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Voorwoord 

Van DISRAELI is de uitspraak bekend geworden, dat de Engelse samen
leving omstreeks 1845 uiteenviel in twee gedeelten, de heersende 
bovenlaag en he t overige volk, die op grond van de verschillen in 
vermogenstoestand, sociale rechten en poli t ieke macht als geheel 
onderscheiden naties konden worden beschouwd 1 . Een eeuw later 
kwamen zijn landgenoten CARR-SAUNDERS en JONES op grond van een 
uitvoerige sociografische analyse tot de conclusie, dat he t onjuist was 
te spreken van de 'working class', daar qua kleding, spraak en vrije-
tijds-besteding de leden van de samenleving steeds meer op elkaar 
gingen gelijken2 . Minder dan dertig jaar later kost het ons moei te om 
de wezenlijke verschillen tussen de aspiraties van Socialisten en Tories 
te ontdekken. En wat voor Engeland geldt , is voor het merendeel van 
de huidige Westerse samenlevingen van toepassing. 

Tussen he t jaar, waarin DISRAELI zich aldus uitsprak over het maat
schappelijk resultaat van tachtig jaren industrialisatie en onze tijd, 
heeft zich een evolutie vol trokken, die de arbeidende klasse in een 
fundamenteel gewijzigde verhouding tegenover he t geldende econo
mische en poli t ieke bestel heeft geplaatst. Terwijl zij aanvankelijk 
haakte naar de Sociale Revolutie zonder meer , bleek haar behoefte 
aan verandering bij de laatste algemene verkiezingen in Groot-
Brittannië zo gering, dat degenen, die als haar polit ieke representanten 
bij uitstek worden beschouwd, hun krappe overwinning well icht 
slechts te danken hadden aan de persoonlijke tragedie van een con
servatieve minister . 



Deze ontwikkeling, die de voortschrijdende culturele integratie 
van de arbeidende bevolking in het maatschappelijk bestel van de 
Westerse samenlevingen weerspiegelt , is gedeeltelijk een gevolg van 
een ontwikkeling in de wereld der waarden, maar vindt anderzijds 
haar oorzaken in de veranderde feitelijke verhoudingenï . Men behoeft 
geen Marxist te zijn om, wat dit laatste aangaat, een belangrijke plaats 
in te ruimen aan de verdelingsorde. "The well- to-do and the wealthy 
man" , schrijft GALBRAITH, "will normally be mistrustful of change. 
This has been so, in the past, in nearly all t imes and p l a c e s . . . In a 
country where well-being is general, the astute politician will be the 
one who stalwartly promises to defend the status quo."* Dit proces , 
dat ten nauwste gelieerd is me t de ontwikkelingsfasen van de indu
striële samenle\ing, komt op velerlei wijze tot ui tdrukking en me t 
name in de aard en het opt reden van de vakbeweging, die zich in 
onze samenleving heeft ontwikkeld van een opposit ioneel, naar de 
totale omwentel ing strevend 'F remdkörpe r ' , to t een onmisbare in
stitutie van het bestaande sociaal-economische en poli t ieke bestel, dat 
zij — hoewel soms nog aarzelend en niet overal in gelijke mate — in 
toenemende mate positief tegemoet t reedt . 

Dit geschrift, dat de ontwikkeling van de vakbeweging beschrijft, 
houdt zich dan ook minder bezig met autonome ontwikkelingen in het 
rijk der waarden dan met belangen en ideologieën, s Het volgt de 
arbeidersvakbeweging in een drietal landen — Engeland, Frankrijk en 
Duitsland - beginnend bij het begin : de industriële revolutie, en 
eindigend in onze dagen; in he t middelpunt staat een verschijnsel 
waarop de maatschappelijke evolutie zijn stempel heeft gedruk t : de 
staking tegen de Overheid . 

Het gaat hierbij niet om de staking tegen de Overheid-als-werk-
geefster. Deze vorm van arbeidersprotest zal eerst in de beschouwin
gen worden bet rokken, indien zij ook elementen bevat van de staking 
tegen de Overheid-als-zodanig, d .w.z . de Overheid in haar typische 
activiteiten en verantwoordelijkheden : he t scheppen en in stand 
houden van een institutioneel kader, waarbinnen een pluraliteit van 
sociale, economische en polit ieke belangen to t haar recht kan komen ; 
he t voeren van een sociaal en economisch beleid teneinde individuen 
en groepen de helpende hand te bieden, waar hun belangen bij een 
autonome behartiging in het gedrang zouden komen ; en het bevor
deren van de economische groei , die het fundament is van de rivaliteit 
èn van de solidariteit, die de industriële samenlevingen van he t 
Westerse type kenmerken . 



Wij delen onze beschouwingen als volgt i n : In het eerste hoofdstuk 

w o r d t o n d e r afdeling ι beschreven, hoe de industriële revolutie vanaf 
omstreeks 1760 in bngeland twee nieuwe sociale klassen doet ont
staan: ondernemers en loonarbeiders. Afdeling 11 laat vervolgens zien, 
hoe de Overheid haar greep op het maatschappelijk gebeuren weldra 
verliest en hoe de ondernemers — profiterende van het heersende 
intellectuele klimaat en gebruik makende van hun feitelijke machts
positie — hun stempel op de nieuwe maatschappelijke ordening druk
ken. In afdeling in word t daarop de reactie van de loonarbeiders 
beschreven, die zich aaneensluiten in vakverenigingen en weldra ook 
in poli t ieke partijen. Dit word t vervolgens in concre to ui tgewerkt 
voor Engeland, Frankrijk en Duitsland in de afdelingen iv, ν en vi. 

Het tweede hoofdstuk handelt over de staking tegen de Overheid 
in de startfase van de industrialisatie. Het voornaamste k e n m e r k van 
de Westerse samenlevingen is in die per iode de weergaloze groei van 
het economisch-industriële apparaat. Deze groei word t in de begin
fase van de industrialisatie voornamelijk gefinancierd door het drukken 
van de arbeidslonen, die mogelijkerwijze 60 à 70 % van de product ie
kosten hebben ui tgemaakt .6 Als gevolg daarvan bestaat er een tegen
stelling tussen werkgevers en werknemers , wier doelstellingen met 
elkaar onverenigbaar zijn, alsmede een waardcnconflict tussen het 
individualistisch liberalisme en het collectivistisch socialisme. Hierbij 
staat de Overheid vaak aan de kant van de werkgevers. Het is het 
tijdperk van de opposit ionele vakbeweging, die, uitgesloten van de 
sociaal-economische en polit ieke beleidscentra, alle aandacht en 
energie concent reer t op een sociale omwentel ing. Een historisch 
overzicht van deze ontwikkelingen in Engeland, Frankrijk en Duits
land w o r d t gegeven in de afdelingen 1, 11 en in . Een samenvattend 
overzicht bevat afdeling iv, terwijl in afdeling ν aandacht w o r d t 
geschonken aan de persoon van GEORGES SOREL, de -vermaarde propa
gandist van het revolutionaire syndicalisme in Frankrijk. 

Het derde hoofdstuk behandelt de per iode tussen de Eerste en de 
T w e e d e Wereldoor log. Het maatschappelijk belangenpatroon is dan 
reeds ingrijpend gewijzigd. De vakbonden keren zich in deze per iode 
— direct dan wel indirect - tegen de pogingen tot behoud van de 
gouden standaard, die steeds meer tot een dwangbuis w o r d t voor 
regeringen en ondernemers . De grote stakingen van 1926 in Engeland 
en van 1936 in Frankrijk zijn gericht tegen een Overheid, die haar 



verplichtingen tegenover de arbeidersbevolking niet kan nakomen, 
zolang de gouden standaard gehandhaafd blijft. De eerste drie afdelin
gen van dit hoofdstuk geven de ontwikkeling in Engeland, Frankrijk 
en Duitsland weer, terwijl in afdeling iv een samenvattende duiding 
van deze fase in de sociale en economische ontwikkeling wordt ge
geven. 

In het vierde hoofdstuk bevinden wij ons in de sociale en econo
mische werkelijkheid van de periode na de Tweede Wereldoorlog, 
waarin de betrekkingen tussen vakbonden en Overheid èn tussen vak
bonden en ondernemers ingrijpend worden gewijzigd; aanvankelijk 
— ni. in de 'austerity society' van de veertiger jaren — uit barre 
noodzaak, later — tijdens de 'affluent society' van de vijftiger jaren -
als het logisch uitvloeisel van ingrijpende economische veranderingen. 
Na een algemene inleiding op deze periode in afdeling ι volgen in de 
afdelingen u en ш overzichten van resp. de Franse en Duitse stakingen 
tegen de Overheid in deze periode. In afdeling iv wordt in het bij
zonder aandacht besteed aan de ontwikkeling van de Welfare State in 
Engeland en in afdeling ν volgt tenslotte een korte samenvatting van 
de naoorlogse ontwikkeling in genoemde drie landen. 

De beschouwingen, waarmede hoofdstuk iv afsluit, worden ten
slotte andermaal opgenomen in het slothoofdstuk v, waarin de goede 
en kwade kansen van de toekomst met betrekking tot de staking tegen 
de Overheid enigermate tegen elkaar worden afgewogen. 

Rest ons nog hieraan toe te voegen, dat de hier volgende be
schouwingen de Westeuropese arbeidersvakbeweging betreffen. Op 
Noordamerikaanse toestanden zal spaarzaam worden ingegaan, voor
zover dit voor het onderhavige betoog noodzakelijk is. De keuze van 
Engeland, Frankrijk en Duitsland komt voort uit onze overtuiging, 
dat men binnen de Westeuropese vakbeweging - ondanks vele nu
ances — drie grondtypen kan onderscheiden, t.w. : het Angelsaksische 
type, dat tot op zekere hoogte ook het model voor de Skandinavische 
vakbeweging is geweest ; het Latijnse type, waartoe de vakbewegingen 
van Frankrijk, Spanje en Italië kunnen worden gerekend; en het 
Germaanse type, dat wij in Duitsland, Nederland, België en Zwitser
land aantreffen. De aard en het karakter van de vakbeweging is be
halve van de economische ontwikkeling ongetwijfeld in belangrijke 
mate de resultante van de totale historische, politieke en culturele 
ontwikkeling in een bepaald land. In hoofdstuk ι wordt althans 



enigermate ingegaan op de historische en politieke achtergronden, 
maar in de volgende hoofdstukken houden wij het oog voornamelijk 
gericht op de economische ontwikkeling als de belangrijkste afzonder
lijke factor. Men kan de juistheid van deze handelwijze bestrijden en 
wij erkennen gaarne, dat zij haar beperkingen heeft. Nochtans menen 
wij, dat deze methode aansluit bij de omstandigheid, dat het terrein 
bij uitstek voor de activiteiten van de vakbeweging het economisch-
industriële leven is. 





HOOFDSTUK I 

De Arbeidersbewegim 

De arbeidersbeweging, — de politieke beweging zowel als de vak
beweging — is ontstaan uit collectieve machtsvormingen van arbeiders, 
die, spontaan voortgekomen uit de ontwikkeling van de economische 
en de maatschappelijke verhoudingen in de beginfase van de industri
alisatie, tot doel hadden het verstoorde machtsevenwicht tussen werk
gever en werknemer te herstellen. Men kan de arbeidersbeweging pas 
op haar juiste waarde schatten, indien men zich de aard en de omvang 
realiseert van de veranderingen, die de industriële revolutie in eer
tijds bijna hoofdzakelijk agrarische samenlevingen heeft teweegge
bracht. Veranderingen, die zo ingrijpend waren, dat het hier niet 
meer één en dezelfde samenleving, maar twee fundamenteel ver
schillende typen betreft, die wij met een wijds gebaar de pre-industri
ële en de industriële samenleving zullen noemen. 

Het ligt niet in onze bedoeling te trachten tot een analyse te komen 
van de vele factoren, die uiteindelijk de industriële revolutie hebben 
veroorzaakt. Het past meer in het kader van deze studie deze laatste 
te accepteren als een feitelijk complex, waaruit de verschijnselen, die 
onze directe aandacht zullen hebben — de arbeidersbeweging en de 
staking tegen de Overheid — zijn voortgekomen. 

De industriële revolutie heeft een einde gemaakt aan een in over
wegende mate agrarische samenleving, waarvan het voornaamste ken
merk in de ogen van de twintigste-eeuwse mens misschien wel de 
stabiliteit van de wijze van werken en leven was. In plaats daarvan 
kwam de industriële samenleving, die steeds in beweging was, omdat 
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een expanderende industrie diep op haar inwerkte en met name voort
durend nieuwe behoeften en methoden van werken deed ontstaan. 

De industriële revolutie, die omstreeks 1760 een aanvang nam in 
Engeland, is dan ook meer dan een louter economische of technolo
gische aangelegenheid, hierin bestaande, dat de machinale goederen-
productie in betrekkelijk korte tijd de 'manufactuur', d.w.z. de 
fabriek zonder machines, en het oude handwerkbedrijf heeft ver
vangen. De technologische veranderingen in de industrie en de land
bouw van de Westerse landen in de 18e en de 19e eeuw hebben een 
expansieve industrie doen ontstaan, die de aanleiding is geworden tot 
een politieke en sociale revolutie, die een einde heeft gemaakt aan de 
hiërarchische standenstructuur van een voornamelijk agrarische 
samenleving en uiteindelijk een nieuw systeem van normen en waar
den heeft geschapen, dat was afgestemd op de levensbelangen van de 
groepen, die de dragers waren van de nieuwe productiewijze: onder
nemers en loonarbeiders. 

Het loonarbeider- en het ondernemerschap waren verschijnselen, 
waarmede de Westerse samenlevingen al eeuwenlang vertrouwd 
waren. Ook bestond er al sinds eeuwen een zekere spanningsver
houding tussen de groep der loonarbeiders en de Overheid. De 
traditionele orde werd echter pas uit balans gebracht toen de voor
uitgang van de techniek een expansieve industrie deed ontstaan, want 
op dit ogenblik werden de arbeiders onontkoombaar geconfronteerd 
met de noodzakelijkheid hun bestaansvoorwaarden in de rechtsorde 
tot uitdrukking te brengen. 

I 

Uit het handwerk was reeds omstreeks het midden van de 16e eeuw 
de manufactuur ontstaan, en wel enerzijds uit de combinatie van 
verschillende, zelfstandige ambachten, en anderzijds uit de samen
werking van arbeiders, die eenzelfde ambacht uitoefenden, maar zich 
nu op een bepaalde deelbewerking gingen toeleggen1. De manufactuur 
veroorzaakte echter geen ingrijpende wijzigingen in de politieke en 
sociale structuur van de samenleving, omdat de toeneming van de 
productiviteit van de menselijke arbeid beperkt bleef en een bepaald 
plafond niet vermocht te overschrijden. De manufactuur kwam in 
feite niet boven het handwerk uit en de technische en fysieke kwali
teiten van de individuele arbeider bleven bepalend voor de omvang 
van de industriële productie: "Zusammengesetzt oder einfach, die 
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Verrichtung bleibt handwerksmässig und daher abhängig von Kraft, 
Geschick, Schnelle, Sicherheit des Einzelarbeiters in Handhabung 
seines Instruments. Das Handwerk bleibt die Basis.П 2

 MARX, aan wie 
wij deze uitspraak ont lenen, zegt elders van de manufactuur: "Sie 
gipfelte als ökonomisches Kunstwerk auf der bre i ten Grundlage des 
städtischen Handwerks und der ländlich häuslichen Industrie, "з 

D e Westerse mens heeft geworsteld o m de technische beperkingen 
te overwinnen, die de productivi tei t van de landbouw en de industrie 
eeuwenlang op hetzelfde niveau gehandhaafd hebben, MARX vermeldt 
hoe m e n in Duitsland een spinnewiel m e t twee klossen construeerde 
in de h o o p een arbeider twee draden tegelijkertijd te kunnen laten 
spinnen, maar, zo zegt hij, 'die Spinnvirtuosen, die zwei Fäden 
gleichzeitig spinnen konnten , waren fast so selten als zweiköpfige 
Menschen. "* 

In i 7 3 i echter kwam de kenter ing. In dit jaar gelukte het aan 
J O H N WYATT een spinmachine te vervaardigen. Pas echter toen JAMES 
HARGREAVES zijn 'spinning-Jenny' ui tvond, werd de situatie in de 
spinnerij grondig gewijzigd. Deze machine, welke nog door handkracht 
gedreven werd , bezat 12 to t 18 klossen, die door één enkele arbeider 
werden bediends. Toen daarop JAMES WATT in 1784 zijn tweede 
s toommachine const rueerde , waardoor industrievestiging niet langer 
afhankelijk was van de aanwezigheid van snel s t romend water , waren 
de belangrijkste belemmeringen voor een grootscheepse industriële 
expansie verdwenen. 

Vóór de industriële revolutie was he t r endement van de menselijke 
arbeid vele honderden jaren practisch even hoog gebleven. De levens
standaard van de bevolking hing nauw samen me t de graanoogsten en 
kwam gemiddeld niet uit boven twee pond brood per dag per hoofd 
der bevolking6 . He t maatschappelijk leven kende daardoor een stabili
tei t , die in de huidige Westerse industriële samenlevingen onmogelijk 
zou zijn. Dit gold ook voor het beroepsleven. Men hield zich aan de 
tradit ioneel overgeleverde werkmethoden : "Le père ne travaillait pas 
au t rement que le fils, et le fils ne travaillait pas au t rement que l 'arr ière-
grand-père, et ils produisaient tous, à peu près , bon an mal an, les 
mêmes quant i tés . " 7 De moderne industrie maakte een einde aan deze 
eeuwenoude situatie. Zij bracht een toenemende productivi tei t van 
de menselijke arbeid, d .w.z . van de in één uur werken verkregen 
produc t ie . De toegenomen productivi tei t heeft op haar beur t een 
stijging van de levensstandaard der bevolking tot gevolg gehad, die 
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niet alleen in materieel maar ook in geestelijk opzicht een grote stap 
vooruit betekende. De economische groei, mogelijk gemaakt door 
een progressieve techniek, gaf de Westerse mens een grotere beheer
sing van zijn natuurlijke omgeving, stelde meer goederen, diensten en 
vrije tijd tot zijn beschikking en bracht daardoor een meer menswaar
dig bestaan binnen het bereik van de grote massa der bevolking. De 
Westerse mens kreeg grotere kansen op vrijheid en zelfverwerke
lijking : "The advantage of economie growth is . . . that it increases the 
range of human choice".8 

Er zou dan ook slechts reden zijn om zich over deze ontwikkeling 
te verheugen, ware het niet, dat zij niet vrij is geweest van belangrijke 
schaduwzijden, voortvloeiende uit de onvermijdelijk met de vooruit
gang der techniek verbonden onstabiliteit van het maatschappelijk 
leven. De productiviteit is in de moderne economische ontwikkeling 
de variabele, die een voortdurende beweging veroorzaakt9. Vooral 
tijdens de overgang van de pre-industriële naar de industriële ver
houdingen is de prijs, die de Westerse samenlevingen voor hun hogere 
levensstandaard hebben betaald, hoog — wellicht te hoog — geweest. 
COLIN CLARK, w A. LEWIS en j . FOURASTiÉ hebben in de laatste de
cenniën nieuw licht geworpen op de interne dynamiek van het 
industrialisatieproces. Voor hen is de vooruitgang van de techniek het 
essentiële verschijnsel van de moderne economische ontwikkeling. 
Deze brengt onvermijdelijk de onstabiliteit in het economisch leven. 
Het gevolg is nl. een zich wijzigende belangrijkheid van de drie grote 
sectoren van het economisch leven, de primaire, de secundaire en de 
tertiaire sector. Het criterium voor deze onderscheiding is bij 
FOURASTIÉ de mate van technische vooruitgang in de drie sectoren. 
Deze is middelmatig in de primaire sector (landbouw), aanzienlijk in 
de secundaire sector (mijnbouw en industrie) en zwak of geheel 
afwezig in de tertiaire sector (handel, vrije beroepen, onderwijs, e t c ) . 
Doordat het ritme van de technische vooruitgang in de drie sectoren 
niet gelijk is, verandert de relatieve belangrijkheid van het aandeel 
van elk van deze in het nationale inkomen en het beschikbare arbeids
potentieel. Een zelfde uitwerking heeft de veranderende behoeften-
structuur bij de consumenten. De vooruitgang van de techniek, 
gevoegd bij de mogelijkheid om in toenemende mate eerst de behoefte 
aan voedingsmiddelen en later de behoefte aan industriële producten 
te bevredigen, veroorzaakte — zoals de volgende tabel laat zien — in 
landen als Frankrijk en de Verenigde Staten ingrijpende veranderingen 
in het aandeel van de drie grote sectoren van het economisch leven 
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in het nationale inkomen en in het totaal aantal beschikbare arbeids
krachten. 

In Frankrijk was omstreeks I 8 6 J het aandeel van de landbouw in 
het totale nationale inkomen 11,7 milliard franc op een totaal van 20 
milliard, bijgevolg ς8%. In 1930 was dit aandeel tot 21% geslonken. 
Het aandeel in het nationale inkomen van de secundaire productie 
nam daarentegen toe van 21% tot 41%, en dat van de tertiaire sector 
van 11% tot 30%. 

FRANKRIJK 

DE ONTWIKKELING DER GROTE PRODUCTIESECTOREN 1 0 

landbouw industrie overige huren en 
(primaire (secundaire bedrijfstakken inkomsten 

sector) sector) (tertiäre uit overzeese 
sector) gebiedsdelen 

totaal* 

1860-69 

% 
1906 

% 
1930 

% 

",7 
i« 
12.7 
39 
íi.4 
21 

4.2 
21 

8,4 
2í 

ΙΟΟ,О 

4i 

2.2 

I I 

7,6 
23 
72,6 

30 

•.9 
10 

4.3 
•3 
19,0 

8 

20,0 

100 

ЗЗ.0 
100 

243.0 
100 

* In milliarden francs. 

Dit verschijnsel kan men in nog sterker mate waarnemen in de 
Verenigde Staten : de waarde van de primaire productie daalde in dit 
land van 32% in 1850 tot 9% in 1935. De waarde van de secundaire 
sector nam toe van 19% in I 8 J O tot 30% in 1900, bereikte een 
hoogtepunt in 1920 (31%), om vervolgens tot 25% in 193^ af te 
nemen. Spectaculair was eveneens de ontwikkeling in de tertiaire 
sector : het aandeel van deze sector in de nationale productie nam toe 
van 42% in ι8ςο tot 60% in 193^. Zeer ingrijpend wijzigde zich er 
ook de opbouw van de beroepsbevolking, (zie tabellen op blz. 6) 

Deze voortdurend veranderende relatieve belangrijkheid van de drie 
sectoren maakt een blijvend evenwicht in de industriële samenleving 
onmogelijk. FOURASTIÉ spreekt van een 'désaccord fondamental' 
tussen de structuur van de toenemende productie enerzijds, en de 
structuur van de toenemende bestedingen anderzijds11. Het gevolg is 
een permanente onstabiliteit, die de moderne economie kenmerkt, 
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VERENIGDE STATEN 

DE ONTWIKKELING DER GROTE PRODUCTIESECTOREN1 2 

primaire secundaire tertiaire huren totaal* 
sector sector sector 
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100 

72 

100 
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100 

* In milliarden dollars. 

VERENIGDE STATEN 

DE VERANDERENDE SAMENSTELLING VAN DE BEROEPSBEVOLKING13 

primaire secundaire tertiaire 
activiteiten activiteiten activiteiten 

1820 

I8ÍO 

1870 

1880 

1890 

1900 

1910 
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•92í-34 
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73 
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49 
43 
37 
32 

27 

24 
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19 
16 

12 

18 

23 
26 

27 

29 

ЗІ 

33 

30 

29 

31 

26 

«í 
18 

24 

2í 
30 

34 
37 
40 
46 
46 
ÍO 

57 

en die haar volkomen doet verschillen van de pre-industriële economie 
met haar traditionele evenwicht. Deze onstabiliteit is de onmiddellijke 
aanleiding geworden voor het ontstaan van de arbeidersbeweging in 
de 18e en 19e eeuwse samenlevingen. Deze onstabiliteit kwam met 
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name tot uitdrukking in een ernstige discrepantie tussen agrarische 
en industriële investeringen, in regelmatig optredende technologische 
werkloosheid, en in economische crises. Deze uit het industrialisatie
proces voortvloeiende verschijnselen hebben de arbeidersklasse aan
vankelijk in grote materiële en morele ellende gebracht. 

In elk Westers industrieland ging de industrialisatie aanvankelijk ver
gezeld van een discrepantie tussen de agrarische en de industriële 
investeringen. Zoals de tweede tabel op pagina 6 laat zien werden 
er in de periode 1820-1 S^o in de Verenigde Staten op iedere 73 
landbouwers 8 naar de industriële sector overgebracht. Dit verschijn
sel heeft zich — zij het niet in dezelfde mate - in alle landen van 
Westeuropa voorgedaan, waar vóór het begin van de industrialisatie 
ongeveer 80% van de beroepsbevolking in de landbouw werkzaam 
was. Deze geforceerde overgang van arbeidskrachten van landbouw 
naar industrie was noodzakelijk, omdat de investeringen aanvankelijk 
practisch ontbraken, de toepassing van de wetenschap op de indu
striële productie nog in de kinderschoenen stond en de technische 
vooruitgang nog zeer zwak was. 

De zeer snel in omvang toenemende industriële arbeidersbevolking 
kon slechts worden gevoed middels een sterk opgevoerde productivi
teit in de landbouw. Een dergelijke productiviteitsverhoging op korte 
termijn vergde veel kapitaal, en dit in een periode, waarin de inves
teringsbehoeften in alle sectoren van de economie aanzienlijk waren. 
Ter verduidelijking geven wij enige cijfers, die wij aan LEWIS ont
lenen14. Volgens LEWIS zou in een modem industrieland, waar de 
bruto investeringen ongeveer 20% van het bruto nationale inkomen 
bedragen, een min of meer ideale verdeling van de kapitaal-inves
teringen het volgende beeld moeten vertonen : 

Housing about l¡ per cent 
Public Works and Utilities „ 35 per cent 
Manufacturing and Agriculture „ 30 per cent 
Other Commerce „ 10 per cent 

Gegeven deze cijfers kan het geen verwondering wekken, dat in de 
beginfase van de industrialisatie de agrarische investeringen ver be
neden de maat zijn gebleven. Het afvloeien van arbeidskrachten van 
landbouw naar industrie zou hebben moeten plaats vinden onder 
gelijktijdige en voldoende opvoering van de productiviteit in de land-
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bouw. Het uitblijven hiervan heeft geleid tot een stijging van de 
kosten van levensonderhoud, die niet gecompenseerd werd door over
eenkomstige loonstijgingen. De lasten van de industriële expansie 
werden hiermede eenzijdig op de arbeidersklasse afgewenteld. 

Deze situatie was mogelijk doordat er tegenover de investerings-
drang van de ondernemers geen corrigerende factoren stonden, hetzij 
in de vorm van overheidsingrijpen, hetzij in de vorm van collectieve 
machtsvorming door de arbeiders. In feite waren de ondernemers 
vaak in staat eenzijdig het loon van de arbeider vast te stellen en dit 
betekende, dat het loon doorgaans niet boven het bestaansminimum 
uitkwam. Vooral het stedelijke ongeschoolde arbeidersproletariaat 
leefde voortdurend op de rand van de fysieke ondergang; het had, 
zoals ENGELS zegt "im günstigsten Falle eine temporär erträgliche 
Existenz, für angestrengte Arbeit guten Lohn, gute Wohnung und 
gerade keine schlechte Nahrung . . . im schlimmsten bittres Elend, 
das sich bis zur Obdachlosigkeit und dem Hungertode steigern kann".1 s 
En hij voegt hieraan toe : "der Durchschnitt liegt aber dem schlimm
sten Falle weit näher als dem besten". Een rapport, uitgebracht door 
een commissie van de Anti-Comlaw-League in januari 1843 over de 
toestand in 1842 in de Engelse industriegebieden, vermeldde o.m., 
dat de arbeidersklasse in dat jaar, vergeleken met de jaren 1834-36, 
slechts de beschikking had over ^ van de levensmiddelen en dat het 
verbruik van vlees door de arbeiders aanzienlijk was teruggelopen, op 
sommige plaatsen 20%, elders zelfs 60% l 6 . 

Naast de disproportionaliteit in de investeringen maakte de regelmatig 
optredende technologische werkloosheid het arbeidersbestaan uiter
mate precair. Het voortdurend toenemend rendement van de arbeid 
veroorzaakte grote discontinuïteit in de werkgelegenheid, waarvan de 
gevolgen voor de arbeider in het algemeen noch door de Overheid 
noch door voorzieningen uit het maatschappelijk leven zelf werden 
opgevangen. Met iedere verbetering in de machines werden er 
arbeidskrachten overbodig. Tussen 1829 en 1841 nam het aantal 
spinklossen in de Engelse spinnerijen met 10% toe, terwijl het aantal 
spinners met meer dan 60% afnam1?. De verbeteringen in de machine
rieën maakten het ook in toenemende mate mogelijk in de textiel
industrie mannelijke arbeiders door vrouwen en kinderen te ver
vangen. Het werk aan de spin- en weefmachines bestond hoofdzakelijk 
uit het weer samenknopen van gebroken draden; dit werk vereiste 
minder spierkracht dan handigheid en kon beter door vrouwen en 
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kinderen — die bovendien goedkoper waren — dan door mannen 
gedaan worden18. In de rede, waarmede Lord ASHLEY op i£ maart 
1844 voor het Lagerhuis zijn io-uren-motie verdedigde, gaf hij de 
volgende gegevens over de verdeling naar leeftijd en geslacht van de 
Engelse arbeidersklasse10 : 

Van de 419.^60 fabrieksarbeiders, die Groot-Brittannië in 1839 
telde, waren er 192.887 (46%) jonger dan 18 jaar; 242.296 (ς7,ς%) 
van hen waren vrouwen, van wie er 112.192 (ruim 46%) jonger 
waren dan 18 jaar. De rest bestond uit 80.695 mannelijke arbeiders 
beneden de 18 jaar en 96.560 volwassen mannen (23%). De volwassen 
mannen maakten minder dan een kwart van de Britse arbeidersklasse 
uit. In de katoenfabrieken vormden de vrouwen 56^% van het totaal 
der arbeiderskrachten, in de wollenstotfenfabrieken 69,5%, in de 
zijdefabrieken 70,5% en in de vlasspinnerijen eveneens 70,5%. Aan 
deze diep ingrijpende veranderingen was de arbeidersbevolking weer
loos en zonder verhaal overgeleverd. De hieruit resulterende armoede 
en bestaansonzekerheid maakten een menswaardig bestaan onmogelijk. 

Behalve technologische werkloosheid brachten economische crises 
voortdurend onzekerheid en nood in hetarbeidersbestaan. De enorme, 
sprongsgewijze uitbreiding van de industrie leidde tot periodieke 
overvoerdheid van de markt en verlamming van de industriële be
drijvigheid. Perioden van matige activiteit, voorspoed, overproductie, 
crisis en stagnatie wisselden elkaar af. In de periode 1770-1815 
kwamen er in de Engelse katoenindustrie slechts vijf jaren van crisis 
en stagnerende productie voor. In deze jaren bezaten de Engelse 
fabrikanten echter nog het monopolie van de machinerieën en de 
wereldmarkt. In de daarop volgende 48 jaren, van 1815 tot 1863, 
stonden tegenover 20 jaren van voorspoed en opgaande conjunctuur 
28 jaren van depressie en stagnerende productie20. 

De pre-industriële samenleving was er — behoudens in tijden van 
misoogsten en sociale troebelen — tamelijk wel in geslaagd de loon
arbeiders een redelijke levensstandaard te verzekeren. De maatschap
pelijk bevoorrechten beschouwden het over het algemeen als hun 
plicht de armen de helpende hand te bieden. De armenwetgeving 
ging van het principe uit, dat het de plicht van de gemeenschap was 
voor het levensonderhoud der armen te zorgen. Belangrijker nog was 
het, dat in de stabiele pre-industriële verhoudingen een machtswoord 
van de Overheid voldoende was om de levensstandaard van de ar
beidersklasse te garanderen. In Engeland gaf het 'Statute of Artificers' 
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van 1562 de Overheid zeggensmacht over industriële aangelegenheden: 
"The movement of labour, wage assessment, apprenticeship regula
tions and working conditions were all subject to regulation by the 
state".21 Nog in het begin van de i8e eeuw werden jaarlijks de lonen 
van practisch elke soort werk vastgesteld 'respecting the plenty or 
scarcity of the t ime'2 2 . Het was in die dagen gevestigde practijk, dat 
de arbeiders zich tot het Parlement wendden om bescherming, indien 
hun lonen bedreigd werden. Nog in 1756 slaagden de wevers van 
Gloucestershire er in het Parlement een wet te doen aannemen, 
waarbij de vaststelling van de tarieven voor thuiswerk aan de rechter 
werd opgedragen23. 

Deze 'Tudor Labour Statutes' werden in de nieuwe industriële 
verhoudingen spoedig tot anachronismen. Zij hadden de arbeiders 
kunnen beschermen tegen willekeur van de zijde der ondernemers en 
tegen de kwade kansen van het lot in een maatschappelijke constellatie, 
die door een hoge mate van stabiliteit werd gekenmerkt. In de nieuwe 
verhoudingen waren zij niet meer geschikt de arbeiders bescherming 
te bieden, nog afgezien van het feit, dat zij de ontwikkeling van de 
productieve krachten remden en daarmede het belang van de samen
leving als geheel aantastten. Reeds tientallen jaren voor hun officiële 
intrekking (in 1813) hield men in feite al geen rekening meer met 
deze reglementen. 

II 

In deze eerste fase van de industrialisatie werd het maatschappelijk 
leven verrast en overspoeld door een ontwikkeling, waarop het ant
woord nog moest gegeven worden. Ten aanzien der arbeidsvoor
waardenregeling bestond er een institutioneel vacuum, dat het eerst 
door de ondernemers werd opgevuld. Zij kwamen daardoor in eerste 
instantie als overwinnaars te voorschijn uit het competentiegeschil 
met de Overheid over de vraag wie van beiden het loon- en prijsbeleid 
zou uitmaken. 

Terwijl de Overheid nog zoekende was naar het antwoord op de 
nieuwe situatie, was dit de ondernemers spoedig duidelijk geworden. 
Het was gegeven met de voorwaarden voor de industriële expansie 
en met de omstandigheden waaronder deze plaats vond. De industriële 
revolutie had met zich mede gebracht de maatschappelijke opkomst 
van de op winst maken en investeren gerichte ondernemers, die als 
bezitters of aanwenders van de voor de industrialisatie benodigde 
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kapitalen in feite de belangrijkste sociale groepering vormden. Zij 
wensten bewegingsvrijheid om de mogelijkheden te kunnen exploi
teren, die uit een historisch samenvallen van belangrijke technische 
vindingen en de aanwezigheid van grote, in de handel verdiende 
vermogens, in het i8e eeuwse Engeland waren ontstaan. En daar de 
door hen gewenste toestand in overeenstemming was met de denk
beelden, die na de Franse Revolutie de Westerse landen stormender
hand zouden veroveren, viel hun deze vrijheid al spoedig ten deel. 

Het heeft geen zin - en het zou ook niet juist zijn — om in het 
voetspoor der Marxisten een eenzijdig verband te leggen tussen het 
ondernemersbelang en het doorbreken van de vrijheidsidealen in het 
economische en politieke leven. De werkelijkheid was veeleer een 
interdependente wisselwerking van economisch-sociale structuur
veranderingen en van wijzigingen in de waardenoriënteringen. Zo 
beoordeelt VAN DER VEN dit streven naar politieke en economische 
vrijheid als volgt : "Hoeveel overdrijving er ook school in de begeeste
ring voor de 'nation', die als bron van alle recht, gezag en waarheid 
werd voorgesteld, de zucht om de gemeenschap te bevrijden van 
machten, die haar te eigen bate exploiteerden, werd ingegeven door 
een oprecht humaniteitsideaal. Juist in en door de gemeenschap moest 
de mens worden vrijgemaakt. Deze opvatting kan echter niet worden 
begrepen als een loutere ideologie. Zij is voor een belangrijk deel ook 
uitdrukking van een reeds beleefde werkelijkheid. Het waren vrijen, 
edelen, burgers en lagere geestelijken, die in de aanvang de dragers 
waren van de revolutionaire denkbeelden. De vrijheid, die zij ver
langden, is de ontbinding van het politieke despotisme. Vooral de 
burgerstand is zich bewust geworden van zijn betekenis en wenst een 
dienovereenkomstige invloed in het staatsbestel. Het belang, dat deze 
stand daarbij heeft, inspireert zonder twijfel de ideologie. Maar de 
vraag schijnt gerechtvaardigd of het de ideologie ook niet heeft ver
troebeld".^ 

De opkomst van een industriële ondernemersklasse, die het ideaal 
van een progressieve economie in haar vaandel had geschreven, leidde 
in Engeland tot institutionele veranderingen, die men onder de 
noemer der 'economische vrijheid' placht te brengen. Deze verande
ringen betroffen met name contractsvrijheid en beroepsmobiliteit. 
Wat het eerste betreft, de 'vrijheid' van de arbeid scheen van direct 
belang te zijn voor de ondernemers in een economie, die vóór alles 
bezeten was door het verlangen te groeien en die gereguleerd werd 
door het principe der vrije concurrentie. De ondernemers hadden hun 
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tijd begrepen; zij bespeurden de kansen, die de nieuwe ontwikkeling 
hun bood en streefden naar kapitaalvorming met het oog op produc
tieve investeringen. In deze opzet paste geen hoog loonpeil. Indien zij 
wilden verhinderen, dat andere groepen — en met name loonarbeiders 
en landbouwers — de resultaten van een toenemende productiviteit 
voor consumptieve bestedingen zouden aanwenden, dienden zij de 
loonvorming in eigen hand te houden. Daarnaast wensten zij, gezien 
de toestand van ongelimiteerde mededinging tussen de ondernemers 
onderling, de vrijheid om op ieder gewenst moment arbeidskrachten 
te kunnen aantrekken of afstoten. 

De ondernemers trachtten de maatregelen, die zij van de Overheid 
verwachtten en die tot op zekere hoogte door de omstandigheden 
werden opgedrongen, te rechtvaardigen met een beroep op de vrij
heid. Na het verschijnen in 1776 van ADAM SMITH'S 'The Wealth of 
Nations' werd de leer der contractsvrijheid het officiële credo van de 
Engelse ondernemersklasse: "Towards the end of the century the 
governing classes, who had found in the new industrial policy a source 
of enormous pecuniary profit, eagerly seized on the new economic 
theory as an intellectual and moral justification ofthat policy".25 

Voor de Overheid werd de 'Wealth of Nations' de rechtvaardiging 
voor een politiek van niet-inmenging in het economisch leven. Deze 
houding kreeg gestalte in de 'Combination Acts' van 1799 en 1800. 
De wet van 1799 verbood alle 'illegal combinations', waarmede o.m. 
de 'association of workers for industrial action, including fixing of 
wages and hours' werd bedoeld; de wet van 1800 verbood ook de 
aaneensluitingen van de werkgevers uitdrukkelijk, en met name het 
gemeenschappelijk optreden met het doel tot verlaging der lonen of 
verlenging van de arbeidsduur te komen26. 

Geheel negatief was de houding der Overheid echter niet. De 
'Combination Acts' vestigden in feite het principe, dat het parlement 
zou trachten de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers te 
regelen door 'exceptional legislation'." 

Dit coalitieverbod moet niet primair beschouwd worden als een 
resultaat van druk van de zijde der ondernemers op de Overheid. De 
heersende klasse van die tijd — in hoofdzaak de adel — stond niet al te 
welwillend tegenover deze ondernemersklasse, die sinds kort tot 
rijkdom en aanzien was gekomen en nu van aspiraties naar de politieke 
macht begon blijk te geven. Er was zelfs sprake van een belangen
tegenstelling tussen de grondbezittende adel enerzijds en de industria
liserende ondernemers anderzijds, welke tot een scherp sociaal con-
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flict zou leiden met als hoogtepunten de oprichting in 1838 van de 
'anti-cornlaw-league' door COBDEN en BRIGHT en de volledige af
schaffing van de graanrechten in 1848. De Overheid vond veeleer in 
de leer der contractsvrijheid een welkome 'intellectuele en morele 
rechtvaardiging' voor een practijk van niet-inmenging, die de spon
tane ontwikkeling van het economisch leven haar in feite al tientallen 
jaren eerder had afgedwongen. Zij was er overigens ongetwijfeld van 
overtuigd, dat aaneensluitingen van arbeiders, collectieve loononder
handelingen en werkstakingen — hoeveel onmiddellijk profijt zij de 
arbeiders ook mochten opleveren — op langere termijn de nationale 
welvaart in haar wortels aantastten. Daarnaast speelde echter het 
belang van de Tories, de heersende klasse, een rol. En waar aldus de 
belangen van de landadel en de industriële ondernemers elkaar raak
ten, vond de arbeidersklasse in de kwestie van het coalitie-recht 
uiteindelijk toch een gesloten front tegenover zich28. 

Intussen was de verandering fundamenteel, want voor het eerst in 
de geschiedenis van de arbeidsvoorwaardenregeling ging een verbod 
tot aaneensluiting niet vergezeld van dwingend voorgeschreven regels, 
die met betrekking tot lonen en werktijden dienden te worden in 
acht genomen. Toen de Overheid haar handen nagenoeg geheel van 
het economisch leven terugtrok, bleef het coalitieverbod, dat in 
Engeland tenminste vanaf 1349 had bestaan, van kracht2 ' . De onder
nemers hadden de competentiestrijd met de Overheid in hun voordeel 
beslist. Zij zagen hun bestaansvoorwaarden in de rechtsorde uitge
drukt. Om de industrialisatie tot een goed einde te kunnen brengen 
dienden zij nog de vrije mobiliteit van de arbeid te realiseren. Hier
voor echter zouden zij aandeel aan de politieke macht in de samen
leving nodig hebben. 

Het was een ondernemersbelang van de eerste orde, dat grote aan
tallen arbeiders op snelle en soepele wijze naar de nieuwe industriële 
centra konden worden overgebracht. Er waren in de beginfase van de 
industrialisatie in Engeland veel arbeiders nodig, want de productivi
teit van de arbeid was laag doordat het investeringsniveau aanvankelijk 
laag en het technisch kunnen, evenals de wetenschappelijke aanpak 
van het productieproces, beperkt was. Vervolgens was beroepsmobili
teit noodzakelijk door de zich steeds verder ontwikkelende speciali
satie in de industrie, welke een der voornaamste oorzaken van de 
toenemende productiviteit, maar tevens een gevaar voor de samen
leving was. Want in een progressieve economie, waar voortdurend 
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nieuwe goederen op de markt verschijnen en nieuwe productie
methoden de oude overbodig maken, is beroepsmobiliteit noodzakelijk 
om ernstige verliezen te voorkomen: "the greater the specialization, 
the greater the need for occupational mobility, which is the best 
insurance against changes in demand".эо 

Echter, het verwezenlijken van de mobiliteit van een voldoende 
groot gedeelte der arbeidersbevolking was geen gemakkelijke aan
gelegenheid en de pogingen hiertoe vormen de meest hachelijke 
episode in de geschiedenis der Engelse industrialisatie. Het opgeven 
van een beroep dat men vanouds heeft uitgeoefend kan een pijnlijke 
aangelegenheid zijn, indien dit impliceert, dat men naar elders moet 
vertrekken en speciaal wanneer het om zulk een belangrijke verande
ring als de overgang van het boerenleven in een kleine gemeenschap 
naar het leven in een groot industrieel centrum gaat. Bijzonder 
moeilijk kan het worden, indien er bepaalde instituties zijn, die de 
mensen de prikkel ontnemen elders hun geluk te beproeven^ ' . In dit 
geval kan het aanwenden van pressie noodzakelijk worden. Dit nu was 
het geval in Engeland. 

DOLLÉANS heeft beschreven hoezeer de organisatie van de armen
zorg in Engeland de industriële expansie in de weg stond^2. De nieuwe 
industrieën, die zich in het Noord-Westen van het land gevestigd 
hadden, ondervonden grote moeilijkheden bij de recrutering van 
arbeidskrachten. In het agrarische Zuid-Oosten heersten daarentegen 
overbevolking en werkloosheid. De 'Settlement Act' uit 1662, die op 
koningin ELIZABETH'S Poor Law uit 1601 berustte, werkte de ver
plaatsing van arbeidskrachten tegen. Deze wet voorzag in een locale 
organisatie van de armenzorg, waarbij iedere gemeente zijn eigen 
armen steunde. De bevolking van het Zuid-Oosten, die door het 
verval van de huisnijverheid voor een aanzienlijk gedeelte permanent 
armlastig was, ontving van de plaatselijke armenzorg een aanvulling 
op het te kleine inkomen. Vanaf 1795 werd het bedrag der onder
steuning zelfs vastgesteld in verhouding tot de tarweprijs en het aantal 
kinderen der betrokkenen. Deze practijk bond de armlastige arbeiders 
aan hun woonplaatsen. Zij voelden weinig behoefte te trachten elders 
werk te vinden. De hierdoor veroorzaakte immobiliteit van de arbeid, 
die op de pre-industriële verhoudingen een stabiliserende werking 
had uitgeoefend, was in de nieuwe productivistische samenleving 
dysfunctioneel. Zo hield de 'Settlement Act' met name kunstmatig 
het verouderde handwerkbedrijf in leven doordat de beneden het 
levensminimum gedaalde lonen door de armenondersteuning werden 
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aangevuld^*. Een dergelijk kunstmatig in stand houden van een on
productieve bedrijfstak strookte op den duur niet met het belang van 
de samenleving. De wet bracht de opgang van de industrie en de 
verdere toeneming van de maatschappelijke rijkdom in gevaar. Zij was 
daardoor onverenigbaar met het belang van alle maatschappelijke 
groepen, het duidelijkst evenwel met dat van de industrialiserende 
bourgeoisie, want deze toestand had in de periode 1782-1832 een 
verhoging van de armenbelasting van £ 2.000.000 tot £ 7.000.000 tot 
gevolg. Deze financiële consequentie gevoegd bij de evidente onge
wenstheid van de situatie, werd het startpunt van een beweging ten 
gunste van een hervorming der armenondersteuning. 

