, van de geestelijke en stoffelijke belangen der bij de Centrale aangesloten organisaties
in het bijzonder 2).
Reeds deze laatste formule bewijst, dat iets meer dan
zuivere vakactie volgens de neutrale of de moderne opvatting beoogd wordt.
Het nationale gaat vóór het sociale en economische.
De vraag rijst, of hierin thans een wijziging aanstaande
is. Daarmede naderen wij de derde fase.
In 1929 had namelijk een der Inlandsche leiders 3 ) in
Europa contact gekregen met het N.V.V. en het I.V.V. 4 ) .
Teruggekeerd in Indië verhaalde hij, dat de geheele
sociale wetgeving in Nederland te danken is aan de socialistische vakbeweging, en begreep het gehoor, dat dus ook
voor Indië een nauwe aansluiting daarbij via lidmaatschap
van het I.V.V. zeer wenschelijk wezen zou.
In 1931 begaf zich een delegatie van het N.V.V. naar
Indië, om aldaar niet enkel met de Europeesche doch ook
met de Inlandsche vakbeweging nauwe aanraking te
zoeken 5 ). Het gelukte 6).
Er geschiedde namelijk tweeërlei.
Afzonderlijke organisaties, zooals die van de Pandhuis-

1) Namelijk Persatoean Sekerdia.
2) Volgens Dei Strijd t.a.p.
3) Namelijk Salim in verband met de internationale arbeidsconferentie van 1929 te Genève.
4) Over het N.V.V. zie boven bl. 46 v.v.; over het I.V.V. van deze
Studiën III bl. 260 v.v.
5) Zie boven, bl. 307, 313.
6) Regelmatige berichten in Het Volk en De Strijd.
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en de Spoor-beambten sloten zich bij de internationale organisaties van de Ambtenaren, de Transportarbeiders aan.
Bovendien sloot op 21 Mei 1931 te Solo de Centrale van
Inlandsche ambtenaren-organisaties zich aan bij het I.V.V.
De beteekenis van deze stappen kan nog niet worden
overzien.
Eén ding staat vast : de aansluiting beduidt een scherpe
afwijzing van het communisme ; omdat het I.V.V. in den
scherpsten vorm zich stelt tegenover de Roode Vakvereenigings Internationale van Moscou 1 ) .
Maar hier rijst nu tevens een aantal vragen op.
Om te beginnen : doorzien de aangeslotenen, wat zij
hebben gedaan?
Wij spraken zooeven 2 ) van de weinige ontwikkeling der
leiders, de nog geringer ontwikkeling der geleiden. Welnu :
hebben dezen de groote botsing tuschen Amsterdam en
Moscou 3 ) begrepen ; weten zij, dat ze Moscou afgestooten
hebben?
Het is zeer onwaarschijnlijk.
Bovendien : men komt nu als landsdienaren in den kring
der moderne vakvereenigings-beginselen. Een van die beginselen is echter het stakings-recht voor ambtenaren;
welk recht nimmer door eenige regeering kan worden
erkend.
Ontstaat dus straks een conflict, dan zal de houding van
de regeering tegenover de stakers en die van de stakers
tegenover de regeering niet verschillen van die, welke zich
zou voordoen bij een leiding in communistischen geest.
Daar komt nog iets bij.
1 ) Daarover van deze Studiën III bi. 260-277.
`) Zie boven bl. 321.
3) Daarover zie noot 1.
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In de aangesloten organisaties is voorhands de nationalistische drijving ongelijk veel sterker dan de sociaaleconomische drijving, die in een echte vakbeweging haar
rol speelt. Maar de leiders van het N.V.V. hebben als
leiders van de S.D.A.P. het „onvoorwaardelijk" recht van
de Indische volken op zelfstandigheid erkend. Welken geest
moet dit kweek gin in het Inlandsch Vakverbond, dat zich
natuurlijk vastklampt aan dat „onvoorwaardelijk" en geen
weet er van heeft, dat die zelfde S.D.A.P. de zelfstandigheid nog in een lange reeks van jaren volstrekt onbereikbaar acht. 1)
Dit alles doet ons vragen, of aan de Inlandsche vakbeweging ten gevolge van deze aansluiting die „koele zakelijkheid" 9 zal worden bijgebracht, die een vakbeweging
niet kan missen; doch die aan de Inlanders en aan het
nationalistisch streven als regel ontbreekt èn die haar door
de moderne en sociaal-democratische leiding in Nederland
van onzen dag ook niet kan bijgebracht worden.
Nog een vraag moet ons bezig houden.
Het I.V.V. is evenals de moderne vakbeweging ten
onzent naar men zich vleit „neutraal" ten opzichte van den
godsdienst. Maar is de Inlandsche Vakcentrale bereid, dit
kenmerk over te nemen?
Wij betwijfelen het zeer.
De Inlander kent geen neutraal terrein; hij begrijpt ook
niet, wat er mede wordt bedoeld. De Vakcentrale is dan
ook niet neutraal ; want zij trekt zich ook de geestelijke
belangen der aangesloten organisaties aan 3 ) . Eindelijk is
de overgroote meerderheid der aangeslotenen mahomedaan
1) Daarover CRAMER, t.a.p.
2) Aldus Het Volk bij het bericht over de aansluiting.
3) Zie zooeven boven bl. 328.
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en is er thans een sterk opleven van mahomedaanschen
geest naast of tegenover dien van het christendom duidelijk merkbaar 1).
Ziehier nog een nieuw element, dat de ontwikkeling der
dingen volstrekt onberekenbaar maakt.
Overigens dient men ook op de aantallen te letten.
Het gaat over 32.000 à 36.000 aangeslotenen, naar het
heet. Maar volgens de jongste gegevens 2 ) dienen bij
politie, leger en marine 9.638 Inlanders ; in het corps der
burgerlijke Landsdienaren telt salaris-schaal A een getal
van 77.774 personen ; zeker grootendeels Inlanders en daaronder bijv. 8.575 leerkrachten bij het inlandsch Onderwijs.
Op rond 135.000 man laat dus een getal als de genoemde
nog ruimte voor organisatie onder andere vaan. En ruimte
voor ongeorganiseerden.
Eerst de toekomst zal ons leeren, wat de aansluiting te
Solo voor de vakbeweging en voor gansch den beambtenstand beduidt.
71.Inlandsche christelijke vakbewegin g.
De ontwikkeling van den geest in de Inlandsche vakbeweging, gelijk wij die hebben geschetst, roept nu van zelf
de vraag wakker, of ook in Indië de tijd voor een confessioneel gekleurde organisatie is gekomen.
Wanneer men zeer in het algemeen de vraag stelt, of er
voor den christelijken geest een taak ligt binnen de Inlandsche vakbeweging, dan moet zonder meer de beantwoording bevestigend luiden.
Eenerzijds reeds, omdat — gelijk wij immers opmerkten
1) Zie BLUMB,ERGER, a.w. passim. Men bedenke, dat b.v. Salim
Mekka-ganger is.
2) Zie Statistisch Jaaroverzicht van N.I. 1929; bl. 410 v.v.
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— de Inlander een sociale of economische beweging zich