Nadat zij door de 'Reform Act' van 1832 tot politieke macht ge
komen waren, gelukte het de ondernemers de uit de tijd van koningin 
ELIZABETH daterende armenwetgeving te doen intrekken. Vanaf 1832 
werd het Lagerhuis gekozen door de 'upper and middle classes'.ss 
Voorheen had het kiesrecht het karakter van een voorrecht bezeten, 
dat vanouds aan bepaalde steden toebehoorde, waaronder vele zgn. 
'rotten boroughs', terwijl de meeste nieuwe industriesteden niet het 
voorrecht bezaten afgevaardigden naar het Lagerhuis te zenden. De 
politieke macht berustte in de handen der grond bezittende adel. De 
'Reform Act' gaf het kiesrecht aan de ondernemende groepen in de 
industriesteden, die er onverwijld gebruik van maakten om in 1834 
de 'Settlement Act' te doen vervangen door de 'Poor Law Amendment 
Act'. Deze wet verbood alle steun in geld of goederen aan valide 
armlastigen, die, tenzij zij elders werk gingen zoeken, in een zgn. 
'workhouse' werden geplaatst. Deze openbare werkplaatsen, waarin 
de armlastige met zijn gehele gezin werd ondergebracht, werden door 
de arbeiders zeer gevreesd36. De vrees in een 'workhouse' terecht te 
zullen komen, won het bij velen van de weerstanden tegen het vertrek 
naar de grote steden, waar de industrie zich gevestigd had. Er volgde 
een ware exodus uit de agrarische streken van Zuid-Oost Engeland 
naar het industriële Noord-Westen. De ondernemende burgerij was 
er in geslaagd een institutionele verandering te realiseren, die duidelijk 
in haar voordeel uitviel. De stok achter de deur, die het 'workhouse' 
was, zorgde voor een overvloed aan arbeidskrachten, die, mede dank 
zij de concurrentie, die de nieuwkomers het reeds aanwezige in
dustriële proletariaat van de industriesteden spoedig begonnen aan te 
doen, tevens goedkoop waren37. De bourgeoisie had van haar machts
positie een zeer doelmatig gebruik gemaakt. Tegelijk met haar op
komst was echter die van de loonarbeiders begonnen. 
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Ill 

Het verschijnsel van de industriële loonarbeid was antérieur aan de 
industriële revolutie en de industriële samenleving. De samenleving 
was niet gelukkig met de groep der loonarbeiders, die er eigenlijk 
niet bijhoorde. Nog in de 18e eeuw wist men er geen raad mee en het 
gebrek aan maatschappelijke waardering voor deze mensen blijkt 
onder meer uit QUESNAY'S schema voor de verdeling van het maat
schappelijk product, waarin men onder de actieve klassen naast de 
'classe productive' (landbouwers), de 'classe des propriétaires' (grond
bezitters) en de 'classe stérile' (handelaren en industriëlen) vergeefs 
naar de klasse der loonarbeiders zoekt38. Deze bevolkingsgroep was 
eeuwenlang voor de Europese regeerders en voor allen, die zich voor 
het goed functioneren van het maatschappelijk bestel verantwoordelijk 
voelden, een bron van bezorgdheid : "The lower classes were con
sidered a threat to the established order of Europe, and hence a 
principal social problem, long before economic development had 
created conditions under which a working class proper could arise, "з« 
En vreemd was dit niet, want terwijl de Europese bevolking gestadig 
toenam, werd de productiviteit van de arbeid nauwelijks groter. Het 
denkbeeld, dat de levensstandaard der bevolking eerder zou ver
slechteren dan verbeteren was dan ook bepaald geen hersenschim, 
evenmin als de daarmede verband houdende vrees voor volksopstanden 
en revoluties. Uit woorden van de Engelse historicus т. в. MACAULAY 
uit 1830 moge blijken, dat een optimistische visie op de toekomst 
zelfs in die dagen nog beslist geen gemeengoed was : "If we were to 
prophesy that in the year 1930 a population of fifty millions, better 
fed, clad, and lodged than the English of our time, will cover these 
islands . . . many people would think us insane.. . We cannot absolute
ly prove that those are in error who tell us that society has reached a 
turning point, that we have seen our best days. But so said all who 
came before us, and with just as much apparent reason.. . On what 
principle is it that, when we see nothing but improvement behind us, 
we are to expect nothing but deterioration before us?"*0 Het pessimis
me van de Europese regeerders was in de 16e en 17e eeuw zelfs zo 
sterk, dat zij belangrijke arbeidsbesparende technische vindingen, die 
later de oplossing voor het probleem van de spanning tussen bevol
kingsomvang en bestaansmiddelen zouden blijken te zijn, onderdruk
ten met een bruutheid, die slechts door angst kon zijn ingegeven*1. 

De oplossing van dit maatschappelijk probleem werd mogelijk ge-
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maakt door de moderne industrie, waarvan de loonarbeid een onmis
baar element uitmaakte. Van een randfiguur, die men node op de koop 
toenam, werd de arbeider tot een 'sociale mogelijkheid'.*2 Behalve 
door de industriële ondernemer kenmerkte zich de nieuwe industriële 
samenleving door de loonarbeider, die als lid van een collectivum 
verscheen. Beiden hadden zij belang bij maatschappelijke en staat
kundige hervormingen, die zouden beantwoorden aan de interne dy
namiek van de industriële samenleving. 

Het waren de ondernemers, die het eerst de maatschappelijke en 
staatkundige instituties in overeenstemming met hun belangen ver
anderd zagen. Het coalitieverbod had de uitwerking de investerings-
lasten in een zeer onbillijke verhouding over ondernemers en arbei
ders te verdelen. Zeker, ook de 'samenspanningen' van de werkgevers 
werden verboden, maar het netto resultaat was uiteindelijk toch een 
duidelijk machtsoverwicht van de industrialiserende burgerij. De 
arbeider had in de contractuele situatie vaak in feite slechts de keuze 
tussen het accepteren van een onvoldoend loon of de fysieke onder
gang. De economische vrijheid was, voorzover het de arbeider betrof, 
weinig meer dan een schijnvrijheid, een unilaterale vrijheid met een 
onmiskenbaar hypocritisch karakter. "De spelregels van de individua
listische economische ordening", zegt VAN DER VEN, "waren geen 
spelregels van de mens, zelfs niet van de homo oeconomicus, maar 
van een geborneerde bourgeoisie geweest. Ze waren inderdaad nega
tief en volstrekt egocentrisch opgevat".43 

Opdat de nieuwe sociale mogelijkheid van de industriearbeider zou 
worden geactualiseerd, dienden er in het maatschappelijk bestel struc
tuurveranderingen te worden tot stand gebracht, die aan de louter 
nominale economische vrijheid een reële inhoud zouden geven door 
er een collectieve vrijheid van te maken. Het ging met name om het 
tot stand brengen van een machtsevenwicht in de contractuele relatie 
tussen patroon en arbeider. Dit evenwicht is tenslotte in principe tot 
stand gekomen door structurele veranderingen als collectieve loon
onderhandelingen, fabriekswetgeving, sociale verzekeringswetgeving 
en een wettelijk minimumloon. Het initiatief tot deze veranderingen 
is in de Westeuropese industrielanden uitgegaan van de Overheid, i.e. 
de Wetgever, de meer geavanceerde elementen uit de liberale bour
geoisie en de arbeidersbeweging. 

Wanneer in het vervolg over 'de arbeidersbeweging' wordt ge
sproken, dan wordt hiermee steeds bedoeld de vakbeweging en de 
politieke beweging. Het derde element van de arbeidersbeweging, de 
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coöperatieve beweging, zal niet in de beschouwing worden betrokken. 
Beide bewegingen zijn ontstaan - noodzakelijk ontstaan - uit de 
industriële revolutie als elementen van de industriële samenleving. 
De voorwaarden voor het ontstaan der vakbeweging werden het eerst 
in Engeland vervuld, toen daar tegen het einde der i8e eeuw de 
industriële revolutie de textielindustrie aangreep. De miserabele situ
atie, waarin het nieuwe industriële proletariaat weldra kwam te ver
keren, is de directe aanleiding geworden voor de opkomst van de 
vakbeweging en de politieke arbeidersbeweging, eerst in Engeland en 
weldra ook op het continent. "Die Lage der arbeitenden Klasse", 
schreef ENGELS, "ist der thatsächliche Boden und Ausgangspunkt aller 
sozialen Bewegungen der Gegenwart, weil sie die höchste, unver
hüllteste Spitze unsrer bestehenden sozialen Misere ist".44 

Beide dementen van de arbeidersbeweging kregen vaste vorm, toen 
de arbeiders tot de ontdekking gekomen waren, dat zij als lid van een 
collectivum - de productiefactor arbeid - maatschappelijk belangrijk 
en onmisbaar waren. Deze vorm is niet in alle Westeuropese landen 
dezelfde geworden. Terwijl in Duitsland vanaf het begin der industri
alisatie de nadruk op de politieke partij lag, domineerde in Engeland 
tot diep in het laatste kwartaal der negentiende eeuw de vakbeweging, 
en met name de vakbonden der geschoolde arbeiders, de trade unions, 
waarvan de klassieke definitie, door s. en в. WEBB in hun 'History of 
Trade Unionism' gegeven, heel goed de functie uitdrukt: "A Trade 
Union, as we understand the term, is a continuous association of 
wage-earners for the purpose of maintaining or improving the con
ditions of their working lives".45 Zowel het duurzame karakter als de 
activiteit ter handhaving en verbetering van de levensomstandigheden 
der arbeidersbevolking passen typisch bij een economie, waarin de 
behoeften en arbeidsmethoden, verre van traditioneel bepaald te zijn, 
juist voortdurend aan verandering onderhevig zijn. In een progressieve 
economie is de vakbeweging noodzakelijk als een blijvende institutie 
van het maatschappelijk-economisch leven. 

Zo is daar vooreerst het feit van de essentiële onevenwichtigheid 
van het economisch leven onder invloed van de vooruitgang der 
techniek, welke in conjunctuurschommelingen en technologische 
werkloosheid tot uiting kan komen. Dit vraagt voortdurend adap
taties, die in een context van tot op zekere hoogte strijdige belangen 
(tussen arbeiders en ondernemers; tussen arbeiders en andere groepen 
in de samenleving ; tussen arbeiders en Overheid) moeten worden tot 
stand gebracht. Een principieel machtsevenwicht tussen de bij het 
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productieproces betrokken partijen en een tegenwicht tegen de macht 
van de Overheid is hier voorwaarde voor een juiste verdeling der 
lasten, die de keerzijde vormen van de economische groei. 

Vervolgens is er het feit, dat de investeringsfunctie in de industriële 
systemen van het Westerse type bij de particuliere ondernemer be
rus t t e ) . De catastrofale situatie, die in de beginfase van de industriali
satie in de Westerse landen is ontstaan als gevolg van de dispropor-
tionaliteit in de investeringen, hing ten dele samen met het feit, dat 
de ondernemers ten aanzien van de investeringen autonoom beslisten, 
terwijl de Overheid zich van inmenging onthield. De gevolgen voor 
de arbeidersklasse in de vorm van te lage lonen en slechte woningen 
maakten het evident, dat de investeringsfunctie niet zonder correctie 
aan de ondernemers alleen kon worden toevertrouwd. 

Tenslotte moet de vraag, in welke mate elk der productiefactoren 
voor haar bijdrage in de opbrengst van het productieproces dient te 
worden beloond, in een progressieve economie telkens weer opnieuw 
worden beantwoord, of het hier nu gaat om hogere lonen, kortere 
werktijden, uitbreiding van de sociale verzekeringswetgeving of een 
week betaalde vacantie per jaar meer. Dit antwoord moeten de par
tijen in het economisch leven zien te formuleren als resultaat van 
herhaaldelijke onderhandelingen. Een blijvende organisatie is hiervoor 
noodzakelijk, omdat er meningsverschil en belangentegenstelling 
mogelijk is. Want hoewel dit soort verbeteringen uiteindelijk van de 
economische en technische groei afhangen en de economische moge
lijkheden niet kunnen overschrijden, waarderen de bij de besluit
vorming betrokken partijen — met name Overheid, werkgevers en 
werknemers — de mogelijkheden vanuit verschillende posities, waar
door het begrip van het economisch mogelijke wordt gerelativeerd. 
Hier wordt machtsvorming bijna onvermijdelijk. Dit is de implicatie 
van FOURASTiÉ's opmerking met betrekking tot de beperking van de 
arbeidsduur, die tevens voor vele andere 'sociale maatregelen' geldt: 
"C'est le progrès technique qui a rendu possible la réduction massive 
de la durée du travail de l'adulte, mais ce sont les revendications 
ouvrières qui ont entraîné la quasi-égalisation des durées dans les 
divers Etats, malgré les différences très sensibles qui existaient dans 
leur situation économique".*6 

Het is daarom niet mogelijk zich de industriële samenleving, zoals 
deze zich sedert het einde van de 18e eeuw in Westeuropa heeft ont
wikkeld, zonder vakbeweging voor te stellen. Zij is een aspect van een 
feitelijk en zedelijk structuurprincipe der industriële samenleving, 
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door DAHRENDORF genoemd "die Entwicklung fester Routinen der 
Beziehungen zwischen den Klassen", . . . "die Stabilisierung ihrer 
Formen, die sich ebenfalls sowohl als faktisches Strukturphänomen 
wie auch als Wertprinzip nachweisen lässt."47 Hen belangrijk aspect 
van haar wezen was vanaf het begin, dat haar bestaan en haar optreden 
een herstructurering veronderstelden van het maatschappelijk bestel, 
die beantwoordde aan de collectieve verschijningsvorm van de ar
beider. Deze dankte zijn maatschappelijke belangrijkheid aan het feit, 
dat hij onderdeel was van de onmisbare productiefactor arbeid. Nodig 
was daarom een vermaatschappelijking van het recht in dier voege, 
dat rekening werd gehouden met het feit van de loonarbeider als lid 
van een collectivum. Het ging in concreto om een werkelijke gelijk
heid in de contractuele situatie, te verwezenlijken door de arbeiders 
het recht te geven zich in vakverenigingen aaneen te sluiten, hun 
lonen in collectieve onderhandelingen met de werkgevers te doen 
vaststellen en hun onderhandelingspositie te versterken door de moge
lijkheid de werkgever hun arbeidsprestatie te onthouden. 

Dit noopte de vakbeweging onvermijdelijk tot een bezinning op 
haar verhouding tot de politieke machthebbers in de samenleving en 
met name tot de politieke partijen, waarbij de vraag naar de wenselijk
heid van een eigen arbeiderspartij zich weldra als vanzelf opdrong. 
"De vakbeweging heeft in zichzelf een politieke tendens. . . Bij haar 
streven om voor de arbeiders betere arbeidsvoorwaarden te verwer
ven, kan het haar niet ontgaan, dat de wetgever haar een kostbare 
bondgenoot kan zijn, noch ook, dat de wet haar een ernstige hinder
paal kan zijn. "48 Vanuit de vakbeweging is dan ook soms een krachtige, 
soms een minder krachtige stimulans uitgegaan tot de oprichting van 
politieke arbeiderspartijen. De vorm, die de arbeidersbeweging in 
een bepaald land heeft aangenomen, kan voor een belangrijk deel 
worden verklaard uit de omstandigheden, waaronder het optreden 
van de vakbeweging plaats vond. Men denke hierbij aan het accent dat 
op de vakbeweging dan wel op de politieke partij kwam te liggen. 
Deze omstandigheden waren in de verschillende landen van uiteen
lopende aard en betroffen met name bepaalde economische, politieke 
en ideologische ontwikkelingen, welke plaats vonden in de periode 
van opbouw der arbeidersbewegingen. Het is onder dit gezichtspunt, 
dat wij in de volgende pagina's de arbeidersbewegingen van Engeland, 
Frankrijk en Duitsland aan een nadere beschouwing zullen onder
werpen. 
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IV 

Bepalend voor de ontwikkeling van de Engelse arbeidersbeweging is 
geweest, dat de vakbeweging vanaf haar ontstaan tot diep in het 
laatste kwartaal der 19e eeuw in overwegende mate een beweging van 
geschoolde arbeiders is geweest. Deze 'craftsmen' namen op de 
arbeidsmarkt een tamelijk sterke positie in, omdat de behoefte aan 
geschoolde arbeiders in Engeland tijdens de opbouwfase van de mo
derne industrie groter is geweest dan in enig ander Westeuropees 
lands01. De grote vraag naar 'skilled labour' hield nauw verband met 
het feit, dat Engeland het eerste land was waar de moderne industrie 
ontstond. Deze bewering vereist enige nadere toelichting, voor welke 
wij ons nogmaals op MARX moeten beroepen. In 'Das Kapital' gaat 
deze uitvoerig in op de wijze, waarop de eerste machines voor de 
Engelse industrie werden gebouwds». MARX onderscheidt aan de 
machine op de eerste plaats de zgn. 'Bewegungsmaschine', die de 
aandrijfkracht levert; vervolgens het 'Transmissionsmechanismus', 
dat de beweging overbrengt; en tenslotte de 'Werkzeugmaschine', 
die de materie aangrijpt en vorm geeft. De 'Werkzeugmaschine' was 
het nieuwe element, dat in de 18e eeuw de industriële revolutie 
veroorzaaktes ' . En juist dit element was — in tegenstelling tot beide 
andere elementen — gedurende de eerste helft van de 19e eeuw niet 
voor machinale vervaardiging vatbaar : "Der Unterschied dieser Werk
zeuge von dem eigentlichen Körper der Arbeitsmaschine erstreckt 
sich bis auf ihre Geburt. Sie werden nämlich immer noch grossenteils 
handwerksmässig oder manufakturmässig produziert und später erst 
an den maschinenmässig produzierten Körper der Arbeitsmaschine 
befestigt", s* 

De geschoolde arbeiders waren daardoor vaak in staat de werk
gevers belangrijke verbeteringen in hun arbeidsvoorwaarden af te 
dwingen. Dit gold ook voor de bouwvakarbeiders, die zich eveneens, 
gezien de snelle concentratie van de bevolking in de steden, in een 
gunstige onderhandelingspositie zagen geplaatst, vooral toen men na 
18 £0 ernst ging maken met de verbetering van de woningtoestanden 
der arbeidersbevolking. De vakbonden van de geschoolde arbeiders 
legden zich er op toe een toestand van schaarste aan geschoolde arbeid 
te scheppen door overwerk te weigeren, door slechts een beperkt 
aantal leerlingen in het vak toe te laten en door de emigratie van ge
schoolde arbeiders te bevorderen middels een daartoe ingesteld emi
gratiefonds53. Op deze wijze trachtten zij het spel van vraag en aanbod 
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t en gunste van hun leden te doen uitvallen. Deze trade unions waren 
to t 1889 representatief voor de Engelse vakbeweging. Pas vanaf dit 
jaar ontstonden de organisaties, die de massa's der ongeschoolden 
opnamen. Waarschijnlijk is de 'bargaining power ' van de Engelse 
vakbonden ook nog versterkt door de omstandigheid, dat er meer dan 
elders ru imte was voor redelijke lonen ten gevolge van de — voor Enge
land althans - weldadige gevolgen van het Britse imperialisme. De 
bezetting van tropische gebieden heeft mogelijk tot gevolg gehad, dat 
de afzetproblemen van de Engelse industrie geringer waren dan elders 
in Europa. Daardoor onts tond de mogelijkheid de arbeidersbevolking, 
ondanks enorme investeringen, in de resultaten van een toenemende 
product ivi te i t te doen delens*. 

De pogingen van de Engelse arbeidersbeweging zich te poneren als een 
institutie van he t economische en poli t ieke leven begonnen, nadat in 
1824 het coalit ieverbod was opgeheven, bijna een halve eeuw eerder 
dan b .v . in Nederland. Deze gang van zaken was in overeenstemming 
m e t de industriële voorsprong van Engeland, waar de industrialisatie 
eerder was gestart en waar men dan ook eerder dan elders to t de 
ontdekking moest komen, dat een n ieuwe definitie van de economi
sche vrijheid, rekening houdende m e t de collectieve verschijnings
vorm van de arbeider, in het belang was van de gehele samenleving. 
Was het in ons land VAN H O U T E N , die de tegenstanders van de 
coalitievrijheid me t liberale argumenten tegemoet t r a d " , in Engeland 
was het eveneens een man ui t de bourgeoisie, FRANGÍS PLACE, "a 

master tailor who had created a successful business in a shop at 
Charing Cross"*6 , die , zoals de W e b b ' s vermelden, me t succes deze 
noodzakelijke aanpassing van de instituties beplei t te met een beroep 
op he t liberalisme : "Among a certain section in the House the desira
bility of freedom of combination began to be discussed ; presently it 
was considered pract icable; and soon many came to regard it as an 
inevitable ou tcome of their political creed".*7 Zijn activiteiten resul
teerden in de 'Combinat ion Laws Repeal Act ' van 1824. Deze we t 
legaliseerde uitdrukkelijk stakingen en uitsluitingen en zelfs sympathi
serende stakingen binnen dezelfde indus t r ie 5 8 . Deze laatste bepaling 
werd reeds in het daarop volgende jaar ongedaan gemaakt, toen - na
dat een lawine van stakingen was gevolgd op de opheffing van de 
'Combinat ion Laws' — een nieuwe wet , de 'Combinat ion Laws Repeal 
Act Amendment Ac t ' , he t recht om door aaneensluiting de werkge
vers concessies af te dwingen inzake lonen en werkti jden to t de 
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werknemers van hetzelfde bedrijf of dezelfde werkplaats bepeгkte5^. 
Bovendien bracht de wet van 18 2 ξ - in tegenstelling tot die van 1824-
de aaneensluitingen en werkstakingen van arbeiders binnen het bereik 
van de wetgeving met betrekking tot misdadige samenzweringen, 
indien het conflict met de werkgever over andere zaken dan lonen en 
werktijden ging 6 0. Het was in feite veelal niet moeilijk om collectief 
optreden van werknemers, en met name werkstaking, te brandmerken 
als samenzwering, een misdrijf dat zwaar kon worden gestraft. Maar 
ondanks alles was de wet van 182^ een grote stap vooruit, omdat het 
feit werd geaccepteerd, dat de nieuwe situatie van het economisch 
leven aaneensluitingen van werkgevers en werknemers ter bevorde
ring van hun belangen rechtvaardigde. 

Toch stond deze eerste verworvenheid aan het begin van een 
periode van scherpe sociale strijd, welke tot ongeveer 1843 zou duren. 
De oorzaak was primair van economische aard, terwijl daarnaast de 
onvolkomen regeling van de invloed der vakbonden bij de vaststelling 
der lonen de arbeiders voortdurend frustreerde en tot verbittering 
bracht. Dit was vooral de situatie in de katoenindustrie. Deze werd al 
vanaf het einde van de 18e eeuw geteisterd door crises, die voor de 
arbeiders in deze industrie periodieke werkloosheid, onstabiele lonen 
en voortdurende bestaansonzekerheid met zich mede brachten. Deze 
crises traden in met een hoge mate van regelmatigheid61 en hadden 
weer repercussies voor de gehele economie. Vanaf 1830 begon een 
hausseperiode als gevolg van de verhoogde export naar de Verenigde 
Staten, maar de crisis, die daar in 1836 begon en die vervolgens over
sloeg naar Engeland, trof dit land hard. Loonsverlagingen en werk
loosheid in de textiel- en metaalindustrie vielen er samen met drie 
achtereenvolgende jaren van slechte oogsten, die de broodprijs op
dreven. Deze ontwikkeling werd nog versterkt door de uitwerking 
van de protectionistische maatregelen in het kader van de Com Laws6 2. 

Als gevolg van deze crisistoestand, die tot 1843 zou duren, werden 
de arbeiders spoedig teleurgesteld in de overspannen verwachtingen, 
die de coalitievrijheid had gewekt. De activiteiten van de vakbonden 
waren in deze omstandigheden, speciaal indien zij binnen de grenzen 
van de wet van 1825 bleven, gedoemd zonder succes te blijven. Zo 
maakte b.v. de formulering van deze wet het practisch onmogelijk op 
effectieve wijze op te treden tegen 'onderkruipers' ('blacklegging 
workers') zonder van 'samenzwering' te worden beschuldigd6з. Dit 
en het feit, dat de ondernemers, gezien de grote werkloosheid, het 
collectieve optreden van de arbeiders met succes het hoofd wisten te 
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bieden middels een politiek van uitsluitingen, het ontslaan van vak
bondsleden, zwarte lijsten en andere discriminerende maatregelen, 
doemde de vakbonden tot machteloosheid. Het gevolg was een radi
calisering van de aard en de doelstellingen der vakbonden, die in deze 
periode werden opgericht. Tegenover een samenleving, die het haar 
in feite onmogelijk maakte de belangen van haar leden te behartigen, 
stelde de vakbeweging zich op als een revolutionaire kracht, gericht 
op de omverwerping van het maatschappelijk en economisch bestel. 
Deze geest kreeg gestalte in de Trades Unions, die tussen 18 29 en 1842 
werden opgericht64. Het zoeken naar doelmatiger methoden leidde 
ook tot de oprichting van nationale organisaties. De meest interessante 
is wel de 'Grand National Consolidated Trades Union', die in 1834 
werd opgericht, vooral door het onvermoeibare streven van ROBERT 

OWEN. Hoewel haar doelstellingen revolutionair waren — 'the avowed 
policy of the federation was to inaugurate a general expropriatory 
strike of all wage-earners throughout the country' — hadden de vele 
stakingen, die onder auspiciën van de federatie uitbraken, in feite 
betrekking op lonen en werktijden65. Tussen de revolutionaire droom 
en de conformistische daad stond de pragmatische geest van de Engelse 
arbeidersbeweging, die na het mislukken van dit experiment naar 
nieuwe en effectiever wegen zocht en meende deze gevonden te 
hebben in constitutionele vernieuwing. 

En zo ontstond — in Engeland althans — de eerste aanzet van de 
politieke arbeidersbeweging, toen een aantal Londense arbeiders hun 
economische en maatschappelijke belangen wilden verwezenlijken 
middels het verwerven van politieke rechten. In 1836 werd de 
'Londen Working Men's Association' opgericht, die het People's 
Charter opstelde, een document, dat zes punten bevatte, welker ver
wezenlijking deze organisatie van geschoolde arbeiders zich voornam 
na te streven : mannenkiesrecht ; geheime stemmingen ; jaarlijkse ver
kiezing van het parlement; gelijke kiesdistricten; salariëring van par
lementsleden; en het vervallen van de welstandsnorm voor parle
mentsleden66. Evenals de vakbonden accepteerde deze politieke 
organisatie de liberale ideologie als basis voor de instellingen en 
practijken van het economische en politieke leven, hetgeen, volgens 
COLIN CLARK, in concreto inhoudt de overtuiging, "that all economie 
problems could be solved by free competition, and all political 
problems by instituting representative government."67 De leiders van 
de L.w.м.Α. wilden, dat de arbeiders middels de stembus zelf voor 
hun specifieke belangen zouden opkomen, in volledige onafhankelijk-
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heid van hervormers uit de hogere standen, 'sur lesquels ils avaient 
toujours les yeux fixés et dont ils attendaient un geste pour penser et 
pour ag i r . ' 6 8 

De middelen van deze beweging, die als de Chartistenbeweging de 
geschiedenis is ingegaan, waren vreedzaam : petities aan het par lement , 
gesteund door de 'more le macht van de openbare mening ' , zouden 
naar het oordeel van de initiatiefnemers voldoende zijn. De beweging 
had evenwel vanaf het begin weinig kans van slagen, omdat de in
dustriële ondernemers , hoe verlangend ook naar de steun van de 
arbeiders bij de bestrijding van het protect ionisme, bevreesd waren, 
dat arbeidersinvloed in het parlement tot overheidsingrijpen in het 
industriële leven zou leiden. Bij de beweging sloot zich een gedeelte 
der kleine burgerij aan, dat bij de kiesrechthervorming van 1832 van 
het kiesrecht was uitgesloten gebleven. De petities der Chartisten 
werden opgesteld uit naam van burgerij én arbeidersbevolking. 

De goede bedoelingen van de 'London Work ing Men's Association' 
ten spijt, is de beweging haar volledig uit de hand gelopen. Zij ont
aardde in een gewelddadige klassenstrijd, die door de Regering werd 
onderdrukt . De oorzaken hiervan waren onder meer de acute nood
toestand waarin de arbeidersbevolking zich tengevolge van de diepe 
depressie sinds 1837 bevond, de verontwaardiging over de Poor Law 
Act van 1834, die men in deze jaren in de industriële districten 
t racht te door te voeren en de onmogelijkheid om met legale middelen 
iets te bereiken in het economische of poli t ieke v lak 6 ' . Deze radicale 
beweging, deze laatste uitbarsting van verbi t ter ing bij de arbeiders
bevolking tegen de ontberingen van de industrialisatie s tor t te ineen, 
toen het economisch leven zich begon te herstellen en de Engelse 
economie definitief de fase der volledige rijpheid bereikte , waardoor 
de basis onts tond waarop het werk der maatschappelijke hers t ruc ture
ring kon gedijen. Voor een juiste waardering van de ontwikkeling na 
I 8 J O is het noodzakelijk enig inzicht te verkrijgen in de toestand van 
de Britse economie in de tweede helft van de 19e eeuw. Wij moeten 
daartoe even ingaan op de theor ie der economische groeifasen, zoals 
die door de economist R O S T O W is on twikkeld 7 0 . 

Deze auteur onderscheidt vijf fasen in de economische ontwikkel ing 
van samenlevingen: 

— de fase van de tradit ionele samenleving; 
— de aanloopperiode naar de start van de economische groei ; 
— de per iode waarin de start van de economische groei plaats vindt ; 
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- de ontwikkeling tot volle wasdom; 
— het tijdperk van de massaconsumptie. 

Een traditionele samenleving wordt, aldus ROSTOW, gekenmerkt door 
beperkte productiemogelijkheden, Wel worden er technische vin
dingen gedaan, maar er is geen continuïteit in de toepassing, zodat er 
een plafond is voor de bereikbare productie per arbeider. 

De tweede fase wordt gekenmerkt door ingrijpende veranderingen 
in de productiemethoden, de sociale structuur en het politieke 
systeem. Technische veranderingen revolutioneren het productie
proces in een of meer leidende industrieën. Het zwaartepunt van de 
economie wordt verlegd van de agrarische sector naar industrie, 
communicatiemiddelen, handel en dienstenverlening. Er komen nieu
we mensen naar voren : uitvinders van nieuwe productietechnieken, 
industriële managers, en kapitaalverschaffers, een nieuwe elite, die in 
meerdere of mindere mate de sociale en politieke autoriteit van de 
vroegere heersende klasse overneemt, en last but not least een nieuwe 
klasse van werknemers, die in een economisch systeem, dat voort
durend aan verandering onderhevig is, bepaalde gespecialiseerde, 
steeds terugkerende taken moet uitvoeren. Het wezen van deze fase 
tenslotte is 'een stijging van de investeringsquote tot een peil dat 
voortdurend, aanzienlijk en waarneembaar de invloed van de bevol
kingsaanwas compenseert'.71 Een van de grote gevaren is dan ook de 
reeds eerder genoemde discrepantie tussen agrarische en industriële 
investeringen. 

In de derde fase vindt de start van de economische groei plaats, 
waarin de veranderingen van de tweede fase definitief doorbreken. 
Een essentiële voorwaarde is hier: "het aandeel van de nettoinveste
ringen in het nationale inkomen (of netto nationaal product) moet van 
ongeveer ς% tot boven de 10% stijgen, zodat de nadelige gevolgen 
van de te verwachten bevolkingsdruk worden opgeheven (aangezien 
onder de aangenomen omstandigheden tijdens de start de kapitaal
coëfficiënt laag is) en een duidelijke verhoging tot stand komt van de 
reële productie per hoofd der bevolking".72 Voor Engeland, Frankrijk 
en Duitsland vond de start plaats in resp. de perioden 1783-1802; 
1830-1860; en 18^0-1873. De periode van de start duurde in Enge
land tot ongeveer 1850. 

De vierde fase is de ontwikkeling tot volle wasdom, 'de periode 
waarin een maatschappij op doeltreffende wijze de te harer beschik
king staande technische kennis toepast op de aanwezige voorraad 
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grondstoffen en bodemschatten'". Engeland bereikte dit stadium in 
185Ό, Frankrijk en Duitsland bereikten het in 1910. 

Tenslotte het tijdperk der massaconsumptie, waarin de gemeen
schap haar aandacht verplaatst van productieproblemen naar consump
tieproblemen. In dit stadium strijden volgens ROSTOW drie richtingen 
om de voorrang: de eerste wil de beschikbare middelen besteden 
voor militaire doeleinden en buitenlandse politiek; de tweede houdt 
veeleer het oog gericht op de vorming van een welvaartsstaat: "Dit 
houdt het gebruik van de macht van de staat in om menselijke en 
sociale doeleinden te verwezenlijken, inclusief meer vrije tijd. Het 
omvat ook een progressief belastingstelsel om tot een herverdeling 
van inkomen te geraken. Deze doeleinden konden door het systeem 
van de vrije markteconomie in zijn minder vervalste vorm niet worden 
bereikt" 7 4 . De derde richting tenslotte wenst uitbreiding van de 
consumptie boven de bevrediging van de eerste levensbehoeften: 
beter voedsel, betere kleding, betere huizen, massaconsumptie van 
duurzame verbruiksgoederen en uitbreiding van de dienstenverlening. 

Om nu weer terug te keren tot het Engeland van de veertiger jaren 
der 19e eeuw: de ernstige economische depressie, die in 1836 be
gonnen was en die arbeidersbevolking en samenleving als onverzoen
lijke grootheden tegenover elkaar dreigde te plaatsen, nam omstreeks 
184375 een einde en werd gevolgd door Engelands intreden in de 
periode van volledige economische rijpheid. Het land was tenslotte 
door de ontberingen van de industrialisatie heen gekomen. Dit was 
het ogenblik waarin de krachten, die al enkele decenniën lang er naar 
gestreefd hadden de arbeidersbevolking in de resultaten van een toe
nemende productiviteit te doen delen, hun kans konden grijpen. De 
economische voorwaarden voor een bewuste 'sociale politiek'76 waren 
nu aanwezig. De eerste concrete resultaten golden de wettelijke rege
ling van de arbeidsduur. Deze was in de beginfase van de industrialisa
tie zeer lang geweest als gevolg van de lage productiviteit van de arbeid 
en de anarchieke situatie op het gebied van de industriële mededinging. 
De arbeider werd noch voor de in stand houding van zijn lichamelijke 
krachten noch voor zijn geestelijke en sociale ontwikkeling tijd ge
laten. De arbeidsduur had het moreel en fysiek toelaatbare maximum 
overschreden. In deze situatie kwam in de periode 1833-1864 ver
betering. De Regering drong de tegenstribbelende ondernemers een 
steeds verder gaande beperking van de arbeidsduur op. Reeds in de 
periode 1802-1833 waren vijf fabrieks wetten tot stand gekomen, die 
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bij gebrek aan een doeltreffende controle op de naleving ervan zonder 
uitwerking waren gebleven. De fabriekswet van 1833 voor de katoen-, 
wol-, vlas- en zijdeindustrie bepaalde, dat na 1 maart 1834 geen kind 
beneden 11 jaar, na 1 maart 1835 geen kind beneden 12 jaar en na 
1 maart 1836 geen kind beneden 13 jaar meer dan 8 uur dagelijks 
mocht werken ; de wet van 7 juni 1844 beperkte de arbeidsduur van 
vrouwelijke arbeiders boven 18 jaar tot 1 2 uur dagelijks en verbood 
nachtarbeid ; de arbeid van kinderen beneden 1 3 jaar werd tot 6£ uur 
per dag beperkt; de wet van 8 juni 1847 beperkte de arbeid van jeug
dige personen (van 13 tot 18 jaar) en vrouwen tot 10 uur. Al deze 
bepalingen werden nader aangevuld door de wetten van 18^0 en 
i8£3 7 7 . Bij al deze verbeteringen legde men een grote mate van 
realisme aan de dag: steeds werd het verband gelegd tussen arbeids
tijdverkorting en productiviteitsverhoging. Zo bepleitte de groot
industrieel JOHN PIELDEN, aan wiens parlementaire activiteit de wet 
van 1847 te danken was, de invoering van de 8-uren dag onder gelijk
tijdige opvoering van de productiviteit78. 

De vaak zeer felle strijd tussen ondernemers enerzijds en Overheid 
en arbeiders anderzijds om de beperking van de arbeidsduur eindigde 
tenslotte met de gemeenschappelijke erkenning van de grote materiële 
en morele waarde van deze verworvenheid: "Dennoch hatte das 
Prinzip gesiegt mit seinem Sieg in den grossen Industriezweigen, 
welche das eigenste Geschöpf der modernen Produktionsweise. Ihre 
wundervolle Entwicklung von 18^3-1860, Hand in Hand mit der 
physischen und moralischen Wiedergeburt der Fabrikarbeiter, schlug 
das blödeste Auge. Die Fabrikanten selbst, denen die gesetzliche 
Schranke und Regel des Arbeitstags durch halbhundertjährigen Bür
gerkrieg Schritt für Schritt abgetrotzt, wiesen prahlend auf den 
Kontrast mit den noch 'freien' Exploitationsgebieten hin".79 Een 
minder onverdachte getuigenis over de gunstige ommekeer omstreeks 
18 jo dan deze woorden van MARX lijkt nauwelijks te mogen worden 
verwacht. 

De ontwikkeling van een hoog geïndustrialiseerde samenleving, waarin 
'ruimte' bestond voor een effectief functionerende vakbeweging, ver
anderde aard en methoden der trade unions ingrijpend. Zij streefden 
slechts naar beperkte wijzigingen in het economisch systeem, die alle 
er op gericht waren een machtsevenwicht tussen werkgever en werk
nemer tot stand te brengen of aan de arbeiders, die door ziekte, 
werkloosheid of ongeval werden getroffen, bestaanszekerheid te ver-
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schaffen. Deze doeleinden vroegen het ingrijpen van de Wetgever en 
de vakbeweging verkreeg dan ook een sterk politiek karakter. Door 
een samenspel van factoren — de toenemende productiviteit, de van 
oudsher betrekkelijk sterke onderhandelingspositie van de geschoolde 
arbeiders, het ijveren van met name een aantal 'sociale' Tories voor 
een verbetering van de situatie der arbeidersbevolking, de uitgespro
ken belangstelling, die rivaliserende Conservatieven en Liberalen na 
de tweede Reform Act van 1867 voor het groeiende arbeiderselecto
raat aan de dag legden - resulteerde deze hernieuwde politieke be
langstelling voorlopig niet in de oprichting van een eigen arbeiders
partij. Hier blijkt hoezeer het ontstaan van een dergelijke partij 
afhankelijk is van de mate waarin de vakbeweging deze voor de realise
ring van haar doelstellingen noodzakelijk acht. De leidende figuren 
der vakbewegingswereld zagen in dit opzicht voldoende mogelijkheden 
binnen het bestaande economische en politieke systeem. Een politieke 
partij is niet denkbaar zonder een bepaald beeld van de wenselijke 
organisatie van het maatschappelijk bestel. Welnu, dit beeld was 
uiteindelijk voor alle bevolkingsgroepen - ook voor de arbeidende 
klasse - dat van het laisser-faire. Dit feit, dat met name voor MARX 

en ENGELS een grote teleurstelling heeft betekend, droeg bij tot het 
ontstaan van een consensus tussen de arbeidersbevolking en de rest 
van de samenleving op de basis van het economisch en politiek libera
lisme : "A new generation of workmen was growing up, to whom the 
worst of the old oppression was unknown, and who had imbibed the 
economic and political philosophy of the middle-class reformers".80 

Vanaf 1843 begon de gestadige opbouw van grote arbeidersorgani
saties, die zich steeds meer ontwikkelden tot geïntegreerde delen van 
een moderne industriële samenleving. De nieuwe vakverenigingen 
onderscheidden zich van hun voorgangers met name door het bezit van 
belangrijke financiële middelen, vaste staven van gesalarieerde leiders 
en een stabiel ledental. Stakingen werden door de nieuwe leiders, die 
zich voor verzoenings- en arbitrageprocedures uitspraken, met lede 
ogen aangezien. Zij gingen er van uit, dat de lonen onvermijdelijk 
door vraag- en aanbodverhoudingen werden bepaald en meenden, dat 
het juiste middel ter handhaving of verbetering der lonen de beper
king van het aanbod van werkkrachten was8 ' . Zij streefden ook naar 
gelijke reële lonen binnen een bepaald beroep over het gehele land en 
daarom werden de activiteiten der vakverenigingen op nationaal 
niveau gecoördineerd ; daar werd ook beslist over het al of niet toe
kennen van stakingsgelden8 2. Vooruitlopende op overheidsmaatrege-
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len ter bescherming van arbeiders bij ziekte, ongeval of werkloosheid, 
namen de vakverenigingen naast hun primaire taak van verdediging 
van de arbeider in de contractuele situatie het karakter van verzeke
ringsfonds aan83. De functie dateerde trouwens al van veel vroeger en 
de vervulling hiervan kan worden beschouwd als een van de belang
rijkste historische rechtvaardigingen voor het verschijnsel vakvereni
ging. Vooral in de precaire periode van de start van de economische 
groei heeft de vakbeweging hierdoor bij tijd en wijle gestaan tussen 
een wanhopige en verbitterde arbeidersbevolking en de sociale en 
politieke revolutie, die MARX en ENGELS wensten en verwachtten. 

De vakverenigingsleiders nieuwe stijl, die in de nationale hoofd
kwartieren der vakverenigingen te Londen zetelden, vormden daar 
een politieke pressiegroep, welke intensieve contacten met parle
mentsleden onderhield. In de liquidatie van alle politieke privileges 
en de schepping van gelijke kansen op opvoeding en sociale stijging 
voor alle lagen der samenleving zagen zij de weg bij uitstek, die leiden 
zou naar de emancipatie van de arbeider. Als hun spreekbuis dienden 
de Trades Councils en met name de London Trades Council8-*. Hieruit 
ontstond in 186ς de National Reform League, die mannenkiesrecht en 
geheime stemmingen propageerde. Nadat de tweede Reform Act van 
1867 het kiesrecht had uitgebreid tot de hogere strata der arbeiders-
bevolking85, kwam de politieke organisatie der arbeidersklasse eerst 
goed op gang. Het nieuwe arbeiderselectoraat was een sterk wapen in 
de handen der Londense vakverenigingsleiders bij hun pogingen parle
mentsleden voor hun verlangens te interesseren. De vakbeweging zelf 
verwierf voor het eerst een plaats in de politieke instituties, nadat in 
1 868 de conferentie der vakverenigingen te Manchester het besluit 
had genomen voortaan jaarlijks een congres te houden. Daarmee was 
het Trades Union Congress (т.u.c.) geboren, dat in 1872 een 
Parliamentary Committee in het leven riep als opvolgster van de 
London Trades Council, als parlementaire pressiegroep. Het т .u .c . 
en het Parliamentary Committee waren geheel ingesteld op het ver
krijgen van hervormingen via het Parlement, dat zelfs als model diende 
voor hun structuur en werkwijze86. De gevolgde practijk was deze, 
dat het parlementaire comité de resoluties der jaarlijkse congressen 
gedeeltelijk als wetsontwerpen indiende, terwijl de rest werd voor
gelegd aan de betrokken ministers bij gelegenheid van jaarlijkse 
'deputations', die wel 200 tot 400 afgevaardigden der verschillende 
'trades' pleegden te omvatten8?. 

In het legislatieve vlak werden weldra successen geboekt. Verkre-
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gen werd de intrekking van de uit 1844 daterende en voor de arbeiders 
zeer ongunstige 'Law of Master and Servant', op grond waarvan 
contractbreuk door een arbeider als een misdrijf kon worden be
schouwd, terwijl de werkgever daarentegen slechts tot schadever
goeding kon worden gedwongen88. Na een campagne, die o.a. 
openbare bijeenkomsten, artikelen in de pers en parlementaire activi
teiten van bepaalde afgevaardigden omvatte, werd de wet in 1867 
vervangen door de 'Employers and Workmen Act', waardoor de 
voormalige 'master' en 'servant' als werkgever en werknemer tot 
gelijkwaardige partijen in de arbeidsovereenkomst werden. Een twee
de belangrijk resultaat van politieke pressie was de 'Trade Union Act' 
van 1871, die onder meer bepaalde, dat leden van vakbonden niet 
langer konden worden vervolgd wegens 'samenzwering' op de enkele 
grond, dat de doeleinden van de vakverenigingen 'in restraint of 
trade' waren. Onder dit begrip vielen tot dan toe alle handelingen, 
die volgens de rechters niet in overeenstemming konden worden 
gebracht met het algemeen geldende principe, dat het industriële en 
commerciële leven zo onbelemmerd mogelijk moest kunnen functio
neren. Bovendien bepaalde de wet, dat de doeleinden van de vak
verenigingen niet meer als onwettig konden worden beschouwd, 
omdat zij 'in restraint of trade' waren. Dit was van groot belang, 
daar deze onwettigheid ernstige juridische consequenties met zich 
mede bracht: vóór 1871 was iedere overeenkomst, door een vak
vereniging aangegaan, nietig of vernietigbaar8'. 

De wet van 1871 legaliseerde de vakverenigingen en de werkstaking 
in belangrijke mate. Aan dit gunstige resultaat van politieke pressie 
werd echter afbreuk gedaan door de Criminal Law Amendment Act 
van 1871. Deze wet bepaalde, dat een staking onwettig was, indien 
de aangewende middelen ten doel hadden de werkgever te dwingen; 
en vervolgens, dat het in vereniging nastreven van een legale daad 
(b.v. werkstaking) met illegale middelen gelijk stond met samen
zwering«0. Deze opvattingen hielden een ernstige bedreiging voor de 
vakvereniging in, omdat met name het 'posten', belangrijk voor het 
welslagen van een werkstaking, op deze wijze strafbaar werd. De wet 
was afkomstig van een liberale regering. De vakverenigingen zegden 
verkiezingssteun toe aan conservatieve afgevaardigden, die zich bereid 
verklaarden na hun verkiezing voor de intrekking er van te ijveren. 
Nadat de liberalen in de verkiezingen van 1874 waren verslagen, trok 
de conservatieve regering de wet in9 ' . 

Deze successen stimuleerden de belangstelling voor een uitbreiding 
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van het kiesrecht tot grotere gedeelten van de arbeidersbevolking. 
Hierbij gingen de gedachten uit naar het systematisch benutten van de 
rivaliteit tussen conservatieven en liberalen. Nog steeds was er geen 
voornemen om tot de oprichting van een eigen arbeiderspartij over te 
gaan, noch was er zelfs maar een schaduw te bespeuren van een 
beweging — socialistisch of anderszins — welke een verandering van het 
sociale systeem nastreefde. De revolutionaire gezindheid van de barre 
periode der 30er en 40er jaren, toen de vakverenigingen geconfron
teerd werden met een absolute weigering van Overheid en werkgevers 
hen te erkennen of zelfs maar te dulden, maakte plaats voor de wil de 
eigen doelstellingen te realiseren middels een handig manoeuvreren 
binnen het bestaande economische en politieke bestel, dat volledig 
geaccepteerd werd: "The fundamental principles of Victorian capi
talism were accepted ; the organisation strove, not for Utopian goals, 
but for practical reforms that appealed to the good sense of pro
gressive citizens of all classes."92 

Dit alles was niet louter winst. De vakverenigingen lieten hiermede 
het principe vallen, dat de rechtvaardigingsgrond vormde en nog 
vormt voor het bestaan en het optreden van vakverenigingen als 
instituties \'an het maatschappelijk-economisch leven in een essentieel 
onevenwichtige economie. De WEBB'S noemden dit principe: "the 
compulsory maintenance, in good times and bad, of the workman's 
Standard of Life." Zij waren er niet minder dan de ondernemers van 
overtuigd, dat de lonen dienden tot stand te komen als resultaat van de 
werking van het mechanisme van vraag en aanbod, zij het na een 
wijziging van dit mechanisme in collectieve zin. De hoge prijzen van 
de periode 1870-73 deden hun laatste reserves ten opzichte van de 
liberale doctrine verdwijnen. 

Dit liberalisme van de leiders van het Trades Union Congress — en 
met name van het Parliamentary Committee — berustte op twee 
pijlers, waarvan de ene het exclusieve karakter van het т .u .c . als 
organisatie van de geschoolde arbeiders, de andere de gunstige con
junctuur van de jaren tot 187 j was. Wat het eerste betreft : nog in de 
negentiger jaren vertegenwoordigde het т .u .c . voornamelijk een half 
miljoen 'skilled artisans' ; de ongeschoolden, met uitzondering van de 
arbeiders in de katoenindustrie, waren ongeorganiseerd". De on
gunstigere situatie van de massa der ongeschoolden inspireerde de 
geschoolde arbeiders niet om tegenover het liberale beginsel voor de 
organisatie van het maatschappelijk bestel een eigen beginsel te stellen, 
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dat de basis zou hebben kunnen vormen voor een eigen onafhankelijke 
arbeiderspartij . Het eigenbelang van de geschoolde beroepen stond de 
ontwikkeling van een gevoel van solidariteit me t de rest van de 
arbeidersbevolking in de weg. Met uitzondering van de arbeiders in de 
katoenindustrieën van Yorkshire en Lancashire, die vanouds op de 
conservatieven s temden, wie r imperialistische en protectionist ische 
poli t iek ten gunste van hun expor terende industrieën werk te , identi
ficeerden zij zich polit iek met de Liberale Partij9*. 

De positie van de 'craftsmen' begon eerst minder comfortabel te 
worden toen de hoogconjunctuur van he t begin der zeventiger jaren 
afbrak en het economisch leven in een depressie t e rech tkwam, welke , 
slechts onderbroken door een kleine opleving in de jaren 1880-83, 
tot aan he t einde der tachtiger jaren zou duren . De vakverenigingen 
der geschoolde arbeiders, waarvan er vele aan glijdende loonschalen 
gebonden waren, leerden nu de keerzijde van de medaille kennen . 
Toch maakten zij vooralsnog geen aanstalten hun houding te herzien. 
Belangrijker was dan ook, dat de depressie de aanleiding werd voor 
het zgn. ' new unionism' , het vakverenigingswezen der ongeschoolden, 
die he t zwaarst onder de depressie leden en weldra gevoelig bleken te 
zijn voor de marxistisch-socialistische theorieën van schrijvers als 
HYNDMAN, die de arbeiders een schema ter verklaring van hun situatie 
boden. De economische omstandigheden van die tijd vormden hierbij 
een dramatische i l lustrat ie: "The daily experience of whole sections 
of the wage-earners during these years of depression, and the statistical 
inquiries of the middle-class, appeared, therefore, to justify the 
Socialist indictment of the capitalist system, "vs De nieuwe s t roming 
brak definitief door als gevolg van de succesvolle staking van 1889 in 
de Londense dokken. Een jaar nadien waren 200.000 ongeschoolde 
arbeiders georganiseerd ' 6 . 

De invloed, die de socialisten en me t name de in 1884 opgerichte 
Social Democrat ie Federation van HYNDMAN aanvankelijk op de 
n ieuwe organisaties konden uitoefenen, was niet van bestendige aard. 
W a t echter wel bleef was een aspect van he t socialisme, de wens naar 
overheidsingrijpen in het economisch leven, welke de leiders van het 
' n e w unionism' tot de hunne maakten. O p de vakverenigingscongres
sen na 1886 dienden zij regelmatig resoluties in, waarin me t name 
gevraagd werd , dat de vakverenigingen zich voor de wettelijke rege
ling van de acht-urendag zouden verklaren. O p het congres van 
1890 verwierven zij een kleine meerde rhe id ' ? . De mijnwerkersleider 
KEiR HARDIE r icht te in 1893 de socialistische Independent Labour 

33 



Party op, die echter al evenmin vat kreeg op de arbeidersbevolking. 
Toch nam hierdoor de pressie toe, die in de richting van een onaf

hankelijke arbeiderspartij werd uitgeoefend. In februari 1899 besloot 
het congres.van vakverenigingen over te gaan tot de instelling van 'a 
distinct Labour Group in Parliament who shall have their own whips, 
and agree upon their policy'. Daarnaast werd in 1900 opgericht het 
Labour Representation Committee, dat echter niet meer bevoegd
heden had dan het bevorderen van wettelijke maatregelen in het be
lang van de werknemers". Het Labour Representation Committee 
kende geen individueel lidmaatschap ; men werd lid door het lidmaat
schap van de aangesloten organisaties: de Social Democratie Federa
tion, de Independent Labour Party, de Fabian Society (een vereniging 
van socialistische intellectuelen) en de vakverenigingen. Bij de ver
kiezingen van 1900 slaagde men er in twee afgevaardigden in het 
parlement te krijgen. 

Een belangrijke stimulans tot de vorming van een arbeiderspartij 
was de bedreiging, die lag opgesloten in het vonnis, dat door het 
House of Lords werd gewezen in de zaak Taff Vale Railway Co. contra 
Amalgamated Society of Railway Servants. Het ging hierbij om het 
volgende" : in augustus 1900 staakte de vakvereniging van spoorweg
arbeiders tegen de Taft Vale Railway Company. De maatschappij deed 
de vakvereniging en haar secretaris een proces aan, omdat de stakings
leiders de bepalingen van de Conspiracy and Protection of Property 
Act van 1875 zouden hebben overtreden : zij hadden zich niet beperkt 
tot het doen van mededelingen aan werkwilligen, maar hadden boven
dien het station van Cardiff 'bewaakt en omringd'. Er rezen nu twee 
vragen : kan een vakvereniging in rechte worden aangesproken wegens 
onrechtmatige daad; en: kan een vakvereniging in haar eigen naam 
worden aangesproken, (vakverenigingen waren geen rechtspersonen). 
Het hoogste rechterlijke college, het House of Lords, beantwoordde 
in derde instantie beide vragen bevestigend100. 

Deze uitspraak hield een ernstige bedreiging in voor de vakvereni
gingen. Niet alleen bleef het 'posten' zonder effect, indien het binnen 
de beperkingen van de wet van 187$ moest worden uitgevoerd, maar 
ook kon door deze ruime interpretatie van het begrip onrechtmatige 
daad een vakvereniging al heel gauw aansprakelijk worden gesteld 
voor tijdens de staking toegebrachte schade. Bij de verkiezingen van 
1906 kwam het tot een accoord tot samenwerking in de kiesdistricten 
tussen het Labour Representation Committee en de Liberal Party. De 
inzet van de verkiezingsstrijd, voor de vakverenigingen de wijziging 
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van de wet van 187J en voor de liberalen Free Trade, zou door de 
afgevaardigden van beide partijen na hun verkiezing in het parlement 
worden ondersteund. De verkiezingen brachten een enorme liberale 
overwinning, terwijl Labour dertig afgevaardigden in het parlement 
kreeg ; voorts werden vier en twintig arbeidersafgevaardigden gekozen 
als lid van de Liberale Partij. Na de verkiezingen maakte de naam 
Labour Representation Committee plaats voor die van Labour Party. 
De Trade Disputes Act van 1906 gaf daarop de vakverenigingen en 
hun leiders "een buitengewone en onbeperkte onaantastbaarheid, hoe 
groot ook de veroorzaakte schade en hoe onverantwoordelijk ook de 
handeling, die de meeste juristen en alle ondernemers als monster
achtig beschouwden".101 Een van de opstellers van de wet, Lord 
HALDANE, een liberaal advocaat, die later naar de Labour Party over
ging en in de Labour-regering van 1923-24 minister van financiën 
werd, schreef later, dat hij en de andere leden van de commissie, die 
de wet moest redigeren 'considered it too violent a proposition to say 
that a trade union should under no circumstances be capable of being 
sued in t o r t . . . But we underestimated the extent to which Labour 
spirit had operated on the candidates at the election. When the House 
of Commons met, a Bill, of which KEIR HARDIE was the real protago
nist, was introduced.. . It passed easily, for we could not resist the 
numbers pledged to it ' .1 0 2 

Een nieuwe bedreiging — ditmaal voor de Labour Party — ontstond 
met het 'Osborne Judgement'. In 1909 besliste het Hogerhuis, dat 
vakverenigingen hun fondsen niet mochten gebruiken voor politieke 
activiteiten, hetgeen uiteraard het bestaan van de Labour Party op 
het spel zette, OSBORNE, lid van een vakvereniging, wilde niet bij
dragen aan haar politieke fonds, waarvan de gelden naar de Labour 
Party gingen. Hij maakte tegen zijn vakvereniging een zaak aanhangig 
met het doel het fonds onwettig te verklaren en haar te beletten geld 
in te zamelen of uit te geven voor politieke doeleinden. Hij had hierin 
succes : de Law Lords bepaalden, dat de definitie van een vakvereni
ging volgens de wet van 18 71 een beperkende definitie was en dat de 
vakvereniging als gevolg daarvan niet het recht had zaken in bezit te 
hebben, die in de betreffende wet niet nader gespecificeerd werden. 
Bijgevolg was het politieke fonds onwettig10^. Binnen enkele jaren 
zag het parlement zich echter genoodzaakt — te midden van een storm 
van protest - de beslissing van het House of Lords ongedaan te maken. 
De Trade Union Act van 191 3 opende de mogelijkheid, dat leden van 
vakverenigingen, die niet tot haar politieke fonds wilden bijdragen, 
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zich er aan konden onttrekken door van hun bezwaren blijk te geven. 
Dit werd 'contracting out' genoemd1 o*. 

Op het Europese continent heeft de regeling der collectieve arbeids
voorwaarden vooral haar beslag gekregen door de tussenkomst van de 
Overheid. In Engeland was deze regeling vaak het resultaat van strijd 
tussen werkgevers en werknemers, VAN DER VEN zegt over deze 
voorkeur voor privaatrechtelijke regeling der arbeidsvoorwaarden: 
"Deze gedachtengang lijkt te worden beheerst door het liberale en 
optimistische denkbeeld, dat door een binnen de grenzen van het 
wettelijk toelaatbare gevoerde maatschappelijke strijd een evenwicht 
tot stand komt — telkens verbroken, telkens overeenkomstig de wer
kelijke behoeften weer hersteld — een evenwicht, dat op de duur de 
belangen van het maatschappelijk geheel op de beste wijze dient1 os." 
Deze adhesie aan de liberale ideologie, welke in geen enkele continen
tale arbeidersbeweging wordt aangetroffen, leidde er toe, dat de weg 
naar een arbeiderspartij met een eigen visie op de maatschappelijke 
verhoudingen slechts schoorvoetend werd afgelegd. Eerst toen de 
traditionele methoden niet meer voldoende bleken om de institutio
nele rechten der vakverenigingen en de economische en sociale be
langen van hun leden te garanderen, kwam er een kentering. De 
grotere afhankelijkheid van overheidsingrijpen deed het belang van 
een arbeiderspartij toenemen, hoewel de Labour Party aanvankelijk 
als een middel naast andere middelen gezien werd. Zo zegt ALLEN : 
"The trade union movement came to use the Labour Party as a prime, 
but nevertheless limited, means of exercising Parliamentary pressure 
despite its preference to deal with the Government direct."106 De 
partij had geen eigen coherente politiek en beschouwde zichzelf niet 
als gegadigde voor de regeringsmacht. Totdat Labour bij de verkiezin
gen van 1918 de Liberale Partij voorbijstreefde en 'His Majesty's 
Opposition' werd, met een eigen programma: "Labour and the new 
social order." 

Wij hebben in het voorgaande gezien, dat de Engelse arbeidersbewe
ging in toenemende mate een institutioneel karakter begon aan te 
nemen, nadat Engeland omstreeks het midden der 19e eeuw een 
ontwikkelde industriële staat was geworden. In Frankrijk en Duitsland 
heeft de arbeidersbeweging de verandering van oppositioneel sociaal 
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'Fremdkörper' tot institutioneel element van het economische en 
politieke leven pas veel later ondergaan en de reden hiervoor behoeft 
niet ver te worden gezocht. De economische groei heeft in Engeland, 
Frankrijk en Duitsland geen synchroon verloop gehad en aan de ver
schillende economische groeifasen corresponderen in deze landen dan 
ook verschillende 'sociale groeifasen'. ROSTOW situeert de aanloop
periode naar de start van de economische groei voor Frankrijk in de 
periode 1830-1860 en voor Duitsland in de periode 1850-1873. Het 
stadium der 'volle wasdom' werd in deze landen in 1910 bereikt. In 
deze aanloopperiode vonden de ingrijpende veranderingen plaats in de 
productiemethoden, de sociale structuur en het politieke systeem, die 
in Engeland de overgang van de 18e naar de 19e eeuw kenmerkten, 
met alle sociale en politieke spanningen daaraan verbonden. Een 
nieuwe financiële en industriële elite realiseerde de institutionele 
veranderingen, welke voor het op gang brengen van een progressieve 
economie noodzakelijk waren. In Frankrijk viel het begin van de 
aanloopperiode samen met het aan de macht komen van een fractie 
der bourgeoisie tijdens de juli-revolutie van 1830. Zij bracht vervol
gens het bank- en handelswezen tot ontwikkeling en leverde daarmee 
een eerste belangrijke bijdrage voor het op gang komen van de in
dustrialisatie. In Duitsland bewerkstelligde een coalitie tussen de 
fabrikanten en kooplieden uit het Westen en de Junkers uit het 
Oosten de overgang van een traditionele naar een moderne industriële 
samenleving. Een nationalistische reactie op vroegere vernederingen 
en de hoop op een grootse nationale toekomst zouden volgens ROSTOW 

hier de bezielende kracht geleverd hebben. In beide landen ontstond 
vervolgens als reactie op de economische en sociale veranderingen in 
deze periode de arbeidersbeweging. Wij zullen deze ontwikkeling nu 
achtereenvolgens voor Frankrijk en Duitsland nagaan. 

Temidden der Westeuropese arbeidersbewegingen neemt de Franse 
een bijzondere plaats in. Zij werd vanouds gekenmerkt door de af
wezigheid van een min of meer vaste vorm van samenwerking tussen 
de socialistische en arbeiderspartijen. Binnen de vakbeweging over
heerste vanaf 1 906 definitief de revolutionair-syndicalistische gedachte, 
dat de rechtstreeks tegen de werkgevers gerichte strijd op de duur 
onvermijdelijk de ineenstorting van het kapitalisme en de Sociale 
Revolutie tot gevolg zou hebben : "La lutte quotidienne prépare, 
organise et réalise la révolution."107 Met de Sociale Revolutie zou 
een samenleving aanvangen, die in feite één grote productiecoöperatie 
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zou zijn, bestuurd door de arbeiders zelf, waarin de vakvereniging 
haar strijdkarakter zou afleggen om als productie- en verdelingseen-
heid het basiselement van het nieuwe maatschappelijke bestel te 
worden. 

Dergelijke ideeën waren karakteristiek voor de eerste fasen van de 
industrialisatie : de industriële arbeidersbevolking nam snel en zonder 
ophouden toe en niets scheen te kunnen verhinderen, dat de samen
leving op de duur één grote fabriek zou worden, waarin de arbeiders
klasse numeriek zo zeer in de meerderheid zou zijn, dat de overgang 
van de productiemiddelen in de handen van deze klasse met betrekke
lijk weinig moeite zou kunnen worden bewerkstelligd. Spoedig echter 
begon de minstens even spectaculaire groei van de tertiaire sector, 
waardoor de moderne samenlevingen niet slechts of zelfs maar in 
hoofdzaak uit arbeiders, maar evenzeer uit ambtenaren en employees 
gingen bestaan. Ontviel aldus weliswaar aan dit populaire negentiende-
eeuwse geloof de materiële basis, de ideeën die er op stoelden gingen 
een eigen leven leiden en kregen gestalte in het revolutionaire syndica
lisme van omstreeks de eeuwwisseling. Ook in Engeland hebben deze 
denkbeelden opgang gemaakt en het is met name ROBERT OWEN ge
weest, die zich in de dertiger en veertiger jaren van de 19e eeuw voor 
de verbreiding er van heeft beijverd. Zij verdwenen, nadat zij door de 
feiten waren achterhaald. In Frankrijk overleefden zij de feiten en 
inspireerden zij een vakbeweging, die zich verloor in een ware 
revolutie-mystiek en zo zeer was gericht op een in de toekomst gele
gen doel, dat zij iedere verstandhouding met de Overheid en de 
politieke partijen — die in Engeland voor de realisering van meer 
betrekkelijke doeleinden zo doelmatig was gebleken - zonder meer 
van de hand wees. 

Men moet het ontstaan van het revolutionaire syndicalisme zien 
tegen de achtergrond van de omstandigheden, waaronder het optreden 
van de Franse arbeidersbeweging in de eerste fasen van de industriali
satie plaats vond. Wij denken hier met name aan het voor de arbei
dersbevolking teleurstellende resultaat van de revoluties van 1830 en 
1848 ; aan de vernietiging van de arbeidersbeweging tijdens de Parijse 
Commune ; aan de interne verdeeldheid van het Franse socialisme ; 
aan de numerieke zwakheid van de vakbeweging ; aan het povere 
aandeel van de Wetgever in het proces van herstructurering van het 
maatschappelijk leven; en aan het in industrieel-economisch opzicht 
betrekkelijke achterblijven van de Franse samenleving omstreeks de 
eeuwwisseling. De drie laatstgenoemde factoren zullen in het bijzon-
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der uitgewerkt worden in hoofdstuk π ; wij beperken ons hier tot een 
eerste, meer algemene beschouwing. 

Volgens MARX zou de bankier LAFITTE, op het ogenblik dat hij de tot 
koning uitgeroepen LOUIS PHILIPPE het Parijse Hotel de Ville binnen
geleide, de woorden hebben gesproken: "Maintenant, c'est le début 
du règne des banquiers."108 Met deze koning kwam de 'Finanzaristo
kratie' aan de macht; de eigenlijke industriële bourgeoisie vormde in 
de volksvertegenwoordiging een minderheid en maakte deel uit van 
de officiële oppositie10». De juli-revolutie was geslaagd onder mede
werking van de volksklasse, die vervolgens aanspraak maakte op een 
zekere economische en politieke emancipatie. En ook bij de bour
geoisie zelf leefde een ogenblik deze gedachte, getuige de uitspraak 
van het burgerlijke blad 'Le National' : "C'est le peuple qui a tout fait 
depuis trois jours; il a été puissant et sublime; c'est lui qui a vaincu; 
c'est pour lui que devront être tous les résultats de la lutte."110 Bij 
deze opwelling van grootmoedigheid bleef het evenwel. De arbeiders, 
die zich tot de Overheid wendden met het verzoek om bij de vast
stelling van lonen en tarieven tussenbeide te komen, kregen steeds 
weer als antwoord, dat deze interventie in strijd was met het principe 
der industriële vrijheid en dat het in aller belang was zich te houden 
aan het vrije spel van vraag en aanbod. Onder de druk van de econo
mische crisis kwamen daarop de eerste gecamoufleerde vakverenigin
gen tot stand. Zo werd in juli 183 ι opgericht de 'société philanthropi
que' van kleermakersgezellen, die de leden bescherming verleende in 
geval van ziekte, werkloosheid en 'andere onvoorziene gevallen'111. 
Deze eerste coalities vonden plaats onder de dreiging van de artikelen 
41 ς en 416 van de Code pénal112. 

Naarmate de revolutie verder in het verleden kwam te liggen, 
gingen de tegenstellingen tussen ondernemers en arbeiders in de 
industrie en in de politieke gemeenschap meer samenvallen. Omstreeks 
1834 propageerden de arbeiders van Lyon tegenover de 'alliantie van 
de macht en de industrie' de 'alliantie van de arbeid en de republiek'. 
In 1 840 namen groepen arbeiders deel aan de republikeinse agitatie 
voor de hervorming van het kiesstelsel, waarbij de leuze was: "La 
réforme sociale, but et complément de la réforme politique". In 
hetzelfde jaar braken te Parijs grote stakingen uit ter ondersteuning 
van de eis tot arbeidswetgeving1 ' з. De vermenging van economie en 
politiek kwam tot uitdrukking in de motieven, die de Overheid 
aanvoerde voor de onderdrukking van de vakbeweging : "une somme 
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d'argent assez forte provenant de Louis Napoléon" zou gevonden zijn 
op een gearresteerde stakingsleider; sommige regeringsgezinde dag
bladen zagen in de stakingen 'la main de la Russie ou l'or anglais'.11* 

Dan komt de februari-revolutie van 1848, die ten tweeden male 
arbeiders en burgerij op de barricaden bracht in een kortstondige 
entente tegen LOUIS PHILIPPE. De achtergronden van deze strijd tussen 
het koningschap enerzijds, de financiële elite en de arbeidersbevolking 
anderzijds zijn beschreven door LUDWIG STEIN in een boeiende con
temporaine studie 1^. Aanvankelijk waren LOUIS PHILIPPE en de 
bourgeoisie solidair geweest in hun vrees voor hun vijanden : voor de 
een vooral de partij der Legitimisten, voor de ander vooral de volks
massa. Toen het duidelijk werd, dat deze machten het koningschap 
niet echt konden bedreigen, kwamen de tegenstellingen tussen de 
koning en zijn voormalige bondgenoten steeds duidelijker aan het 
licht. Het koningschap, dat haar in eerste instantie een garantie tegen 
de volksklasse had toegeschenen, moest op de duur wel met de heer
sende klasse in botsing komen, LOUIS PHILIPPE had de kroon niet 
'von Gottes Gnaden', doch uit de handen van het volk en met name 
van de bourgeoisie, wier instrument hij was, ontvangen. Op de duur 
kon hij het koningschap voor zichzelf en voor zijn nakomelingen slechts 
veiligstellen op het fundament der vorstelijke legitimiteit. Er was in 
deze voor hem slechts één uitweg: "Da er die Einsetzung seiner 
Dvnastie durch das Volk nicht verneinen konnte, musste er die, aus 
dieser Einsetzung fliessende Beherrschung des Königthums durch das 
Bürgerthum angreifen."116 

Bij haar uiteindelijke confrontatie met LOUIS PHILIPPE'S 'gouverne
ment personnel' in de februari-revolutie van 1848 wordt de bourgeoi
sie terzijde gestaan door de volksklasse, die niet — zoals de bourgeoi
sie — naar het constitutionele koningschap, doch naar de algehele 
liquidatie van het koningschap streeft: "Sie sieht ein, dass ein un-
constitutioneller Monarch beide Klassen der Gesellschaft unterdrückt ; 
sie begreift nicht weniger, dass ein constitutioneller Monarch, der 
herrschenden, besitzenden Klasse gehorchend, wenigstens die unter
worfene, bloss arbeitende Klasse unterdrücken muss."1 1 7 Nadat de 
koning verjaagd was, werden de Republiek en de volkssoevereiniteit 
geproclameerd. Het 'gouvernement provisoire' streefde er naar het 
opgewonden volk tot bedaren te brengen middels een aantal con
cessies als het opnemen van LOUIS BLANC, FLOCON en ALBERT - ver

kondigers van sociale denkbeelden - in de voorlopige regering en het 
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afkondigen van een aantal decreten te r verbetering van de situatie der 
volksklasse. Deze maatregelen gaven aan he t nieuwe staatsbestel he t 
karakter van een 'sociale republ iek ' . De erkenning van de vrijheid van 
vereniging in de decreten van 25-29 februari 1848 maakte de vorming 
van coalities mogelijk1 1 8 . Verder stelde de regering een 'Commission 
pour les travailleurs' in, bestaande uit 888 leden, waarvan 657 arbei
ders en 231 werkgevers w a r e n 1 1 ' . Deze commissie heeft een serieuze 
poging gedaan om een omvangrijke arbeidswetgeving tot stand te 
brengen. Bij decreet van 2-4 maart stelde zij de arbeidsdag in Parijs 
op 10 uur en in de provincie op 11 u u r ; voorts bedreigde zij de werk
gevers, die deze bepalingen overtraden, met boete en, in geval van 
herhaalde overtreding, met gevangenisstraf. Onde r auspiciën van deze 
commissie kwamen in meerdere beroepen tussen werkgevers en 
werknemers overeenkomsten tot stand, die bindende voorschriften 
gaven inzake arbeidsduur, dagloon, nachtarbeid, e tc . Intussen bestond 
er een ernstige mate van werkloosheid, die men t racht te te bestrijden 
door de opricht ing van Nationale Werkplaatsen, die de practische 
ui twerking brachten van het door F O U R I E R , BLANC en P R O U D H O N 

verdedigde beginsel, 'da t een ieder recht heeft op arbeid en dat men 
dus arbeid en loon van den staat kan e ischen ' 1 2 0 . 

Verder wilden het hoofd van de voorlopige regering, LAMARTINE, 
en zijn mede-ministers niet gaan ; voor de uiteindelijke oplossing van 
de sociale problemen van de beginnende industrialisatie ver t rouwden 
zij geheel op de heilzame ui twerking van de poli t ieke gelijkheids-
r ech ten 1 2 1 . Het volk echter verlangde minder de poli t ieke macht als 
zodanig dan wel 'die Verwendung der Staatsmittel zum Besten einer 
Klasse, die sich selber nicht helfen k o n n t e ' . 1 2 2 In feite was er dan ook 
nog slechts weinig opgelost ; de strijd tussen 'kapitaal ' en 'arbeid ' om 
de macht over 'd ie halb neutrale, halb zerspaltene Regierung ' 1 2 3 

moest nog beginnen. Het belang van de bourgeoisie - het veilig stellen 
van he t bezit — en het belang van de volksklasse — de nivellering van de 
maatschappelijke verschillen — botsten weldra ; de revolutie van 1848 
was niet — zoals die van 1830 — een poli t ieke, doch een sociale revo
lutie geweest 1 2 4 . 

De bezit tende klassen reageerden weliswaar nog niet , toen de 
voorlopige regering, tegemoet komende aan het roerige volk, de 
belasting op alcohol, vlees, brood en zout ophief. De belasting van 1% 
op de hypothecaire vorderingen en de verhoging van de grondbelas
ting, noodzakelijk geworden ter opvulling van de hierdoor ontstane 
t ekor ten , maakten haar reeds onrustig. Bevreesd begonnen zij te 
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worden, toen de Parijse burgerweer, vanouds de gewapende organi
satie van de bezittenden tegenover de bezitsloze volksklasse, toegan
kelijk voor het lagere volk werd gemaakt. 

De open strijd brak uit, toen de regering de 'ateliers nationaux' 
had ingesteld en het duidelijk was geworden, 'dass die Revolution aus 
einer politischen zu einer sozialen übergehen und dass die Regierung 
sich an der Spitze der sozialen Reform stellen werde' .1 2 ' De bourgeoi
sie had zeker wel redenen om zich tegen de 'ateliers nationaux' te 
verzetten, met name, nadat een werklozenondersteuning van i ¿ franc 
per dag was ingevoerd. Daar vele arbeiders liever dit bedrag toucheer
den dan voor 2 francs per dag aan de slag te gaan in een nationale 
werkplaats, nam het aantal werklozen met sprongen toe126 . Er vond 
zelfs een uittocht van werkkrachten plaats uit de particuliere bedrijfs
takken, waar de ondernemers weldra met een tekort aan werkkrachten 
kampten, EMIL THOMAS, die aan het hoofd stond van de nationale 
werkplaatsen, schreef aan zijn superieur in de regering, dat de arbei
ders, die 'voulaient faire grève pour forcer leurs patrons à accepter 
des conditions ruineuses, profiteraient inévitablement de cette grève 
organisée que nous leurs offrions'.127 Dit alles stond de bezittende 
klassen vooral niet aan, omdat zij zelf de nationale werkplaatsen 
tenslotte financieel overeind moesten houden. Na enige maanden be
droeg het aantal hier te werk gestelden reeds 87.942, waarmee een 
bedrag was gemoeid van 182.879 francs128. 

Toen de regering tenslotte trachtte een gedeelte van deze arbeids
krachten te laten afvloeien naar het platteland voor het uitvoeren van 
openbare werken, leidde dit tot de barricadenopstand van 23 juni 
1848, die door CAVAiGNAC op gruwzame wijze werd onderdrukt. Dit 
betekende het definitieve einde van de kortstondige idylle tussen 
burgerij en arbeidersbevolking. Deze dramatische ontknoping werd 
gevolgd door een reactie op sociaal terrein. Vanaf de zomer van 1848 
werden de meeste arbeidersbeschermende maatregelen weer inge
trokken of veranderd. Dit laatste gold met name de wettelijke vast
stelling van de arbeidsduur volgens het decreet van maart. De afge
vaardigde BUFFET verklaarde openhartig, 'que le décret n'était, au 
lendemain de la Révolution, qu'une concession nécessaire parce que 
les ouvriers étaient alors redoutables'.129 De wet van 27 november 
1849 herstelde het coalitieverbod van de Code pénal. Zij schafte 
echter de aanvankelijke ongelijkheid af door dezelfde strafte bedreigen 
tegen werkgevers- en arbeiderscoalities en door een verzachting van 
het verbod1 з 2 . 
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De Tweede Republiek maakte plaats voor het Tweede Keizerrijk. 
Napoléon in bevorderde krachtig de industriële ontwikkel ing, maar 
handhaafde tegenover de arbeidersorganisaties het standpunt van het 
o r thodoxe liberalisme. Hij nam een aantal maatregelen, welke ten 
doel hadden te voorkomen, dat de verenigingen tot wederzijdse hulp
verlening zich tot strijdorganisaties zouden ontwikkelen. Zelfs de 
ui tkering van ondersteuning aan werklozen werd beschouwd als een 
gevaarlijke zaak en derhalve verboden. Hen circulaire van 29 mei 
18^2 vermeldde : "La promesse de secours de chômage est un principe 
de ruine et de démoralisation, puisqu'el le tendrai t à encourager la 
paresse et à faire payer au travail une pr ime à l ' insouciance; elle 
por tera i t en elle le germe de toutes les grèves et l 'espérance de toutes 
les coali t ions."1 3 1 

Na i860 zocht de keizer meer steun bij de arbeidersbevolking, 
nadat hij door zijn Italiaanse politiek een gedeelte der katholieken en 
door he t vrijhandelsverdrag me t Engeland de protectionist isch gezinde 
ondernemers van zich had vervreemd. Deze feiten gingen vergezeld 
van een ommekee r in de publieke opinie, die de coalitievrijheid gunstig 
gezind bleek. Het was inmiddels duidelijk geworden, dat onder een 
regime, waar de staat weigerde tussenbeide te komen om de bescher
ming van de werknemers te verzekeren, aan deze laatsten he t recht 
om zich aaneen te sluiten en het wapen der werkstaking te hanteren, 
niet kon worden onthouden. De wet van ϊς mei 1864 bracht de op
heffing van het coalitieverbod. De wet wijzigde de artikelen 414, 41 ς 

en 4 i 6 van de Code pénal in dier voege, dat he t coaliseren op zichzelf 
niet meer strafbaar was 1 3 2 . 

De arbeiders kregen hiermede nog niet het recht van vereniging en 
vergadering. In 1867 kondigde de regering aan, dat zij tegenover de 
'Chambres syndicales ouvrières ' in het vervolg dezelfde tolerantie aan 
de dag zou leggen, welke to t dan toe alleen voor de 'Chambres 
syndicales patronales ' had gegolden : "Les raisons de justice et d'égalité 
invoquées par les délégations ouvrières, pour former à leur tour des 
réunions analogues à celles des patrons ont paru dignes d ' ê t r e prises 
en considération. ^ 3 3 Van dit ogenblik af vol trok zich de organisatie 
van het Franse vakverenigingswezen langs twee wegen : op nationaal 
niveau werden beroepsfederaties opgericht , die 'chambres syndicales' 
werden genoemd; vervolgens sloten deze organisaties zich op locaal 
niveau aaneen tot interprofessionele lichamen. De meest bekende was 
de 'Chambre fédérale des Sociétés ouvrières de Paris ' . Haar opr ich ter , 
EUGENE VARLIN, beoogde het samenbrengen van deze organisaties in 
een 'Fédérat ion des Fédérat ions ' . 
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Vele vakverenigingen waren geaffilieerd aan de Eerste Internationale. 
In 1870 waren er in Frankrijk meer dan 200.000 leden van deze 
organisatie, welke in dit land haar grootste nationale afdeling bezat13*. 
In de Franse afdeling van de Internationale hadden op de congressen 
van 1866 en 1867 de volgelingen van P R O U D H O N de overhand. De 
samenleving, welke zij to t stand wilden brengen, zou aan een ieder 
— individueel dan wel als lid van een product iecoöperat ie — eigen 
bezit en de volledige opbrengst van de eigen arbeid brengen. O m dit 
te realiseren zou er een systeem van gratis-crediet moeten worden 
ingesteld, en een volkscredietbank, een autonome instelling, welke 
niet onder de controle van de staat zou mogen staan. Ook waren zij 
voorstanders van locale autonomie en tegenstanders van een sterk 
gecentraliseerd staatsgezag. Zij s tuurden niet op revolutie aan, maar 
meenden daarentegen langs evolutionaire weg tot de realisering van 
hun concept ie te kunnen geraken. 

O p de congressen van de Internationale van 1868 en 1869 kregen 
de 'collectivisten' echter de overhand, die eisten, dat de staat de 
eigendom en het beheer der product iemiddelen zou overnemen. 
Waarschijnlijk was men toen reeds tot het inzicht gekomen, dat het 
vroegkapitalistische schema van de aanhangers van P R O U D H O N niet 
langer toepasbaar was, gezien de zich steeds meer ontwikkelende 
groot industr ie . 

De veelbelovende ontwikkeling van he t Franse vakverenigingswezen 
op he t einde der zestiger jaren werd ruw afgebroken door de Frans-
Duitse oorlog en de noodlott ige gebeurtenissen rond de Parijse 
Commune . Na de capitulatie van Napoleon nr te Sedan besloot de 
voorlopige regering in Parijs de stad over te geven aan de Pruisische 
legers135. Er werd een nationale vergadering gekozen, welke de m e t 
de Pruisen gesloten overeenkomsten bekrachtigde. Deze in februari 
1 871 gekozen assemblee bestond in meerderheid uit monarchisten en 
bonapartisten ; de socialistische en links-jacobijnse vleugel telde slechts 
20 leden op een totaal van 630. THIERS kwam aan het hoofd te staan 
van de nieuwe regering. Deze besloot, uit vrees voor de roerige 
Parijse volksklasse, welke ontstemd was over de capitulatie, het parle
ment , de regering, de depar tementen en he t leger over te brengen 
naar Versailles. Ter opvulling van het aldus gecreëerde bestuurlijke 
vacuum kwam de Commune de Paris to t stand, een regering voor 
Parijs, welke doo rmidde l van algemeen mannenkiesrecht was gekozen. 
Men heeft vaak beweerd , dat THIERS bewust heeft aangestuurd op de 
totstandkoming van een Commune onder revolutionaire leiding me t 
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het doel haar vervolgens te vernietigen en zo eens voor altijd een 
einde te maken aan de permanente dreiging van een revolutionair 
Parijs136. Wat hiervan waar moge zijn, het in dit verband relevante 
feit is, dat er na de bloedige onderdrukking van de Commune-opstand 
van de arbeidersbeweging van vóór 1870 niets of nagenoeg niets meer 
over was. 

De gebeurtenissen rond de Parijse Commune hebben ernstige ge
volgen gehad voor de Franse arbeidersbeweging en verder voor de 
gehele samenleving. Misschien zou zonder deze gebeurtenissen de 
Franse arbeidersbeweging zich hebben ontwikkeld tot een tot samen
werking bereid zijnde factor van het maatschappelijke bestel. De 
onbarmhartige exterminatie door THIERS van de Parijse communards 
in de meidagen van 1871 heeft deze ontwikkeling ongetwijfeld met 
vele jaren vertraagd. Op de eerste plaats was het sociale klimaat lange 
tijd vergiftigd door een weergaloze rancune en wederzijdse haat 
tussen bourgeoisie en arbeidersbevolking, die, voor zover het de 
arbeiders betrof, ook de postrevolutionaire gebeurtenissen van 1830 
en 1848 weer deden opleven. Vervolgens maakte de vernietiging 
tijdens en na de commune-gevechten van de arbeidersbeweging de 
institutionalisering van de betrekkingen tussen kapitaal en arbeid on
mogelijk in een periode, waarin de grote industriële krachtsinspannin
gen van Frankrijk plaats vonden. De conflicten tussen kapitaal en 
arbeid, die in Frankrijk minder dan in andere Westeuropese landen 
gereguleerd werden door mechanismen, die de arbeiders in staat 
zouden hebben moeten stellen hun verlangens stap voor stap inge
willigd te krijgen, spitsten zich toe en namen een totaal karakter aan. 
De vakverenigingen dachten meer in termen van macht dan van recht. 
Zij wantrouwden de wet op de vakverenigingen van 21 november 
1 884, omdat zij deze beschouwden als een poging van de regering hen 
naar haar hand te zetten137. Deze mentaliteit wordt door LEFRANC als 
volgt samengevat: "Ce n'est pas la loi qui importe; c'est la force 
ouvrière. Si les syndicats sont forts, on les respectera, même s'ils 
vont plus loin que la loi. S'ils sont faibles, on les brimera, même s'ils 
observent strictement les règles légales." En deze schrijver vervolgt: 
"Ainsi se précise, chez les ouvriers français une absence de sens 
juridique et un mépris du droit écrit qu'on n'observe pas au même 
degré chez les ouvriers anglo-saxons."138 

Dit gebrek aan vertrouwen in de Wetgever werdt versterkt door de 
ontwikkeling op het gebied van de arbeidswetgeving en de sociale 
verzekeringswetgeving. Eerder vermeldden wij reeds, dat het Tweede 
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Keizerrijk een bijdrage leverde tot het recht betreffende de collec
tieve arbeidsverhoudingen door de afschaffing van het coalitieverbod 
en door het feitelijk gedogen van de vakverenigingen. Maar het Franse 
arbeidsrecht is zich pas werkelijk gaan ontwikkelen sedert het einde 
van de 19e eeuw's». Tot dan waren de prestaties van de Wetgever 
weinig indrukwekkend. In 1898 kwam een industriële ongevallenwet 
tot stand; in 1900 werd de 10 urendag voor vrouwen en kinderen 
wettelijk geregeld; in 1905 volgde de wettelijke vaststelling van de 
arbeidsduur voor ondergrondse mijnwerkers op 8 uur; in 1906 werd 
een wekelijkse rustdag wettelijk gegarandeerd. Met dat al bleef Frank
rijk toch bij Duitsland en Engeland ten achter : "French social insur
ance and labor legislation could not compare with those of Lloyd 
George's England- or Bismarck's Reich."no 

De verschijning van de socialisten op het parlementaire toneel 
leverde weinig sociale hervormingsmaatregelen op. De socialisten 
werden eerst van belang na de verkiezingen van 1893, toen vijftig 
afgevaardigden van verschillende socialistische groeperingen in de 
Kamer kwamen. Ongetwijfeld houden de betrekkelijk geringe presta
ties op het terrein van de arbeidswetgeving en de sociale verzekerings
wetgeving verband met het feit, dat de regeringen van de nie Repu
bliek aanvankelijk veel van hun tijd en energie moesten besteden aan 
de stabilisering van de republikeinse regeringsvorm en de regeling 
van de betrekkingen tussen kerk en staat. Maar de regeringen van 
Engeland en Duitsland hadden in dezelfde periode eveneens hun 
politieke zorgen en aspiraties. Frankrijk echter, 'pioneer in political 
democracy and in socialist thinking, . . . failed to move toward social 
democracy. A broad social legislation program did not come until the 
Popular Front in 1936. That was a generation later : a generation too 
late."1*1 

Deze ontwikkeling was op zichzelf al weinig geschikt om de Franse 
vakverenigingen te overtuigen van de doelmatigheid van het parlemen
taire spel, waarvoor in dezelfde periode de vakverenigingen van 
Engeland en Duitsland gewonnen waren. Daar kwam nog bij, dat de 
socialistische partijen hopeloos verdeeld waren en daardoor een ge
vaar voor de eenheid der vakverenigingen werden. Nadat de marxist 
JULES GUESDE in i88o de basis had gelegd voor de eerste Franse 
socialistische partij, de Parti Ouvrier, begon een lange reeks van 
interne conflicten en afscheidingen binnen het Franse socialisme. Na 
twee jaren waren er al vijf socialistische partijen. ledere socialistische 
groep trachtte in de tachtiger en negentiger jaren de steun van de 
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vakverenigingen te verwerven voor het ene ware socialisme. Vak
verenigingen verbonden zich met partijen; hun leden, die een ander 
socialisme aanhingen, scheidden zich af; nieuwe vakverenigingen wer
den gevormd op grond van het behoren tot of het niet willen behoren 
tot een bepaalde partij ; stakingen mislukten als gevolg van politieke 
scheidslijnen binnen de vakverenigingen1^ _ 

Aan de weigering van de Franse vakverenigingen een vaste vorm 
van samenwerking met de socialistische partijen te vestigen lag de 
vrees ten grondslag, dat met het socialisme ook haar verdeeldheden 
binnen de vakverenigingen zouden worden gehaald. Weer dieper lag 
een groot en instinctief wantrouwen jegens de staat en de parlemen
taire regeringsvorm, waarvan tenslotte ook de socialistische partijen 
deel uitmaakten. Dit wantrouwen, dat moet worden gezien in de 
context van het negentiende eeuwse Frankrijk, maakte de vakvereni
gingen rijp voor de syndicalistische denkbeelden over de klassenstrijd 
als de dominerende karaktertrek van het economisch leven en de 
sociale ontwikkeling; en voor het anti-parlementarisme, het geloof 
in de 'directe actie' en de algemene werkstaking. De staat en de 
regering waren in de syndicalistische conceptie niets meer dan instru
menten in de handen der heersende klasse: de ondernemers. Pessi
mistischer nog dan het marxisme, dacht het syndicalisme er zelfs niet 
aan deze staat te veroveren ; het wilde de staat slechts wegvagen in de 
Sociale Revolutie en er een samenleving voor in de plaats stellen, 
bestaande uit gedecentraliseerde vrije werkplaatsen, op locaal niveau 
gecoördineerd door de Bourses du Travail en op nationaal niveau door 
de Confédération Générale du Travail1*3. 

Op het congres van vakverenigingen te Limoges in 189^ werd 
besloten tot de oprichting van de Confédération Générale du Travail 
(с.G.т.), bestaande enerzijds uit nationale federaties van de verschil
lende industrieën, anderzijds uit unies van deze federaties op regionaal 
(i.e. departementaal) niveau. De leden van de e.G.т. verwierpen op 
het congres van Amiens in October 1906 met grote meerderheid van 
stemmen de voorgestelde vaste samenwerking met de socialistische 
partij1*4. Vervolgens namen zij een resolutie aan, het zgn. Charte 
d'Amiens, dat aan de Franse vakbeweging haar specifieke gezicht heeft 
gegeven. Zij hield de definitieve afwijzing in van een ontwikkeling 
langs de weg van het recht. Als middel om de emancipatie van de 
arbeidende klasse naderbij te brengen verliet men zich op de 'action 
directe', de directe druk op Overheid en ondernemers uitgeoefend. 
Zij zou tenslotte culmineren in de Algemene Werkstaking, die de 
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Sociale Revolutie zou zijn. Als consequentie werd de samenwerking 
met de Overheid, de ondernemers en de politieke partijen — ook de 
socialistische — uitgesloten. 

De integrale tekst van het Charte d'Amiens luidde als volgt: 

"La c.G.T. groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients 
de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. 

Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de 
classe qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre toutes 
les formes d'exploitation et d'oppression, tant matérielles que morales, mises en 
œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. 

Il précise, par les points suivants, cette affirmation théorique: dans l 'œuvre 
revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts 
ouvriers, l'accroissement du mieux être des travailleurs, par la réalisation d'améliora
tions immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l'augmentation des 
salaires, etc. Mais cette besogne n'est qu'un côté de l'œuvre de syndicalisme; il 
prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation 
capitaliste; il préconise comme moyen d'action la grève générale, et il considère 
que le syndicat, aujourd' hui groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupe 
de production et de répartition, base de réorganisation sociale. 

Le Congrès déclare que cette double besogne quotidienne et d'avenir découle de 
la situation des salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait à tous les travailleurs, 
quelles que soient leurs opinions ou leurs tendances politiques ou philosophiques, un 
devoir d'appartenir au groupement essentiel qu'est le syndicat. Comme conséquence, 
en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l'entière liberté pour le syndiqué 
de participer en dehors du groupement corporatif, à toutes formes de lutte corres
pondant à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander, en 
réciprocité de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu'il professe au dehors. 
En ce qui concerne les organisations, le Congrès déclare qu'afin que le syndicalisme 
atteigne son maximum d'effet, l'action économique doit s'exercer directement 
contre le patronat, les organismes confédérés n'ayant pas, en tant que groupements 
syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes, qui, en dehors et à côté, peuvent 
poursuivre, en toute liberté, la transformation sociale." (G. Lefranc: Le syndicalisme 
en France, Paris, 19J9, pp. 36-37). 

Het revolutionaire Syndicalisme is nooit geheel representatief geweest 
voor de Franse vakbeweging. Het was het geloof van een kleine meer
derheid binnen de c.G.T. Deze organisatie telde in 1914 minder dan 
600.000 leden, op een totaal van 1.026.000 georganiseerde arbei-
dersHs. De elementen in de Franse vakbeweging, die collectieve 
loononderhandelingen, arbeidswetgeving en samenwerking met de 
socialistische partij voorstonden, domineerden in de textielindustrie, 
de drukkerijen, de spoorwegen en de mijnen. Vooral in Noord-
Frankrijk keken de vakverenigingen naar België, waar nauwe betrek-
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kingen bestonden tussen de socialistische partij, de vakverenigingen 
en de coöperaties. De guesdistische vakverenigingen van Noord-
Frankrijk werden ook geïnspireerd door het voorbeeld van Engeland, 
waar de leiders der trade unions groter waardering kregen voor 
politieke activiteit toen zij bemerkten, dat het steeds moeilijker werd 
om met zuivere vakverenigingsactie de toenemende kracht van de 
werkgeversorganisaties te trotseren1·*6. 

De revolutionairen beheersten echter grotendeels de nationale 
diensten van de e.G.т. Van hieruit verkondigden zij hun revolutionair-
syndicalistische doctrine. Zij deelden bovendien in het prestige, dat 
de revolutie bij de Franse arbeidersbevolking genoot. De hele Franse 
geschiedenis sedert honderd jaar scheen te suggereren, dat de revolu
tie de normale weg was voor het tot stand brengen van politieke en 
sociale hervormingen1·*7. De revolutieverwachting paste overigens bij 
zwakke vakverenigingen: deze waren in feite geen partij voor de 
werkgevers en de Overheid en dit werkte extremiserend op hun 
houding en optreden. De numerieke zwakheid van de Franse vak
verenigingen maakte het aantrekkelijk te geloven in de doelmatigheid 
van het optreden ener 'minorité agissante', een minderheid uit de 
arbeidersbevolking, welke door haar moed en haar luciditeit de grote 
massa zou meeslepen: "Puisque ce sont les minorités agissantes qui 
ont fait, qui font et qui feront l'histoire, le syndicalisme, mouvement 
de minorité, est supérieur en efficacité au suffrage universel paralysé 
par les masses auxquelles il prétend donner une valeur absolue. "I+8 

LORWiN spreekt echter van 'the syndicalist rationalization of weak
ness', welke correspondeerde aan die andere rationalisatie uit het 
Frankrijk van die dagen : "Aristocratic and conservative officers argued 
that in a war the disparities between French and German manpower 
and industrial strength would be more than compensated for by the 
French character, the will to fight, and the 'spirit of the offensive'. " I49 

Hoewel er in de houding tegenover de socialistische partij nauwe
lijks verandering kwam150, begon toch reeds vóór de Eerste Wereld
oorlog de revolutionair-syndicalistische politiek der gewelddadigheid 
in discredict te geraken. De syndicalistische leiders kantten zich in 
toenemende mate tegen de stellingen van de linkse extremisten. En 
na de oorlog zou LEON JOUHAUX als secretaris-generaal van de e.G.т. 
openlijk de geleidelijke ontwikkeling als de revolutie bij uitstek aan
dienen : 

"L'action révolutionnaire, elle consiste à faire entrer dans les faits, dans la réalité, le 
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maximum de réalisations qui comptent, non pas comme des réformes définitives, 
mais comme des transformations sociales... Elles valent, ces réformes, non seulement 
parce qu'elles apportent une amélioration immédiate à la situation des travailleurs, 
mais elles valent surtout parce qu'elles comportent en elles des possibilités de progrès 
social, des possibilités d'éducation, des possibilités d'élévation intellectuelle, parce 
qu'elles sont un pas en avant vers la Révolution, parce qu'elles sont une victoire sur 
les forces du passé.""1 

VI 

Evenals in Frankrijk bracht in de Duitse landen het jaar 1848 een 
gemeenschappelijke revolte van burgerij en volksklasse tegen een 
politiek bestel, dat hen onvoldoende in staat stelde zich te verweren 
tegen de economische depressici2 . Het resultaat van deze opstanden 
was bijna overal, dat representanten van de liberale bourgeoisie in de 
regeringen kwamen. Pruisische druk en militaire interventie maakten 
spoedig een einde aan de revolutie, zodat een jaar nadien de oude 
feodale kringen weer vast in het zadel zaten. Het waren vooral deze, 
van nationalisme bezielde elementen, die de stoot gaven tot de indu
strialisatie, anders dan in Engeland en Frankrijk, waar deze van de 
industriële en commerciële bourgeoisie uitging'ss. 