niet denken kan zonder religieuse bezieling; hij kent geen
„neutraal" terrein. Wie 't Christendom boodschapt, boodschapt een nieuwe geesteswereld, die dus natuurlijk mede
het sociaal-economische zich aantrekt.
Andererzijds óók evenwel, omdat in de Inlandsche „vak"beweging zich een geest nestelt, die verderf brengt en die
door een anderen geest moet worden uitgedreven.
Het is, na hetgeen wij schreven, wel zeer duidelijk, wat
wij niet en wat wij wel onder zulk een geest verstaan.
Wil de vakbeweging zich mede dienstbaar maken aan
nationale verdieping, aan cultureele ontwikkeling, dan
denken wij er niet aan, zulk een geest te willen bestrijden.
Treedt echter de revolutionaire wil op, hetzij door communisme, hetzij door nationalisme gedreven, dan zal deze
geest bestreden moeten worden.
Hier doet zich nu met name voor zending en missie een
zeer delicate vraag op.
Zouden zij het nationaal ontwaken willen tegenhouden,
of althans de begeerte naar meer zelfstandigheid willen
onderdrukken, dan werd aldus christendom, zending, missie
gesteld in den dienst der bestaande toestanden en werden
zij allicht tot een belang van den Westerschen geest.
Zouden zij zonder meer zich stellen aan de zijde der
radicale eischen, dan versterkten zij het revolutionaire
willen. 1)
In beide gevallen aanvaarden zij bovendien een actueelpolitieke taak ; hetgeen door zending en missie bewust en
beslist geweigerd moet worden.
1 ) Men denke aan de zeer radicale eischen, ter zake gesteld door
prof. dr. C. C. BERG voor de missie; vgl. zijn artikel in Annuarium
der R.K. Studenten 1931.
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Zeer scherpe onderscheiding is hier geboden, ook om
inhoud en toekomst van het christendom-zelf ; waarbij wij
niet vergeten, welk een zwaren eisch wij daarmee stellen,
omdat de onderscheiding tusschen de onderscheiden gebieden : ras, nationaliteit, sociale toekomst, economische
ontwikkeling, staatsrechtelijke uiteindelijke toestand en
staatsrechtelijke middelen van thans zoo uiterst bezwaarlijk is.
Maar de eisch moet worden gesteld. En geconstateerd
mag worden, dat veelal dienovereenkomstig wordt gehandeld.
Wij denken aan het bezadigd wikkeld en wegend oordeel
van Dr. H. Kraemer 1 ) .
Wat Dr. K. J. Brouwer regelmatig geeft 2 ) omtrent
sociale en sociaal-economische problemen van de inlandsche
wereld, bewijst, hoe nauwkeurig men poogt te schiften.
Als een christen uit de Bataks als Moelia waarschuwt 3)
dat de zending zich niet met belangen-beveiliging assimileere — dan wijst hij al meê den zuiveren weg.
Indien aldus slechts scherp wordt onderscheiden, dan
verdedigen wij gaarne de stelling, dat de ontwikkeling van
het Inlandsche leven en met name die van de vakbeweging
slechts gebaat kan wezen door het pogen van de christenen
om den geest zuiver te houden of wel den zuiveren geest
te herstellen.
In zooverre dus een klare parallel met het streven in
Nederland.