De industrialiserende groepen, die ook hier geen inspraak van de 
arbeiders bij de loonvorming duldden, namen niet hun toevlucht tot 
het coalitieverbod van de Franse revolutie. Zij behoefden slechts de 
bestaande wetgeving te handhaven. Van 1731 dateerde een algemeen 
stakingsverbod in het kader van de rijksgildenregeling, dat via de 
wetgeving van de verschillende 'Länder' geleidelijk werd geëerbie
digd. In de Pruisische arbeidswet van 1845 en in de Pruisische alge
mene mijnwet van 186^ werd het coalitieverbod herhaald. Staking, 
uitsluiting en de opstelling van zwarte lijsten waren algemeen ver-
boden's*. 

De Duitse bourgeoisie was niet in staat in dezelfde mate haar stem
pel te drukken op het economische en politieke bestel als in Engeland 
en Frankrijk het geval was geweest. De doctrine van het laisser-faire 
had in Duitsland minder de kans geaccepteerd te worden. Er was een 
vast geloof in de unificerende taak van de staat ; daarnaast was er de 
politieke wenselijkheid der Duitse eenheid : "The notion of separate 
political and economie orders in society, operating under the guidance 
of essentially different principles, not only ran counter to the general 
tendency of German philosophical and juristic thought, but also 
offended against the deep-seated desire for national unity, which was 
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felt to require social as well as political unification."1 ss Hier stuiten 
wij op de factoren, die beslissend zijn geweest voor de vorm, die de 
Duitse arbeidersbeweging uiteindelijk heeft aangenomen. Bij haar 
streven de klasse der loonarbeiders te doen erkennen als structuur-
factor van het economische en politieke bestel onderging zij in be
slissende mate de invloed van de Duitse denkbeelden met betrekking 
tot de rol van de staat in het economische en politieke leven en van de 
omstandigheid, dat de opkomst der arbeidersbeweging plaats vond in 
een tijd, waarin de politieke eenheid in het verschiet kwam. 

Deze twee motieven waren in de periode 18^0-1873, waarin de 
grondslagen voor Duitsland's economische en politieke opgang werden 
gelegd, ten nauwste met elkaar verweven. Het streven naar een krach
tige industriële staat en het streven naar nationale eenheid, beide von
den zij hun oorsprong in Pruisen en hun meest energieke bevorderaars 
in de kringen der autocratische en paternalistisch denkende groot
grondbezitters. Welnu, deze mensen waren voorstanders van wat 
COLE een 'feodaal socialisme' noemt's6. Dit had als intellectuele 
achtergrond de denkbeelden van een reeks filosofen en economisten 
als HEGEL, FICHTE, RODBERTUS-JAGETZOW, MARLO, ROSCHER, BREN
TANO, e.a. over de plaats, welke de staat in de ontwikkeling van het 
economische leven diende in te nemen«?. 

FICHTE had in het begin van de 19e eeuw, als onderdeel van een 
algemene leer over de functionele organisatie der maatschappij als een 
geïntegreerd systeem, een sociale theorie uitgewerkt, waarin aan de 
staat een grote plaats werd ingeruimd bij de ontwikkeling van het 
economisch leven, HEGEL had, evenals FICHTE, een scherp onderscheid 
gemaakt tussen staat en maatschappij. Het was volgens hem de taak 
van de staat de maatschappij te ordenen en haar een hogere realiteit 
te geven. Economische wetten, zo stelde hij, waren van nul en gener 
waarde, indien zij ingingen tegen de behoeften van het geheel, dat 
door de staat werd vertegenwoordigd. Aldus was én de leer van 
HEGEL én die van FICHTE fundamenteel in strijd met het economische 
individualisme van de liberale bourgeoisie, welke tegenover de auto
cratische staat het principe van het laisser-faire stelde. 

Naast de protagonisten van een 'feodaal socialisme' stonden econo
misten als RODBERTUS-JAGETZOW en MARLO, voorstanders van een 
constitutionele monarchie, die het zowel met de grootgrondbezitters 
als met de bourgeoisie oneens waren. Zij propageerden aanpassing van 
de sociale instituties aan de veranderde productieverhoudingen, opdat 
stabiliteit in de levensomstandigheden der arbeidersbevolking zou zijn 
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gewaarborgd, RODBERTUS-JAGETZOW beplei t te me t name een vorm 
van beloning, waarbij de arbeiders deel zouden hebben aan de toe
nemende productivi tei t van de arbeid. Dit zou, zo meende hij, een 
einde maken aan de economische crises, die onts tonden als gevolg 
van de beperk te koopkracht der arbeidersbevolking. 

In de vijftiger jaren opende WILHELM ROSCHER, de grondlegger van 
de Historische School in de economie, de aanval op de theorieën van 
de Klassieken. In 1841 reeds had FRIEDRICH LIST gesteld, dat he t de 
functie van de staat was de economische ontwikkeling te leiden, opdat 
ieder land zo volledig mogelijk gebruik zou maken van zijn hulp
bronnen en de welvaart zo hoog mogelijk zou worden opgevoerd. 
ROSCHER en zijn volgelingen (HILDEBRAND en KNIES), werden opge

volgd door de zgn. 'Katheder Socialisten', een jongere generatie van 
economisten als SCHMOLLER, HELD, B R E N T A N O , ENGEL, W A G N E R , e.a., 

die zich in 1872 op een congres te Eisenach uitspraken voor een soort 
van staats-socialisme, dat zich evenwel distancieerde van de Sociaal-
Democrat ie . Deze was, zo zei SCHMOLLER, het gevolg van de zonden 
van het moderne liberalisme. In de tachtiger jaren schaarden zij zich 
aan de zijde van BISMARCK in de kwesties van de verplichte sociale 
verzekeringswetgeving en de protectionist ische handelspoli t iek 's8 . 

Naast deze ideële factor deed een poli t ieke factor zijn invloed gel
den in de tijd, dat de Duitse arbeidersbeweging ontstond, BISMARCK 
beschouwde de individualistische laisser-faire houding van de bourge
oisie en de revol te , welke deze bij de arbeiders opwekte , als een be
dreiging voor zijn grote doelstelling: de Duitse eenheid. O m dit 
gevaar te bezweren hield hij de bourgeoisie buiten de regering, hief 
hij he t coalitieverbod op en bevorderde hij krachtig de arbeidswet
geving1 5 9 ; om te voorkomen, dat de arbeidersbeweging gemene zaak 
zou maken me t de bourgeoisie tegen de bevoorrechte aristocratische 
groepen, wees hij de burgerlijke eis van een beperk t kiesrecht en 
regeringsverantwoordelijkheid af. Hij accepteerde in 1 867 he t alge
meen mannenkiesrecht voor het par lement van de Noorddui tse Bond 
en in 1871 voor de Rijksdag van het keizerrijk. Hij kon zich dit ver
oorloven, omdat hij wel wist, dat er geen arbeidersstaat zou ontstaan 
in een nog overwegend agrarisch land, waar bovendien de macht van 
de gekozen kamer beperkt was door een senaat, welke op geheel 
andere basis gekozen werd , en door een ui tvoerende macht , welke 
geen verantwoording verschuldigd was aan de Volkskammer 1 6 0 . 

He t zijn deze feiten, die de verklaring geven voor de eigen gestalte 

52 



van de Duitse arbeidersbeweging. In plaats van een bourgeois-staat, 
die de economische uitbuit ing van de arbeidersklasse in haar wet
geving sanctioneerde, was de Duitse staat veel m e e r een verheven en 
paternalistische arbi ter . Van deze staatsidee heeft de Duitse arbeiders
beweging zich, alle latere adhesie aan de pessimistische marxistische 
visie op de staat ten spijt, nooi t geheel kunnen losmaken, zelfs niet in 
de tijd van de repressie door BISMARCK. Zij was er steeds diep in haar 
binnenste van overtuigd, dat de staat door het algemeen kiesrecht 
toegankelijk kon worden gemaakt voor de lagere volksklassen en dat 
een s t room van wettelijke maatregelen in he t belang van die klasse he t 
gevolg zou zijn. BISMARCK'S ingrijpende sociale verzekeringswetgeving 
en he t algemeen kiesrecht voor mannen vormden de bewijzen voor de 
gerechtvaardigdheid van dit ver t rouwen. To t 1878 bleef dit ver
t rouwen in de staat gehandhaafd. De arbeidersbeweging hield he t oog 
nagenoeg geheel gericht op de verovering van de polit ieke macht via 
het parlementaire spel en he t algemeen kiesrecht. De grote voor
stander van deze polit iek was LASSALLE, die in 1863 de eerste socialis
tische partij in Duitsland opr ich t t e : de 'Allgemeiner Deutscher Ar
bei tervere in ' . 

FERDINAND LASSALLE, die in i82£ werd geboren in Breslau als zoon 
van een welgestelde Silezische jood, is gedurende kor te tijd de onbe
twiste leider geweest van de Duitse arbeidersbeweging. To t aan zijn 
vroegtijdige dood in 1864 bleef hij een Hegeliaans idealist1 6 1 . Zijn 
denkbeelden over de oplossing van het arbeidersvraagstuk pasten 
geheel in het intellectuele klimaat van he t negentiende eeuwse Duits
land. Met RODBERTUS-JAGETZOW was hij van mening, dat alleen over
heidsingrijpen de lonen der arbeiders boven het bestaansminimum zou 
kunnen doen stijgen en dat bij afwezigheid daarvan me t name de 
activiteiten der vakverenigingen gedoemd waren vruchteloos te blij
ven. In tegenstelling echter me t RODBERTUS-JAGETZOW en me t al 
diegenen, die alle heil verwacht ten van de interventie door een 
paternalistische Overheid , was het LASSALLE'S centrale polit ieke idee, 
dat de arbeidersklasse eerst zelf middels het algemeen kiesrecht de 
staat moest veroveren: "Without universal suffrage nothing, he 
thought , o r at any rate nothing of substance, could be done to improve 
the economic position of the workers . " 1 6 2 In LASSALLE'S schema was 
er voor de vakverenigingen geen plaats. Binnen een kapitalistische 
economie , zo stelde hij, heerst een ijzeren wet , welke he t loon ver
hinder t boven het bestaansminimum te stijgen. De activiteiten der 
vakverenigingen zouden hier geen verandering in kunnen brengen. 
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Dat na zijn dood zijn opvolger VON SCHWEITZER in 1868 toch een 
congres ter oprichting van vakverenigingen organiseerde, was waar
schijnlijk het gevolg van de verwachting, dat zij toch zouden ontstaan 
en de vrees, dat zijn marxistische concurrenten hem hierin voor 
zouden zijn. Hij stuitte hierbij overigens op felle tegenstand binnen 
de beweging. In ieder geval waren de vakverenigingen voor hem niet 
meer dan 'ein Hebel, der politischen Bewegung einen desto stärkeren 
Nachdruck zu geben; er betrachtete sie gewissermassen als Festung, 
hinter deren Wällen neue Rekruten einexerziert werden und im 
Notfalle auch die kämpfenden Heersäulen des Proletariats eine Zu
flucht finden könnten'.163 

Naast LASSALLE'S nationaal-duitse socialistische partij werd in 1869 
de marxistische 'Sozialdemokratische Arbeiterpartei' van BEBEL en 
LIEBKNECHT opgericht. Deze stond anders tegenover de staat, het 
parlementarisme en de vakverenigingen; zij volgde hierin de gedach-
tengang van MARX16·*. Deze zag de staat als een instrument ter onder
drukking in de handen der heersende klasse. Dit karakter van de staat 
was volgens hem essentieel en derhalve niet vatbaar voor verandering 
tengevolge van de uitbreiding van het kiesrecht en de parlementaire 
activiteiten van arbeidersafgevaardigden. De Hegeliaan LASSALLE echter 
beschouwde de staat als een institutie ter uitdrukking van de wil des 
volks, weliswaar tijdelijk geperverteerd in dit opzicht, maar door het 
algemeen kiesrecht weer op het rechte pad te brengen. Ook met 
betrekking tot het vakverenigingswezen weken de marxistische denk
beelden van de lassalleaanse af. MARX en ENGELS geloofden — en dit 
was niet geheel in overeenstemming met de Verelendungstheorie — 
dat de vakverenigingen ook binnen het kapitalistische systeem sub
stantiële verbeteringen voor de arbeiders konden verkrijgen. Zij 
konden dit in het licht van hun Engelse ervaringen ook moeilijk 
ontkennen. Voor de volledige emancipatie der arbeidersklasse zou 
echter de sociale revolutie noodzakelijk zijn. Zij zagen voor de vak
verenigingen een dubbele taak liggen. Op de eerste plaats was deze 
gelegen in het bereiken van directe materiële verbeteringen voor de 
arbeiders binnen het kapitalistische systeem. Op de tweede plaats 
echter hadden zij een belangrijke organisatorische functie in de 
klassenstrijd, en deze kant van de vakverenigingen was voor MARX en 
ENGELS de belangwekkendste: "Auf der anderen Seite haben die 
Gewerbevereine, unbewusst, Schwerpunkte der Organisation für die 
Arbeiterklasse gebildet . . . so sind sie in ihrer zweiten Kapazität noch 
weit wichtiger als organisierte Beförderungsmittel der Aufhebung des 
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Systems der Lohnarbeit und Kapitalherrschaft selbst."1 6 5 Deze voor
keur voor he t poli t ieke aspect van de vakverenigingen en een zeker 
gebrek aan waardering voor hun economische functie leidden to t de 
feitelijke subordinering aan de partij . Tot in de negentiger jaren had 
de Sociaal-Democratische Partij de onbetwiste leiding in de Duitse 
arbeidersbeweging van BEBEL en LIEBKNECHT. 

LASSALLE'S vroegtijdige dood beroofde zijn beweging van haar leider 
en opende de weg voor het marxistische socialisme van BEBEL en 
LIEBKNECHT. In 187J volgde de fusie tussen de beide bewegingen, en 
de nieuwe partij nam de naam aan van 'Deutsche Sozialdemokratie ' . 
Haar Programma van Gotha was echter nog in sterke mate lassalleaans-
nationaalduits gekleurd. Ondanks felle cri t iek van MARX werden de 
drie hoofdpunten van LASSALLE'S theorie hierin opgenomen : de theor ie 
van de ijzeren loonwet , volgens welke het loon van de arbeider in een 
kapitalistische economie steeds tot he t voor he t levensonderhoud 
noodzakelijke zou beperk t blijven; de oprichting met staatshulp van 
product iecoöperat ies , die de macht van het kapitaal moesten breken 
en de komst van het socialisme bespoedigen ; en het ver t rouwen in een 
diepingrijpende staatsbemoeiing1 6 6 . 

De doorbraak in marxistische richting werd tenslotte veroorzaakt 
door de repressieve maatregelen van BISMARCK tegen de Sociaal-
Democrat ie . Door de voltooiing van de Duitse eenheid kwam BIS
MARCK sterker te staan tegenover de snel in omvang toenemende 
arbeidersbeweging, die er geen geheim van maakte, dat de vestiging 
van een socialistische staat haar doelstelling was en bleef. Na de 
opstand van de Parijse Commune , welke algemeen werd beschouwd 
als te zijn georganiseerd door de Socialistische Internationale, keerde 
hij zich tegen de Socialistische Partij. De Socialistenwet van 1878 
(Ausnahmegesetz) verbood de vorming of voortzett ing van organisa
ties, welke streefden naar de omverwerping van de bestaande staat of 
het maatschappelijk bestel door het propageren van socialisme, sociaal
democrat ie of communisme. Dit impliceerde de ontbinding van de 
Sociaal-Democratische Partij en alle socialistische organisaties. De 
socialistische parlementsleden konden echter wel individueel deel
nemen aan de verkiezingen en zij behaalden zelfs grote electorale 
successen1 6 7 . 

Een gevolg van BISMARCK'S repressieve maatregelen was, dat binnen 
de eenheidspartij van 187$ de tegenstanders van LASSALLE'S denkbeel
den de overhand kregen. De vijandige houding, welke de IJzeren 
Kanselier en zijn regering tegenover de Sociaal-Democratie aannamen, 

SS 



maakte een einde aan de kansen voor de lassalleaanse politiek van 
samenwerking met de staat tegen de bourgeoisie168. De onderdruk
king dreef de Duitse arbeidersbeweging min of meer tegen wil en 
dank in de armen van het Marxisme. Toen de Socialistenwet in 1890 
werd opgeheven, liet de beweging het compromis van Gotha vallen 
en accepteerde zij met het Programma van Erfurt het Marxisme en de 
klassenstrijd ; maar dit was een reactie, welke niet duurzaam kon zijn, 
gericht als zij was tegen een situatie, welke niet meer bestond, COLE 

zegt dan ook terecht: "In effect, the German party accepted in 1891 
the Marxism it had refused to swallow whole in 1875·, not so much 
because Marx and Engels had convinced it as because Bismarck had: 
and when Bismarck's heavy hand was removed it soon began to change 
its mind."16 ' De Erfurter denkbeelden waren volkomen in strijd met 
de Duitse traditie. Zelfs in het Programma van Erfurt kroop het 
Duitse bloed waar het niet gaan kon en dit manifesteerde zich met 
name in een onmarxistisch vertrouwen in de staat, dat wel heel scherp 
afstak tegen de ideeën, welke te zelfder tijd in Frankrijk in dit opzicht 
leefden: "In 1891 its leaders congratulated themselves on having 
expunged the Lassallian phrases from their new programme. They 
had indeed got rid of the phrases, but not of the underlying ideas. 
The State, as it appeared in the Erfurt Programme, was given all, and 
more than all, the attributes to which Marx had taken violent objec
tion in the Gotha Programme of 1875. And Kautsky, the official 
interpreter of the Erfurt Programme, went much further still, and 
produced what was essentially a textbook of State Socialist doctrine.170 

Men kan dan ook zeggen, dat ondanks alle marxistische fraseologie 
de Sociaal-Democratische Partij in de negentiger jaren voor de vesti
ging van het socialisme langs parlementaire weg gewonnen was. Ook 
ENGELS stond volledig achter deze methode: "Die Ironie der Welt
geschichte stellt alles auf den Kopf. Wir, die 'Revolutionäre', die 
'Umstürzler', wir gedeihen weit besser bei den gesetzlichen Mitteln 
als bei den ungesetzlichen und dem Umsturz. "^ 1 Zijn grote geschil 
met de Opportunistische' leiders der Sociaal-Democratie was echter, 
dat zij een 'um jeden Preis friedliche und Gewaltanwendung ver
werfende Taktik' aanhingen, en de gewelddadige revolutie zelfs niet 
meer in overweging wilden nemen. Hij wees echter op het gevaar, dat 
een ontijdige revolutie de tegenstanders de gelegenheid zou kunnen 
geven de arbeidersbeweging te liquideren, zoals in 1871 in Parijs was 
gebeurd. Bovendien erkende ook hij impliciet de juistheid van het 
standpunt der sociaal-democratische leiders, dat het noodzakelijk was 
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de socialistische idealen ingang te doen vinden bij boeren en kleine 
burgeri j , die niet geïnteresseerd waren bij de wereldrevolut ie van het 
proletariaat, maar mogelijk bereid waren hun stem te geven aan een 
partij , welke zich beijverde om langs parlementaire weg verbetering 
in hun situatie te brengen172, 

In de negentiger jaren distancieerde de Duitse arbeidersbeweging 
zich verder van de haar wezensvreemde marxistische denkwijze. 
Binnen de Sociaal-Democratie barstte de strijd los tussen de zuivere 
marxisten en degenen, die een herziening van de voornaamste leer
stellingenvan MARX eisten, de Revisionisten, wier voorman BERNSTEIN 
was. Deze had in Engeland, waarheen hij voor BISMARCK'S maatregelen 
was gevlucht, niet meer de vroegkapitalistische omstandigheden aan
getroffen, die het basismateriaal voor de theorieën van MARX en 
ENGELS hadden opgeleverd 1 7 3 . Hij verwierp de ineenstort ingstheorie, 
de crisissentheorie, de verpauperingstheorie, de theorie van het in
dustriële reserveleger en de accumulatie- en concent ra t ie theor ie ; 
zelfs viel hij in 'Die Voraussetzungen des Sozialismus' tenslot te de 
materialistische geschiedenisbeschouwing en de waardeleer aan17*. 
BERNSTEIN en vele andere sociaal-democraten geloofden, dat men 
onder democrat ische verhoudingen langzaam naar het socialisme zou 
kunnen toegroeien. Daarom was voor hem de democrat ie tegelijker
tijd middel en doel : Zij moest de proletarische klassenstrijd mogelijk 
maken, maar was op zichzelf reeds de wenselijke vorm van de samen-
l e v i n g 1 " . Met he t Revisionisme werd in feite de geest van LASSALLE 
weer vaardig over de Sociaal-Democratische Partij . 

Het Revisionisme was niet alleen een correct ie van de marxistische 
visie op staat en parlementaire democratie ; het was evenzeer een 
correct ie van zowel de marxistische als de lassalleaanse houding 
tegenover de vakverenigingen. In BERNSTEINS denken namen de vak
verenigingen een belangrijke plaats in als de organisaties, wier taak 
he t was de levensstandaard van de arbeiders te verhogen1 ^6. Hij er
kende h iermede de eigen waarde van de vakvereniging als de verdedig
ster van de arbeiders in de contractuele situatie, niet onderworpen 
aan een polit ieke partij , wier richtlijnen zij had op te volgen. 

Het was een Revisionist, CARL LEGIEN, die in de negentiger jaren 
aan het hoofd kwam te staan van het overkoepelend orgaan der Duitse 
vakverenigingen: "Die Generalkommission der Gewerkschaften 
Deutschlands". De hoogconjunctuur van het midden der negentiger 
jaren deed het ledental en de kracht van de vakverenigingen zozeer 
toenemen, dat zij de bevoogding van de partij van zich konden af
schudden1 77, 
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H O O F D S T U K II 

Stakingen tegen de Overheid I 

DE R E V O L U T I O N A I R E EN DE 

REFORMISTISCHE ALGEMENE W E R K S T A K I N G 

Tegen 18 jo bereikte Engeland en tegen 191 o bereikten Frankrijk en 
Duitsland in hun economische ontwikkeling het 'stadium van volle 
wasdom'1. Naarmate de samenleving dit stadium naderde, verplaatste 
haar aandacht zich van productieproblemen naar consumptieproble
men ; verschillende sociale collectiviteiten en stromingen stelden met 
meer of minder nadruk hun eisen met betrekking tot de verdeling van 
de beschikbare middelen, ROSTOW onderscheidt drie hoofddoelen, 
die in zekere zin strijd voerden om de beschikbare middelen en om 
politieke steun : het nationale streven naar invloed en macht in het 
buitenland door meer middelen ter beschikking te stellen voor mili
taire doeleinden en buitenlandse politiek; de vorming van een wel
vaartsstaat, hetgeen het gebruik van de macht van de staat inhoudt 
teneinde menselijke en sociale doeleinden te verwezenlijken, alsmede 
een progressief belastingstelsel om tot een herverdeling van inkomen 
te geraken; en het uitbreiden van de consumptie naast en boven de 
bevrediging van de eerste levensbehoeften, aanvankelijk alleen voor 
wat betreft beter voedsel, betere kleding en betere huizen, later ook 
op het gebied van de massaconsumptie van duurzame gebruiksgoederen 
en de dienstenverlening2. 

Belangrijke sociaal-juridische en politieke structuurveranderingen 
vonden in de decenniën voorafgaande aan de Eerste Wereldoorlog 
plaats. De vakverenigingen kregen een legaal bestaan, alsmede een 
zeker recht van werkstaking ; een deel van de arbeidersbevolking werd 
kiesgerechtigd en socialistische en andere arbeiderspartijen behartig-
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den reeds de arbeidersbelangen in de parlementen; de Overheid 
bemoeide zich in toenemende mate met industriële geschillen en de 
Wetgever bracht substantiële verbeteringen met betrekking tot lonen 
en arbeidsvoorwaarden tot stand. 

Deze ontwikkeling werd uiteindelijk mogelijk gemaakt door de 
voortschrijdende economische groei. Waar conjuncturele of struc
turele omstandigheden de groei vertraagden, stagneerde ook het 
proces der institutionalisering; hierdoor laaiden de sociale antago-
nismen weer op. Vanuit de vakbeweging ontstond het denkbeeld om 
middels een uitgebreide werkstaking de vastgelopen betrekkingen 
tussen kapitaal en arbeid te forceren. Gezien de in die tijd heersende 
opvattingen omtrent een a-priori identiteit van economische en poli
tieke macht impliceerde dit noodzakelijk, dat men een definitieve 
verandering van de status quo in alle sectoren van het maatschappelijk 
leven — met name ook in de politiek — beoogde. Centraal stond in de 
plannen der voorstanders van de revolutionaire algemene werkstaking 
dan ook om door het stilleggen van industrie, handel en verkeer het 
maatschappelijk leven te ontwrichten, de heersende klasse van haar 
macht te beroven en tot een fundamenteel ander maatschappelijk 
bestel te geraken. 

Waar tijdelijke (conjuncturele) storingen de bron van de moeilijk
heden vormden, was aan deze revolutionaire ideologieën slechts een 
kortstondig leven beschoren; dit was het geval in Engeland tussen 
1820 en 1840 en in de periode 1890-1914. Waar de moeilijkheden 
meer van structurele aard waren — en dit was in Frankrijk het geval — 
bleven deze voorstellingen nog lange tijd zelfs na de Eerste Wereld
oorlog hun invloed uitoefenen. Waar de spanningen opgeroepen door 
conjuncturele terugslag, door de sociale politiek van de Overheid 
werden geneutraliseerd, was de invloed van deze denkbeelden mini
maal. Daar — in Duitsland n.l. — ontstond daarentegen het denkbeeld 
van de reformistische politieke staking als antwoord op de pogingen 
van reactionaire zijde om de sociaal-juridische en politieke ontwikke
ling weer ongedaan te maken. 

Geen van beide denkbeelden waren overigens nieuw. BERNSTEIN wijst 
reeds op de 'secessio plebis in montem sacrum', waarmede de ple
bejers in het jaar 494 v. Chr. te Rome de patriciërs tot politieke 
concessies dwongen3, VAN DER VEN signaleert werkstakingen met 
politieke doeleinden in de 13e en 14e eeuw in Italië, Zuid-Frankrijk 
en de Zuidelijke Nederlanden : "De stakingen in deze tijd hebben niet 
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zelden een politieke tint; ze zijn te beschouwen, althans in de Zuide
lijke Nederlanden, als een aspect van de democratische revolte der 
ambachtsgilden tegen het stedelijk patriciaat. In Italië en Zuid-Frank
rijk, waar een revolutionaire beweging het vroegst aan de dag t reed t . . . 
is zij zelfs een zuiver politieke aangelegenheid, gericht als ze is tegen 
de feodale heren, tegen welke de ambachtslieden zich met de rijke 
burgerij en soms met de geestelijkheid verbonden"·*. JAURÈS vermeldt 
hoe MIRABEAU in 1789 in de Nationale Conventie de maatschappelijk 
bevoorrechten waarschuwend toeriep : "Prenez garde. N'irritez pas 
ce peuple qui produit tout, et qui pour être formidable n'aurait qu'à 
être immobile, "s De Duitse anarchist MAX STIRNF.R schreef in 1844: 
"Die Arbeiter haben die ungeheuerste Macht in den Händen, und 
wenn sie ihrer einmal recht inne würden und sie gebrauchten, so 
widerstände ihnen nichts : sie dürften nur die Arbeit einstellen und 
das Gearbeitete als das Ihrige ansehen und geniessen. Dies ist der Sinn 
der hie und da auftauchenden Arbeiterunruhen."6 Niet lang daarna, 
op 3 december 1851, riep de Franse journalist EMILE DE GIRARDIN 

alle burgers op om LOUIS NAPOLEON'S staatsgreep tot mislukking te 
doemen door het opschorten van elke vorm van economische activi
teit: "Faisons le vide autour de lui. Proclamons la grève universelle. 
Que le marchand cesse de vendre, que le consommateur cesse 
d'acheter, que l'ouvrier cesse de travailler, que le boucher cesse de 
tuer, que le boulanger cesse de cuire, que tout chôme, jusqu'à 
l'Imprimerie nationale, que Louis-Bonaparte ne trouve pas un com
positeur pour composer le Moniteur, pas un pressier pour le tirer, 
pas un colleur pour l'afficher. L'isolement, la solitude, le vide autour 
de cet homme. . . Rien qu'en croisant les bras autour de lui, on le 
fera tomber . . . Organisons la grève universelle."7 Vanaf 1864 werd 
de algemene werkstaking het voorwerp van heftige discussies binnen 
de Ferste Internationale, waarin de Fransen tot de weinige voorstan
ders behoorden8. En op verzoek van de Duitse sociaal-democraat 
KAUTSKY maakte de Nederlandse socialiste HENRIETTE ROLAND-HOLST 

er zelfs een uitgebreide studie van, welke zij publiceerde onder de 
titel: "Generalstreik und Sozialdemokratie".« 

De oudste bekende poging in de moderne tijd om in Engeland een 
staking tegen de Overheid te organiseren dateert van 1820. In een 
proclamatie riepen de arbeiders van Glasgow op de eerste april van 
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dat jaar hun klassegenoten op to t een massaal neerleggen van het werk 
in Engeland, Schotland en Ierland, totdat er een poli t ieke omwentel ing 
zou hebben plaats gevonden1 0 : 

"Address to die Inhabitants of Great Britain and Ireland... In the present state of 
affairs, and during the continuation of so momentous a struggle, we earnestly request 
of all to desist from their labour from and after this day, the First of April; and attend 
wholly to the recovery of their Rights, and consider it as the duty of every man not to 
recommence until he is in possession of those Rights which distinguish the Freeman 
from the Slave : That of giving consent to the laws by which he is governed 
By order of the Committee of Organisation, for forming a Provisional Government. 

Glasgow, ist April, 1820." 

Nadat wevers van Glasgow op de eerste april het werk hadden neer
gelegd, enige dagen later gevolgd door mijnwerkers , katoenspinners 
en metaalbewerkers , verliep de staking echter al spoedig1 1 . 

Plannen om via stakingen tot een ander maatschappelijk bestel te 
geraken werden verder gesmeed in de per iode 1830-1842. In het 
begin van de dertiger jaren ging er een aanzienlijke invloed uit van 
ROBERT O W E N ' S socialisme. Hij was voor inperking van de volledige 

vrije concurrent ie , voor fabriekswetgeving, collectieve loononder
handelingen en min imumlonen 1 2 , O W E N koesterde naast deze practi-
sche echter ook uitgesproken utopistische denkbeelden, zoals de op
richting van gemeenschappen van 2000 tot 3000 mensen, die voor 
gemeenschappelijke rekening landbouw en industrie zouden bedrijven, 
om aldus te ontkomen aan de kapitalistische uitbuit ing. Zij zouden 
gelijke rechten en gelijke opvoeding g e n i e t e n ^ , O W E N deed een 
beroep op de plaatselijke armbesturen om hem te helpen bij de op
richting van zijn 'Villages of Co-operat ion'1*. Hij was geen uitge
sproken revolutionair, maar wel placht hij bij tijd en wijle toespelingen 
te maken op de ophanden zijnde Dag des Oordeels der bestaande 
maatschappijordening^. 

Minder gereserveerd was in dit opzicht WILLIAM B E N B O W , die de 

uitvoering van O W E N ' S denkbeelden middels de algemene werkstaking 
beoogde. De arbeiders zouden het werk neerleggen gedurende een 
'sacred holiday m o n t h ' , waaraan de gehele werkende klasse zou deel
nemen . Haar 'passief verzet ' zou zonder geweld of conflicten alle 
bestaande instituties doen ineenstorten1 6 , BENBOW zette een en ander 
ui teen in het pamflet 'Grand National Holiday and Congress of the 
Product ive Classes'. Was de algemene werkstaking eenmaal een feit, 
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dan zou een congres van de arbeidende bevolking een nieuw maat
schappelijk bestel uitwerken : α . . . In our holy day we shall legislate 
for all mankind; the constitution drawn up during our holiday, shall 
place every human being on the same footing. Equal rights, equal 
liberties, equal enjoyments, equal toil, equal respect, equal share of 
production : this is the object of our holy day. . . "ч BENBOW was ook 
verwikkeld in het streven van de ' Grand National Consolidated Trades 
Union' 1 8 naar een 'general expropriatory strike' van alle werknemers 
door het gehele land, maar de vele door deze organisatie georgani
seerde stakingen werden gevolgd door evenzovele uitsluitingen en een 
volledige overwinning voor de werkgevers1 '. 

BENBOW'S denkbeelden speelden tenslotte een zekere rol bij de 
grote stakingen van ι 842. Tengevolge van het voortdurend dalen der 
lonen braken er in dat jaar grote stakingen uit in Stalybridge en 
Ashton, welke zich uiteindelijk over het gehele district uitbreidden en 
tezamen met de mijnwerkersstakingen in de Midlands en Schotland de 
grote staking van 1842 vormden. De stakers vroegen hogere lonen en 
de acht-urendag2 0. De radicalere elementen van de chartistenbewe-
ging, de voorstanders van 'fysiek geweld', gaven aan de beweging een 
politieke wending. Zij hielden de stakers voor, dat aanneming van het 
'People's Charter' noodzakelijk was voor een duurzame verbetering 
van hun toestand2 1. En zij slaagden des te gemakkelijker in hun opzet, 
toen de liberale fabrikanten op grote schaal hun fabrieken sloten in de 
hoop grootscheepse sociale onrust te verwekken en de ondermijning 
van de Tory-regering te bewerkstelligen, welke zich verzette tegen 
de opheffing der graanrechten2 2. Onder de leuzen 'a fair day's wage 
for a fair day's work' en 'the Charter the law of the land' trokken de 
arbeiders van Stalybridge naar Ashton en omliggende steden, 'gather
ing in their march willing and unwilling workers from the factories as 
they passed'. Zij dwongen de winkeliers bij te dragen in de vorm 
van geld en levensmiddelen. Er was geweldpleging, plundering en 
brandstichting; ook vloeide er bloed bij gevechten met politie en 
leger. Op het hoogtepunt van de stakingsbeweging trokken de leiders 
zich terug, bevreesd voor wat zij hadden opgeroepen. De nederlaag 
van de stakers was volledig". 

De jaren 1890-1914 vormden de tweede periode, waarin de idee 
der revolutionaire algemene werkstaking opgang maakte. Opnieuw 
verschenen de denkbeelden van de revolutionaire vakverenigingen uit 
de jaren 1830-1834, zij het, dat zij eerst in Frankrijk en de Verenigde 
Staten een zekere modernisering hadden ondergaan. Het radicalisme 
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van deze periode, het zgn, 'industrial unionism', stond onder leiding 
van том M A N N 2 4 , die een synthese beoogde tussen het syndicalisme, 
dat in Frankrijk werd gepropageerd, en dat van de Amerikaanse 
'Industrial Workers of the World'. Van Franse oorsprong was de 
nadruk op frequente stakingen, die uiteindelijk zouden culmineren in 
de algemene werkstaking, de desintegratie van de kapitalistische struc
tuur en haar vervanging door een soort industriële republiek. Ameri
kaans was het denkbeeld van bedrijfstaksgewijze, verticale organisatie 
der arbeiders, in plaats van de horizontale structuur der 'craft unions'. 
Van gemeenschappelijke herkomst was de overtuiging, dat de belangen 
van werkgevers en werknemers uiteindelijk onverzoenbaar waren2 ' . 

Van 1900 tot aan de Eerste Wereldoorlog heerste er een ware 
stakingsepidemie. Bij de spoorwegstaking van 1911 en bij de mijn
werkersstaking van 1912 - de WEBB'S spreken van 'insurrectionary 
strikes'26 — waren resp. ι ςο.000 en 1.000.000 arbeiders betrokken2?. 
Hoewel de syndicalistische denkbeelden niet door de leiders van het 
Trades Union Congress werden gesteund, was hun invloed op de 
arbeiders aanzienlijk. Vele stakingen in de mijnen, de havens, de 
bouwnijverheid, de machineindustrie en bij de spoorwegen werden 
geleid door mannen, die in de een of andere vorm van syndicalisme 
geloofden. Deze stakingen waren dikwijls gewelddadig en werden van 
de kant van de regering beantwoord met het inzetten van troepen 2 8 . 

II 

De periode 1890-1914 is getuige geweest van vele mislukte pogingen 
van de leiders der Confédération Générale du Travail om de Franse 
arbeiders tot de revolutionaire algemene werkstaking te bewegen. 
Terwijl in Engeland in dezelfde periode revolutionair getinte stakingen 
geen genade vonden in de ogen der officiële vakverenigingsleiders, 
was in Frankrijk het omgekeerde het geval29. In andere Westeuropese 
landen werden sterke, goed gedisciplineerde vakverenigingen opge
bouwd; de leiders van de C.G.T. echter besteedden een belangrijk 
gedeelte van hun tijd en energie aan het propageren van de Sociale 
Revolutie en het ageren tegen het parlementaire socialisme. Er ston
den hier twee partijen tegenover elkaar, die gedurende enige decen
niën vruchteloze pogingen aanwendden om de tegenstander tot het 
eigen standpunt - voor of tegen de algemene werkstaking - over te 
halen. De scheidslijn liep hierbij dwars door de bij de C.G.T. aange
sloten vakorganisaties heen. Tot 1905, het jaar van de socialistische 
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eenheid, was bovendien ook het socialistische kamp in deze aange
legenheid verdeeld. 

D e grote voorstander in de kringen der syndicalisten was G R I F -

FUELHES, secretaris van de e.G.т., die het officiële standpunt van de 
vakcentrale vertolkte : de algemene werkstaking zal de sociale revo
lutie zijn ; zij zal worden voorafgegaan door regionale en bedrijfstaks-
gewijze werkstakingen, die de functie van generale repeti t ies zullen 
hebben ; het proletariaat zal uiteindelijk de product iemiddelen in bezit 
nemen , die vervolgens door de vakverenigingen zullen worden ge
ëxploiteerd in he t belang van de gemeenschap; de revolutionaire 
beweging zal worden op gang gebracht door een activistische minder
heids o. 

Onder de socialisten vond de algemene werkstaking aanvankelijk 
een prominente verdediger : ARISTIDE BRIAND. De marxisten, en me t 
name GUESDE, achtten de revolutie niet organisabel. Zij was niet 
afhankelijk van de wil der individuen, maar zij zou he t resultaat zijn 
van de omstandigheden en het hoogtepunt van de sociale en econo
mische evolutie. Deze zienswijze s trookte niet met de voluntaristische 
zienswijze van BRIAND : "Je ne nie pas le rôle prépondérant de l 'évolu
t ion et des circonstances. Mais je crois — c'est une réserve que je 
tiens à faire, car je ne suis pas fataliste - que la volonté humaine peut 
hâter la marche de l 'évolution et contr ibuer puissamment à accoucher 
les circonstances."3 1 De meeste socialisten zagen de algemene werk
staking echter als de uitzondering, niet als de regel ; als een laatste 
toevlucht, indien aan de arbeidersbevolking de legale beïnvloeding 
van de polit ieke instituties zou worden onmogelijk gemaakt. Ook 
JAURÈS geloofde niet in de algemene werkstaking. Niets , zo zei hij , 
kon he t socialisme ontheffen van zijn taak om langs legale weg de 
meerderheid van de bevolking voor zijn idealen toegankelijk te maken. 
De algemene werkstaking kon in zijn ogen slechts genade vinden als 
waardevol verdedigingsmiddel tegen aantasting van het kiesrecht, van 
het recht van vereniging en van het stakingsrecht3 2 . 

Bij de meerderheid der Franse arbeiders en socialisten vond de idee 
der revolutionaire algemene werkstaking een weinig gunstig onthaal. 
Daar er bovendien geen werkelijk gevaar bestond, dat he t kiesrecht 
en de institutionele rechten der vakverenigingen zouden worden aan
getast, werden nagenoeg alle pogingen in deze richting ondernomen, 
een fiasco. De meest notoi re hiervan worden vermeld : 

O p het congres van vakverenigingen te Nantes in 1894 stelde 

ARISTIDE BRIAND voor om ter gelegenheid van de Wereldtentoonste l -
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ling te Parijs, zes jaren later, een algemene werkstaking uit te roepen, 
waarbij men de acht-urendag zou eisen. Het congres aanvaardde zijn 
voorstel met 6 ς tegen 37 stemmen en verwierp expliciet de parlemen
taire methode. Het ogenblik leek echter reeds eerder gekomen, n.l. 
in 1898, toen de vakvereniging van spoorwegarbeiders een conflict 
kreeg met de spoorwegmaatschappijen. Het merendeel der bij de 
c.G.T. aangesloten vakverenigingen verklaarden zich bereid om met 
de spoorwegmannen in staking te gaan. Toen het uur aanbrak, weiger
den de meeste vakverenigingen echter aan de staking deel te nemen3 э. 

Het congres van de e.G.т. te Lyon besloot, dat de mijnwerkers op 
de eerste november van dat jaar het sein voor de algemene werk
staking zouden geven. Deze meerderheidsstemming betekende echter 
weinig. De vakvereniging der mijnwerkers hield een referendum 
onder haar 120.000 leden; 70.000 van hen onthielden zich van stem
ming. Van de 50.000 uitgebrachte stemmen waren er 34.000 vóór 
een staking op 1 november 1901, indien de regering dan nog niet zou 
zijn tegemoet gekomen aan de eisen der mijnwerkers. Hoewel de 
regering op 1 november niet had toegegeven, ging de staking niet 
door, noch bij de mijnwerkers, noch bij de andere vakverenigingen. 
Zelfs het stakingscomité van zeven leden was verdeeld tussen voor
standers van 'directe actie' en parlementaire actie. Tenslotte werd 
tot een nieuwe staking besloten, welke zou plaats vinden op 9 oktober 
1902. Deze staking ging wel door en mislukte geheel, zelfs onder de 
mijnwerkers. De meerderheid der mijnwerkers in de districten van het 
Noorden en de Pas-de-Calais hadden vertrouwen in de politieke 
methode, toonden weinig sympathie voor de revolutionairen en waren 
van meet af aan bereid tot een accoord met de werkgevers34. 

De c.G.T. vatte vervolgens het plan op tot het organiseren van een 
algemene werkstaking op 1 mei 1906, met als onmiddellijk doel de 
acht-urendag. De bezittende klasse geraakte in paniek : men vreesde 
de sociale revolutie. Waar mogelijk werd bezit in liquide middelen 
omgezet ; voedselvoorraden werden aangelegd als voor een belegering ; 
de boeren weigerden hun producten naar Parijs te brengen, uit vrees 
geplunderd te zullen worden. De gevreesde dag kwam, de staking 
vond plaats, maar de verwachte gevolgen bleven uit. Toen de werk
gevers weigerden toe te geven, keerden de meeste arbeiders weer 
naar hun werk terug. De spoorwegmannen, de mijnwerkers en de 
textielarbeiders hadden helemaal niet aan de staking deel genomen3*. 

Toen tenslotte de spoorwegmannen in 1910 zelf het initiatief na
men, werden zij verslagen door de vroegere propagandist van de 
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algemene werkstaking, ARISTIDE BRIAND, die het inmiddels to t 
minister-president had gebracht en in deze functie ongetwijfeld profi
teerde van de kennis, welke hij in vroeger tijden van de kracht en de 
zwakheid van de vakverenigingen had opgedaan. Hij verklaarde de 
staking ongrondwet t ig krachtens een oude wet uit 184^, arresteerde 
he t stakingscomité, r iep t roepen te hulp en mobiliseerde de stakende 
spoorwegmannen op grond van hun positie als militaire reservisten^». 

III 

De Duitse sociaal-democraten, die in 1890, na de opheffing van de 
Socialistenwetten, wee r vrijer konden ademhalen, werden omstreeks 
de eeuwwisseling opnieuw geconfronteerd me t werkelijke of ver
meende aanslagen op hun burgerlijke rechten . In 1897 werd n . l . de 
kieswet van Saksen veranderd 'wi th the express purpose of excluding 
the Socialists from the Saxon Landtag' , en ko r t daarop verschenen er 
aanwijzingen, dat bepaalde polit ieke kringen een inperking van he t 
kiesrecht voor de rijksdag wenselijk acht ten 3 7 . Zelfs scheen het niet 
ondenkbaar, dat he t coalit ierecht wee r discutabel zou worden ge
steld3 8 . 

Deze ontwikkel ing ging vergezeld van een zekere teleurstelling 
over de resultaten van de parlementaire democra t ie : de 3.000.000 
s temmen, welke de partij bij de verkiezingen van 1903 verwierf, gaven 
de sociaal-democraten geen overeenkomstige invloed in het staats
bestel3». Hierop ving er binnen de Duitse arbeidersbeweging — en me t 
name binnen de partij — een discussie aan over alternatieve vormen 
van opt reden voor he t geval, dat aan de arbeidende klasse he t kiesrecht 
zou worden ontnomen. Naargelang de arbeidersleiders de ontstane 
situatie me t opt imisme dan wel pessimisme beoordeelden, verwier
pen of aanvaardden zij he t aanwenden van de algemene werkstaking : 

BERNSTEIN verzette zich tegen de anarchistische conceptie van de 
revolutionaire algemene werkstaking, maar toonde zich voorstander 
van de polit ieke staking in de vorm van een vreedzame massademon
stratie voor de hervorming van het Pruisische k iesrecht 4 0 , KAUTSKY 
accepteerde poli t ieke stakingen, tot doel hebbend aanslagen op de 
burgerlijke en polit ieke rechten der arbeidende bevolking te verijde
len. Hij verwierp de algemene werkstaking in haar revolutionaire en 
gewelddadige v o r m 4 1 . Afgezien van alle principiële overwegingen 
acht te KAUTSKY de kansen op succes voor een algemene werkstaking 
gering. De arbeiders hadden, zo zeide hij, nog meer belang dan de 
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kapitalisten bij de voortzett ing van de p roduc t i e ; de kapitalisten be
zaten immers niet alleen de product iemiddelen, maar ook alle grote 
voorraden consumptiegoederen. Zij zouden derhalve veel be te r dan 
de arbeiders bestand zijn tegen de gevolgen van een algemeen uit
vallen van de p r o d u c t i e ^ . HENRIETTE ROLAND-HOLST, die zich even
eens me t dit debat inliet, zag geen contradict ie tussen de polit ieke 
massastaking en de parlementaire methode . De laatste was de methode 
der langzame en geleidelijke hervorming, terwijl de poli t ieke staking 
hiervoor in de plaats zou kunnen treden in bijzondere omstandigheden. 
Het geloof in het reformisme met uitsluiting van de algemene werk
staking was voor haar even verwerpelijk als het geloof in de algemene 
werkstaking me t uitsluiting van reformistische m e t h o d e n ' » . 

In de Sociaal-Democratie was een minderheidsbeweging voor de 
anarchosyndicalistische denkbeelden uit Frankrijk, dezgn . 'Lokalisten' 
te Berlijn. Deze naam betrof de leden van de 'Freie Vereinigung 
deutscher Gewerkschaften ' , die in tegenstelling tot de gecentraliseer
de vakverenigingen voorstanders waren van: zeggenschap voor de 
locale vakverenigingen over hun eigen geldmiddelen en inzake he t 
aanwenden van het stakingswapen ; solidariteits- en sympathiestakin
gen ; de revolutionaire algemene werkstaking; een verbod voor vak
verenigingen om over andere fondsen te beschikken dan voor he t 
financieren van stakingen**. Hun leider, een zekere Dr . FRIEDEBERG, 
vocht m e t weinig succes tegen het ver t rouwen, dat de Duitse arbeider 
ondanks alles in de staat stelde. In een rede te Berlijn in 1904 con
stateerde hij, dat de oude Hegeliaanse staatsidee+s zijn overtuigings
kracht had verloren ten gunste van de realistische visie op de staat 
als instrument te r onderdrukking in de handen der bezi t tende klasse. 
Juist daarom echter kon hij niet begrijpen, hoe personen, die zichzelf 
Marxisten noemden, zowel in een socialistische toekomst als in he t 
voortbestaan van de staat konden geloven, ja de staatsmacht zelfs on
ontbeerlijk achtten voor de vestiging van het socialisme*6. Het Duitse 
volk, zo vervolgde FRIEDEBERG, had het algemeen kiesrecht niet ver
overd, doch van BISMARCK gekregen. Van diens zijde was de verlening 
van het kiesrecht aan de arbeidersbevolking een meesterzet geweest 
in he t poli t ieke schaakspel, met als resultaat de intoming van de 
industriële en liberale bourgeoisie en de kanalisering van de revolutio
naire energie van het volk in legale banen. Indien het proletariaat 
nadien enige economische voordelen had behaald, dan was dit enkel 
en alleen te danken geweest aan de revolutionaire geest, welke aan
vankelijk de socialistische beweging had bezield en welke de heersende 
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klassen bevreesd had gemaakt 4 7 . De klassenstrijd diende door de 
vakverenigingen te worden gevoerd, niet door de part i j . De Duitse 
vakbeweging hield zich echter in toenemende mate — sterker nog dan 
de Engelse trade-unions — slechts bezig m e t he t streven naar ver
betering der arbeidsvoorwaarden, aldus aan haar roeping verzakend+s. 

O p het partijcongres in 1903 te Dresden t racht te FRIEDEBERG ver
geefs de kwestie van de algemene werkstaking geplaatst te krijgen op 
de agenda van he t volgende congres. Het jaar daarop, in 1904, steun
den LIEBKNECHT en BERNSTEIN zijn voorstel de algemene werkstaking 
in discussie te brengen op he t congres van Jena in 1905. Daarop begon 
het denkbeeld der poli t ieke massastaking terrein te winnen, maar de 
vakverenigingen bleven er zich tegen verzet ten. O p hun congres in 
Keulen in 190^ vonden de meeste leiders, dat het discussiëren over de 
algemene werkstaking een overbodige verstoring van de organische 
ontwikkeling der vakverenigingen was. BÖMELBURG, de voorzit ter 
van de bouwvakarbeidersbond, vertolkte het standpunt van de meer
derheid der vakverenigingsleiders, toen hij de poli t ieke staking niet 
slechts afkeurde, maar haar zelfs niet in discussie wenste te nemen 4 » . 
Het antwoord van de Sociaal-Democratische Partij volgde kor t daarop 
tijdens het congres van Jena in september van hetzelfde jaar. BEBEL 
hield een rede over de poli t ieke massastaking en diende een resolutie 
in, die de algemene werkstaking aankondigde ' im Falle eines An
schlages auf das allgemeine, gleiche, d i rekte und geheime Wahl rech t 
oder das Koali t ionsrecht ' . De resolutie werd aangenomen m e t 287 
s temmen voor, 14 tegen en bij 2 onthoudingens 0 . 

IV 

Tijdens de startfase van de industrialisatie in het negentiende eeuwse 
Engeland waren de consumptieve aspiraties van de werknemers in 
principe onverenigbaar met de doeleinden van de investerende on
dernemers . Deze belangentegenstelling vond zijn weerslag in antago
nistische ideologieën. De ondernemers , wier belang het was de factor 
arbeid naar believen te kunnen manipuleren, hingen het or thodoxe 
liberalisme aan. Dat de arbeiders hun belangen als tegengesteld aan 
die der werkgevers ervoeren, kwam tot ui tdrukking in de leer van de 
'gevestigde belangen' (vested interests), welke de handhaving van de 
tradit ionele loontarieven en van de bedreigde privileges impliceerde. 
Zo vermeldde he t reglement van de 'Amalgamated Society of Engi
neers ' als uitdrukkelijke wens van deze groep het uitoefenen van ' t he 
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same control over that in which we have a vested interest , as the 
physician who holds his diploma, or the author who is p ro tec ted by his 
copyr igh t . ' 5 1 Verder nog ging een kleine vakbond als de 'Birmingham 
W i r e W o r k e r s ' : "The trade by which we live is our proper ty , bought 
by certain years of servitude, which gives us a vested right, and we 
have an exclusive claim on it, as all will have hereafter who purchase 
it by the same means . " 5 2 

In normale tijden was de positie van de 'skilled craftsmen' — en me t 
name die van de metaalarbeiders — well icht sterk genoeg om de balans 
met de werkgevers in evenwicht te houden, maar de crisis van de 
der t iger en veertiger jaren ondermijnde hun afweersysteem. De hier
uit resul terende industriële conflicten verkregen een totaal-maatschap
pelijk karakter, omdat de arbeiders niet alleen in de industrie, doch 
ook in de andere relevante sectoren van het maatschappelijk leven de 
invloed van de ondernemersklasse aan den lijve ondervonden: in de 
poli t iek en in het rechtswezen. De ondernemers kregen bij hun verzet 
tegen de eisen der vakbonden regelmatig de steun van de rechtbanken, 
die lange tijd weinig sympathiek tegenover vakbonden en collectieve 
contracten s tonden 5 3 . Zo bleven de vakverenigingen vaak overgele
verd aan de wil lekeur van de ondernemers en de rechterlijke macht , 
die hierbij soms blijk gaven van grote inventiviteit5*. Deze eerste 
legale vakverenigingen waren zwak en konden, ondanks de opheffing 
van he t coalitieverbod in 1824 op weinige successen bogen: "Die 
Geschichte dieser Verbindungen ist eine lange Reihe von Niederlagen 
der Arbei ter , un te rbrochen von wenigen einzelnen Siegen."5 5 Verder 
liep de feitelijke onmogelijkheid om invloed uit te oefenen op de gang 
van zaken in de industrie parallel met de afwezigheid van reële kansen 
o m de Wetgever te beïnvloeden : van de volwassen mannen was bijna 
8 i % v a n het kiesrecht uitgesloten, geheime stemming ontbrak en 
intimidatie van kiezers kwam regelmatig voor. Zo scheen tenslot te 
de sociale revolutie nog de enige uitweg te zijn. Voor ROBERT O W E N 
en zijn volgelingen was het denkbeeld om gebruik te maken van 
consti tut ionele middelen een hersenschim 5 6 . 

Na he t herstel van het economisch leven vanaf 1842 moest de 
ideologie van de 'gevestigde belangen' het veld ru imen voor de leer 
vanhetlaisser-faire. Het ontstaan van een gemeenschappelijke ideologie 
weerspiegelde de gewijzigde belangenstructuur van de nieuwe econo
mische groeifase. De W e b b ' s schreven in 'Industrial Democracy ' : 
"We no longer find it dominating the mind of Trade Union leaders, 
o r figuring in their negotiations wi th employers, and appeals for 
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public support. Whatever fate may be in store for other forms of 
vested interest, the modem fashion for progress, demanding the 
quickest possible adaptation of social structures to social needs, has 
effectually undermined the assumption that any person can have a 
vested interest in an occupation."57 Tot 1885 bleef de leer van het 
laisser-faire zonder twijfel het politieke en sociale geloof van de 
Engelse vakbeweging, zowel voor de top als voor de basis. De econo
mische depressies van de zeventiger en tachtiger jaren accentueerden 
scherp de belangentegenstelling binnen de vakbeweging tussen ge
schoolde en ongeschoolde arbeiders50. Tegenover de ideologie van het 
laisser-faire propageerden de ongeschoolden de 'leer van het bestaans
minimum' (theory of the living wage), die overheidsingrijpen ter 
garandering van bepaalde minimale arbeidsvoorwaarden impliceerde. 
De heroriëntatie van het т .u .c . — een zekere verzoening van liberale 
en socialistische waarden — was aarzelend en voor de 'craftsmen' 
woog de depressie minder zwaar dan de opkomst der ongeschoolden 
en de bedreiging van hun status. De ongeschoolden hadden eveneens 
het zwaarst te lijden van de daling van de levensstandaard na 1900, toen 
de lonen achterbleven bij de stijgende prijzen en winstense. Zij revol
teerden tegen een bestel, waarvan de sociaal-economische60 en poli
tieke instituties aanvankelijk voornamelijk waren ingesteld op de in 
het T.u.c. dominerende vakverenigingen der geschoolde arbeiders6 1. 
De leiders daarvan, die intellectueel en politiek gebonden waren aan 
de Liberale Parti j 6 2, verzetten zich lang tegen de door de ongeschool
den naar voren gebrachte socialistische eis van overheidsingrijpen in 
het economisch leven. Een laatste maal komen dan de radicalistische 
denkbeelden uit de dertiger jaren terug, en met name de oude syndi-
calistische eis 'that the workers must own their own factories and 
decide by vote who their managers and foremen shall be." 6^ Totdat 
de 'craftsmen' tenslotte gedwongen waren deze egocentrische hou
ding te laten varen, toen deze nieuwe macht langzaamaan het traditio
nele vakverenigingsbestel begon te veranderen. 

Het is ROSTOW'S stelling, dat de samenlevingen van de Verenigde 
Staten en Frankrijk achtereenvolgens in 1900 en 1910 in economisch-
technische zin rijp waren, terwijl Engeland reeds in 18 jo zo ver was 6 4. 
De juistheid van deze uitspraak aannemende is men niet al te ver
wonderd van de WEBB'S te vernemen, dat de vakverenigingen van 
Frankrijk, en voor een deel die van de Verenigde Staten, zich omstreeks 
1900 in ongeveer hetzelfde ontwikkelingsstadium bevonden als de 
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Engelse vakverenigingen omstreeks 18 34 6 5 . Daarmede blijft echter 
nog de vraag open, waarom de voor die per iode karakteristieke 
syndicalistische theorieën in Frankrijk de officiële vakverenigings
doctr ine werden , terwijl zij in Engeland en in de Verenigde Staten 
van voorbijgaande aard bleken te zijn; en waarom met name de idee 
der algemene werkstaking zo 'n grote rol heeft gespeeld in de Franse 
vakbeweging. Het zijn deze vragen, welke wij in de volgende beschou
wingen zullen trachten te beantwoorden. 

Naarmate vakverenigingen zich beter op de arbeidsmarkt kunnen 
laten gelden en er in slagen hun leden stabiele levensomstandigheden 
te bezorgen, alsmede een billijk aandeel in de materiële en immateriële 
resultaten van een progressieve economie, zullen zij meer geneigd zijn 
de status quo in het industrieel-economisch bestel te accepteren. 
Voor de ondernemers zal er in een dergelijke situatie aanleiding zijn 
de vakverenigingen volledig te accepteren als contractspartners , daar 
de kosten van een weigering wellicht hoger zouden zijn dan de baten. 
Het gevolg zal zijn, dat het institutionele karakter van de vakbeweging 
w o r d t versterkt . Voorwaarde is, dat de vakbeweging een sterke posi
t ie inneemt in het industrieel-economische belangenveld. 

De maatschappelijke machtsverhoudingen — wij denken hier speciaal 
aan de relaties tussen werkgevers en werknemers — worden in niet 
onbelangrijke mate bepaald door de getalssterkte en de financiële 
middelen der georganiseerde belangengroepen6 6 . Temidden van de 
Westerse vakbewegingen word t de Franse tot op de huidige dag 
gekenmerkt door karige geldelijke hulpbronnen en een gering leden
bestand. Dit gold a fortiori in de per iode rond de eeuwwende . De 
vakbondscontributies waren uitzonderlijk laag; he t jaarlijkse inkomen 
van een plaatselijke vakbond bedroeg in die tijd omstreeks 1.000 francs, 
hetgeen niet genoeg was om betaalde functionarissen in dienst te 
hebben, een stelsel van onderlinge verzekering op te zetten of sta
kingskassen te vormen. Een buitengewoon klein bedrag per hoofd 
ging naar de nationale bond of naar de confederatie, wier inkomen in 
1906 door LORWIN op ongeveer 3.000 dollar werd geschat 6 7 . He t 
gemiddelde nominale ledental van de plaatselijke vakbonden van de 
c.G.T. bedroeg in 1904 168 6 8 . Aan de vooravond van de Eerste 
Were ldoor log beweerde de e.G.т. боо.ооо leden te bezitten, maar 
het waren er beslist m i n d e r : op een totaal van 10.000.000 arbeiders 
— ς.ooo.000 er van waren industrie- en transportarbeiders — waren er 
slechts iets m e e r dan 1.000.000 georganiseerd; minder dan de helft 
van hen was aangesloten bij de c . G . T . 6 9 . 
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Het geringe aantal leden was ongetwijfeld de oorzaak van de ar
moedige situatie van de e.G.т., maar de geringe geneigdheid van de 
Franse arbeiders om zich bij een vakorganisatie aan te sluiten vraagt 
op zijn beurt een verklaring, te meer omdat de situatie in dezelfde 
periode in Engeland en in Duitsland een geheel andere was. Een 
belangrijk punt vormden ongetwijfeld de geringe resultaten van de 
Franse vakverenigingen bij het behartigen van de belangen hunner 
leden, die deze tekortkomingen honoreerden met een lage organi
satiegraad en de onwil om financiële offers voor hun organisaties te 
brengen, LORWIN met name ziet de moeilijkheid in het falen van de 
organisaties om een stelsel van onderlinge verzekering op te zetten 
en de ondernemers tot collectieve loononderhandelingen te bewegen. 
Slechts de vakvereniging van de drukkers deed regelmatig uitkeringen 
bij ziekte en stakingen, terwijl slechts de drukkers en de mijnwerkers 
collectief met hun werkgevers onderhandelden over lonen en arbeids
voorwaarden?0. Desondanks blijft het noodzakelijk de achtergronden 
van dit falen nader te onderzoeken. Zij moeten o.i. primair worden 
gezocht in de merkwaardige wending, welke het industrialisatieproces 
in Frankrijk — en dit in tegenstelling tot Engeland en Duitsland -
omstreeks de eeuwwisseling heeft genomen ; een wending, waarvoor 
de Franse demograaf SAUVY een adequaat antwoord schijnt te hebben 
gevonden. 

SAUVY nu stelt, dat de Franse samenleving — en met name de Franse 
ondernemers - bezield waren van een anti-economische of malthu-
siaanse geest, die lijnrecht inging tegen het streven naar economische 
expansie en grotere productiviteit, dat de samenlevingen van Engeland 
en Duitsland in de decenniën rond 1900 kenmerkte. Deze malthu-
siaanse en de daarmede contrasterende expansieve mentaliteit worden 
door hem in een aantal punten nader omschreven, waarvan wij in het 
volgende overzicht een opsomming geven71 : 

DE M A L T H U S I A A N S E OF DE E X P A N S I E V E M E N T A L I T E I T 

A N T I - E C O N O M I S C H E GEEST 

1. Er is een beperkt aantal arbeids- 1. Het aantal arbeidsplaatsen is elas-
plaatsen beschikbaar, die onder de tisch ; het kan worden vergroot door 
werk zoekenden dienen te worden het productief maken van de bodem 
verdeeld. en door het opleiden van arbeids

krachten. 
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2. Elke nieuwe volwassene is een 
potentiële werkloze of dreigt een 
andere arbeider werkloos te maken. 

3. Men dient daarom de immigratie 
van buitenlanders tegen te gaan. 

4. De pensioengerechtigde leeftijd moet 
zo laag mogelijk worden gesteld 
teneinde de jongeren hun kans te 

j . De machine vervangt de menselijke 
arbeidskracht en vermindert daar
door het aantal arbeidsplaatsen. 

6. De werkloosheid is een modem ver
schijnsel, dat vooral in de geïndustri
aliseerde landen voorkomt. 

7. Bewapening en mobilisatie gaan 
werkloosheid tegen, omdat zij werk 
verschaffen en personen aan beroeps
activiteiten onttrekken. 

8. Een overvloedige goederenproductie 
leidt tot verliezen bij de verkoop en 

2. Elke nieuwe volwassene kan, mits 
voorzien van voldoende en juist ge
richte bekwaamheden, in de be
roepsbevolking worden opgenomen. 
Hij kan zelfs, door zijn aanwezigheid 
en activiteit, nieuwe werkgelegen
heid voor anderen scheppen. 

3. Een selectieve immigratiepolitiek 
kan bijdragen tot een optimale struc
tuur der beroepsbevolking en daar
door nieuwe werkgelegenheid 
scheppen. 

4. Het is juist om een pensioen toe te 
kennen aan bejaarde personen, die 
niet meer kunnen of willen werken. 
De pensioenen vormen een last voor 
de actieve beroepsbevolking en 
kunnen de productieve investeringen 
afremmen en daardoor werkloosheid 
veroorzaken. 

j . Over het geheel genomen heeft de 
machine tot nu toe direct of in
direct veel meer arbeidsplaatsen 
gecreëerd dan verminderd. Niets 
wettigt de verwachting, dat dit zal 
veranderen. 

6. De werkloosheid is een sociale 
plaag, die - zij het onder andere 
namen - van oudsher voorkomt; in 
onze tijd komt zij in de vorm van 
onderbezetting meer in weinig ont
wikkelde agrarische dan in industri
ële samenlevingen voor. 

7. Bewapening vormt een financiële en 
economische belasting, die - onder 
gelijk blijvende omstandigheden — de 
werkgelegenheid vermindert. Waar 
bewapening tot vermindering van 
werkloosheid heeft geleid, was dit 
het gevolg van het gebruik van 
onrechtzinnige financieringsmetho
den, die in normale tijden niet wer
den aangewend. 

8. Welvaart is identiek aan een over
vloedige goederenproductie, welke 
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tot slapte, en bijgevolg tot werk
loosheid. 

9. Men dient te streven naar een zo 
hoog mogelijk prijsniveau, zodat de 
prijzen volledig lonend zijn en van 
een goede gang van zaken getuigen. 

10. De productie moet nauw bij de 
consumptie aansluiten ; creatieve 
investeringen dienen eerst te worden 
gedaan, nadat duidelijk nieuwe be
hoeften zijn ontstaan. 

11. De toeneming der bevolking is 
voordelig door de groei van het 
aantal consumenten, waardoor nieu
we afzetmogelijkheden voor de 
productie ontstaan; maar gevaarlijk 
door de toeneming van het aantal 
volwassen personen, die potentiële 
producenten zijn. 

12. De noodzaak van export is gelegen 
in de noodzaak om zo veel mogelijk 
producten naar elders te laten af
vloeien. 

13. Het activum van een onderneming 
of van een bedrijfstak kan worden 
afgemeten aan het aantal personen, 
aan wie zij direct of indirect werk 
verschaffen. 

14. In tijden van depressie moet herstel 
worden bereikt door maatregelen te 
nemen ten behoeve van de getroffen 
sectoren van het bedrijfsleven. 

systematisch moet worden nage
streefd om de levensstandaard te 
verhogen en de arbeidstijd te ver
minderen. 

9. Prijsverhogingen dienen te worden 
tegengegaan, hetzij door prijscon
trole, hetzij door een effectieve 
concurrentie. 

10. De productie moet voortdurend 
enigermate aan de consumptie voor
afgaan en haar stimuleren. 

11. De toeneming van de bevolking is 
kostbaar door de groei van het aantal 
consumenten en voordelig door de 
groei van het aantal producenten. 

11. De export is noodzakelijk om in het 
buitenland onontbeerlijke producten 
te kunnen kopen, met name grond
stoffen, die niet door de eigen bodem 
worden voortgebracht ; en om reizen 
naar het buitenland mogelijk te 
maken. 

13. Het activum van een onderneming 
of van een bedrijfstak moet worden 
afgemeten aan de rijkdommen, die 
zij voortbrengen. Het aantal werk
nemers vormt het passivum van de 
operatie. 

14. In tijden van depressie zijn die sec
toren van het bedrijfsleven het be
langrijkst, waar de werkgelegenheid 
op peil is gebleven en nog kan wor
den uitgebreid. 

SAUVY ziet de oorsprong van dit kwaad in het vroegtijdige teruglopen 
van het aantal geboorten in Frankrijk, n.l. 100 jaar vóór de andere 
Westeuropese landen; van 1800 tot 1914 nam de bevolking van 
Frankrijk met slechts J toe, de Engelse bevolking werd vier maal zo 
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omvangrijk en de Duitse bijna drie maal·". Het gevolg van deze ont
wikkeling zou zijn geweest een 'atrofie van de creatieve geest' : de 
mens reageert niet op dezelfde wijze in een groeiende, jonge bevolking 
en een stationaire, verouderende bevolking. De motor van de twintig
ste eeuw is niet alleen geweest het kapitalistische streven naar winst, 
maar ook de noodzaak en het verlangen der mensen zich maatschappe
lijk te verheffen. De noodzaak van bijzondere krachtsinspanningen zou 
bij de jongste kinderen van grote gezinnen meer gebiedend zijn dan 
bij de 'fils uniques', en de negentiende eeuw zou bij uitstek de eeuw 
der jongste kinderen zijn geweest". 

Wat hiervan waar moge zijn, de cijfers die SAUVY naar voren brengt, 
tonen een duidelijke achterstand van Frankrijk ten opzichte van Duits
land aan met betrekking tot b.v. de productiviteit van de landbouw. 
Tegen 1800 werden in de twee landen de volgende productiecijfers 
gehaald™ : 

Frankrijk Duitsland 

centenaren per hectare : 
graan 11,0 13,1 
gerst 11,0 13,4 
haver 10,8 11,2 
aardappelen 7°>4 76,4 

Dertig jaar later, tegen 1900, was in beide landen de productiviteit 
van de landbouw verder toegenomen; de toeneming was echter in 
Duitsland veel aanzienlijker dan in Frankrijk" : 

Frankrijk Duitsland 

graan + 2 1 % + 63% 
gerst + 2 6 % + i ï % 
haver + 1 9 % + 7 ' % 
aardappelen + 15% + 7i% 

De veestapel ontwikkelde zich in de twee landen tussen 1860 en 1910 
in zeer ongelijke mate^ : 

Frankrijk Duitsland 

runderen + 1 3 % + 34% 
schapen — 4 2 % — 80% 
varkens + 14% + 228% 
paarden + 1 0 % + 4 ! % 
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De bedreiging door de buitenlandse producenten werd hoofdzakelijk 
met defensieve technieken tegemoet getreden en de daaruit resul
terende hoge levensmiddelenprijzen drukten de levensstandaard van 
de arbeidersbevolking77. Maar ook in de industrie won conservatieve 
voorzichtigheid het van de ondernemingslust en de expansiedrang, 
die de ondernemersklasse in Duitsland en Engeland kenmerkten 7 8, 
en dit manifesteerde zich onder meer in het financieringspatroon, 
waarin - en dit weer in tegenstelling tot Engeland en Duitsland — de 
interne financiering prevaleerde, waardoor de bedrijven betrekkelijk 
klein bleven7«. Het betrekkelijk statische karakter van de industrie 
stimuleerde de ondernemers in hun verzet tegen de looneisen der 
vakverenigingen, die slechts magere resultaten boekten bij het be
hartigen van de werknemersbelangen. De ondernemers verzetten zich 
met succes tegen de aanspraken der vakverenigingen op collectieve 
onderhandelingen; inderdaad namen slechts weinige vakverenigingen 
aan collectieve loononderhandelingen deel 8 0 . Ook de werkstaking 
bleek over het algemeen weinig effectief. Volgens gegevens, afkom
stig van het Ministerie van Handel, vonden er in 1901 273 stakingen 
plaats ter verkrijging van hogere lonen. Slechts 60 hiervan werden 
met succes bekroond 8 1. 

Dit alles speelde binnen de e.G.т. de tegenstanders van een ver
andering langs evolutionaire weg in de kaart. Een revolutionaire op
lossing, zegt LORWiN, was in Frankrijk aantrekkelijker en minder 
riskant dan in landen, waar het kapitalisme dynamischer was. De 
leiders van de e.G.т. spraken hun verontrusting uit over de invoering 
van het Taylor-systeem in Frankrijk, maar zij zouden slechts al te 
graag hun weinig ondernemende werkgevers hebben verwisseld voor de 
progressieve Amerikaanse ondernemers 8 2. De verheffing van het re
volutionaire syndicalisme tot de officiële vakverenigingsdoctrine kreeg 
haar beslag tijdens het congres van de e.G.т. te Amiens in de herfst 
van het jaar 1906. Hoewel het mogelijkerwijze slechts de overtuiging 
van een kleine meerderheid binnen de e.G.т. was, werd toch het 
Charte d'Amiens, dat de legale beïnvloeding van de machtsverhoudin
gen in staat en industrie afwees, met nagenoeg algemene stemmen 
aangenomen. Reformisten als de mijnwerkers uit het Noorden, die 
zich te Amiens vóór de algemene werkstaking verklaarden, zouden 
haar, thuis weergekeerd, terstond laten vallen ten gunste van legale 
methoden van doelbereiking. Te Amiens stemden zij als leden van de 
c.G.T. ; hun beslissing gold de vakbeweging in haar geheel en weer
spiegelde de discrepantie tussen doeleinden en middelen, waarmede 
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de beweging in haar geheel werd geconfronteerd. In he t N o o r d e n 

echter beslisten zij als mijnwerkers, die middels bevredigend functio

nerende onderhandelings- en overlegmechanismen de prob lemen van 

hun eigen concre te situatie konden oplossen. 

Het is niet uitgesloten, dat ook in Frankrijk een 'Bismarckiaanse' 

overheidspolitiek het labiele machtsevenwicht binnen de vakbeweging 

definitief zou hebben doen omslaan ten bate van de voorstanders van 

een ontwikkeling langs evolutionaire weg. De houding van de vak

beweging tegenover de polit ieke instellingen - de Wetgever, de rege

ring, he t par lement en de partijen — is evenzeer als de houding 

tegenover de werkgevers in de industrie t o t op zekere hoogte een 

kwestie van kosten en baten. De loyaliteit van de vakverenigingen 

tegenover de Overheid en de omvang van de electorale steun, welke 

zij de polit ieke partijen geven, zal ten dele afhangen van de m a t e , 

waarin deze instellingen het levensniveau van de door de vakbeweging 

vertegenwoordigde groepen bevorderen. In hoofdstuk ι maakten wij 

reeds melding van de geringe prestaties van de Franse Wetgever o p 

het gebied van de arbeidswetgeving en de sociale verzekeringswet-

geving 83. Well icht heeft zich hier een situatie voorgedaan, waarop de 

Münchener hoogleraar von ZWIEDINECK-SÜDENHORST heeft gewezen. 
Deze schrijver legt er de nadruk op, dat de realisering en het blijvend 
succes van sociaal-politieke maatregelen afhankelijk is van de mate , 
waarin de samenleving de hieraan verbonden kosten kan opbrengen ; 
en hij maakt ten aanzien van de capaciteit van de samenleving onder
scheid tussen een drietal situaties: 

ι. Het sociale p r o d u c t is groot genoeg o m de levensstandaard van de 

groepen, voor welke de sociaal-politieke maatregelen bestemd zijn, 

te verhogen. 

2. Het sociale p r o d u c t is niet groot genoeg. 

3. D e capaciteit van de sociale economie is zo aanzienlijk, dat m e n 

zich desnoods een vermindering van het sociale product kan ver

oorloven, (b.v. als gevolg van arbeidsti jdverkorting). 

De derde situatie acht hij van toepassing op he t Duitsland van 

BISMARCK'S tijd8*. Hoewel het ons aan gegevens h i e r o m t r e n t ten 

enenmale ontbreekt , lijkt het niet onaannemelijk, dat, gezien h e t 

betrekkeli jke stagneren van de Franse samenleving in die per iode, de 

tweede situatie enigermate op Frankrijk van toepassing is geweest 8 5 . 

Overigens betekent de aanwezigheid van de benodigde middelen 

nog niet , dat het par lement de gelden voor sociaal-politieke maat-
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regelen ook zal voteren. De druk, waaronder BISMARCK door de 
snelle groei van de industriële arbeidersklasse en van de Sociaal-
Democratische Partij heeft gehandeld, heeft zich in Frankrijk niet 
voorgedaan. Ook hier deden zich de gevolgen van de door SAUVY 

benadrukte demografische stagnatie van de Franse samenleving ge
voelen. De druk van de overbevolking vervolgens heeft in Engeland de 
overgang van de beroepsbevolking van de primaire naar de secundaire 
sector sterk bevorderd. In vergelijking met de overige Westeuropese 
landen bleef in Frankrijk echter een betrekkelijk belangrijk gedeelte 
van de beroepsbevolking in de landbouw werkzaam. Het hier volgende 
overzicht is in deze zeer duidelijk; omstreeks de eeuwwisseling be
droeg het aandeel van de primaire sector in de totale beroepsbevolking 
in een aantal landen : 

Frankrijk (1906) 43% 
Duitsland (1907) 35% 
Nederland (1909) 32% 
België (191°) 22% 
Zwitserland (1910) 27% 
Engeland (1911) 8%86 

Het domineren in de politiek van de gematigde en conservatieve 
elementen heeft verhinderd, dat de kloof tussen werkgevers en werk
nemers werd vernauwd door een progressieve sociale politiek. Uit 
een betrekkelijk recent onderzoek blijkt, dat in de eerste dertig jaren 
van de Derde Republiek vele voorstellen tot fabriekswetgeving, die 
Frankrijk een heel eind op de weg naar de welvaartsstaat zouden 
hebben gebracht, over het algemeen werden afgestemd door de ge
matigde republikeinse meerderheid87. Dit had tot gevolg, dat de 
nagenoeg volkomen belangentegenstelling tussen werkgevers en werk
nemers, welke gedurende enkele decenniën in alle landen de startfase 
van de industrialisatie kenmerkte, in Frankrijk in de politiek werd 

f jesanctioneerd. Dit is de reden, waarom het revolutionaire syndica-
isme, dat noch de ondernemersklasse, noch de Staat wenste te 

accepteren, tot een structuurgegeven van de Franse samenleving tot 
1914 is geworden. 

Ook de verhouding tussen de Franse vakbeweging en de socialisti
sche partijen wordt tegen deze achtergrond duidelijker. De desaffectie 
jegens de Staat en de politieke partijen strekte zich ook uit tot de 
socialistische partij88. De agrarische bevolking is gewoonlijk niet het 
kiezersvolk bij uitstek voor een socialistische partij. In Engeland, 

78 



waar de landbouwers 8% van de beroepsbevolking uitmaakten en in 
Duitsland, waar hun aandeel 3£% bedroeg, konden de socialistische 
partijen zich 'proletarischer' gedragen dan in Frankrijk. De Franse 
socialistische partij kon deze groep, die 43% van de beroepsbevolking 
vertegenwoordigde, niet buiten haar gezichtsveld sluiten en deze 
omstandigheid liet ongetwijfeld niet na zijn (mitigerende) invloed op 
haar methoden en haar programma uit te oefenen. De vakverenigingen 
herkenden zichzelf in Frankrijk minder dan elders in de socialistische 
partij. 

De Duitse vakverenigingen namen slechts onwillig deel aan het debat 
over de algemene werkstaking, dat omstreeks de eeuwwende de ge
moederen binnen de Duitse arbeidersbeweging bezig hield. Deze 
vorm van actie was dan ook bijzonder onaantrekkelijk voor deze 
effectieve organisaties. Enerzijds was hun vreemd de scherpe scheiding 
tussen geschoolde en ongeschoolde arbeiders, die in Engeland de 
voedingsbodem vormde voor een herlevend syndicalisme; anderzijds 
overtroffen zij in numerieke en financiële kracht en in gedisciplineerd 
optreden verre de Franse organisaties. 

Na 1890 ging het de Duitse industrie en de vakverenigingen bij
zonder goed. Het jonge Duitse rijk nam in de productie van ijzer en 
staal de eerste plaats van Engeland over ; de vakverenigingen richtten 
hun centrale op, de 'Generalkommission der Gewerkschaften Deutsch
lands', die bij haar eerste congres in 1892 reeds 300.000 leden telde. 
Het belangrijkste besluit van dit congres was de strikte doorvoering van 
de centrale organisatievorm. Een aantal locale bonden, dat zich tegen 
de centralisering bleef verzetten, werd gedwongen uit te treden en 
leidde als de 'Lokalisten' nog tot 1933 een revolutionair-syndicalis-
tisch bestaan. In de grote industrieën werden 'Industrieverbände' 
opgericht, die zowel de ongeschoolde als de geschoolde arbeiders 
omvatten. Bij de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden ging men 
uit van volkomen solidariteit: "Die ungelernten Arbeiter wurden 
fortan in jede Lohnbewegung einbezogen und damit die Entstehung 
einer grossen sozialen Kluft zwischen Fach- und Hilfsarbeitern ver
hindert. Diese Tatsache . . . ersparte Deutschland das Bild einer in 
'Arbeiteraristokratie' und 'Lumpenproletariat' zerklüfteten Arbeit
nehmerschaft und das Problem der 'Slums', das England bis weit in 
dieses Jahrhundert hinein zu schaffen machte."89 

Stakingen kwamen in de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog veel
vuldig voor. Daarnaast ontwikkelden zich echter de collectieve ar-
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beidsovereenkomsten, die in die periode reeds 2.000.000 arbeiders 
omvatten'0. In 1899 had een laatste aanval op de vakbeweging plaats 
in de vorm van een wetsontwerp, waarin stakende arbeiders met 
tuchthuisstraf werden bedreigd, LEGIEN organiseerde in het gehele 
rijk massale meetings en wist prominente geleerden en kerkelijke 
hoogwaardigheidsbekleders voor het standpunt van de vakbeweging te 
winnen. Het wetsontwerp werd zonder verdere discussie terugge-
nomen'1 . 

Het congres der Sociaal-Democratie te Jena besloot met 287 tegen 
14 stemmen om bij een aanslag op het kiesrecht of het recht van ver
eniging tot de algemene werkstaking over te gaan. De meeste afge
vaardigden waren behalve socialist ook lid van een vakvereniging. In 
mei van hetzelfde jaar had het congres der vakverenigingen te Keulen 
met overweldigende meerderheid zich tegen de algemene werkstaking 
uitgesproken. Hier waren de meeste aanwezigen behalve vakvereni-
gingslid ook lid van de Sociaal-Democratische Partij. 

Deze gang van zaken lijkt merkwaardiger dan zij in werkelijkheid is. 
Wel waren op beide congressen de afgevaardigden in hoofdzaak de
zelfde personen, maar hun reacties golden in het ene geval hun positie 
van vakverenigingsafgevaardigde en in het andere geval die van ver
tegenwoordigers der Sociaal-Democratie. Niet de vakbeweging, maar 
de Sociaal-Democratische Partij werd in die tijd bedreigd, HIRSCH-

WEBER zegt over de aanwezigen op het congres te Keulen: "Die 
Gewerkschaftsfunktionäre gingen in dem Kampf um bessere Arbeits
bedingungen auf, in der Bemühung um die Hebung des Lebensstan
dards des Proletariats unter den gegebenen gesellschaftlichen Ver
hältnissen. Sie hatten in den wenigen Jahrzehnten, in denen Gewerk
schaften bestanden, grosse Erfolge erzielt, und es mochte manchen 
unter ihnen scheinen, dass die soziale Frage durch Lohnerhöhungen 
gelöst werden könne, "β2 En over de Sociaal-Democratische Partij en 
haar leden, die op het partijcongres te Jena op een zo overweldigende 
wijze in de tegenovergestelde richting bleken te denken, zegt deze 
schrijver : "In den Jahren, die der Massenstreikdebatte vorangegangen 
waren, hatte auch die Partei grosse Erfolge errungen, aber es waren 
Erfolge, die praktisch nicht viel nützten. Sie hatte Millionen von 
Wählern gewonnen, ohne dadurch Einfluss auf den Staat zu erwerben. 
Das preussische und das sächsische Klassenwahlrecht verhinderten, 
dass die Sozialdemokratie in den Parlamenten jener Länder, in denen 
sie die meisten Anhänger hatte, proportional vertreten w a r . . . Die 
Massenstreikdebatte fand in einer Situation statt, in der keine Aussicht 
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bestand, die herrschenden Gruppen von der Notwendigkei t zu über
zeugen, in allen Einzelstaaten ein gerechtes Wahlrecht einzuführen, in 
der vielmehr befürchtet wurde , dass das bestehende Wahl rech t zum 
Reichstag noch verschlechtert würde . "93 

Aan het einde van dit eerste hoofdstuk over de staking tegen de 
Overheid keren wij nog even terug naar Frankrijk, waar de revolutio
naire algemene werkstaking in de jaren tussen de eeuwwisseling en de 
Eerste Were ldoor log in GEORGES SOREL een warm voorstander heeft 
gevonden. Deze merkwaardige eenling is, hoewel hij volkomen bui ten 
de arbeidersbeweging stond«*, desondanks als de theoret icus van het 
revolutionaire syndicalisme en de verdediger bij uitstek van de alge
mene werkstaking de geschiedenis ingegaan. 

De ingenieur GEORGES SOREL, die van 1847 to t 1922 leefde, ver
hoopte de redding der, zijns inziens, decadente Westerse cul tuur van 
een 'producenten-social isme' , een vrije verbinding van personen, die 
zich van hun verantwoordelijkheid bewust waren. Voor hem bestond 
de maatschappij uit drie groepen : de parasitaire bovenlaag (met name 
de intel lectuelen), de producenten en he t parasitaire gepeupel . He t 
bestaande democrat ische systeem veroorzaakte he t prevaleren van de 
parasitaire groepen : he t gepeupel , door demagogen in beweging ge
bracht , maakte de heerschappij van de parasitaire bovenlaag mogelijk. 
Er moest een nieuwe aristocratie komen, een nieuw patriciaat, ' be 
staande in de eerste plaats uit de ernstige, producerende vakarbeiders, 
georganiseerd in hun vakbonden, eenvoudige, nuchte re , moreel -
zuivere, hard-werkende mensen, die hij als de makers van een nieuwe 
maatschappij zag ' 9 5 . 

Aanvankelijk geloofde SOREL, dat geleidelijke, door de Wetgever 
bekrachtigde hervormingen, de breuk m e t de decadente burgerlijke 
cul tuur zouden kunnen bewerkstell igen. De reformistische socialisten 
echter brachten de arbeiders in aanraking met het par lement , de staat 
en de regering en SOREL zag me t angst in he t hart hoe de arbeiders 
neiging tot verburgerlijking vertoonden en hoe de klasscnscheiding 
begon te vervagen. O p dat ogenblik had he t reformisme voor hem 
afgedaan ; hij zocht en vond inspiratie in het revolutionaire syndicalis
m e , dat, zo zegt BARTH, de synthese was van vier e lementen : de 
waardering der product ie als uitgangspunt en der beroepsorganisatie 
als cel van he t toekomstige maatschappelijk bestel ; he t federalistische 
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organisatieprincipe, dat hij aan PROUDHON ontleende ; het aannemen 
van een absolute belangentegenstelling, welke slechts door een revo
lutie en de overwinning van het proletariaat ongedaan gemaakt kon 
worden ; en een de staat vijandige gezindheid, die, als gevolg van de ab
solute klassentegenstelling, alle historischestaatsordeningen afwees'6. 

Voor het syndicalisme speelde de mythe der algemene werkstaking 
een belangrijke rol ; zij werd ervaren als het catastrofale einde van de 
burgerlijke wereld en het begin van een federalistisch, op de beroeps
groepen gebaseerd bestel. Zij was het politieke wapen voor 'de ver
werkelijking van het proletarische recht met behulp van de syndica-
listische organisatie en buiten iedere overheidsbemoeiing o m ' " . 
SOREL'S interesse voor het revolutionaire syndicalisme leidde tot de 
enthousiaste verdediging van de revolutionaire algemene werkstaking, 
die hij een 'sociale mythe' noemde. Zijn leer van de sociale mythe had 
zowel een zuiver theoretische als een practisch-politieke betekenis. 
Zo wilde hij door haar enerzijds het fundamentele gebeuren der ge
schiedenis inzichtelijk maken; anderzijds de revolutionaire beweging 
van zijn tijd versterken en naar haar hoogtepunt drijven«8. 

De mythe nu was een beeld of een systeem van beelden: "De 
mensen, die bij de grote historische bewegingen betrokken zijn, 
stellen zich de te ondernemen daad voor in de gestalte van beelden 
van veldslagen. De functie van deze beelden is de mensen te verenigen 
en tot gemeenschappelijk optreden aan te moedigen. Men moet ze 
zien als historische krachten en vooral moet men er zich voor hoeden 
de door de mythe tot stand gebrachte gebeurtenissen te vergelijken 
met de voorstellingen, die men vóór de daad koesterde en die het 
handelen bepaald hadden. De mythe kan dus een enorme discrepantie 
tussen werkelijkheid en beeld openbaren. Zij moet niet te verifiëren 
zijn. En men moet haar niet willen verifiëren... Zijn wij immers in 
het dagelijkse leven niet gewend in te zien, dat de werkelijkheid zeer 
sterk afwijkt van de ideeën, welke wij ons vormden vóórdat wij tot 
actie overgingen?... De mythe schildert geen ideale grondwet af. Zij 
is geen politiek programma. Zij levert geen marsroute. Zij stelt een 
catastrofe in het uitzicht; zij belooft een nieuwe wereld, welke zij 
echter slechts doet vermoeden"9». 

SOREL meende ook inderdaad in de sociale werkelijkheid een ont
wikkeling te bespeuren, die naar een catastrofale gebeurtenis, een 
revolutie voerde. Het zou de arbeiders in die jaren zijn opgevallen, 
dat de autoriteiten bang waren voor het opstandige volk : de magis-
straten toonden zich gereserveerd ten aanzien van de eventualiteit van 
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het inzetten van troepen; de officieren doorstonden beledigingen en 
handtastelijkheden met groter kalmte dan vroeger; de prefecten 
trachtten tijdens sociale conflicten door een opportunistische dosering 
van politioneel geweld druk op werkgevers en werknemers beiden 
uit te oefenen en hen tot overeenstemming te brengen100. Een sociale 
politiek, gebaseerd op de lafheid der burgerij, en bestaande in een 
voortdurend wijken voor geweld, moest wel de idee ingang doen 
vinden, dat de bourgeoisie ten dode was opgeschreven en dat haar 
verdwijnen van het maatschappelijk toneel nog slechts een kwestie 
van tijd was101. 

De algemene werkstaking was voor SOREL de belichaming van het 
geweld102 en het geweld was voor hem — in tegenstelling tot de op
vatting van de verlichte burgerij — niet 'un reste de la barbarie . . . 
appelée à disparaître sous l'influence du progrès des lumières', doch 
onontbeerlijk middel om het bewustzijn een klasse te vormen bij 
arbeidersbevolking èn bourgeoisie levendig te houden. En hiervan hing 
het af of de door hem voorziene productivistische samenleving, ge
regeerd door de werkelijk productieve groepen, in de toekomst 
werkelijkheid zou worden 1 " . Hij wilde 'een kapitalisme dat zich 
bezig houdt met zijn taak — ontwikkeling der productiekrachten; een 
arbeidersklasse die zich, los van het kapitalisme, organiseert tot een 
nieuwe wereld en die, als ze sterk genoeg is geworden, een gezonde 
productie kan overnemen' '^ . In dit licht moet men zijn verheerlijking 
van het geweld zien, welks functie zou zijn de bestendiging van de 
klove tussen bourgeoisie en arbeidersklasse en te voorkomen, dat de 
arbeidersbevolking in toenemende mate in de 'burgerlijke' samen
leving zou worden geïntegreerd. Gewelddaden bij stakingen werden 
door hem dus niet om haarszelfs wille gewaardeerd: "Celles-ci ne 
peuvent avoir de valeur historique que si elles sont l'expression 
brutale et claire de la lutte de classe : il ne faut pas que la bourgeoisie 
puisse s'imaginer qu'avec de l'habileté, de la science sociale ou de 
grands sentiments, elle pourrait trouver meilleur accueil auprès du 
prolétariat . . . la violence prolétarienne enferme les patrons dans leur 
rôle de producteurs et tend à restaurer la structure des classes au fur 
et à mesure que celles-ci semblaient se mêler dans un marais démocra
tique, "'"s 

In schril contrast met de syndicalistische algemene werkstaking 
stond volgens SOREL de (reformistische) politieke staking, want deze 
hield in de miskenning van de fundamenteel antagonistische structuur 
der samenleving106 ; bovendien was zij een teken van decadentie, daar 

83 



alleen zwakke klassen zich tot de staat wendden om hulp1 o? ; tenslotte 
vereiste de politieke staking, dat men een duidelijk beeld had van de 
wijze, waarop het socialisme in de toekomst zou worden gevestigd en 
het was vooral de fout van MARX, dat hij de onmogelijkheid hiervan 
niet inzag108. De politieke staking zou de productiemiddelen in de 
handen spelen der parasitaire politieke elite, die helemaal geen revo
lutie wilde, doch slechts het genieten van het werk der producenten-
klasse : "le jour où ils ont suffisamment pénétré dans les sanctuaires de 
l'Etat, dans les salons, dans les lieux de plaisir, ils cessent généralement 
d'être révolutionnaires et parlent savamment de l'évolution."10 ' 
Boven de laag-bij-de-grondse begeerten der parlementaire socialisten 
rees in alle verhevenheid op de idee der proletarische algemene werk
staking, de synthese van al wat nobel, glorieus en heroïsch was: "il 
éveille au fond de l'âme un sentiment du sublime en rapport avec les 
conditions d'une lutte gigantesque; il fait tomber au dernier rang le 
besoin de satisfaire la jalousie par la méchanceté ; il fait apparaître au 
premier rang l'orgueil de l'homme libre et ainsi met l'ouvrier à 
l'abri du charlatanisme des chefs ambitieux etavides de jouissances."110 

Het wezenlijke van de industriële samenleving was voor SOREL de 
toeneming van de productiviteit van de arbeid; de bewerkstelliger 
van de economische groei en de drager van de nieuwe productivisti-
sche moraal was de geschoolde vakarbeider1 ' ' . En de inhoud van deze 
nieuwe moraal? De kwaliteiten, welke men van een arbeider in een 
productivistische samenleving kon verwachten, waren te vergelijken 
met de opmerkenswaardige hoedanigheden van de soldaten der Grote 
Revolutie en met die der propagandisten der algemene werkstaking. 
De arbeider van de nieuwe samenleving zou, in vrijheid werkend in 
een 'atelier' zonder meesters, zich tot het uiterste inspannen om een 
zo goed mogelijke arbeidsprestatie te leveren, omdat hij dit van alge
meen maatschappelijk belang achtte. De soldaat van de revolutionaire 
legers was een vrij man, die zichzelf beschouwde als de uitvoerder van 
een zeer belangrijke taak in het gevecht, en niet slechts als onderdeel 
van het militaire mechanisme112. Deze mentaliteit was eveneens ken
merkend voor de groeperingen, wier streven de algemene werksta
king was : "ces groupes se représentent, en effet, la révolution comme 
un immense soulèvement qu'on peut encore qualifier d'individualiste : 
chacun marchant avec plus d'ardeur possible, opérant pour son compte, 
ne se préoccupant guère de subordonner sa conduite à un grand plan 
d'ensemble savamment combiné, " " з 

Hoewel een massabeweging, zou de algemene werkstaking het werk 
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van individuen zijn1 "* ; in dit opzicht kon men haar, behalve met de 
oorlogen der Revolutie, vergelijken met het werk van de gothische 
beeldhouwers der Middeleeuwen, die naamloos bleven en niettemin 
meesterwerken tot stand brachten. Dit streven naar perfectie, on
danks de afwezigheid van een persoonlijke, onmiddellijke en propor
tionele beloning, vormde de verborgen deugd, die de voortdurende 
vooruitgang van de wereld waarborgde, de deugd van de soldaten van 
NAPOLEON, waarvan RENAN zeide: "Le soldat de Napoléon se disait 
bien qu'il serait toujours un pauvre homme; mais il sentait que 
l'épopée à laquelle il travaillait serait étemelle, qu'il vivrait dans la 
gloire de la France."1^ Slechts één macht kon deze heroïsche, ver
heven houding tot stand brengen: het geweld, dat de sleutel was tot 
de samenleving der toekomst: "C'est à la violence que le socialisme 
doit les hautes valeurs morales par lesquelles il apporte le salut au 
monde moderne."116 

Ondanks het irrationele karakter van so REL's argumentatie lijkt 
deze niet geheel verstoken te zijn van een logische en empirische 
fundering. Zo kan men haar ongetwijfeld in verband brengen met de 
eerder vermelde economische en industriële stagnering van de Franse 
samenleving op het einde van de negentiende eeuw. De trage industri
ële ontwikkeling en het prevaleren van het kleinbedrijf zijn in deze 
feiten, die met name dienen te worden genoemd. Hierop wijst DE 
KADT in zijn eerder aangehaald geschrift : "Dat bij zijn beschouwingen 
over de 'producenten' de nadruk wel heel zwaar wordt gelegd op de 
geschoolde vakarbeider, is niet alleen te verklaren uit de invloed die 
vooral Proudhon op hem heeft uitgeoefend, maar ook uit het feit dat 
het Frankrijk van zijn tijd een land was dat economisch-technisch tot 
de achterlijke en nog maar weinig in groot-industriële zin ontwikkelde 
gebieden behoorde. Zowel in zijn beschouwingen over economie als 
in alles wat hij over het industrieel proces en over de werkzaamheden 
van de arbeider schrijft, merkt men dat hij sociale toestanden op het 
oog heeft die ons wel uiterst provinciaal aandoen. En wat belangrijker 
is, hij heeft de geweldige beïnvloeding van de industrie door de 
technische wetenschappen in het geheel niet gezien, doch meende dat 
een bijna niet meer te overtreffen hoogte was bereikt in een tijd waarin 
dat proces nauwelijks begonnen was"1 '7. Behalve de overschatting van 
de maatschappelijke importantie van de geschoolde vakarbeider, be
horen ook zijn negatieve uitspraken over het parlement en de politieke 
partijen typisch tot een periode, waarin de Franse arbeider inderdaad al 
heel weinig van de activiteiten van deze instellingen te verwachten had. 
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H O O F D S T U K III 

Stakingen tegen de Overheid II 

DE T W I N T I G E R 

EN DERTIGER JAREN 

De jaren tussen de beide wereldoorlogen zijn voor de Westeuropese 
samenlevingen niet het tijdperk der massaconsumptie geworden. Zij 
vormden een overgangsfase, gedurende welke men in de kringen van 
wetenschap en beleid, aanvankelijk tastend en zoekend, later meer 
resoluut en trefzeker, de tendenties der economische ontwikkeling 
leerde kennen en beheersen. Het economisch leven werd tot in het 
begin van de 20e eeuw gekenmerkt door min of meer regelmatige ups 
and downs in productie, werkgelegenheid, inkomens en prijzen. 
Terwijl de voorstanders van het vrije bedrijf verzekerden, dat uit
eindelijk alles in evenwicht zou komen en dat de depressie een nood
zakelijke correctie op eerder gemaakte fouten was, achtten haar 
tegenstanders het niet aan twijfel onderhevig, dat het kwaad in het 
kapitalisme school en slechts mèt het kapitalisme zou verdwijnen1. 
Ook na de Eerste Wereldoorlog handhaafde zich dit ideologische 
patroon, zij het niet zonder nuances. De dertiger jaren brachten, 
behalve de ogenschijnlijke bevestiging van de marxistische critiek, de 
regeneratie van het Westers kapitalisme, toen de politiek der rege
ringen een beter klimaat begon te scheppen voor een hernieuwde 
opbloei van de economie. 