1) Zie Eltheto, Jan. 1930: De houding van zending en christendom in Indië.
2) In het Tijdschrift voor Zendingswetenschap.
3) In een rede voor den Zendingsbond te Bandoeng Oct. 1928 naar
aanleiding van Jeruzalem.
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Intusschen rijst dan onmiddellijk de vraag van de practische uitvoerbaarheid.
Zal het mogelijk wezen om de Inlandsche christenen
reeds nu het sociaal-economisch besef bij te brengen, dat
toch onmisbaar zou zijn voor het vervullen van de toegedachte taak ? Hoe staat het bovendien met hun invloed in
de onderscheiden gebieden van den Archipel ; met name
daar, waar de industrialisatie voortschrijdt en waar de
landbouw meer wordt gemechaniseerd ? Hoe zijn de verhoudings-cijfers van de sterkte der onderscheiden godsdiensten ?
Hiermede is het vraagstuk aangeroerd niet van den geest
doch van het aantal ; een zeer uitwendig gegeven dus en
dat den doorslag niet geeft - men herinnere zich maar
den invloed van Kagawa in Japan 1 ). Doch de practische
beteekenis er van zal intusschen niemand ontkennen.
Nu telt Indië op 60.5 millioen zielen ruim 1.5 millioen Inlandsche christenen, d.i. 2.3 percent. Dit is voor invloed
oefenen gering.
Rekent men Java en de Buitengewesten afzonderlijk na ;
wat reeds om de meerdere industrialisatie van Java en het
meerdere organisatie-leven aldaar wenschelijk is ; dan
wordt het beeld aldus 2).
Java telt op 41.5 millioen Inlanders 68 duizend Inlandsche christenen, dus 0.16 per honderd ; de Buitengewesten
op 19 millioen Inlanders 1.5 millioen christenen, dus 7.9
per honderd.

1) Daarover zie boven, bl. 227.
2) De cijfers der Europeanen zijn:
.
Protestant
R. Katholiek

Java
83.413
.
. 62.098

Buitengew.
24.911
6.156
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Meer in bijzonderheden geven de cijfers dit beeld :1)

Protestant
.
R. Katholiek .

Java
.
52.034
. 16.023
68.057

Buitengew.
1.284.691
226.693
1.511.384

Nog nader kan men de Protestanten aldus groepeeren :
Java
Indische Kerk .
.
14.325
Zendingsterrein van corporaties
en kerken
. 37.709
Minahassa
52.034

Buitengew.
308.141
766.550
210.000
1.284.691

Voor de Buitengewesten zou de zaak derhalve niet ongunstig staan. Doch als men bedenkt, dat de overgroote
meerderheid van deze 1.5 millioen woont in het verre
Oosten van Indië, waar de industrialisatie zich voorshands
niet ontwikkelt, dan ziet men de beduidenis der cijfers
voor ons tegenwoordig doel zeer slinken.
Wat Java aangaat, zou men kunnen splitsen tusschen
West, Midden en Oost ; tuschen Soendaneezen, Javanen,
Madoereezen ; en het percent zou dan niet overal gelijkelijk
laag zijn. Maar zelfs in Oost-Java halen de christenen geen
3 percent.
Voor christelijke vakbeweging zijn de kansen dus voorhands zeer gering.
Slechts enkele groepen — wij denken o.a. aan de onder3 ) Zie Zendingsjaarboek 1931; Handboek der Geref. Kerken 1931;
St. Claverbond 1931 bl. 139. Wij tellen de vreemde Oosterlingen bij
de Inlanders.
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wijzers — zouden voorshands in aanmerking kunnen
komen.
Overigens zal wel eerst moeten worden gestreefd 1 ) naar
een breeder invloed voor de zending, naar een aanvankelijke sociale scholing en naar politieke bewustwording.
Wat dit laatste aangaat is het van gewicht, dat er negentien Inlandsche bladen verschijnen onder redactie van Inlandsche christenen. En vooral, dat sinds 1930 een eigen
christelijk-politieke partij van Inlanders is gevormd;
namelijk de „Partai Kaoem Masehi Indonesia 2 ) .
Er groeit derhalve in de inlandsche christelijke wereld
iets van besef omtrent een eigen taak op het openbare erf.
Met name ook onder de Protestanten.
Indien al, wat hier kiemt politiek èn sociaal èn cultureel,
in eenig organisatorisch verband gaat samenwerken, dan
moet daaruit op den duur ook iets voortkomen, dat op
„vak"-terrein zijn aanwezigheid doet bemerken en zijn
invloed oefent.
En dat in diezelfde mate tot een zegen worden zal.
1)
2)

Zie aldus ook in De Maatschappij 1927, bl. 96.
Daarover zie BLUMBERGER, a.w. bl. 427.
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