Na de Tweede Wereldoorlog zouden de toegenomen kennis om
trent de ware aard van de conjunctuurcyclus en het doelmatig hante
ren van anti-cyclische maatregelen definitief de mythe doen verdwij
nen, dat het kapitalisme aan zijn eigen contradicties ten onder zou 
gaan. De antithetische stellingen van ondernemers en werknemers 
zouden elkaar gaan naderen binnen de welvaartsideologie van het tijd-
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perk der massaconsumptie, waarin toenemende integratie van hun 
belangen voorshands aannemelijker schijnt te zijn dan het voortduren 
van de historische belangentegenstelling. Eerst echter hadden deze 
samenlevingen een tot dan toe ongekende sociaal-economische en 
politieke crisis te overwinnen. Tijdens de depressies van de twintiger 
en dertiger jaren was de belangentegenstelling tussen ondernemers en 
werknemers intens en nogmaals laaiden de sociale antagonismen hoog 
op. Binnen het kader van de traditionele monetaire politiek bleek een 
bevredigende oplossing niet meer mogelijk. In Engeland en Frankrijk 
droegen massale stakingen tegen de Overheid er toe bij om tenslotte 
het dwangbuis van de gouden standaard te doorbreken, waardoor de 
weg werd vrijgemaakt voor een nieuwe economische en sociale groei-
fase. In Duitsland, waar de situatie een drastischer ingreep noodzake
lijk maakte, waren het andere, de vakbeweging vijandig gezinde krach
ten, die de beslissende overgang forceerden. 

I 

De geschiedenis van de staking tegen de Overheid in Engeland na de 
Eerste Wereldoorlog speelde zich af in het tijdvak 1918-1926. Zij 
culmineerde in de algemene werkstaking van 1926, toen de mijnwer
kersvakbonden — in een poging de regering te dwingen tot een wijzi
ging van haar financieel-economisch beleid — de overige vakvereni
gingen van het Trades Union Congress meesleepten in een half-
insurrectionele werkstaking, die het openbare leven volkomen 
lamlegde. De achtergrond van deze woelige jaren werd onder meer 
gevormd door de sterk toegenomen numerieke en financiële kracht 
van de Engelse vakbonden na de oorlog; de enorme verzwakking van 
Labour in het parlement ; structurele en conjuncturele moeilijkheden 
in de industrie, met name in de mijnindustrie ; de heftig-emotionele 
weigering van de arbeidersbevolking om na de inspanningen en ont
beringen van de oorlogsjaren nieuwe beperkingen van de levensstan
daard te accepteren; en tenslotte de depressie, die de vakbonden 
verzwakte en de weg van het radicalisme op dreef. 

De vakverenigingen, die in 1914 4.133.000 leden telden, zagen hun 
ledental tegen het einde van de oorlog tot 6.^33.000 toenemen2. In 
die tijd was ςο% van de handarbeiders in het Trades Union Congress 
georganiseerd; de vakverenigingsfondsen beliepen bijna 50.000.000 
dollars. Deze jaren brachten tevens de opkomst van de straf gediscipli
neerde en agressieve vakbonden van mijnwerkers, spoorwegarbeiders 
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en dokwerkers, die de van oudsher binnen het T.u.c. dominerende 
'craft and cotton unions' van hun plaats verdrongen. Reeds in 191 j 
was de Triple Industrial Alliance tot stand gekomen, waarvan de leden 
— de National Union of Railwaymen, de Miners' Federation en de 
National Transport Workers' Federation - elkaar onvoorwaardelijke 
steun toezegden bij loononderhandelingen en arbeidsconflicten. Nu, 
in de naoorlogse omstandigheden leek veler vrees voor een door de 
vakbonden beheerste samenleving bewaarheid te worden. Terwijl de 
economische vleugel der arbeidersbeweging in kracht toenam, leed 
het Labour-socialisme bij de verkiezingen van 1918 een verpletterende 
nederlaag : het kon in het parlement slechts 59 afgevaardigden stellen 
tegenover de 484 van de partijen der regeringscoalitie*. Het contrast 
tussen de zwakke positie van Labour in het parlement en de kracht 
van de vakbonden in de industrie speelde diegenen in de kaart, die 
aandrongen op het aanwenden van de macht der vakverenigingen ter 
beslechting van geschillen tussen de arbeidersbeweging en de rege
ringsmeerderheid, geschillen, welke de economische en monetaire 
oriëntatie van het land betroffen. 

De regering had in 1916 in het belang van de oorlogsproductie alle 
vitale industrieën, waaronder de kolenmijnen, onder staatsbeheer ge
steld. Na de oorlog werd de handhaving en uitbreiding van deze 
situatie het doel der mijnwerkersbonden: behalve hogere lonen en 
kortere werktijden eisten zij staatseigendom en een democratisch 
beheer van de mijnen. Er was reden om aan te nemen, dat de partners 
van de mijnwerkers in de Triple Industrial Alliance zich samen met 
hen in de strijd zouden werpen en de regering stelde enigszins gehaast 
een Royal Commission ins. Deze — de zgn. Sankey Commission -
telde behalve drie mijneigenaren en drie mijnwerkers nog zes 
'professedly disinterested members', voor de helft benoemd door 
werkgevers en werknemers. Zij bracht na korte tijd een rapport uit, 
waarin 20% loonsverhoging en de verkorting van de werkdag met een 
uur werden voorgesteld; tevens werden wijzigingen in de bestaande 
vormen van eigendom en beheer noodzakelijk geacht6. Als uitvloeisel 
van deze laatste suggestie werd de Coal Industry Commission ingesteld, 
welker leden zich kort nadien uitspraken voor staatseigendom en 
medezeggenschap voor de arbeiders bij het beheer der mijnen7. 

De regering van LLOYD GEORGE, welke beloofd had het rapport te 
zullen accepteren 'in spirit and in letter', ontmoette veel verzet bij 
parlementsleden en mijneigenaren en zag reeds in augustus 1919 van 
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nationalisatie af8. De machtsverhoudingen waren in korte tijd ingrij
pend veranderd en de positie van de regering was sterker geworden : 
de kolenvoorraden waren sedert het begin van het jaar aanzienlijk 
toegenomen', het economisch leven was voorspoedig en de zaak van 
hen, die nationalisatie op economische gronden bepleitten, stond er 
niet sterk voor. Tijdens de naoorlogse hausse stegen de lonen sneller 
dan de prijzen10. Een staking tegen de Overheid is voor vakbonden 
altijd al een riskante onderneming, en zeker bij afwezigheid van een 
duidelijke economische noodtoestand, die dit overschrijden van de 
grenzen van het industriële bereik naar buiten zowel als naar binnen 
rechtvaardigt. Toen de mijnwerkers dan ook een nationale staking 
eisten om de regering te dwingen het Sankey Rapport uit te voeren 
— een stap waarvoor in het Lagerhuis geen meerderheid te vinden 
was' ' — wees het Trades Union Congress bij monde van haar voorzitter 
deze eis af, onder verwijzing naar de meningsverschillen, die er onder 
de leden leefden met betrekking tot deze politieke affaire. De leden 
besloten inderdaad met een kleine meerderheid 'that this Congress 
declares against the principle of industrial action in purely political 
matters'.12 

Op de hausse volgde echter de crisis, die de exportsectoren en de 
daarvan afhankelijke steenkoolindustrie aantastte1 з. In de kolenmijnen 
daalde de export in het bijzonder als gevolg van de hervatting der 
activiteit in de Belgische en Franse mijnen; en door de herstel
betalingen in steenkool van Duitsland aan Frankrijk1*. De werkloos
heid nam met sprongen toe en zou jarenlang aanzienlijk hoger blijven 
dan tijdens de ernstigste depressies van vóór de oorlog. Eind 1920 
waren 691.000 arbeiders of £,8% van de totale verzekerde arbeiders
bevolking werkloos; eind maart 1921 waren het er 1.3^5.000 of 
11,3% ; eind juni van hetzelfde jaar 2.171.000 of 17,8%. Gedurende 
de rest van de twintiger jaren schommelde het aantal werklozen tussen 
1.200.000 en i.^oo.ooo en in 1930 bedroeg het г.^оо.ооо1*. De 
werkloosheid verzwakte de vakbeweging, die terugviel van 8.300.000 
leden in 1920 tot 6.600.000 in 1921, en maakte een oproep tot staken 
tot een dubieuze aangelegenheid : "any man was going to think twice 
before coming out on strike if there were a score of unemployed 
ready to take his job" 1 6 . 

De ernstige problemen van handel en industrie, en met name het 
probleem van de mijnindustrie, konden niet zonder overheidsingrijpen 
worden opgelost, maar de Overheid wenste veeleer een terugkeer tot 
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de vroegere economische en financiële practijken, een terugkeer to t 
het laisser-faire van vóór 1914. Tot dan toe had zij uit hoge export
prijzen toeslagen kunnen bekostigen op steenkool voor binnenlands 
gebruik, op de mijnwerkersionen en de verliezen van niet renderende 
mijnen ; toen de exportprijzen begonnen te dalen besloot zij het beheer 
over de mijnen weer aan de mijneigenaren over te dragen. Deze 
laatsten kondigden al spoedig aan, dat zij to t loonsverlagingen zouden 
over gaan en dat zij bovendien weer zouden terugkeren tot de voor
oorlogse wijze van loonvaststelling per dis t r ic t 1 7 . 

Deze situatie deed de grenzen tussen de authentieke werkingssfeer 
van de vakbeweging en het eigen domein van regering en par lement 
vervagen. De mijnwerkers eisten een nationaal loonsysteem onder 
beheer van de Overheid en de oprichting van een fonds voor de 
egalisatie van de lonen in rijke en arme mijndistr icten1 8 . De partners 
van de mijnwerkers in de Triple Industrial Alliance besloten deze 
eisen door een algemene werkstaking te s teunen 1 9 . O p het laatste 
moment echter kocht minister-president LLOYD GEORGE de staking 
af door een subsidie toe te staan, bestemd om de snelle daling der 
lonen in de mijnindustrie te verzachten2 0 . Zo kon in 1921 te elfder 
ure een grootscheepse botsing tussen Overheid en vakbonden worden 
voorkomen. To t grote tevredenheid overigens van de partners van de 
mijnwerkers in de Triple Industrial Alliance, die vanaf het begin 
weinig enthousiast waren bij de gedachte hun dreigement te moeten 
ui tvoeren. Vooral de transportarbeidersbond had reden om aan een 
succesvolle staking te twijfelen, daar de regering krachtens de 
Emergency Powers Act van 1920 kon beschikken over de transport
middelen van leger en vloot 2 1 . 

In 1925 echter was een conflict tussen de vakbonden en de regering 
niet langer te vermijden. O p 28 april van dat jaar besloot de conserva
tieve regering van BALDWIN terug te keren tot de gouden standaard. 
Deze stap van minister van financiën W I N S T O N C H U R C H I L L , welke 
door bankierskringen werd toegejuicht als he t herstel van het prestige 
van de City als de voornaamste geldmarkt te r wereld , verzwakte de 
concurrent iekracht der Britse industrie en deed de economische 
activiteit s tagneren2 2 . Vergeefs wees j . м . KEYNES op de gevaren voor 
het sociale klimaat, welke deze maatregel onvermijdelijk moest op
r o e p e n : het pond sterling was voor 10% overgewaardeerd en de 
werkgevers in de export industr ieën zouden zich slechts kunnen hand
haven door de lonen me t een overeenkomstig percentage te verlagen2 3 . 
De regering zou er op zijn minst voor moe ten zorgen, dat de lasten op 
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billijke wijze over alle groepen der bevolking zouden worden ver
deeld. Vergeefs stelde hij te dien einde een heffing voor van ç% op 
alle lonen en salarissen, alsmede een verhoging van de inkomsten-
belasting2*. De werkgevers waren bereid de regeringspolitiek te 
accepteren, mits hun de vrijheid zou worden gelaten zich door loons
verlagingen aan te passen aan de eisen van de buitenlandse markten. 
De vakbonden echter stelden zich bij monde van ERNEST BEVIN op het 
standpunt, dat de oplossing vóór alles was gelegen in de vergroting 
van de koopkrachtige vraag middels hogere lonen25. 

De organisaties van werkgevers en werknemers in de mijnindustrie 
bogen zich gezamenlijk over een vergelijkende studie der productie
kosten in Engeland en het scherp concurrerende Duitsland. Hun 
studies mondden niet uit in gelijkluidende conclusies26. De werkge
vers beschouwden de hoge productiekosten en de verkorting van de 
arbeidsduur in de mijnen tot zeven uur als de oorzaken van de netelige 
situatie van de industrie. Zij stelden afschaffing van het minimumloon 
en loononderhandelingen per district voor. De mijnwerkersbond repli
ceerde door haar leden op te roepen het werk neer te leggen. Ver
volgens besloot het Trades Union Congress, dat in geval van een mijn
werkersstaking geen steenkool zou worden vervoerd door de trans
portarbeidersbonden. De positie van de mijnwerkers werd versterkt 
door het inmiddels verschenen rapport van het Macmillan Court of 
Inquiry inzake de toestand in de mijnindustrie. Hierin werd aange
drongen op de handhaving van minimumlonen en verbetering van de 
efficiency in de mijnen. Nadat premier BALDWIN tot twee maal toe 
verklaard had, dat 'all the workers of this country have got to take 
reductions in wages to help put industry on its feet', zwichtte de 
regering voor de druk der vakbonden. Tot ι mei 1926, de datum 
waarop een Royal Commission rapport moest hebben uitgebracht 
over de toestand van de mijnindustrie, zou een overheidssubsidie de 
overbrugging vormen voor 'the gap between the level of wages 
provided by the minimum of the national wages agreement of 1924, 
and the lower level of wages which would result from the colliery 
owners' proposals of the ist of July."2 7 

Dit was echter slechts een tijdelijke oplossing. Het feit bleef be
staan, dat het loonniveau in de mijnen, tot stand gekomen in het 
betrekkelijk voorspoedige jaar 1924, te hoog lag. Zonder de regerings
subsidie geschiedde driekwart van de totale steenkoolproductie met 
verlies. Afgezien van de hoge kosten van de subsidie (23 miljoen pond 
sterling in negen maanden) was het niet juist een uitzondering te 
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maken voor de mijnindustrie, waar vele andere bedrijfstakken even
eens van de internationale concurrentie te lijden hadden2 8. 

In maart 1926 bracht de door de regering ingestelde commissie van 
onderzoek, de Samuel Commission, haar rapport uit. Haar voorstellen 
- collectieve eigendom van de steenkool, hervormingen in de be
staande methoden van productie, distributie en transport van steen
kool, nationale looncontracten, tijdelijke verlaging der minimum
lonen2 ' — maakten geen schijn van kans door mijnwerkers en mijn-
eigenaren geaccepteerd te wordenJ». De meerderheid van werknemers 
en werkgevers buiten de mijnindustrie stond positief tegenover deze 
voorstellen. Men zag algemeen in, dat de mijnindustrie eerst na een 
grondige reorganisatie billijke lonen zou kunnen betalen. Dit gold al 
evenzeer voor de regering, maar zij stelde de loyale uitvoering van 
het rapport afhankelijk van de medewerking der betrokken partijen. 
Bij monde van premier BALDWIN bood zij aan 'to undertake such 
measures as may be required of the State to give the recommendations 
effect provided that those engaged in this industry agree to accept the 
Report and carry on the industry on the basis of its recommen
dations."3 1 

Het Trades Union Congress, dat volmachten had om in naam der 
mijnwerkers op te treden, begon onderhandelingen met de regering. 
De sfeer werd echter weldra verslechterd door het optreden van de 
mijnwerkersleiders, die ondanks de bereidheid van de regering garan
ties te geven met betrekking tot de reorganisatie van de mijnindustrie, 
weigerden een duidelijk en bevestigend antwoord te geven op de 
vraag of zij een tijdelijke loonsverlaging zouden accepteren. De rege
ring wenste de zekerheid te hebben, dat de woorden en gestes van de 
onderhandelaars van het Trades Union Congress representatief waren 
voor die der mijnwerkers. Dezen bleven echter het antwOord schuldig 
op de zgn. 'Birkenhead-formule', welke men hun ter bevestiging 
voorlegde : "We will urge the miners to authorise us to enter upon a 
discussion with the understanding that they and we accept the Report 
as a basis of settlement, and we approach it with the knowledge that 
it may involve some reduction in wages."3 2 Een staking bij de Daily 
Mail, waar het personeel weigerde een hoofdartikel af te drukken, 
waarin de mijnwerkers en hun sympathisanten als revolutionairen 
werden afgeschilderd, was tenslotte aanleiding voor de regering om 
de — toch al uitzichtloze - gesprekken af te breken. Zonder verder te 
onderzoeken of het т .u .c . en haar General Council voor deze staking 
verantwoordelijk waren weigerde de regering verder te onderhande-
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len, tenzij onvoorwaardelijk afstand werd gedaan van het pressiemiddel 
der werkstaking. Dit werd uiteraard onaanvaardbaar geacht: "Furious 
at this insult from England's leading gentlemen, the Trade Unionists 
left io Downing Street. On the steps Mr. Thomas told a waiting 
pressman that the Government had declared war."33 

De General Council besloot de mijnwerkers met een algemene 
werkstaking te steunen in hun poging de financieel-economische poli
tiek van de regering met betrekking tot de mijnindustrie om te buigen 
en haar ten tweede male tot continuering van de subsidie aan de mijn-
industrie te bewegen. Op 4 mei werd het werk neergelegd in de 
steenkoolmijnen, de ijzer- en staalindustrie, de machine-industrie, de 
chemische industrie, de bouwnijverheid, de gas- en electriciteits-
bedrijven, de spoorwegen, de havens en de dokken. De staking duurde 
slechts acht dagen ; de General Council gelastte het beëindigen van de 
staking, toen zowel de regering als de partijen in de mijnindustrie 
onwrikbaar op hun standpunt bleven staan. Dit werd gedaan ondanks 
scherpe protesten en beschuldigingen van 'verraad' van de zijde der 
mijnwerkersfederatie3*. De grootste staking uit de geschiedenis van 
de Engelse vakbeweging eindigde zonder zichtbaar resultaat. De mijn
werkers, die na de opheffing van de staking op hun eentje nog zes 
maanden doorstaakten, waren tenslotte gedwongen de eisen der mijn-
eigenaren onvoorwaardelijk te aanvaarden: vaststelling van de lonen 
door districtsgewijze onderhandelen, verlenging van de werktijd en 
lagere lonen3 s. 

Men kan ongetwijfeld zeggen dat de beweging — zo zij al niet bij 
voorbaat tot mislukken was gedoemd - vanaf het begin weinig kans 
van slagen had. Engeland's moeilijkheden, die vooral van monetaire 
aard waren, konden slechts verholpen worden door aanpassing van de 
lonen en de sociale en fiscale lasten in neerwaartse richting. Zo er al 
andere wegen begaanbaar mogen zijn geweest - b.v. tijdelijke voort
zetting van de subsidie aan de mijnindustrie onder gelijktijdige mo
dernisering van de productiemethoden - in politiek opzicht waren 
andere middelen dan loonsverlaging zeer waarschijnlijk niet te ver
wezenlijken. Premier BALDWIN stond onder zware druk van conserva
tieve ministers en parlementsleden, die meer voelden voor een 
definitieve afrekening met de dreigementen uitende vakbeweging dan 
voor voortzetting van de subsidie36. 

Deze meer onverzoenlijke kringen vonden bovendien steun in de 
openbare mening. Het publiek gaf vele blijken van sympathie voor de 
mijnwerkers, maar ondanks alle pogingen van het Trades Union 
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Congress om de algemene werkstaking voor te stellen als 'merely a 
plain, economie, industrial dispute', ervoer het de staking als een 
aanslag op de parlementaire regeringsvorm, die hoog werd opgeno
men. 'In Britain', zo schrijft ALLEN, 'people believe in a system of 
selecting and controlling a Government rather than in a Government 
as such. Consequently they react against anything which is likely to 
damage the system and thus they protect the Government from 
unconstitutional pressure, suchas strike action."37

 WINSTON CHUR

CHILL vertolkte dan ook ongetwijfeld méér dan slechts het regerings
standpunt toen hij argumenteerde, dat het geen verschil uitmaakte of 
de algemene werkstaking ten doel had het parlement te dwingen een 
wetsontwerp aan te nemen, dan wel de regering er toe te brengen 
subsidie toe te staan. In beide gevallen gold het een conflict, waarbij 
het voortbestaan van de parlementaire regeringsvorm in het geding 
was: "It is a conflict, which, if it is fought out to a conclusion, can 
only end in the overthrow of Parliamentary Government or in its 
decisive victory... Either the Parliamentary institutions of the country 
will emerge triumphant . . . or else, on the other hand, the existing 
constitution will be fatally injured, and, however unwilling Hon. 
Members opposite may be to produce that result, the consequences of 
their action will inevitably lead to the erection of some Soviet of trade 
unions, on which, whether under Parliamentary forms or without 
them, the real effective control of the economic and political life of 
the country will devolve. Such a transference could only mean the 
effectual subversion of the State.. ,"38 

II 

Ook in Frankrijk trad de vakbeweging in de periode tussen de beide 
wereldoorlogen herhaalde malen buiten het terrein, waarop haar 
activiteiten zich normaliter afspelen, dat van het industrieel-econo
misch leven. Dit gebeurde in de jaren 1920, 1936 en 1938, toen een 
combinatie van interne en externe factoren — de voortdurende be
dreiging van de interne cohesie door communisten en andere linkse 
extremisten ; de deflatoire politiek van de regering — de vakbeweging 
tot politieke activiteiten dwong of verleidde. 

Na de Eerste Wereldoorlog kampte de vakbeweging met ernstige 
interne moeilijkheden. Zij had vóór de oorlog een doctrinair-afwijzen
de houding aangenomen tegenover een eventuele oorlog. De Duitse 
dreiging had geleid tot een spectaculaire ommezwaai: van revolu-
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tionair-syndicalistisch was de vakbeweging in enkele dagen tijds 
nationaal-patriottisch geworden 3 9. Een minderheid binnen de e.G.т. 
was zich echter steeds blijven verzetten tegen de samenwerking tussen 
de vakbeweging en werkgevers en Overheid in het kader van de 
nationale oorlogsinspanning. Communisten en andere extremisten 
— anarchisten, trotzkisten en revolutionair-syndicalisten —profiteerden 
van de emotionele revolutiesfeer van kort na de oorlog·*0, en econo
mische moeilijkheden in 1920. Zij kregen vooral grote invloed in 
Parijs en omgeving, waar in de loop van de oorlog de zware industrie 
was opgekomen. De nieuwe massa van voornamelijk ongeschoolde en 
half-geschoolde arbeiders - 'products of a second industrial revolution, 
violently carried through in the worst conditions"4 1 — stelde de 
с.G.т. voor schier onoplosbare problemen van integratieve aard. De 
vakbonden waren niet in staat van deze massa een ideologisch be
trouwbare en gedisciplineerde macht te maken, vooral niet, toen de 
naoorlogse hausse ten einde liep en extremistische ijveraars hier een 
willig gehoor vonden. "In this area", schrijft LORWIN, "as important 
in the c.G.T. as in the industrial and political life of the nation, a 
region of extremes in trade unionism and in politics, the Reformists 
have never since recovered leadership."4 2 

In 1919 en 1920 nog beschikten de reformisten over een onaan
tastbare positie binnen de c.G.T. In 192 1 echter was hun meerderheid 
zodanig geslonken, dat zij, bevreesd voor de toekomst, de revolutio
nairen buiten de C.G.T. sloten. Deze richtten toen een nieuwe cen
trale op, de Confédération Générale du Travail Unitaire (C .G .T .U . ) , 
welke spoedig volledig onder de invloed van de Franse Communisti
sche Partij en Moskou stond43. Vanaf 192 1 heerste er tussen de beide 
vakcentrales een nimmer aflatende strijd om de gunst van de arbeiders
bevolking, welke meermalen leidde tot een wedijver in revolutionaire 
taal en agressieve gestes. Deze rivaliteit is een belangrijke complice
rende factor geweest bij het uitbreken van de stakingen tegen de 
Overheid tussen de beide wereldoorlogen. 

Evenals in Engeland hield ook in Frankrijk het vakbondsradicalisme 
tussen de beide wereldoorlogen verband met conjuncturele en mone
taire moeilijkheden; daarnaast kampte Frankrijk in de dertiger jaren 
met een ernstige vertraging van de economische groei. Een stagneren
de industrieel-economische expansie had omstreeks de eeuwwisseling 
het klimaat geschapen, waarin het anarcho-syndicalisme tot een blij
vend verschijnsel van de Franse samenleving leek te worden. In de 
tweede helft van de dertiger jaren, toen het kapitalisme in de overige 

9 Í 



Westeuropese landen en in de Verenigde Staten weer expansief werd, 
dreef dit proces de sociale antagonismen tot een revolutionaire climax, 
die buiten Frankrijk met verbijstering werd gadegeslagen. 

Het eerste begin na het einde van de Eerste Wereldoorlog was 
nochtans veelbelovend geweest. Het bedrijfsleven was — ondanks een 
sterk inflatoire ontwikkeling — in staat lonen te betalen, die de stijgen
de kosten van het levensonderhoud overtroffen··*. Tot 1929 groeide 
de Franse economie aanzienlijk. Vergeleken bij 1913 bedroeg het 
reële nationale inkomen in dat jaar in Frankrijk 124, in Groot-
Brittannië 113 en in Duitsland 109. Voor de industriële productie 
bedroegen de cijfers resp. 139, 106 en 1 i S « . Dit gunstige economi
sche klimaat bepaalde in sterke mate de aard en het optreden van de 
vakverenigingen. Vooral de overheidsdienaren en de arbeiders in de 
door de Overheid op enigerlei wijze gereguleerde bedrijfstakken 
- spoorwegen, mijnindustrie, gas- en electriciteitsbedrijven, scheep
vaart — die door het monopoloïde karakter van deze industrieën en 
door overheidssubsidies tamelijk ongevoelig waren voor de buiten
landse concurrentie, bleken weinig toegankelijk voor extremistische 
denkbeelden. De vakverenigingen van deze categorieën werknemers, 
die steeds meer aan importantie wonnen en tegen het einde van de 
twintiger jaren de meerderheid binnen de e.G.т. v o r m d e n ^ waren 
de belangrijkste dragers van de reformistische geest, die sprak uit het 
kort na de oorlog door de e.G.т. opgestelde minimumprogramma: 
sociale hervormingen binnen het bestaande maatschappelijke bestel, 
nationalisatie van sleutelindustrieën, grotere zeggenschap voor de 
arbeiders inzake het economisch beleid en internationale samenwer
king. Zij waren geporteerd voor sociale verandering langs evolutio
naire weg en deze instelling ging gepaard met een duidelijke voorkeur 
voor samenwerking met de radicaal-socialisten. Samenwerking met 
de intransigente en theoretisch ingestelde socialisten, die tot 1936 
om principiële redenen buiten regeringscoalities zouden blijven, was 
minder goed verenigbaar met deze pragmatische mstelling47. "These 
unions", zegt LORWiN, "had a fundamental stake in the orderly 
processes of society and politics, and in friendly relations between the 
c.G.T. and the Government.*8" 

Een zwakke stee vormde echter vanaf het begin de particuliere 
sector van het bedrijfsleven. Tot 1920 ging het ook hier voorspoedig. 
In dat jaar bereikte het aantal collectieve arbeidsovereenkomsten het 
tot dan ongekende record van ¡¡¡¡j per jaar, een niveau, dat eerst in 
1936 weer zou worden bereikt. In 1920 kwam evenwel de naoorlogse 
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hausse tot een schielijk einde. Het aantal collectieve arbeidsovereen
komsten daalde via 34$· in 1920 tot een jaarlijks gemiddelde van 160 
in de periode 1921-1925 en van nauwelijks 22 in de periode 1930-
Ι 9 3 ί · Het was het laagst in de metaalnijverheid, alwaar tegen 1933 
1,4% van de arbeiders onder een collectieve arbeidsovereenkomst 
vielen, tegen 7.5% in handel en industrie tezamen*». Het particuliere 
bedrijfsleven, en met name de metaalindustrie, werd weldra de 
voedingsbodem voor radicale stromingen, die de traditie van vóór 
1914 trachtten voort te zetten, zíj het niet in de gestalte van het 
achterhaalde anarcho-syndicalisme, maar van het communisme. 

In de dertiger jaren tenslotte werden alle vakverenigingen, die van 
de min of meer beschermde bedrijfstakken evenzeer als die in de 
zuiver particuliere sector, met de problemen van werkloosheid, 
loonsverlaging en ledenverloop geconfronteerd. De crisis sleepte zich 
in Frankrijk langer voort dan in Engeland en Duitsland. In 1929 stak 
het reële nationale inkomen er gunstig af tegenover dat van deze twee 
landen, maar tegen 1938 was de situatie radicaal veranderd. Het reële 
nationale inkomen bedroeg toen in Frankrijk, Groot-Brittannië en 
Duitsland — vergeleken met 1929 — resp. 88, 119 en 119. Evenals 
SAUVY schrijft ARON deze relatief sterke vertraging van Frankrijks 
economische groei ten dele toe aan de stagnerende bevolkingsgroei 
en de uitwerking hiervan op de psyche van de bevolkings0. De Franse 
ondernemersklasse, reeds weinig geneigd tot vernieuwing en expansie, 
zag in de jaren tussen 1929 en 1938 bovendien weinig perspectieven. 
De regering schiep door haar monetaire beleid en haar prijspolitiek 
een klimaat, dat de ondernemers niet aanzette tot investeren, schep
pen en vernieuwen ; de winstmarges waren klein of geheel niet aan
wezig. Dit laatste is ongetwijfeld van doorslaggevend belang geweest. 
Frankrijk heeft — evenals andere 'goudlanden' — betrekkelijk lang 
vastgehouden aan de bestaande goudbasis van de franc. Frankrijk volgde 
in het begin van de dertiger jaren Engeland niet op de weg der 
devaluatie, maar poogde het interne kostenpeil, met name de lonen 
en de vaste lasten van het bedrijfsleven, aan te passen aan het verlaagde 
peil der wereldprijzen. Eerst na 1936 viel er in Frankrijk enig econo
misch herstel te bespeuren, maar de depressie duurde er practisch tot 
aan het uitbreken van de oorlog toe5 1 . 

ARON noemt nóg een factor ter verklaring van de vertraging van de 
Franse economische groei in de dertiger jaren: de merkwaardige 
structuur van de beroepsbevolking. Tussen 1901 en 1954 daalde de 
agrarische bevolking van 8.200.000 tot $.200.000. Nam aldus de 
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niet-agrarische bevolking met 3.000.000 personen toe, het merendeel 
hiervan (2.300.000 personen) ging naar de tertiaire sector. Hierdoor 
groeide de secundaire sector te zwak, hetgeen de economische groei 
zou hebben belemmerds 2. 

De stakingen tegen de Overheid van de twintiger en dertiger jaren 
waren deels pogingen om de doelstellingen van de vakbeweging 
— handhaving of verbetering van lonen en arbeidsvoorwaarden - te 
doen prevaleren boven de doelstellingen van de deflatoire regerings-
politiek: aanpassing in neerwaartse richting van de arbeidslonen. 
Daarnaast trachtten de e.G.т.-leiders door deze stakingen communis
ten en andere extremisten de wind uit de zeilen te nemen en weer een 
greep te krijgen op de vlottende massa van leden en potentiële leden. 
Beide motieven vormden de achtergrond van de spoorwegstaking van 
1920, toen de e.G.т. onder de druk van de groeiende oppositie binnen 
de beweging de spoorwegmannen steunde in hun pogen om door 
middel van de algemene werkstaking de nationalisatie van de spoor
wegen af te dwingen. 

In februari 1920 brak er — ten gevolge van de waardevermindering 
van de franc en de snelle stijging der prijzensa - een wilde, maar suc
cesvolle staking uit onder de spoorwegarbeiders. Toen zowel de 
spoorwegdirecties als de regering de overeenkomst niet nakwamen, 
ontstond er zodanige ontevredenheid onder de spoorwegarbeiders, 
dat de extremisten in hun vakvereniging er in slaagden de leiding in 
handen te krijgen, zij het met een kleine meerderheid. Eind april 
riepen zij de leden tot een nieuwe staking op, met als doel alsnog de 
inwilliging van de eerder gestelde eisen plus de nationalisatie van de 
spoorwegen te verkrijgen. De centrale te Parijs was aanvankelijk niet 
bij de staking betrokken, maar toen deze dreigde te mislukken - de 
helft van de arbeiders weigerde te staken; technische studenten be
stuurden de treinen ; vrijwilligers voorzagen Parijs van voedsel — kreeg 
men de e.G.т. zo ver, dat zij de actie met een algemene werkstaking 
ondersteundes*. Op de eerste mei riep de e.G.T. de havenarbeiders, 
zeelieden en mijnwerkers op tot een sympathiestaking; een week later 
volgden in een tweede 'aanvalsgolf' metaal-, transport- en bouwvak
arbeiders. De regering reageerde prompt. De leiders van de spoor
wegmannen en linkse e.G.т. elementen werden gearresteerd. 
Stakingsbrekers hielden de helft van de treinen in circulatie. De e.G.т. 
gelastte de staking af en de spoorwegmannen gingen na een maand 
weer aan het werk. Zware repressailles volgden: 22.000 spoorweg-
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arbeiders werden ontslagen, 700 werden vervolgd of tot gevangenis
straffen veroordeeldss. 

De afloop van de spoorwegstaking van 1920 werd een zware slag 
voor de е с т . Haar ledental, dat in 1919 de 2.000.000 had bereikt, 
viel prompt tot 600.000 terug. De nederlaag had de reformistische 
stromingen binnen de beweging versterkt5 6 ; de organisaties van over
heidsdienaren gingen in toenemende mate een dominerende rol 
spelen. In de loop van de dertiger jaren echter noopte de deflatoire 
politiek van de Franse regeringen ook deze gematigde groeperingen 
tot verzet 5 7. Nadat 193^ - het dieptepunt van de depressie — eerst de 
hereniging van de communistische en reformistische vakverenigingen 
binnen de C.G.T. had gebracht, sloot de centrale zich aan bij het al 
evenzeer uit de nood der tijden geboren Volksfront, een tijdelijke 
verkiezingsalliantie van boeren, lagere middengroepen en arbeiders, 
die elkaar gevonden hadden op grond van de gemeenschappelijke 
behoefte zich te verweren tegen de depressie, de deflatoire politiek 
van de regering en de aanvallen op de parlementaire instituties. Het 
Front Populaire, bestaande uit communisten, socialisten, radicaal
socialisten, de C.G.T. en enkele kleinere groeperingen, propageerde 
onder meer: de 40-urenweek; loonsverhogingen; collectieve loon
onderhandelingen ; nationalisatie van de Banc de France ; en nationali-
satie van de bewapeningsindustrie. Men verwachtte van hogere lonen 
een voldoende stijging van de koopkracht om het economisch leven 
weer expansief te kunnen maken. Het programma geleek in deze 
enigermate op de New Deal in de Verenigde Staten. 

Bij de verkiezingen van mei 1936 behaalde het Volksfront de over
winning. Het aantal stemmen, dat elk der partijen van het verbond op 
zich had weten te verzamelen, weerspiegelde een veelzeggende omme
zwaai naar links van de openbare mening. Vergeleken met de ver
kiezingen van 1932 gingen de radicaal-socialisten enigszins achteruit, 
handhaafden de socialisten hun vroegere aantal stemmen en zagen de 
communisten hun aanhang verdubbeld5 8. 

De jarenlang opgekropte gevoelens van frustratie bleken in combi
natie met de door het verkiezingsresultaat opgewekte gevoelens van 
hoop en triomf een bijzonder explosief mengsel te vormen. Plotseling 
braken, door niemand verwacht, in juni de grootste stakingen uit, 
welke het land ooit had aanschouwd. Het aantal stakers bedroeg 
weldra 2.000.000, een kwart van het totaal aantal loontrekkenden in 
handel en industrie. Bijna drie kwart van de stakingen waren 'sit-
down' of 'stay-in' stakingen. De eisen van de stakers bleken de pro
grammapunten van het Volksfront te zijn. 
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De Volksfront regering van LEÓN BLUM, die tijdens deze roerige 
periode Frankrijk's eerste socialistische premier werd, was natuurlijk 
van deze stakingen allerminst gediend. Maar ook de e.G.т. had geen 
belang bij deze semi-revolutie, welke nagenoeg geheel buiten haar om 
gingst. Toen de staking eenmaal een feit was, werd het voor haar zaak 
de beweging onder controle te krijgen en de leiders grepen dan ook 
met beide handen BLUM'S voorstel aan om namens de stakers te 
onderhandelen met regering en werkgevers. Zo kwamen de befaamde 
overeenkomsten van Matignon tot stand. Deze overeenkomsten be
vatten de effectuering van het recht van de vakverenigingen om namens 
de arbeiders collectieve overeenkomsten af te sluiten; garanties voor 
werknemers-vakbondsleden tegen discriminerende practijken bij aan
neming en ontslag ; de goedkeuring van het shop steward systeem ; loons
verhogingen van i£% voor de laagstbetaalden en van 7% voor de 
hoogstbetaalde werknemers; en de 40-urenweek. De e.G.т. beloofde 
de stakingen te zullen beëindigen, hetgeen overigens gemakkelijker 
gezegd dan gedaan bleek60. 

De c.G.T. won enorm aan prestige; in korte tijd telde de beweging 
meer dan ^.000.000 leden, bijna 40% van alle loon- en salaristrekken
den6 1. Hoe verheugend deze ontwikkeling ook was, de gevaren van 
deze (te) snelle groei werden spoedig evident. De vakverenigingen 
waren niet berekend op deze enorme toeloop, te meer niet, omdat 
de weinig talrijke en slecht betaalde vakbondsfunctionarissen hun 
handen vol hadden aan de nieuwe taken, die het gevolg waren van de 
overeenkomsten van Matignon en van de sociale wetgeving van de 
Volksfront-regering. Zij waren gedwongen een beroep te doen op de 
kaderleden van de communistische partij, die weldra doordrongen in 
de leidinggevende posities en een stevige greep verkregen op de 
nieuwe ledenmassa — 'this new horde who knew nothing of traditional 
unionism.'62 

Deze communistische infiltratie werd de e.G.т. noodlottig in 1938. 
Het jaar tevoren was de economische politiek van het Volksfront een 
mislukking gebleken : de loonsverhogingen van 1936 waren toen reeds 
door prijsstijgingen ongedaan gemaakt6 3. De coalitie viel uiteen in 
1938, toen de participanten hun gemeenschappelijke belangen niet 
meer hoog genoeg waardeerden om de samenwerking langer voort te 
zetten6*. Het Volksfront werd afgelost door de sterk rechtse regering 
van DALADiER, die de uitgebreide volmachten, hem verleend door een 
onmachtig parlement, onder meer gebruikte om de 40-urenweek 
ongedaan te maken. De communisten, die hoopten DALADIER - 'de 
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man van München' — ten val te kunnen brengen, drongen aan op een 
algemene werkstaking. De e.G.т. eiste tenslotte - onder bedreiging 
met een algemene werkstaking - van de regering, dat zij deze maat
regel weer zou intrekken. Weinig arbeiders waren bereid hun baan 
te riskeren, zeker niet om tegen 'München' te staken, DALADIER stond 
dan ook sterk en weigerde te onderhandelen met de e.G.т.-leiders, 
die, wilden zij hun gezicht niet helemaal verliezen, tenslotte wel 
gedwongen waren de staking door te zetten. De staking, die een fiasco 
werd, deed de e.G.т. miljoenen leden verliezen. Zij kreeg geen kans 
meer zich van deze slag te herstellen, want weldra brak de oorlog uit. 

III 

In Duitsland werd de verhouding tussen de vakbeweging en werkge
vers en Overheid na de Eerste Wereldoorlog in de eerste plaats 
bepaald door de buitengewone politieke en economische omstandig
heden van die periode. Op monetair gebied heerste er een enorme 
chaos. De Duitse regering kon niet dan ten koste van een ongekende 
inflatoire beweging de herstelbetalingen effectueren, welke de over
winnaars het land hadden opgelegd6*. De hierdoor ontstane nood
situatie, waarvoor met name KEYNES vanaf het begin dringend had 
gewaarschuwd66, prolongeerde en versterkte in Duitsland de uit de 
oorlogsjaren daterende samenwerking tussen werkgevers en werk
nemers. Er moest weer orde gebracht worden in het chaotische 
economisch leven en de dreigende hongersnood diende te worden 
afgewend. In november 1918 verenigden zich de organisaties van 
werkgevers en werknemers in de 'Zentrale Arbeitsgemeinschaft', 
wier belangrijkste doelstelling - 'die Aufrechterhaltung unseres 
Wirtschaftslebens' — enigszins het feit verbloemde, dat de werkgevers 
hierbij vooral dachten aan een 'marriage de raison' van kortstondige 
duur 6?. De alliantie werd dan ook reeds in 1924 ontbonden. 

Dit neemt niet weg, dat de nieuwe situatie de vakbeweging grote 
voordelen bracht. Haar vertegenwoordigers zetelden tezamen met de 
leiders van de centrale werkgeversorganisaties in de voorlopige 
' Reichswirtschaftsrat', een paritair opgebouwd adviesorgaan, en kon
den daardoor rechtens invloed uitoefenen op het macro-economisch 
beleid. De wettelijke regelingen met betrekking tot de collectieve 
arbeidsovereenkomst, het arbitragewezen en de arbeidsgerechten 
droegen eveneens bij tot de integratie van de vakbeweging in het 
economisch en staatkundig bestel van de Duitse republiek. De vak-
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bonden traden 'aus dem Stadium der halben Verfehmung durch den 
Staat und des permanenten Nahkampfes mit dem Arbeitgeber in ein 
rechtlich anerkanntes - 'institutionelles' - Verhältnis zu Gesellschaft 
und Wirtschaft.'68 

Behalve de economische noodtoestand droegen de politieke gebeur
tenissen na de wapenstilstand er toe bij, dat de vakbeweging een der 
belangrijkste pijlers van het bestaande maatschappelijke bestel werd. 
De revolutie ging niet uit van de sociaal-democraten, maar was een 
spontane volksopstand van arbeiders, boeren en middengroepen tegen 
de heersende militaire groeperingen, die de uitzichtloos geworden 
oorlog wilden voortzetten. Deze volksbeweging bracht de sociaal
democraten, die vanouds tegen het autoritaire en feodale regiem 
gekant waren geweest, aan de macht. Zij werden de grote belang
hebbenden bij het welslagen van de Republiek van Weimar, die een 
compromis was tussen de Bismarckiaanse traditie en de Sociaal-
Democratie^. De Duitse sociaal-democraten, die nooit als revolutio
nair bekend hadden gestaan, waren dit in 1918 minder dan ooit70. 
Weldra werden zij — en met hen de socialistische vakbonden -
behalve met sociaal-economische ook met zware politieke verant
woordelijkheden belast. Op het vlak der binnenlandse politiek ging 
het er om de militaire en feodale kringen in toom te houden, die niets 
liever zagen dan een spoedig einde van het republikeinse experiment; 
naar buiten diende men de bedreiging van een militaire bezetting door 
de legers der overwinnaars te bezweren71. 

In maart 1920 vond er zelfs een officieel door de vakbeweging 
gesteunde algemene werkstaking plaats tegen de zgn. 'Kapp-Putsch'. 
Achter deze, door militaire kringen ondernomen aanslag op de 
parlementaire instellingen, stond de officieren-kaste, die redenen had 
voor vijandige gevoelens jegens de sociaal-democraten, de onder
tekenaars van het Verdrag van Versailles. De snelle en onafgebroken 
waardedaling van het geld had deze klasse, die haar inkomen groten
deels trok uit staatsobligaties, reeds zwaar getroffen. Daarenboven 
bepaalden de vredesvoorwaarden, dat het Duitse leger in de toekomst 
nog maar 100.000 man zou mogen tellen. Zij vreesden behalve hun 
maatschappelijke status ook hun bestaansmiddelen te verliezen en 
waren er van overtuigd, dat zij dit te danken hadden aan democratisch 
verkozen ministers en parlementariërs72. Zij wensten een regering van 
'experts', die geen verantwoording verschuldigd zou zijn aan 'de massa'. 

Troepen, die volgens het bevel van de geallieerden moesten worden 
ontbonden - de zgn. 'Baltische Brigades' van kapitein E H R H A R D T -
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marcheerden onder leiding van KAPP en generaal VON LÜTTWITZ naar 
Berlijn om de regering ten val te brengen. Deze kon bijtijds naar 
Stuttgart ontkomen. De vakbondsleider CARL LEGIEN kondigde on
middellijk de algemene werkstaking af". De staking verlamde het 
openbare leven volkomen en schiep het 'vide universel', dat EMILE DE 
GIRARDIN in i 8 j 2 had gepropageerd als antwoord op de staatsgreep 
van LOUIS BONAPARTE. Binnen vijf dagen was de 'Putsch' volledig 
onderdrukt. 

Nog twee maal mengde de 'Allgemeiner Deutscher Gewerkschafts
bund' zich in zuiver staatkundige aangelegenheden7-». In het jaar 1922, 
waarin de economische situatie steeds ellendiger en uitzichtlozer 
werd, vermoordden twee jonge anti-semieten de Minister van Buiten
landse Zaken WALTHER RATHENAU. Deze daad vestigde plotseling de 
aandacht op de 'völkische' dreiging, die later in het nazisme haar 
satanische gestalte zou krijgen, en die een einde zou maken aan de 
Duitse vakbeweging. Zij repliceerde met een omvangrijke protest
staking. Het jaar daarop nam zij deel aan de van januari tot september 
durende 'Ruhrkampf'. Deze barstte los, toen de Franse minister
president POINCARÉ een achterstand in de Duitse herstelbetalingen 
aangreep om troepen naar de Ruhr te zenden in een dubbele poging 
de Duitse steenkoolindustrie in handen te krijgen en de linker Rijn
oever van het Rijk af te scheiden. In het centrum van het spontane 
verzet door alle lagen van de bevolking stonden de vakbonden van 
mijnwerkers, spoorwegmannen en transportarbeiders, die de productie 
en het vervoer van steenkool volledig stillegden. Vergeefs deden zij 
een beroep op de vakbonden van alle landen — ook de Franse ! — om 
internationale proteststakingen tegen het Franse ingrijpen te organi
seren. De Internationale faalde echter volkomen en dit feit was 
veelzeggend voor de mate, waarin de vakbeweging in alle Europese 
landen — en niet slechts in Duitsland — in het staatsbestel was geïn
tegreerd. Terecht zegt FURTWÄNGLER: "Die Arbeiterbewegung war 
in den meisten europäischen Ländern durch ihre gesteigerte Geltung 
oder Verantwortung mehr oder weniger gouvernemental geworden. 
Sie war im allgemeinen das Spiegelbild des bestehenden Staaten
systems, "ÏS 

De stabilisering van de Mark in november 1923 en de daarop 
volgende 'Ankurbelung der Wirtschaft' plaatsten de vakbeweging in 
een bijzonder gunstige positie. De Republiek van Weimar beleefde 
haar 'Wirtschaftswunder' en de werkgevers willigden de forse loon
eisen van de vakbonden vlot in. Ook op het hoogste beleidsniveau 
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lieten de vakbonden hun stem met succes horen. In de Republiek van 
Weimar werd door alle partijen — niet alleen door de sociaal-demo
cratische - het recht van de vakbeweging erkend om mede het 
macro-economische en sociaal-politieke beleid te bepalen76. Er be
stond een nauwe band tussen de vakbonden en de 'Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands', welke laatste de spreekbuis werd van de vak
bonden en hun belangen zeer doelmatig wist te behartigen, al bevond 
zij zich ook van 1924 tot 1930 in de oppositie. De Duitse vakbeweging 
was een element van het politieke bestel geworden77. 

Wellicht had zij daarmede een kritische drempel overschreden en 
verplichtingen op zich genomen, die zij niet onder alle omstandig
heden kon nakomen. In maart 1930 werd zij nl. voor een dramatische 
beslissing geplaatst. Het brede-basis-kabinet MULLER, waarin ook de 
sociaal-democraten zitting hadden, besloot tot een besnoeiing van de 
werkloosheidsuitkeringen. De conjunctuuromslag van 1929 had ook 
Duitsland zwaar getroffen en de uitkeringen krachtens het in 1927 
— op het toppunt van de hoogconjunctuur — tot stand gekomen 
'Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung' druk
ten zwaar. De vakbeweging, gesteund door de linker vleugel van de 
Sociaal-Democratische Partij en de Minister van Arbeid, dwong de 
sociaal-democratische ministers een door BRÜNING voorgesteld com
promis af te wijzen. Voor de keuze gesteld het nationale belang dan 
wel het werknemersbelang te doen prevaleren, koos de 'Allgemeiner 
Deutscher Gewerkschaftsbund' het laatste en bracht daarmede de 
laatste regering van de Republiek van Weimar, die over een parle
mentaire meerderheid beschikte, ten val78. Terecht zegt HIRSCH-

WEBER: "Beim Sturz des Kabinetts Müller triumphierte die Sozial
politik über die allgemeine Politik. "'9 

Men heeft zich vaak afgevraagd - en waarschijnlijk zit dit heden ten 
dage de Duitse vakbondsleiders nóg dwars — waarom de vakbonden 
HITLER'S kanselierschap niet met een algemene werkstaking hebben 
trachten te verhinderen, HIRSCH-WEBER stelt in deze slechts vast: 
"Heute kann nicht mehr geklärt werden, ob die Masse der Arbeiter 
bereit gewesen wäre, die Republik zu verteidigen. Es steht jedoch 
fest, dass sie nicht dazu aufgefordert wurde."80 In plaats van de repu
bliek te verdedigen trachtten de leiders van de ADGB echter 'durch 
Anpassung an die Nazi-Terminologie' de organisatie te redden. In 
maart 1933 verbraken zij de betrekkingen met de Sociaal-Democra
tische Partij, in april begonnen zij onderhandelingen met de nationaal-
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socialisten over een fusie en op ι mei marcheerden voormalige 

socialistische vakbondsleiders achter de hakenkruisvlag. Het baatte 

allemaal niet ; weldra werden alle vakbonden v e r b o d e n 8 1 . 

Dit niet zo eervolle einde van de Duitse vakbeweging is niet 

verwonderli jk, indien m e n bedenkt, dat de gestes van de vakbeweging 

m e t name w o r d e n ingegeven door de drang van doelbereiking en 

zelfhandhaving. Zoals zo vele Duitse maatschappelijke organisaties 

t racht te zij het m e t het nazisme op een accoordje te gooien. En toen 

zij voor de keuze werd gesteld zich op te werpen als verdedigster van 

het par lementaire bestel (waarvan zij een der hoekstenen scheen te 

zijn geworden) dan wel haar eigen voortbestaan en de sociaal-econo

mische belangen van haar leden te laten prevaleren, besloot zij to t he t 

laatste. De polit ieke voorkeur van de vakbeweging voor het parle

mentair-democrat ische bestel heeft vanouds in verband gestaan m e t de 

geschiktheid van dit systeem o m de belangen van de door haar ver

tegenwoordigde groepen tot hun recht te laten komen. In de Duitse 

situatie van de dert iger jaren drong zich aan iedereen in Duitsland 

— ook aan de arbeidersbevolking — onontkoombaar het polit ieke 

alternatief van het nationaal-socialisme o p , en de vakbeweging kon de 

sociaal-economische belangen van haar leden en haar eigen voort

bestaan (naar zij kennelijk geloofde) niet beter nastreven dan door 

HITLER zijn kans te geven o m zijn sociaal-economische alternatieven 

waar te maken. "Hit ler was een noodzakelijkheid ; e r was in Duitsland 

geen andere weg o m de volslagen chaos te vermijden", zegt M A N N I N G 

in zijn Nijmeegse inaugurale r e d e 8 2 . O o k in Engeland en Frankrijk 

functioneerde he t partijenstelsel in de dert iger jaren niet m e e r on

gerept, maar daar was het althans mogelijk o m middels de construc

ties van brede-basis-coalities — in Engeland de Nationale Regering van 

M A C D O N A L D , waaraan Conservatieven, Liberalen en een aantal 

Labour-politici deelnamen ; in Frankrijk he t Volksfront — een gematig

de oplossing te realiseren, die he t systeem in grote lijnen intact l i e t 8 3 . 

In Duitsland was dit echter door een ingewikkeld samenspel van 

omstandigheden niet mogelijk8'*. De Duitse vakbeweging, geplaatst in 

haar eigen situatie, handelde overeenkomstig haar aard en m e t klas

sieke onvermijdelijkheid voltrok zich het Fatum aan haar. 

IV 

In h e t kader van zijn behandeling van het arbeidsconflict signaleert 

VAN D E R VEN een vijftal typen in het arbeidsbestel, die rechtstreeks in 
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verband staan met wisselende maatschappelijke structuurgegevens en 
uit dien hoofde van belang zijn voor de beschouwingen in dit hoofd
stuk85 . Behalve de individuele antithese onderscheidt de auteur achter
eenvolgens: de volstrekte groepsantithese, het controversiële dualis
me, het parallele dualisme en de uniteit. Wij zullen de algehele 
institutionele eenheid van werkgevers en werknemers (waarvan VAN 
DER VEN vermoedt, dat zij een utopie zal blijken te zijn) hier verder 
laten rusten. In dit verband zijn van belang de groepsantithese en de 
beide dualistische typen. 

"De structuur der groepsantithese", zegt VAN DER VEN, "is . . . 
slechts van voorbijgaande aard geweest, een fase in de ontwikkeling 
naar een evenwicht, waarbij het conflict wel mogelijk was als even-
wichtsverstoring, maar waarbij het niet als adequaat aan de normale 
situatie was gepostuleerd"86. De nieuwe fase was die van het contro
versiële dualisme, dat naast afzonderlijkheid ook de gezamenlijkheid 
van de partijen erkende, al lieten deze zich nog uitsluitend door het 
eigen belang — dat als tegengesteld aan dat van de andere partij werd 
ervaren — leiden. Later, na de Tweede Wereldoorlog, zal er een meer 
parallel gericht dualisme ontstaan, wanneer werkgevers en werk
nemers gaan ontdekken, 'dat de belangen niet altijd tegengesteld 
behoeven te zijn, maar een zekere gelijkgerichtheid kunnen ver
tonen '87. 

Na de Eerste Wereldoorlog was voor de radicale vakbeweging 
onherroepelijk het einde gekomen ; tijdens de kortstondige naoorlogse 
hausse vertoonde zich even de parallele belangenstructuur, die later, 
in de vijftiger jaren, een blijvend aspect van de sociale werkelijkheid 
zou worden. Hoewel ongetwijfeld velen worstelden met vast ver
ankerde ideologische concepties, was toch het gevoelen vrij algemeen, 
dat een periode van toenemende welvaart was aangebroken88 ; heel 
even brak bij de ondernemers het inzicht door, dat hogere lonen 
grotere koopkracht en dus grotere afzet betekenden8». Veranderende 
economische data bewerkstelligden evenwel een regressie, die de 
houdingen en gestes van de voorbije groeifase ten dele deden herleven. 

In de periode tussen de twee Wereldoorlogen stagneerde n.l. de 
economische groei van de Westeuropese landen. Dit had tot gevolg, 
dat deze landen niet - zoals de Verenigde Staten in de twintiger 
jaren — na het bereiken van de technisch-industriële rijpheid recht
streeks het tijdperk der massaconsumptie binnen gingen. Zij kwamen 
daarentegen terecht in een zeer wisselvallige en confuse overgangs
situatie, die nu eens deed denken aan de jaren vóór 1914, dan weer aan 
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die na de Tweede Wereldoorlog. De volstrekte belangenantithese had 
vóór 1914 elkaar uitsluitende ideologieën opgeroepen, die de negatie 
dan wel de bevestiging van het bestaande bestel impliceerden. In de 
fase van het controversiële dualisme leidden botsende belangen ander
maal tot — zij het gematigder — ideologische controversen. 

De werkgevers weten de verstoring van de economische orde aan 
het feit, dat de lonen te hoog waren en niet in overeenstemming met 
de werkelijke situatie'0. Alles, zo stelden zij, had een 'juiste' prijs; 
zo lang deze gold, kon het economisch evenwicht behouden blijven. 
Werd echter een prijs kunstmatig verschoven, dan zouden evenwichts-
verstoringen en ernstige moeilijkheden niet te vermijden zijn. Doordat 
de vakbonden een machtspositie hadden bereikt, en wel op grond van 
buiten-economische, politieke ontwikkelingen, had het marktsysteem 
niet meer gefunctioneerd, want één van zijn elementen kon niet aan 
de situatie worden aangepast en de werkloosheid in de wereld was 
hiervan een logisch gevolg. Slechts een realistische loonpolitiek zou 
de zaak in het reine kunnen brengen. 

De vakbonden echter schreven de crisis aan onderconsumptie toe. 
Er waren goederen genoeg, maar vraag en aanbod konden niet bij 
elkaar komen. Was de oorzaak van deze absurde situatie niet een
voudig, dat de vraag niet voldoende koopkrachtig was om het aanbod 
op te nemen? Was het dan niet duidelijk, dat de levensstandaard en 
het loonpeil te laag waren en was het voor de hand liggende genees
middel niet de onmiddellijke verhoging van de arbeidslonen? 

Even leek het er op, dat men weer in de negentiende eeuw verzeild 
zou raken, want de Overheid stond lange tijd aan de kant van de 
werkgevers of hield zich tenminste passief en verzuimde een nieuwe 
economisch-politieke richting uit te zetten. Dit was immers de struc
turele situatie geweest van de periode vóór 1914. De tegenstelling 
was echter niet meer van fundamentele aard ; zij duurde slechts voort, 
omdat de ondernemers zowel als de vakbonden gedwongen waren te 
opereren binnen de nauwe grenzen, getrokken door de handhaving 
van de gouden standaard. Toen men deze verliet, werd het in toe
nemende mate mogelijk om aan de verlangens van de werknemers en 
hun vakbonden inzake de lonen en arbeidsvoorwaarden te voldoen. 
Inderdaad trad vanaf dit ogenblik een duidelijk merkbare verandering 
in; met name werd een parallele belangenstructuur een blijvend 
aspect van de sociale werkelijkheid91. 

Het duidelijkst tekende zich deze ontwikkeling af in Engeland, 
waar de algemene werkstaking van 1926 op de grens viel van twee 
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perioden, waarvan de een door sociale strijd, de andere door een 
toestand van betrekkelijke sociale vrede werd gekenmerkt. Tijdens de 
zeven jaren vóór 1926 gingen gemiddeld 28 miljoen werkdagen door 
arbeidsconflicten verloren; tijdens de jaren 1927-1939 gemiddeld 3 
miljoen«2. In de jaren vóór 1926 gingen loonsverlagingen normaliter 
gepaard met hevige sociale strijd; in de jaren na 1926 voltrokken de 
ook toen veelvuldig voorkomende loonsverlagingen zich op grond van 
bestaande overeenkomsten — 'cost-of-livingagreements', 'selling-price 
sliding scale agreements', 'profit-sharing agreements' — en gedurende 
de depressie werden deze overeenkomsten vaak gewijzigd in dier 
voege, dat de lonen niet beneden een van te voren overeengekomen 
niveau zouden kunnen dalen»3. 

De klimaatverandering, welke uit deze feiten spreekt, wordt door 
KNOWLES toegeschreven aan de desillusie en apathie, die zich na de 
catastrofe van 1926 van de Engelse arbeiders meester maakte94. Dit 
zal voor een deel wel juist zijn, maar op zichzelf is het een magere 
verklaring voor de veranderingen na 1926. Het ingang vinden van 
nieuwe gedragsstandaarden in het economisch-industriële handelin-
genveld vond uiteindelijk zijn oorsprong in de veranderde economi
sche feitelijkheid na 1926. De drastische vermindering van het aantal 
verloren werkdagen na 1926 wordt b.v. door CLEGG toegeschreven 
aan het verminderde aantal nationale, een gehele bedrijfstak omvatten
de arbeidsconflicten^. Het domineren van nationale arbeidsconflicten 
vóór 1926 schrijft hij vervolgens toe aan het feit, dat bedrijfstaksgewij-
ze loononderhandelingen niet soepel konden functioneren als gevolg 
van sterke prijsfluctuaties, die frequente aanpassingen van de lonen in 
opwaartse richting noodzakelijk maakten. Scherpe stijgingen van de 
groot- en kleinhandelsprijzen leidden in 1919, 1920, 1924 en 192^ 
tot stakingen voor loonsverhogingen; omgekeerd veroorzaakten de 
prijsdalingen van 1921, 1922 en 1923 loonsverlagingen en hevige 
sociale strijd. Na 1925 ging de voortdurende daling van de prijzen 
(tot 1934) vergezeld van verdere loonsverlagingen, maar zelfs in het 
meest ongunstige jaar — 1931 — hadden deze bij lange na niet de 
omvang van de verlagingen van 1921 en ідгг 5 6 . 

De betrekkelijke arbeidsvrede in Engeland tussen 1926 en 1929 
was niet uitzonderlijk, want sociale vrede heerste ook in Frankrijk en 
Duitsland in deze periode. Tot 1929 was het economisch leven be
trekkelijk voorspoedig. Wèl opvallend is de gunstige ommekeer in 
Engeland na 1931 — en deze verandering moet goeddeels worden 
toegeschreven aan de veranderde economische politiek in dit land na 
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193 l 97) waardoor de verhouding tussen de kosten en baten van het 
productieproces meer in het voordeel van de arbeidersbevolking uit
viel dan elders het geval was98. Engeland kreeg daardoor in West
europa niet alleen een economische, maar ook een sociale voorsprong. 

De devaluatie van 1936 heeft in Frankrijk niet de ommekeer ten goede 
in het sociale klimaat gebracht, die voor Engeland zo kenmerkend is 
geweest. Dit moet niet alleen geweten worden aan het échec van de 
economische politiek van het Volksfront, hoewel deze factor uiteraard 
zwaar heeft gewogen. Zeker zo belangrijk is het feit, dat noch van de 
kant der ondernemers, noch van die der werknemersvakbonden de 
bereidheid tot een echte samenwerking bestond. Hoewel de grond
slag voor de collectieve arbeidsovereenkomst reeds was gelegd bij de 
Wet van 2 ς maart 1919", was de vakbeweging nog niet sterk ge
noeg 1 0 0 en ook innerlijk te zeer verdeeld door de strijd tussen socialis
me en communisme om op werkelijk grote schaal van deze mogelijk
heid gebruik te maken. Wij hebben de achtergronden van deze Franse 
syndicale situatie — een vicieuze cirkel van numerieke en financiële 
zwakheid, ondoelmatigheid, agressiviteit, weerstand tegen aanvaarding 
bij de ondernemers — in hoofdstuk 11 belicht. De resultaten van de 
accoorden van Matignon waren aanvankelijk groots. Het aantal collec
tieve arbeidsovereenkomsten nam van slechts enkele in het begin van 
1936 toe tot £700 in maart 1938. Maar de meeste werkgevers 
accepteerden de Accoorden van Matignon, die hun waren opgedron
gen door de regering en afgedreigd door de arbeiders middels sit-down 
stakingen, niet werkelijk. Onder de meest gunstige omstandigheden, 
zo schrijft LORWiN, zou de verandering in houding, die noodzakelijk 
was voor het functioneren van collectieve arbeidsovereenkomsten, 
veel tijd gevergd hebben en bovendien kracht en verantwoordelijkheid 
bij de vakbonden. Geen van deze voorwaarden was aanwezig en de 
werkgevers trachtten niet — zoals b.v. de Amerikaanse werkgevers na 
het midden van de dertiger jaren - met de vakbonden te leven. Dit 
dwong de regering om middels wetgeving in te grijpen ; zij verlengde 
de duur van collectieve arbeidsovereenkomsten en voerde arbitrage 
en wettelijke dwang in plaats van onderhandeling in. Ook de e.G.т. 
bleek de implicaties van haar nieuwe rol niet te beseffen101. 

In Duitsland tenslotte, waar de totalitaire nazi-ideologie per defini
tie de belangen van alle groepen der bevolking tot één nationaal belang 
deed samensmelten, was het niet wel mogelijk om uit te maken in 
hoeverre aan het einde der dertiger jaren het sociale klimaat wezenlijk 
was veranderd. 
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H O O F D S T U K IV 

Stakingen tegen de Overheid Ш 

DE P E R I O D E NA 

DE TWEEDE W E R E L D O O R L O G 

Na de Tweede Wereldoorlog stonden de Westeuropese regeringen 
voor zware opgaven. Terwijl zij de middelen trachtten vrij te maken 
voor essentiële zaken als bewapening, buitenlandse politiek, export en 
investeringen, werd er sterke druk op hen uitgeoefend om de massa
consumptie te verhogen en uit te breiden op velerlei gebied1. Deze 
situatie, welke zich vaak als een dilemma voordeed, had tot gevolg, 
dat de Overheid — met een aantal concrete doelstellingen voor ogen 
en een scala van economisch-politieke instrumenten tot haar beschik
king — vérgaand ging ingrijpen in het economisch leven. Zij werd 
daardoor, naast bewaakster van het algemeen belang, partij in het 
sociaal-economisch en politieke handelingen veld. Haar economisch-
politieke preferenties weerspiegelden tot op zekere hoogte de doel
einden en instrumenten van economische politiek, die door de drie 
grote Westerse politieke stromingen — conservatieven, socialisten en 
centristen — werden voorgestaan. Meer dan ooit tevoren werd de 
overheidspolitiek daardoor het terrein, waar de sociale tegenstellingen 
— gevoed door materiële dan wel politieke of ideologische belangen -
tot uitdrukking kwamen. 

Materiële of ideologische belangen kunnen scherpe sociale tegen
stellingen oproepen, maar behoeven desondanks niet noodzakelijker
wijze tot open conflicten te leiden. Zo zal een goed functionerend 
democratisch bestel, waar de politieke macht in principe binnen het 
bereik van alle maatschappelijke stromingen is, sterke spanningen 
kunnen verwerken. Zelfs dat is echter geen conditio sine qua non. 
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Zo stelt DAHRENDORF, dat voor de tot stand koming van sociale 
structuurveranderingen noch totale, noch partiële vervanging van de 
politieke machthebbers noodzakelijk is : "Bei äusserster Regulierung 
des Klassenkonfliktes kann dieser schliesslich auch ohne Veränderun
gen im Personal der Herrschaftspositionen durch die Akzidentien des 
demokratischen Prozesses Wandlungen sozialer Strukturen zum Er
gebnis haben."2 Hij doelt hier met name op de situatie, waarin een 
permanente regeringspartij de leden van de permanente oppositiepartij 
weliswaar niet in de gelegenheid stelt regeringsverantwoordelijkheid 
op zich te nemen, maar in haar wetgeving toch rekening houdt met 
bepaalde belangen van de oppositie. Dit is weliswaar een vorm van 
het politieke spel, die — de naoorlogse ontwikkeling heeft het eens te 
meer aangetoond — meer aansluit bij het pragmatisch opportunisme 
der Angelsaksers dan bij de meer ideologische oriëntering der Fransen 
of het dogmatisme der Duitsers. Hoewel ook in het naoorlogse Enge
land verschillende voorkeuren hebben bestaan in zaken van economi
sche politiek, heeft daar een meer subtiele regulering van de sociale 
antagonismen de uitbarstingen van politiek protest voorkomen, die 
het begin van de vijftiger jaren in Duitsland en Frankrijk kenmerkten. 

Dit alles speelde zich af tegen de achtergrond van het aanbreken 
van het tijdperk der massaconsumptie, waarin de voortschrijdende 
economische groei de sociale en politieke verhoudingen andermaal 
ingrijpend wijzigde. Deze ontwikkeling en de plaats, welke de staking 
tegen de Overheid in dit geheel innam, zullen het voorwerp vormen 
voor de beschouwingen van dit hoofdstuk. 

Ondanks een grote mate van consensus kan men in de periode na de 
Tweede Wereldoorlog duidelijke accentverschillen waarnemen in de 
vigerende economisch-politieke voorkeuren, welke door de voor
naamste maatschappelijke groeperingen en stromingen werden ge
koesterd. Het hier volgende overzicht laat zien, welke prioriteit de 
drie belangrijkste Westerse politieke stromingen aan een aantal met 
name genoemde doelstellingen van economische politiek toekenden. 

Uit dit overzicht blijkt, dat volledige werkgelegenheid, een billijker 
inkomstenverdeling, opvoering van de productie en collectieve voor
zieningen (niet : defensie) voor de socialisten als zeer belangrijk 
gelden; centristen waarderen deze doelstellingen hoog, maar de con
servatieven staan er gereserveerd tegenover. Arbeidstijdverkorting 
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Objectives Socialists Centre Conservatives 

Dominant Full employment 
Improvement in 
income distribution 

Price stability 

Dominant or 
Significant 

Collective needs 
(other than defence) 
Expansion of pro
duction 

Price stability. Ex
pansion of produc
tion 

Collective needs 
(defence) 

Significant 

Significant or Minor 

Minor 

Negligible 

Negligible or hostile 
to the objective 

Reduction in work
ing hours 
Allocation 
(coordination) 

Protection-priorities 
Price stability 
Allocation (internat, 
division of labour) 
Allocation (internal 
competition) 

Improvement in the 
balance of payment 
Collective needs 
(defence) 

Allocation (mobili
ty of factors of 
production) 

Full employment 
Collective needs 
(defence) 
Allocation (inter
national division of 
labour) 
Improvement in 
income distribution 
Collective needs 
(other than defence) 

Protection-priorities 
Allocation (internal 
competition) 
Improvement in the 
balance of payment 

Allocation (coordi
nation) 
Allocation (mobili
ty of factors of 
production) 
Reduction in work
ing hours 

Improvement in the 
balance of payment 
Allocation (inter
national division of 
labour) 
Protection-priorities 

Expansion of pro
duction 
Full employment 

Allocation (internal 
competition) 
Collective needs 
(other than defence) 
Allocation (mobili
ty of factors of 
production) 

Improvement in 
income distribution 

Reduction in work
ing hours 
Allocation (coordi
nation) 
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Dit schema is ontleend aan E. S. Kirschen; J. Benard; H. Besters; F. Blackaby; 
O. bckstein, J. Faaland; F. Hartog; L. Morrissens; E. Tosco: Economic policy in 
our time, Vol. ι. General Theory, Amsterdam, 1964, p. 227. Het betreft hier een 
synthese \an economisch-politieke voorkeuren, zoals deze blijken uit de woorden en 
gestes van politieke leiders uit een achttal Westerse landen : De Verenigde Staten, 
Engeland, Italie, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, België en Nederland. Onder 
'socialisten' worden verstaan : sociaal-democratische en labour-partijen, 'centristen' 
zijn: de continentale christen-democraten en de Democraten in de Verenigde Staten; 
tot de 'conservatieven' worden gerekend: de Franse Radicalen, Onafhankehjken en 
Gaullisten, de uitdrukkelijk conservatief geheten partijen, de Duitse en Belgische 
liberalen en de Republikeinen in de Verenigde Staten. De \oorkeuren van deze 
politieke partijen en stromingen worden naar hun meerdere of mindere pregnantie 
aangeduid met resp. : dominant, significant, minor, negligible of hostile, (pp. 22 j -226 
van het aangehaalde werk). 

ligt de socialisten na aan het hart, méér dan de centristen, terwijl de 
conservatieven er onverschillig dan wel vijandig tegenover staan. De 
laatsten staan zéér positief tegenover prijsstabiliteit, een doelstelling, 
die verder voor de centristen belangrijker is dan voor de socialisten. 

Interessant is ook het volgende : een betere allocatie van productie
factoren3 wordt door de socialisten tamelijk hoog aangeslagen, indien 
dit coördinatie betekent; minder enthousiast zijn zij, indien het hierbij 
om internationale arbeidsverdeling gaat. Bij de conservatieven ligt dit 
vrijwel omgekeerd. De verbetering van de betalingsbalans is verder 
voor de conservatieven belangrijker dan voor de centristen ; de socia
listen op hun beurt hebben er betrekkelijk weinig aandacht voor. 
Socialisten en centristen vinden elkaar op het stuk van productiever
hoging, protectie en internationale concurrentie*. Internationale 
arbeidsverdeling tenslotte brengt conservatieven en centristen tezamen. 

Ook ten aanzien van de instrumenten der economische politiek 
geldt, dat de preferenties der politieke groeperingen behalve consensus 
zekere dispariteiten te zien geven. De keuze van economisch-politieke 
instrumenten kan nu eenmaal niet steeds op louter rationele criteria 
als 'doelmatigheid' en 'kosten' berusten. De Overheid staat voort
durend onder de druk van een groot aantal sociale groeperingen, wier 
werkelijke of vermeende belangen door deze maatregel wèl, door gene 
maatregel niet worden geschaad. Voor het overige is er altijd wel 
ruimte om over de doelmatigheid van een bepaalde maatregel te 
twisten, waarbij men licht op het terrein der ideologie belandt5. 
Politieke partijen en belangenorganisaties zijn doorgaans dan ook be
hept met uitgesproken a priori-oordelen ten aanzien van maatregelen 
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van economisch-politieke aard. In onderstaand overzicht worden de 
voorkeuren weergegeven van de drie 'politieke families', benevens 
van de organisaties van werkgevers en werknemers6. 

Principal Instruments Political parties Interest groups 
Socialists Centre Conserva- Trade Em-

tives Unions ployers 

Public Finance 

Government investment 
Transfers to households 
Subsidies to enterprises 
Direct taxes 
Indirect taxes on internal 

transactions 
Customs duties on imports 

Money and Credit 

Bank rate 
Quantitative stops on bank 

advances 

Exchange rate 

(Devaluation) 

Restrictive Direct Controls 

Control of imports 
Exchange control on capital exports 
Control of prices (maxima) 
Control of wages (maxima) 

+ 
+ 
+ 
+ 

— 
— 

— 

+ 

— 

± 
+ 
+ 
— 

+ 
+ 
— 
± 

+ 
± 

+ 

+ 

± 

= 
± 
± 
± 

— 
— 
— 
— 

+ 
— 

+ 

— 

— 

— 
— 
— 
— 

+ 
+ 
— 
+ 

— 
— 

— 

+ 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 

— 
— 
+ 
— 

+ 
— 

+ 

— 

± 

— 
— 
— 
± 

Changes in the Institutional Framework 

Extent of public ownership 
(nationalization) + — 

Changes in the conditions of 
competition + + 

Creation of national institutions + ± 
+ 
± 

Uit deze tabel komt duidelijk naar voren een dichotome preferentie
structuur tussen de vakbonden en de socialisten enerzijds, de werk
gevers en de conservatieve partijen anderzijds. Bijna steeds zijn 
vakbonden en socialisten het eens met elkaar en oneens met werk
gevers en conservatieven. Interessant is overigens de positie van de 
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centrumpartijen, wier standpunten grote diversiteit en soepelheid 
vertonen. Hun houdingen weerspiegelen de diversiteit der door hen 
vertegenwoordigde maatschappelijke groeperingen, daar zij vaak 
noch het werkgevers-, noch het werknemersstandpunt categorisch 
verwerpen. 

De door socialisten en links georiënteerde centrum-politici na-
strevenswaard geachte doelstellingen en instrumenten van economi
sche politiek werden - het zal in het vervolg van dit hoofdstuk 
blijken - in de naoorlogse periode in toenemende mate de standpunten 
van een politieke minderheid. Dit was in Engeland het geval vanaf 
1951, in Duitsland vanaf 1948, terwijl in Frankrijk deze ontwikkeling 
in twee etappes haar beslag heeft gekregen, t.w. deels in 1947 en 
deels in 1951. In de jaren, voorafgaande aan het genoemde critische 
politieke punt, werden de industriële verhoudingen in overwegende 
mate gekenmerkt door solidariteit, dit ondanks het feit, dat er in deze 
jaren van economische en industriële reconstructie belangrijke offers 
werden gebracht door de werknemende bevolking. Tegenover de 
matiging, welke de vakbonden in deze jaren op het terrein van lonen 
en arbeidsvoorwaarden betrachtten, stonden echter belangrijke com
pensaties in de vorm van inspraak ten aanzien van de prioriteiten van 
de sociale en economische politiek. Voor Frankrijk, waar ook na de 
Tweede Wereldoorlog de communisten voor een deel het syndicale 
patroon beheersten, golden bovendien compensaties resp. verwach
tingen omtrent compensaties met betrekking tot de Franse politiek 
tegenover de Sowjet-Unie. 

Daar waar de balans der maatschappelijke kosten- en batenverdeling 
— en met name het precaire evenwicht tussen materiële, ideologische 
en politieke opbrengsten - als gevolg van de politieke ontwikkeling 
na de genoemde critische jaren sterk doorsloeg ten nadele van de 
werknemers en hun vakbonden, ontlaadden zich de hierdoor vrij
komende sociale spanningen in de vorm van stakingen tegen de 
Overheid. Dit gebeurde in Frankrijk, waar de desastreuze gevolgen 
van een hardnekkige inflatie en de daardoor onbevredigende resultaten 
van de economische politiek, in combinatie met een groeiend onbe
hagen over de ontwikkeling van de buitenlandse en binnenlandse 
politieke machtsverhoudingen, voor explosies zorgden in 1947, 1948, 
1949 en I9Í3 ; dit gebeurde eveneens in Duitsland, toen in het begin 
der vijftiger jaren de belangrijke ideologische compensaties in de vorm 
van het economische medezeggenschapsrecht dreigden weg te vallen; 
dit gebeurde niet in Engeland, waar door de vestiging van de Welfare 
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State reeds werd vooruitgelopen op de gewijzigde sociale en economi
sche belangenstructuur, die kenmerkend is voor het tijdperk der 
massaconsumptie. 

II 

Ook na de Tweede Wereldoorlog had het handelen der vakbeweging 
in Frankrijk een oppositionele, het staatsgezag confronterende inslag. 
Afgezien van dieper liggende oorzaken, op welke in afdeling ν van dit 
hoofdstuk enigermate zal worden ingegaan, kan men dit in eerste 
instantie toeschrijven aan de politiek van de Franse Communistische 
Partij en de door haar beheerste en geïnspireerde Confédération 
Générale du Travail ; en vervolgens aan een aantal elkaar over en weer 
beïnvloedende factoren, waarvan de voornaamste wel zijn: het ont
breken van een duidelijke lijn in de economische politiek, die een 
dubbelzinnig karakter vertoonde en nimmer de bijval van socialisten 
en vakbonden duurzaam kon verwerven ; de inflatie, welke in Frankrijk 
hardnekkiger en desastreuzer was dan in enig ander Westeuropees 
land; en een groeiend onbehagen bij de arbeidersbevolking over het 
met het vorderen der jaren steeds duidelijker zich aftekenende over
wicht van 'rechts' in de politieke machtsstructuur. 

In de volksdemocratieën van Oosteuropa en in landen, waar de staats
instellingen corporatistische beginselen belichamen, wijkt de vak
beweging belangrijk af van het Westeuropese type. Haar ingeschakeld 
zijn in het sociaal-economisch beleidssysteem van de globale samen
leving noopt haar de aandacht allereerst te richten op politieke vraag
stukken. Activiteiten met een sterk algemeen-maatschappelijke inslag 
als het verhogen van de productiviteit in landbouw en industrie en het 
scheppen van werkgelegenheid, hebben vaak meer haar aandacht dan 
de bescherming van de werknemers tegen achterstelling en uitbuiting. 
Het was dit vakbewegingstype, dat, dwars tegen alle tradities in, 
vanaf de Bevrijding in september 1944 tot het midden van 1947 zijn 
stempel drukte op de Franse syndicale wereld. De oorzaken van deze 
ontwikkeling waren primair van politieke aard. Zij waren gelegen in 
het op Moskou georiënteerde machtsstreven van de Franse communis
tische partij. 

De Franse communisten waren in een weinig benijdenswaardige 
positie de Tweede Wereldoorlog ingegaan. Na de ondertekening van 
het Duits-Russische verdrag van 23 augustus 1939, dat de Duitse 
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dreiging plotseling scherp accentueerde, ontlaadden zich de angst- en 
frustratiegevoelens van het volk tegen de communisten en hun vrien
den. Na de Russische inval in Polen in september van dat jaar werden 
alle communisten, die deze daad niet openlijk wilden afkeuren, buiten 
de Confédération Générale du Travail gesloten?. De Overheid van 
haar kant ontbond alle communistische vakverenigingen; deze ont
ketenden weldra een propaganda-campagne tegen de 'imperialistische 
oorlog' en riepen de arbeiders in de oorlogsindustrieën op tot 
sabotagedaden8. De Franse communisten waren ongetwijfeld gelukkig 
met de Duitse inval in 1940, welke hen in staat stelde deze impopulaire 
gedragslijn op te geven. Nog meer op hun gemak voelden zij zich bij 
de Bevrijding in 1944, toen men de aanhangers van de 'Parti des cent 
mille fusillés' allerwegen als de patriotten bij uitstek beschouwde. 
Zij nestelden zich weer stevig in de vakbeweging», die een enorme 
toeloop te verwerken kreeg en weldra meer leden telde dan tijdens 
de volksfront-hausse van 193610. 

Volgden de communistische vakbondsleiders in de periode kort 
voor de Tweede Wereldoorlog op bevel van Moskou een oppositionele 
lijn, om dezelfde reden legden zij de vakbeweging kort na de oorlog 
een 'volksdemocratisch' karakter op. Vanaf september 1944 tot 
midden 1947 hebben de communisten waarschijnlijk in de veronder
stelling geleefd, dat zij binnen afzienbare tijd de macht in de staat 
zouden kunnen overnemen". Anticiperend op een totalitaire staat, 
waarin de vakbeweging de rol van uitvoerend orgaan van de overheids-
politiek is toebedeeld, riepen de leiders de arbeiders op hun wel-
vaartsverlangens op te schorten en de productie te verhogen. 
Maximalisering van de productiviteit zou vanzelf leiden tot hogere 
arbeidslonen12. Evenals bij de productiecampagnes in de landen der 
communistische invloedssfeer het geval was, ontbrak het ook hier 
niet aan populair-marxistische slogans. Produceren stond gelijk aan 
het voeren van de klassenstrijd tegen 'de trusts'. Toen de Parijse 
typografen staakten voor loonsverhoging, daalde via de radio de toorn 
van CROizAT - communistisch minister van arbeid en leider van de 
metaalarbeidersbond — op hun hoofden neer1 з. 

Dit was geen comfortabele positie voor de communisten, die van
ouds hun voordeel hadden gezocht in het aanwakkeren der onte
vredenheid. En gronden voor ontevredenheid waren er te over in de 
eerste jaren na de Bevrijding, toen de lasten van de wederopbouw, 
nog verzwaard door voedselschaarste en prijsinflatie, zwaar drukten op 
de arbeidersbevolking. Een tijd lang trachtten de communisten aan 
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het dilemma van regeringstrouw dan wel proletarische solidariteit te 
ontkomen. Teneinde het staatsbelang te doen samenvallen met het 
belang van de werkende klasse propageerden zij de invoering van 
beloningssystemen, die zowel het loon van de individuele arbeider als 
de nationale productie zouden moeten doen toenemen. Tot april 1947 
konden zij dit beleid volhouden. In die maand braken er plotseling 
in de genationaliseerde automobielfabrieken van Renault te Boulogne-
Billancourt spontane en massale stakingen voor hogere lonen uit. Toen 
de ест .- le iders de beweging niet onder controle konden krijgen 
maakten zij plotseling gemene zaak met de stakers en eisten zij loons
verhogingen. Kort daarna, in mei, stemden de communistische afge
vaardigden en ministers tegen de loonpolitiek van de regering, waarop 
premier RAMADIER hen uit de regering verwijderde14. 

De algemene werkstaking van november 1947 markeerde vervol
gens het einde van de kortstondige periode, waarin de vakbeweging 
een integraal bestanddeel was geweest van de politieke machtsstruc
tuur. De stakers eisten hogere Ionen en de invoering van de glijdende 
loonschaal. Achter de staking stond de e.G.т. met politieke motieven. 
Zo oppert LEFRANC: "Que les communistes aient souhaité faire d'un 
vaste mouvement revendicatif un moyen de changer l'orientation de 
la politique extérieure de la France, c'est certain. Qu'ils aient espéré, 
à travers l'agitation ouvrière, imposer leur retour au gouvernement 
comme moyen de rétablir le calme, c'est probable. Que les grèves 
aient eu pour but le renversement violent du régime, c'est douteux, "'s 
Een aantal organisaties — de christelijke vakverenigingen, de autonome 
bonden van р.т.т.-personeel, е.а. — weigerden daarom aan de bewe
ging deel te nemen. Binnen de e.G.т. oefende de socialistische minder
heidsbeweging 'Force Ouvrière' critiek uit op de wijze, waarop de 
eisen naar voren werden gebracht. Desondanks was de staking schier 
algemeen in Parijs, Marseille en de steenkoolmijnen van Noord-
Frankrijk. Na enige tijd lagen de mijnen, de havens, de metaalnijver
heid, de spoorwegen en de openbare diensten nagenoeg geheel stil. 
Geldgebrek bij de vakverenigingen en nood onder de arbeidersbevol
king zorgden tenslotte voor het einde van de stakingen16. Voor de 
C.G.T. had de staking tot gevolg, dat de niet-communisten uit de 
organisatie traden om een nieuwe centrale op te richten : de socialis
tische Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière. 

Het jaar daarop lanceerde de e.G.т. nogmaals een aanval op de 
zwakke Franse economie. Ditmaal waren de steenkoolmijnen aan de 
beurt, waar het werk geheel tot stilstand kwam. De christelijke 
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с.F.т.с. en de socialistische с.G.т.-F.о., die de staking wederom als 
een politieke geste beschouwden, weigerden er aan deel te nemen. 
Daar ook het veiligheids- en onderhoudspersoneel aan de staking deel
nam, zond de regering politie en militairen om onherstelbare schade 
door water en gasexplosies te voorkomen. Bij botsingen tussen de 
militairen en de stakers vielen drie doden en honderden gewonden1 7. 
De staking duurde van 4 oktober tot 29 november voort. Zij leverde 
de arbeiders niets op, wèl echter de politieke machten achter de 
staking: een productieverlies van ς$ miljoen ton steenkool, dat ge
compenseerd moest worden door dure Amerikaanse import; verder 
indirecte verliezen, die mogelijkerwijze een achtste van de totale 
Marshall-hulp van dat jaar hebben bedragen1 8. 

De stakingen van 1947 en 1948 markeerden de afsluiting van een 
eerste fase in de betrekkingen tussen vakbeweging en Overheid. Zij 
veroorzaakten de definitieve verwijdering tussen het staatsgezag en de 
communistisch geïnspireerde vakbeweging, die weer in de vertrouwde 
oppositionele sfeer terecht kwam. Eveneens vanaf de Bevrijding 
ontwikkelde zich echter een gematigder syndicale stroming, die ge
stalte kreeg in de socialistische e.G.т.-F.o., de christelijke C F . т . с en 
de Confédération Générale des Cadres, welke laatste organisatie vooral 
technisch en toezichthoudend personeel, middelbaar kader, etc. 
organiseerde. Deze ontwikkeling werd aanvankelijk begunstigd door 
de politieke machtsverhoudingen. Tot het midden van 1947 werd 
Frankrijk geregeerd door drie als sociaal-progressief bekend staande 
partijen: de Communistische Partij, de socialistische S.F.I .O. en de 
christelijke Mouvement Républicain Populaire. Het domineren van 
centrum-links in de politieke machtsstructuur was het resultaat van de 
politieke en morele overwinning van die groeperingen en stromingen, 
die tijdens de oorlog partij hadden gekozen tegen Vichy en vóór het 
Vrije Frankrijk van DE GAULLE. De militairen, de hogere niveaus van 
het burgerlijk bestuur, de pers, de financiële en industriële leiders 
waren in discrediet geraakt; voorzover zij zich niet duidelijk hadden 
gecompromitteerd met Vichy of met HITLER, werden zij algemeen 
verantwoordelijk gehouden voor Frankrijk's val en vernedering1«. 
Vooral de Onafhankelijken zaten in de verkeerde hoek en het zou tot 
1948 duren vooraleer de representanten van deze conservatieve poli
tieke groepering weer waardig werden bevonden om, geflankeerd 
door S.F.I.O.-socialisten en christelijke Volksrepublikeinen, aan een 
regering deel te nemen20. 
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De Nationale Raad van het Verzet had op i ¡ maart 1944 een pro
gramma aangenomen, dat gewaagde van een 'République socialiste et 
productiviste', hetgeen op economisch gebied bleek in te houden: 
"het terugvallen aan de staat van alle grote gemonopoliseerde produc
tiemiddelen en de medezeggenschap van werknemers bij de bepaling 
van het economische beleid". En op sociaal gebied: "het herstel van 
het contractuele arbeidsstelsel (dat wil zeggen de terugkeer van de 
collectieve arbeidsovereenkomsten welke sedert het begin van de 
vijandelijkheden niet meer waren gesloten), het herstel van de tradi
tionele vrijheden van een onafhankelijke vakbeweging met grote 
bevoegdheden op het gebied van de organisatie van het economische 
en sociale leven, een volledig programma met betrekking tot de 
sociale zekerheid, onder beheer van vertegenwoordigers van de 
betrokkenen en van de staat, alsmede het weder instellen van perso
neelsafvaardigingen. "21 Na de Bevrijding in september van dat jaar 
waren de kansen voor dit programma uitermate gunstig. Een aantal 
sociale en economische hervormingen lieten er geen twijfel over 
bestaan uit welke richting de politieke wind woei. Nationalisatie 
— hogelijk gewaardeerd door socialisten en vakbonden, afgewezen door 
conservatieven, centristen en werkgevers22 - trof een aantal takken 
van industriële en commerciële bedrijvigheid : de automobielfabrieken 
van RENAULT, de steenkoolmijnen, het gas- en electriciteitsbedrijf, de 
Banc de France, de vier grootste depositobanken en de vier en dertig 
grootste verzekeringsmaatschappijen2^. De M.R.P . verzette zich echter 
tegen verdere nationalisaties, terwijl ook de fiscale politiek en de 
defensie gebieden vormden, waar de preferenties van 'links' én 
'centrum' met elkaar in botsing kwamen2*. 

Deze institutionele veranderingen versterkten de werknemersin
vloed op de industrieel-economische gang van zaken. Het beheer over 
de genationaliseerde ondernemingen werd in handen gelegd van 
tripartite organen, waarin de werknemers, de consumenten en de 
regering waren vertegenwoordigd. Voor de werknemers hadden 
zitting functionarissen van de socialistisch-communistische Confede
ration Générale du Travail en van de Confédération Française des 
Travailleurs Chrétiens; daarenboven werden talrijke с.G.т.-ers be
noemd als vertegenwoordigers der consumenten2?. Functionarissen 
van с.G.т. en с.F.т.с. zetelden ook in openbare lichamen voor 
economisch-politieke planning, adviseerden in de Nationale Econo
mische Raad inzake economische en sociale wetgeving26 en maakten 
deel uit van MONNET'S 'Commissariat Général du Plan de Modernisa-
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tion et d'Equipment' 2 7 . De herziening en uitbreiding van het sociale 
verzekeringswezen, die een drastische verhoging van de uitkeringen 
bij ziekte, ouderdom en invaliditeit, alsmede een uiterst progressieve 
kinderbijslagregeling in het leven riepen, getuigden van de wil om tot 
een herverdeling van het nationaal inkomen te geraken. Deze doel
stelling, die bovenaan het socialistische verlanglijstje prijkt, bij de 
centrumpartijen al wat lager staat genoteerd om tenslotte bij de con
servatieven als te verwaarlozen te eindigen28, getuigde, met de reeds 
vermelde institutionele veranderingen, dat de politieke wind 'om' 
was. 

De 'linkse' signatuur van de politiek bepaalde aanvankelijk de 
houding en de gestes van de niet-communistische vakcentrales. Zij 
vonden in de economische politiek van de regering enkele van hun 
belangrijke voorkeuren — loonbeheersing onder gelijktijdige beheer
sing der prijzen — terug, al werden in feite de lonen veel stringenter 
onder controle gehouden dan de prijzen29. Verenigd in een anti
inflatoir front - het zgn. Cartel de la baisse - verwachtten zij de ver
betering van de levensstandaard eerder van anti-inflatoire regerings-
maatregelen dan van loonsverhogingen^0. Na de verwijdering van de 
communisten uit de regering in 1947 werden de uitzichten op een 
'linkse' sociaal-economische politiek geringer, al werden tot 19^1 de 
min of meer behoudende krachten in de regeringen — de Radicalen en 
de Onafhankelijken - in aantal overtroffen door S.F.I.O.-socialisten en 
christelijke Volksrepublikeinen. De M . R . P . en de S.F.I.O. bezaten in 
1949 resp. 167 en іо£ kamerzetels, de Radicalen en de Onafhankelij
ken resp. 70 en 71З1. De plaats van de communisten in de ministeries 
en in de regeringsmeerderheid werd ingenomen door liberale politici 
— 'de droite ou du centre' — en dit had gevolgen voor de koers, welke 
de regeringen van de Franse Republiek voortaan gingen volgen in hun 
economische en sociale politiek^2. Hieruit trok de S.F.I .O. in 1951 de 
consequentie, toen door de toepassing van een nieuwe kieswet het 
politieke zwaartepunt definitief werd verlegd naar centrum-rechts. 
De radicaal QUEUILLE mocht socialisten, gematigden, christen-demo
craten en conservatieven dan al met pathos wijzen op het onvermijde
lijke van hun samenwerken— 'Vous êtes condamnés à vivre ensemble' — 
de socialisten traden desondanks uit de regeringsmeerderheid. 

Hoewel aanvankelijk betrekkelijk gering in aantal, hadden de libe
rale elementen het in hun macht om de weegschaal naar links dan 
wel naar rechts te laten doorslaan. Dit leidde tot de 'regular left-to-
right then right-to-left swing of the French political pendulum'.3J 
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Regelmatigheid betekende in deze met name, dat de rechtse regerin
gen bijna steeds aan de macht kwamen in perioden van inflatie of van 
moeilijkheden met de betalingsbalans^. Zij trachtten dan de slechte 
monetaire situatie te saneren, ontstaan door de realisering van de 
sociale en economische doelstellingen der socialistische en centrum
linkse regeringen. Laatstgenoemden legden op hun beurt de volle 
nadruk op de expansie van de economie, welke vertraagd of geheel tot 
stilstand was gebracht door de politiek der conservatieve regeringen. 
De conservatieven hielden derhalve vóór alles het oog gericht op 
monetaire stabiliteit, de socialisten daarentegen op de stimulering 
van de productie. In volgorde van belangrijkheid waren de doelstellin
gen der conservatieve regeringen : prijsstabiliteit ; verbetering van de 
betalingsbalans ; uitbreiding van de productie, voorzover deze laatste 
doelstelling de twee eerste niet in gevaar bracht. De socialistische 
regeringen hanteerden een andere prioriteitenschaal : uitbreiding der 
productie; verbeteringen in de inkomensverdeling; prijsstabiliteit; 
verbetering van de betalingsbalans. Hier waren de twee laatste doel
stellingen duidelijk van secundair belang". 

Het precaire evenwicht tussen linkse en rechtse stromingen in de 
politiek was niet bevorderlijk voor de samenhang in de economische 
politiek der regeringen. Zo schreef GOETZ-GIREY in 1953 : "L'incohé
rence caractérise . . . la politique économique et l'opinion, hésitant 
toutes deux entre les apparences du dirigisme et du libéralisme, le 
mythe du bon vieux temps et les espérances démesurées. "Зб Frankrijk 
volgde na 1946 een politiek, welke tendeerde naar dirigisme ten 
aanzien van de lonen en een liberale houding tegenover de prijs
ontwikkeling : "une politique de blocage des salaires et de liberté des 
prix. "37 Vooral na 1949 bestreed de regering de inflatie met monetaire 
en fiscale middelen, terwijl direct ingrijpen in de prijsontwikkeling 
slechts als een complementaire maatregel werd geziens8. Deze politiek 
werd geacht het midden te houden tussen totale vrijheid en autoritaire 
prijsfixatie door de Overheid, welk laatste middel eerst dan werd 
toegepast, wanneer de liberale benadering van het prijsprobleem niet 
de gewenste resultaten opleverde. Dwingende prijsvaststelling door 
de regering had plaats in de herfst van het jaar 19^9 ; verder werden de 
prijzen tijdelijk 'bevroren' bij decreten van 13 oktober 19^0, 11 
september 1952, 17 februari 19^4, 19 juli 1956 en 28 augustus 19^7; 
ook ging de regering wel over tot het vaststellen van de winstmarges. 
Karakteristiek voor het systeem was evenwel het au fond liberale 
middel der overreding, dat gepractiseerd werd in de vorm van prijs-
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verlagingscampagnes, onderhandelingen, vrijwillige prijsverlagingen 
door genationaliseerde ondernemingen, etc3». Aan deze polit iek 
raakte de naam verbonden van ANTOINE PINAY, die haar in 1952 als 
minister-president van de centrum-rechtse regering van Onafhankelij-
ken , Radicalen en Volksrepublikeinen en in de per iode 19£8-1960 
als minis ter van financiën in de regeringen van DE GAULLE en DEBRÉ 
toepaste . 

Druk te aldus de liberale ideologie haar stempel op de prijspolitiek, 
in de loonpolit iek prevaleerde het dirigisme. To t 1950 was de vast
stelling van lonen en salarissen nagenoeg geheel de zaak van de 
Overhe id 4 0 . Het naast elkaar bestaan van gebondenheid in de loon
poli t iek en vrijheid in de prijspolitiek was wellicht van mee t af aan 
problematisch. GOETZ-GIRE Y spreekt zelfs van een onverenigbaarheid4 •. 
Deze situatie werd door de vakbonden niet meer geaccepteerd, toen 
de inflatoire ontwikkeling hardnekkig bleek. Frankrijk werd - het 
hier volgende overzicht toont he t over enkele jaren aan — in vergelij
king me t landen als Engeland en Duitsland zwaar door inflatie 
geteisterd, omdat de stijging der productivi tei t er belangrijk ten achter 
bleef bij de loonstijging4 2 . Later, in 19^2, zou PINAY er in slagen de 

Landen 

Duitsland 
Frankrijk 
Groot-Brittannië 

procentuele 
stijging 

van het uurloon 

1947-48 1948-49 
10 7 

S· 'S 
9 3 

procentuele 
stijging 
van de 

productiviteit 
per arbeider 

1947-48 1948-49 

37 38 
.3 8 
7 ί 

procentuele 
stijging 
van de 

groothandelsprijzen 

1947-48 1948-49 

73 '2 

inflatoire ontwikkeling (tijdelijk) tot stilstand te brengen door de 
fatale volksovertuiging te doorbreken, dat inflatie onvermijdelijk 
w a s 4 3 . In 1949 was hiervan nog geen sprake en de vakbeweging, die 
he t ins t rument der loonbeheersing in deze omstandigheden niet m e e r 
als legitiem kon aanvaarden, eiste ook voor de werknemers de vrijheid 
op o m zich door zelfstandig optreden te verweren tegen de aantasting 
van hun levensstandaard. Nadat de constructieve houding van het 
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'Cartel de la baisse' reeds in het begin van 1948 op een mislukking 
was uitgelopen**, ondernamen de christelijke en socialistische vak
centrales in november 1949 een 24-uurstaking om de regering te 
dwingen haar geleide loonpolitiek op te geven en weer vrije loon
onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers toe te staan. Het 
resultaat was de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 
11 februari ig^o4 5 . 

De massale, tegen de conservatieve regering-LANiEL gerichte stakingen 
van augustus 19^3 vormen zeker niet de geringste verrassing van de 
naoorlogse politieke en sociale ontwikkelingen in Frankrijk. De ironie 
van het lot wilde, dat het einde van een periode van inflatie - resultaat 
van een rechtse economische en financiële politiek — door zijn on
gunstige bijwerkingen en door een gebrek aan tact van de regering 
plotseling leidde tot een uitbarsting van jarenlang opgekropte ge
voelens van sociaal en politiek onbehagen en voedsel gaf aan extre
mistisch drijven van links en van rechts··6. De niet-communistische 
vakbeweging beleefde enkele van haar moeilijkste momenten sedert 
de Tweede Wereldoorlog toen de omstandigheden haar noopten zich 
achter deze beweging te stellen. 

De onmiddellijke aanleiding voor de moeilijkheden was de Wet van 
11 juli 1953, die de regering volmachten gaf om, in het kader van een 
ruimer bezuinigingsprogramma, per decreet de geldende pensioen
regeling van de ambtenaren en employees der genationaliseerde 
industrieën en der overheidsbedrijven te wijzigen ; een wijziging, die 
voor de betrokkenen geen verbetering inhield. Het pikante van de 
zaak was, dat de regering-LANiEL - 'exponent van de meest rechtse 
Assemblee sinds iSy i ' 4 7 - hiermede sociale verworvenheden onge
daan trachtte te maken, die de betrokkenen tijdens de socialistische 
hoogconjunctuur van kort na de oorlog waren toegevallen48. 

In de loop der jaren waren er aan de rechterzijde steeds weer lieden 
geweest, die de chronische tekorten in enkele der betrokken bedrijfs
takken critiseerden en aandrongen op een 'hervorming der hervor
mingen' en steeds meer werd deze emotioneel-politieke aangelegen
heid een politieke klip van de eerste orde. Reeds in januari 1952 had 
de centrum-rechtse regering van PLEVEN gebruik trachten te maken 
van de procedure der kaderwetten, welke aan de regering de bevoegd
heid gaf om per decreet de maatregelen te nemen, die binnen de twee 
maanden niet door het parlement waren bekrachtigd. Ook toen was 
het doel van de regering geweest de herziening van de sociaal-rechte-
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lijke regelingen ten behoeve van bepaalde groepen van het overheids
personeel, met name het personeel van de spoorwegen. Deze zeer 
gunstige voorzieningen waren heilig voor de S.F.I .O. en de socialistische 
vakcentrale Force Ouvrière, die beiden een belangrijk deel van hun 
aanhang onder het personeel van de para-statale sector van het 
bedrijfsleven wisten; daar kwam nog bij hun spontane afkeer van 
autoritaire procedures49. De liberaal PLEVEN had zijn stoutmoedigheid 
met zijn politieke val moeten bekopen. De 'modéré' LANIEL wachtten 
ruim een jaar later eveneens ernstige politieke complicaties. 

De sociale onrust, begonnen na het aannemen door het parlement 
van de Wet van 11 juli, werd nog extra aangewakkerd door de grote 
geheimzinnigheid waarin het ministerie van financiën zich hulde 
tijdens het ontwerpen van een nieuwe pensioenregelingso. De hierbij 
betrokken communistische en christelijke vakbonden demonstreerden 
in de bedrijven tegen de politiek van de regering. Tegelijkertijd had er 
contact plaats tussen minister-president LANIEL en afgevaardigden van 
de C F . т . е . Het resultaat van dit onderhoud was niet bevredigend; de 
enige concessie van de zijde van de minister-president was de toe
zegging, dat de vakbonden uit de openbare sector door de betreffende 
ministers zouden worden ontvangen. Op 4 augustus hield de minister-
president een radiotoespraak, waarin hij de belangengroepen in het 
land verweet te weinig oog te hebben voor de kritieke toestand van 
's lands economie. De radiotoespraak werd gevolgd door het defini
tieve begin van de stakingsgolf, die het land gedurende bijna een maand 
grotendeels lam zou leggen. Nadat in de nacht van 4 op ξ augustus de 
afdeling Bordeaux van het р.т.т.-personeel, aangesloten bij de socialis
tische vakcentrale Force Ouvrière, een onbeperkte staking had uit-
uitgeroepen, sloten de communistische en christelijke afdelingen zich 
eveneens bij de beweging aan. Ondanks meningsverschillen in de top, 
sloten daarop ook de landelijke organisaties zich aan, bevreesd als zij 
waren het contact met de lagere niveaus te verliezen. Op 6 augustus 
volgden 'waarschuwingsstakingen' in de overige openbare diensten en 
bij de ambtenaren. Rij wijze van preventieve maatregel kondigde de 
regering aan, dat de stakingsdagen in geen geval zouden worden 
doorbetaald en dat iedere stagnatie in de dienst sancties tot gevolg zou 
hebben. Het resultaat was slechts een waarlijke 'course à la grève' 
van het overheidspersoneel al of niet aangesloten bij de christelijke, 
socialistische of communistische bonden, die de beweging geenszins 
in de hand haddensi. Na de publicatie van de decreten van de rege
ring-LANIEL op 11 augustus breidde de beweging zich verder uit tot 
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de private sector van het bedrijfsleven. Eerst op 24 augustus zou het 
werk weer overal hervat zijn. 

In deze eerste fase bleven de eisen van de stakers tot het zuiver 
professionele vlak beperkt. Men protesteerde tegen de bezuinigings
maatregelen van de regering-LANiEL, waar deze de bestaande regelin
gen voor de ambtenaren van de overheidsbedrijven en de genationali
seerde ondernemingen aantastten : opschorting van promotie, wijzigin
gen in de pensioenregelingen, ontslagen, etc. In een tweede fase 
kregen de stakingen een politiek karakter: de vakbonden eisten de 
bijeenroeping van het parlement, dat op reces was. Volgens sommigen 
met de bedoeling de regering ten val te brengens*; in werkelijkheid 
gold het hier een manoeuvre van de christelijke vakcentrale C . F . T . C , 

die de eis tot convocatie van het parlement hanteerde als middel om 
contact te krijgen met de politicise. Zij twijfelde op sterke gronden 
aan de opportuniteit van de stakingen. Een nieuwe regeringscombina
tie links van het centrum met een andere economische politiek was in 
dit stadium niet haalbaar : geheim gehouden besprekingen hieromtrent 
tussen de leiders van de christelijke vakbeweging enerzijds en afge
vaardigden van S.F.I.O., M.R.p. en de Radicale Partij anderzijds waren 
kortelings zonder resultaat geblevens*. Tijdens de stakingen weigerde 
de M.R.P . — de 'sociale' partij van de regeringscombinatie — dan ook 
uit politieke werkelijkheidszin om met deze eis mee te gaan ; boven
dien achtte men in deze kringen een toegeven aan de 'druk van de 
straat' schadelijk voor het gezag van de regering. Niettemin was de 
leiding der christelijke vakbeweging zich er van bewust, dat zij niet 
kon voorbij gaan aan het politieke onbehagen, dat - naar men kon 
vernemenss — aan de stakingen ten grondslag lag. Zo werd de eis tot 
bijeenroeping van het parlement — naast een (gevaarlijke) psychologi
sche tegemoetkoming aan de geagiteerde massa s6 - een middel om via 
contacten met enkele politici van de M.R .P . tot onderhandelingen met 
de regering-LANiEL te kunnen geraken. Hierbij speelde eveneens de 
vrees mede, dat de stakingen zouden ontaarden in een ongecontro
leerde massabeweging onder leiding van de communistische c.G.T.57 

of ook wel, dat zij die sociale en politieke krachten en stromingen in 
de kaart zouden spelen, die het gemunt hadden op de ive Republiek 
en op de vrije vakbeweging58. De pogingen van de C.F.T.C. om de 
regering tot onderhandelingen te bewegen hadden tenslotte succes. 
Een bemiddelingscommissie van de M.R .P . slaagde er in regerings- en 
vakbondsafgevaardigden rond de conferentietafel te verenigen. Na 
drie dagen bereikte men een accoord, waarbij de resultaten zich 
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weliswaar tot het zuiver professionele vlak beperkten maar toch 
voldoende bleken te zijn om de rust te doen weerkeren. Het socialis
tische Force Ouvrière — ontstaan als reactie op het politieke drijven 
der communisten binnen de vakbeweging en bezeten van een ware 
horror politicae — had zich eerder gedistancieerd van de eis tot con
vocatie van het parlement59. 

III 

Duitsland is tot in de vijftiger jaren het toneel geweest van een 
ideologische strijd tussen dirigisme en neo-liberalisme. De contro
verse tussen de Keynesiaanse opvatting, dat vóór alles volledige 
werkgelegenheid dient te worden gerealiseerd en dat men de gevaren 
van een inflatoire ontwikkeling hierbij voor lief dient te nemen, en de 
oude klassieke leer, dat de economische politiek op de eerste plaats 
gericht dient te zijn op het behoud van een stabiele munt, daar in een 
dergelijke situatie het economisch leven uit zich zelf naar volledige 
werkgelegenheid tendeert, is in Duitsland — in tegenstelling tot het
geen wij in Engeland zullen zien — in het voordeel der liberaal 
denkenden beslecht. 

Nochtans leek het er na de oorlog even op, alsof de vanouds door 
de sociaal-democraten gekoesterde idealen van geleide economie en 
socialisering der productiemiddelen gemeengoed waren geworden. 
Zo kwam in de 'Frankfurter Grundsätze' der Hessische 'Christlich 
Demokratische Union' een zinsnede voor, welke later met slechts 
enkele wijzigingen in het programma van de 'Deutscher Gewerk
schaftsbund' zou worden opgenomen: "Wir wol len. . . , dass die Wirt
schaft im grossen einheitlich und planvoll gelenkt werde, wreil nur 
dadurch Fehlanlagen und Verschwendung volkswirtschaftlichen Gutes 
verhindert und ein Wiederaufbau nach sozialen und gesamtwirtschaft
lichen Produktivitätsgesichtspunkten und nicht nur nach privatwirt
schaftlichen Rentabilitätsgrundsätzen gesichert werden kann. . ." 6 0 

In het programma van de Würzburger с . D . U . werd de nationalisatie 
geëist van de sleutelindustrieën, de mineralen, de kolenmijnen, de 
energiebedrijven en van alle monopolistische ondernemingen61. En in 
de 'Frankfurter Hefte' kon men lezen: "Das Abendland wird sozialis
tisch sein, oder es wird nicht sein."62 

In de naoorlogse omstandigheden groeiden de vakbonden uit tot 
een maatschappelijke macht van de eerste orde6 3 . Niet alleen werden 
zij door de militaire en burgerlijke overheden betrokken bij het 
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benarde probleem van de voedselvoorziening, zij occupeerden zich ook 
met grotendeels poli t ieke aangelegenheden als de door de geallieerden 
bevolen ontmantel ing van de Duitse industrie. Zij lieten in deze 
dringende protes ten horen en r iepen hierbij de buitenlandse vak
organisaties te hulp . Met BEVIN, Brits minister van buitenlandse zaken 
en zelf voormalig vakbondsman, onderhandelden zij over een her
ziening der demontagelijsten. Te zelfder tijd verhinderden zij, dat 
protes terende arbeiders slaags raakten me t Britse bezettingstroepen6*. 
Over hun weinig overtuigende gedrag uit de periode der 'Macht
übernahme ' werd niet veel meer gehoord. Daarentegen was men zich 
alom bewust van de diensten, welke he t g roo tondernemerdom HITLER 
tijdens zijn strijd om de macht had bewezen en met name de grote 
industrieel-economische machtsconcentraties schenen hun tijd te 
hebben gehad65. 

Het had er dan ook alle schijn van, dat de in ok tober 1949 opgerich
te 'Deutscher Gewerkschaftsbund' weinig moei te zou hebben om zijn 
programma van volledige werkgelegenheid, medezeggenschap en 
socialisering voor brede lagen der bevolking aanvaardbaar te maken 6 6 . 
O o k de verwerkelijking van de noodzakelijk geachte 'zentrale volks
wirtschaftliche Planung' scheen geen moeilijkheden te zullen opleve
ren , waar de geallieerden hierin bovendien een middel zagen om het 
gevaarlijke Duitsland in hun greep te houden 6 7 . Vooral echter de 
medezeggenschap van de vakbeweging in he t beheer der vitale kolen-
en staalindustrie scheen bij voorbaat een gewonnen zaak te zijn, want 
welke maatschappelijke macht was be te r in staat om de kolen- en 
staalbaronnen - de 'Steigbügelhalter ' van he t Nationaal-Socialisme - in 
toom te houden? 

Dit alles vertegenwoordigde echter slechts één zijde van de sociale en 
polit ieke ontwikkeling. Een ander aspect was de wijd verbreide weer
klank, die de denkbeelden van een aantal neo-liberale economisten 
bleken te bezit ten. Deze economisten — E U C K E N , R Ö P K E , HAYEK, 

E R H A R D , e.a. — achtten de Westerse vrijheid bedreigd door de poli t iek 
van volledige werkgelegenheid en de huns inziens daarmede onaf
scheidelijk verbonden verschijnselen van inflatie en centrale leiding 
van het economisch leven. Bij een algemene onderbezet t ing van he t 
productieapparaat, zo zegt b .v . H A Y E K 6 8 , kan slechts credietexpansie 
baat brengen, maar dit is een wel zeer uitzonderlijke situatie. W e r k 
loosheid kan immers behalve conjuncturele ook s t ructurele oorzaken 
hebben, m . a . w . voor tkomen uit een discrepantie tussen de verdeling 
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van het arbeidspotentieel en die van de vraag. Waar dit het geval is 
kan slechts een veranderde verdeling van het arbeidspotentieel de 
moeilijkheden duurzaam oplossen. Credietexpansie, zo gaat HAYEK 

verder, zal hier geen baat kunnen brengen, want tijdens het expansie
proces is de vraag tot op zekere hoogte noodzakelijk anders gericht 
dan er na en dit kan zowel van nieuwe werkloosheid als van inflatie de 
oorzaak worden6 ' . De moderne werkgelegenheidspolitiek gaat dan 
ook vrijwel steeds vergezeld van ingrijpen in het vrije spel der krachten 
op de markt: de prijsstijgingen moeten door de vaststelling van 
maximumprijzen voorkomen worden, terwijl de daaruit resulterende 
schaarste door een systeem van rantsoeneringen, prioriteiten en toe
wijzingen moet worden bestreden. Zo dwringt de inflatie de regering 
tot de een of andere vorm van 'Planwirtschaft'. En gewoonlijk tot een 
zeer pragmatische en verderfelijke variant, 'weil sie nicht im voraus 
durchdacht ist, sondern nach und nach eingeführt wird, so wie die 
unliebsamen Wirkungen der Inflation sich zeigen.'70

 HAYEK acht het 
verband tussen inflatie en overheidsingrijpen in het economisch leven 
overigens wederkerig, daar het door allerlei beperkingen en be
lemmeringen belaste economisch leven om te kunnen functioneren 
z.i. blijvende inflatoire druk van node heeft71. 

De overtuiging, dat credietexpansie tot de een of andere vorm van 
centraal geleide economie moet leiden, leeft bij al deze zgn. neo
liberalen. MEYER bespeurt in de economische geschiedenis 'eine 
merkwürdige Symbiose von Geldmengenexpansion und vordringender 
Zentralverwaltungswirtschaft'.72 De hoge waardering van de Mercan-
tilisten voor een overvloedige geldstroom ging gepaard met een 
'Vielregiererei', die duidelijke overeenkomsten zou vertonen met de 
moderne, door goedkoop geld-politiek en overheidsdwang geken
merkte situatie. Het centraal geleide economische stelsel van de 
Jacobijnen ten tijde van de Franse Revolutie werd voorafgegaan door 
een uitbreiding van de geldomloop middels het uitgeven van assig
naten. De 'Zwangswirtschaft' in Duitsland tijdens dejaren 1914-1923 
was het gevolg van de opheffing van de gouden standaard en de daaruit 
resulterende uitbreiding van de geldhoeveelheid. Ook de Keynesiaanse 
werkgelegenheidspolitiek ontloopt dit fatum niet; de geldtherapie 
leidt onvermijdelijk tot prijsfixatie en centrale leiding van het econo
misch leven7 J. 

Op zijn beurt betwist EUCKEN de doelmatigheid van de centraal 
geleide economie. Hij voert ter verklaring van de kwalen van die 
dagen — gebrek aan grondstoffen en arbeidskrachten ; een sterk gedaal-
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de productiviteit - behalve de desintegratie van het Duitse en Euro
pese handelsgebied en de enorme kapitaalvernietiging tijdens de 
oorlog een onjuiste leiding van het economisch gebeuren ten tonele. 
En dit laatste behelst dan uiteraard het wegvallen van het prijsmecha
nisme als regulator van de economische activiteit en de opkomst van 
een groot aantal lichamen, die vanuit een centraal punt gaan ingrijpen 
in alle sectoren van het economisch leven. Voor Duitsland's herstel 
is daarentegen nodig: "Die Herstellung einer Wirtschaftsordnung..., 
die auf die Bildung von Märkten der vollständigen Konkurrenz ausge
richtet ist. "7+ Dit vergt echter een aantal economisch-politieke 
maatregelen, die niet op zichzelf staan, maar een samenhangend geheel 
vormen op basis van een 'marktwirtschaftliche' conceptie. Hier ligt 
juist het verschil met de tot dusverre gevolgde koers, waarbij werd 
voorbijgegaan aan de noodzakelijke interdependentie van de elementen 
ener economische politiek en waarbij met een zgn. 'punktuelle' han
delwijze werd volstaan. En profetisch klinkt het: "Bei richtiger 
Koordination aber kann die Wirtschaftspolitik in kurzer Zeit einen 
starken Effekt erzielen, "'s 

Uit het neo-liberale denken van economisten als hier vermeld trekt 
vervolgens de Keulse hoogleraar MÜLLER-ARMACK, die later ERHARD'S 

staatssecretaris zal worden, consequenties voor de te volgen sociale 
politiek76 .Hij is van mening, dat de centraal geleide economie slechts 
daar zin heeft, waar in korte tijd een bepaalde, min of meer geïsoleerde 
doelstelling dient te worden verwezenlijkt77. Zij is onbruikbaar om 
sociale politiek te bedrijven, die meerdere tot elkaar in een zekere 
spanningsverhouding staande eisen omvat: eisen van sociale, econo
mische en ethische aard. Bovendien zijn er binnen de afzonderlijke 
gebieden weer spanningen mogelijk tussen equivalente waarden en 
wenselijkheden: "Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit in der ge
sellschaftlichen Ordnung, Fortschritt und Sicherheit in der wirtschaft
lichen, sind sehr verschiedenartige Wertziele, die sich oft ergänzen, 
sich oft aber auch ausschliessen, aber alle insgesamt erst den Umkreis 
des sozialen Ideals erfüllen."78 Dit betekent echter niet, dat men van 
de realisering dezer complexe sociale idealen zou moeten afzien. 
Immers, GÖSSEN en MENGER hebben in de theorie van het grensnut 
in deze reeds de weg gewezen: daar waar verschillende behoeften 
tot een middelenstrijd leiden, is het niet rationeel er één uit te 
lichten en ten koste van de andere geheel te bevredigen. Men zou dan 
in de fout vervallen van de verlichte lieden uit de achttiende eeuw, die 
de garandering van de Vrijheid alléén reeds voldoende achtten om de 
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sociale problematiek tot een oplossing te brengen. De negentiende 
eeuwse visie op de Gerechtigheid als het 'suum cuique' leidde door 
het verschil in geestelijke en lichamelijke capaciteiten bij de mensen 
eveneens tot ernstige sociale problemen. En ook het communistische 
experiment der absolute gelijkheid is in het belang der sociaal 
zwakkeren zelf reeds niet voor navolging vatbaar. De stimulering van 
bijzondere arbeidsprestaties middels hoge beloningen, waartoe de 
Russische leiders tenslotte gedwongen waren, heeft de fundamentele 
onjuistheid van dit beleid wel bewezen. 

De oplossing van dit keuzeprobleem kan, aldus vervolgt MÜLLER-

ARMACK zijn betoog, gevonden worden in een optimale verhouding 
tussen een toedeling op grond van het prestatieprincipe en een op 
grond van het gelijkheidsprincipe. Deze kan tot stand worden gebracht 
door — zoals dat binnen een vrije verkeershuishouding geschiedt — 
deze doelstellingen indirect aan elkaar te koppelen, opdat door de 
wedijver der bevoorrechten ook het aandeel der overigen groeit en 
de concurrentie bovendien voortdurend een zekere nivellering tot 
stand brengt. Wat voor het sociale geldt, is ook op het economische 
van toepassing. Door het gelijktijdig realiseren van meerdere om de 
voorsprong strijdende waarden kan vermeden worden, dat de sociale 
zekerheid boven de economische vooruitgang wordt gesteld. Het 
streven om de liberale ideologie verder aan te vullen en te vervol
maken brengt de schrijver tenslotte tot de conceptie der 'Soziale 
Marktwirtschaft' - 'eine nach den Regeln der Marktwirtschaft ab
laufende, aber mit sozialen Ergänzungen und Sicherungen versehene 
Wirtschaft'7 ' — waarin, naar hij stelt, zakelijke productiviteit en 
technische vooruitgang op een tot nu toe unieke wijze samengaan met 
de mogelijkheid van persoonlijke vrijheid en sociale vormgeving. 

Het is niet aan te nemen, dat de suggestieve kracht van deze neo
liberale betogen alléén voldoende zou zijn geweest om het Duitse 
volk tot massale electorale steun voor de economische en financiële 
politiek van ERHARD cum suis te bewegen. Immers, het verlangen naar 
meer vrijheid was bepaald niet tot Duitsland beperkt. In 1947 reeds 
was in Frankrijk het terugdringen der socialisten uit de domeinen der 
economische en financiële politiek begonnen80 en weinige jaren later 
— in i9£i — zouden in Engeland de conservatieven aan de macht komen 
onder de slogan 'Set the people free'.81 In Duitsland was ongetwijfeld 
een complex van bijzondere factoren werkzaam. Het lijkt niet on
aannemelijk, dat het onbehagen over de beknotting van de economi-

131 



sehe vrijheid in dit land, dat al sedert 1936 een straffe leiding van he t 
economisch leven kende, gro ter was dan e lders 8 2 . Zeker heeft voorts 
he t voorbeeld van de Duitse Sowjet-zone, die bepaald geen reclame 
was voor de geleide economie, bijgedragen tot haar discrediet 8 3 . Van 
belang moe t ook geweest zijn de onvoorstelbare chaos, die in het na
oorlogse Duitsland inherent leek aan he t systeem der centraal geleide 
economie 8 4 . 

Het heeft er alle schijn van, dat de 'Chris t l ich-Demokrat ische 
Union ' deze zaken reeds vroeg - en niet to t haar nadeel - heeft 
bevroed, in tegenstelling tot de in tradit ionele ideologische catego
rieën denkende'Sozial ist ische Partei Deutschlands ' . Het 'economisch 
socialisme', dat kor t na de oorlog door christelijke intellectuelen in 
de 'Frankfurter Hefte ' werd gepropageerd, werd to t een reliek, 
typisch behorende tot he t gevoelsklimaat van de eerste maanden van 
194J, 'als man vor dem Nichts stand, und nun alles machen zu können 
glaubte' .85 Als fractievoorzitter van de CDU in de Landdag van 
Nordrhein-Westfalen verwierp ADENAUER reeds in ok tober 1946 de 
leiderschapsaanspraken van de Staat in he t economisch leven en de 
socialisering van het productieapparaat8 6 . Reeds in dit vroege stadium 
tekenden zich de contouren af van he t door E U C K E N , RÖPKE en 
MÜLLER-ARMACK theoret isch geconcipieerde, door ERHARD later in 
de practijk gerealiseerde stelsel der 'Soziale Marktwirtschaft ' . Begin 
1947 nog had de marxistische socialist AGARTZ de leiding over het 
'Verwaltungsamt für Wirtschaft für das amerikanische und brit ische 
Besatzungsgebiet' te Minden, de hoogste Duitse instantie onder het 
geallieerde oppergezag. De 'Zweizonen-Wirtschaftsrat ' van Frankfurt 
echter , welke nog in hetzelfde jaar op grond van een overeenkomst 
tussen de Britse en Amerikaanse militaire regeringen ontstond, stond 
onder leiding van een christen-democraat en straalde reeds de econo-
misch-polit ieke denkbeelden van de CDU ui t 8 7 . De leden van deze 
eerste poli t ieke administratie werden door de par lementen, haar 
ui tvoerend orgaan door de regeringen der deelstaten gekozen. De 
poli t ieke krachtsverhoudingen aldaar hadden inmiddels op he t natio
nale niveau geleid tot een coalitie tussen de CDU en de liberale 'Freie 
Demokrat ische Par te i ' . 

Na de herwaardering van de Mark op 20 juni 1948 hadden de 
voorstanders van de markteconomie het pleit gewonnen, E R H A R D , 
sedert 1947 economisch adviseur van de Britse en Amerikaanse be
zettingsautoriteiten te Frankfurt, wist tegen veler verzet in zijn zin 
door te drijven en de 'Währungsreform' vergezeld te doen gaan van 
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de opheffing van de rantsoenering en de pri jscontrole8 8 . Er ontstond 
een ware s tormloop op de winkels, waar plotseling weer alles vrij 
verkrijgbaar was. De voorraden raakten spoedig uitgeput en de prijzen 
vlogen omhoog. De vakbonden eisten evenwel vergeefs de terugkeer 
van distr ibutie en prijscontrole : de opheffing van vele belemmeringen 
s t imuleerde de industrie to t groter activiteit, terwijl door he t op de 
mark t komen van gehamsterde voorraden de overgang naar de n ieuwe 
product ie mogelijk werd 8 «. Reeds in 1949 overschreed de totale 
product ie he t niveau van he t jaar 1936 (104%), waarmede zij hoger 
was dan de Franse en de Belgische. Nadat de stijging van de product ie 
vervolgens in 1949 in Duitsland hoger dan overal elders in Europa was 
geweest , overschreed de product ie per hoofd der bevolking in novem
ber 1950 het niveau van 19369°. 

De overwinning van de liberale beginselen op de socialistische, 
zoals deze zich manifesteerde in de politiek van de Economische Raad, 
w e r d bezegeld door de eerste algemene verkiezingen voor de Bonds
dag op 14 augustus 1949. Het programma van de zegevierende CDU 
— de zgn. 'Düsseldorfer Leitsätze' — bevatte de denkbeelden van 
E R H A R D , die in he t begin van 1948 door de FDP naar voren geschoven 
was als 'D i rek to r für Wirtschaft ' in de Raad van Frankfurt. In zijn reeds 
tijdens de oorlogsjaren on tworpen liberaal programma voor de weder
opbouw van de Duitse economie, dat in zijn geheel door de CDU werd 
overgenomen, domineerden de economisch-poli t ieke programma
pun ten ui teraard; de wenselijkheden van sociaal-politieke aard, die 
daarentegen de hoofdschotel hadden gevormd van het zgn. 'Ahlener 
P rogramm' van 1947, werden min of meer als het automatische resul
taat van de realisering van de economisch-polit ieke punten gedacht«1 . 
De medezeggenschap der werknemers had in he t 'Ahlener Programm' 
een belangrijke plaats ingenomen; in de 'Düsseldorfer Leitsätze' was 
de lust to t s t ructurele hervormingen al heel wat bekoeld en de in het 
vage gehouden medezeggenschap der werknemers werd nu eens m e t 
'Mi tbes t immung ' dan weer met 'Mitberatung ' of 'Mi twirkung ' aan
geduid«2 . Dit alles weerspiegelde slechts de veranderingen, die zich in 
de sociale en poli t ieke machtsstructuur hadden vol t rokken. In de 
'Soziale Marktwirtschaft ' lag he t zwaartepunt niet meer bij de socialis
tische en syndicale functionarissen van de overheidsbureaucratie, maar 
bij de ondernemers« 3 . Het kon niet uitblijven, dat hun inzichten hun 
stempel gingen drukken op de sociaal-politieke ontwikkeling. Nadat 
he t economisch centralisme en de socialisering der product iemiddelen 
reeds langer als ongewenste derivaten van een donkere per iode hadden 
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afgedaan, leek nu eenzelfde lot beschoren te zijn aan de medezeggen-
schapsgedachte. Ditmaal zette de 'Deutscher Gewerkschaftsbund', die 
tot dan toe weinig verweer had gehad, zich schrap en gordde hij zich 
ten strijde tegen Overheid en Bondsdag ter verdediging van deze 
verworvenheid van het eerste uur. 

De kwestie van de medezeggenschap kwam in Duitsland reeds tegen 
het einde van het jaar 1946 aan de orde'4 , toen door de Engelse 
militaire regering de North German Iron and Steel Control werd 
opgericht'*. Deze instantie, waaraan een Duits beheersinstituut 
(Treuhandverwaltung) werd toegevoegd, werd belast met de reorga
nisatie van de ijzer- en staalindustrie in de Britse bezettingszone, het
geen met name inhield de ontvlechting der oude concerns en de op
richting van nieuwe ondernemingen. Toen men de vakbonden vroeg 
om hieraan hun medewerking te verlenen, eisten deze bij monde van 
DGB-voorzitter BÖCKLER in ruil hiervoor 'die volle verantwortliche 
Einschaltung der Arbeitnehmerschaft bei dem Wiederaufbau und der 
Neuordnung der Eisen- und Stahlindustrie durch Beteiligung bei der 
Besetzung der Vorstände und der Aufsichtsräte'.'6 Deze eisen vonden 
bij de ondernemers een gunstig gehoor, waarvan zij mededeling deden 
aan Dr. VIKTOR AGARTZ, hoofd van het 'Verwaltungsamt für Wirt
schaft für das amerikanische und britische Besatzungsgebiet'.97 Het 
resultaat was tenslotte, dat de raden van commissarissen paritair 
werden samengesteld uit vertegenwoordigers van de aandeelhouders 
enerzijds, van de Betriebsräte en de vakbonden anderzijds. Voorts 
werden aan de directies 'Arbeitsdirektoren' toegevoegd, voorgesteld 
door de vakbonden en gekozen door de werknemersrepresentanten in 
de raden van commissarissen. Een enigszins hiervan afwijkende rege
ling kwam tot stand in de steenkoolmijnen. 

Deze successen stimuleerden de DGB tot nieuwe demarches. Op 
haar congres te München in 1949 eiste de organisatie de uitbreiding 
van de bereikte resultaten tot alle overige ondernemingen, plus een 
grondige herziening van de machtsstructuur in het bedrijfsleven". In 
feite echter waren de machtsverhoudingen inmiddels zo zeer ver
anderd, dat alleen al de handhaving van de status quo in de kolen- en 
staalindustrie een hele opgave bleek. De regelingen met betrekking 
tot de ondernemingen in deze bedrijfstakken maakten tot aan de op
richting van de Bondsrepubliek deel uit van het militaire bezettings-
recht ; daarna dienden zij weer in het Duitse recht te worden ingepast. 
Naar de vakbonden vernamen, bereidde het ministerie van economi-
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sehe zaken een wetsontwerp voor, op grond waarvan deze onderne
mingen weer krachtens het vigerende vennootschapsrecht zouden 
worden bestuurd. De bestaande medezeggenschapsregelingen zouden 
worden opgeschort en in de toekomst opnieuw worden bezien in het 
kader van een te on twerpen algemene bedrijfswetgeving (Betriebs
verfassungsgesetz). Kort daarop, in november 19JO, liet minister van 
economische zaken ERHARD zich tegenover vakbondsfunctionarissen 
ontvallen, dat hij de medezeggenschap in de kolen- en staalindustrie 
niet door te voeren acht te . De vakbonden wilden zich hier niet bij 
neer leggen. Het bestuur van de vakbond der metaalbewerkers besloot 
middels een zgn. 'Urabs t immung ' de stakingsbereidheid van de leden 
te peilen en BÖCKLER, de voorzit ter van de DGB, bracht dit besluit 
daarop te r kennis van bondskanselier ADENAUER. 

He t antwoord van ADENAUER liet niet lang op zich wachten. De 
kanselier schreef, dat de bondsregering in dat stadium geen invloed 
vermocht uit te oefenen op het verloop van de wetgevingsprocedure 
en dat het par lement te beslissen had over de wetsontwerpen , die 
door de fracties van CDU/CSU en SPD waren ingediend; in dit laatste 
werd , zo voegde hij hieraan toe , volledig me t de wensen van de DGB 
rekening gehouden. Hij bestreed het recht van de metaalarbeiders
bond om in deze van he t stakingswapen gebruik te maken, daar he t 
hier geen arbeidsrechtelijke doch een staatkundige aangelegenheid 
betrof1 0 0 , BÖCKLER repl iceerde en poogde de houding van de vak
beweging te rechtvaardigen door de toekomst van de poli t ieke demo
cratie in Duitsland afhankelijk te stellen van de totstandkoming van 
democrat ie in he t bedrijfsleven ; het bewijs voor de juistheid van deze 
opvatting zag hij in het misbruik, dat bepaalde groeperingen in he t 
verleden hadden gemaakt van economische macht voor polit ieke doel
einden. De juridische grond voor het gebruik van het stakingswapen 
in deze lag volgens hem in artikel ix lid 3 van de Grondwet opgesloten, 
krachtens hetwelk de werknemers he t recht hadden om zich te ver
enigen 'zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschafts
bedingungen ' . 

De bondskanselier nam evenwel een principieel afwijzende houding 
aan 1 0 1 , hetgeen voor BÖCKLER aanleiding was om nogmaals naar de 
Grondwet te verwijzen en bovendien te stellen, dat z.i. het coalitie-
recht he t stakingsrecht impliceerde. Hierop werden 'Urabs t immun
gen ' gehouden in de staalindustrie en in de kolenmijnen, waarbij zich 
resp. 96% en 92% der vakbondsleden voor een algemene werkstaking 
uitspraken, ADENAUER slaagde er echter in om enige weken later - in 

I 3 Í 



januari І 9 £ І — de werknemers- en werkgeversorganisaties in de be
trokken industrieën tot onderhandelingen te bewegen, waarbij ten
slotte aan de eisen van de vakbeweging tegemoet werd gekomen. Het 
resultaat van de onderhandelingen vormde de grondslag voor de 
Wet van io april 1951, waarbij de medezeggenschap van de werkne
mers in de ijzer- en staalindustrie en in de steenkoolmijnen werd 
geregeld. 

Daarmede was de strijd nog niet ten einde, want in het jaar daarop 
kwam de zaak van het 'Betriebsverfassungsgesetz' aan de orde. 
ADENAUER had in zijn regeringsverklaring van 20 september 1949 
gesproken over een 'eigentijdse' regeling van de betrekkingen tussen 
werkgevers en werknemers, maar dit adjectief dekte bij vakbonden en 
werkgeversorganisaties niet dezelfde realiteiten. Ditmaal besloot de 
Bondsdag, dat aan een wetsontwerp onderhandelingen tussen werk
gevers en werknemers dienden vooraf te gaan ; hetgeen geschiedde in 
de eerste maanden van 1950, waarbij men het eens werd over de op
richting van een paritair te bezetten ' Bundeswirtschaftsrat' alsmede van 
afzonderlijke economische raden voor de Duitse landen. De vakbonden 
eisten, dat de raden van commissarissen in ondernemingen met meer 
dan 1000 en met JOO tot 1000 werknemers resp. voor de helft en 
voor een derde door vertegenwoordigers der werknemers zouden 
worden bezet. De werkgevers wensten in beide gevallen niet verder 
te gaan dan een derde gedeelte; bovendien weigerden zij de vak
bonden directe invloed op de bezetting van de raden van commissaris
sen te geven. Hierop werden de onderhandelingen afgebroken. 

De Bondsdag ging zich nu met de aangelegenheid bezig houden en 
op 27 juli 1950 werd in eerste aanleg een wetstekst behandeld, waar
aan een wetsontwerp van de CDU/CSU en een voorstel van de SPD 

(dat weer geheel de opvattingen van de DGB weerspiegelde) ten 
grondslag lagen. Zowel de christen-democraten als de socialisten - de 
meerderheid van de Bondsdag derhalve — konden zich met het een en 
ander verenigen. De werkzaamheden werden hierop een tijd lang 
onderbroken als gevolg van de hier boven beschreven gebeurtenissen 
rond de kolen- en staalindustrie. Toen begin 1952 het resultaat ten
slotte ter tafel kwam, bleek dit van de wensen en verwachtingen der 
vakbonden af te wijken. Met name werd het door de DGB onaanvaard
baar geacht, dat de regeling niet op de staatsdienst en de openbare 
bedrijven van toepassing was, doch slechts op de particuliere sector; 
een ander bezwaar was, dat het economische medezeggenschapsrecht 
beperkt bleek ; een belangrijke tegenvaller was het tenslotte ook, dat 
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niet meer dan een derde der zetels in de raden van commissarissen 
aan de werknemersvertegenwoordigers was toebedacht . 

In een briefwisseling tussen bondskanselier ADENAUER en de voor
zit ter van de DGB werden daarop nogmaals dezelfde argumenten en 
tegenargumenten aangevoerd, die in de loop van het meningsverschil 
over de regeling in de kolen- en staalindustrie naar voren waren 
gebracht , ADENAUER verzocht de toenmalige voorzit ter van de DGB 
FETTE om de normale wegen te bewandelen zoals b .v . het beïnvloeden 
van het kiezerskorps bij de algemene verkiezingen, die in het jaar 
daarop zouden plaats vinden 1 0 2 . Kort daarop, in mei 1952, werden in 
Dusseldorf, Keulen, Brunswijk en Mannheim protestbijeenkomsten 
georganiseerd, waaraan ongeveer 3 £0.000 arbeiders deelnamen, ge
volgd door demonstraties en waarschuwingsstakingen in alle delen van 
he t land. Van 27 tot 29 mei staakte tenslotte het personeel van de 
krantendrukkeri jen. O p initiatief van ADENAUER kwam daarop een 
onderhandelingscommissie van vakbondsfunctionarissen en vertegen
woordigers der regeringspartijen tot stand, maar de Wetgever en de 
vakbonden konden niet tot overeenstemming komen en eind juli werd 
he t omstreden wetsontwerp onder de protes ten van de vakbonden en 
de sociaal-democraten to t we t . 

IV 

De economische en sociale verwarring van de twintiger en dert iger 
jaren was voor j . м . KEYNES aanleiding geworden o m een polit iek 
van full employment aan te bevelen. De intellectuele achtergrond 
van deze politiek w o r d t gevormd, zo schrijft HAYEK, door de volgende 
r e d e n e r i n g : de normale oorzaak van massale werkloosheid is een te 
hoog reëel loonpeil . Een directe verlaging van de geldlonen is op 
grond van de sociale en polit ieke repercussies niet aan te bevelen en 
daarom moeten de reële lonen worden verlaagd door de waarde van 
he t geld te verlagen. Houden de werknemers echter vast aan een te 
hoog niveau der geldlonen, dan moe t de geldhoeveelheid zodanig 
worden vergroot , dat de prijzen op een niveau komen waar de werke
lijke waarde van de heersende geldlonen niet gro ter is dan de product i 
viteit van de werkzoekende arbeiders1 0^. De full employment-
poli t iek werd na de Tweede Wereldoor log een centrale aangelegen
heid in de Engelse Welfare State, to t welker u i tbouw de liberaal 
Lord BEVERIDGE een wezenlijke bijdrage heeft geleverd. Hij kreeg de 
kans om zijn denkbeelden me t betrekking tot de sociale zekerheid in 
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practijk te brengen, toen het door ROOSEVELT en CHURCHILL opge
stelde Atlantic Charter van 14 augustus 1941 om een concrete uit
werking vroeg. Dit Charter proclameerde o.m. 'freedom from want', 
te verkrijgen door verbeterde arbeidsverhoudingen, economische 
vooruitgang en sociale zekerheid10*. De voorstellen, welke in een 
rapport van BEVERIDGE (Social Insurance and Allied Services) aan de 
regering waren vervat, behelsden een uitgebreid stelsel van sociale 
verzekering, dat voor de gehele bevolking zou gelden; een systeem 
van kinderbijslagen met dezelfde reikwijdte ; en de oprichting van een 
nationale gezondheidsdienst. Deze desiderata werden door de schrijver 
deels autonoom, deels ook als middel ter realisering van een herver
deling van het nationale inkomen gezien. In zijn boek 'Full employment 
in a free society' pleitte hij voor volledige werkgelegenheid, zo nodig 
te garanderen door de Overheid middels haar uitgavenpolitiekI05. 

De full employment-politiek heeft het Britse industriële klimaat 
ingrijpend beïnvloed. Het belangrijkste gevolg is wel geweest, dat 
het eenzijdige belangenantagonisme tussen werkgevers en werknemers 
plaats maakte voor een grotendeels parallele belangenstructuur106. 
In de industrie ontstond een zekere belangengemeenschap op grond 
van een verenigbaarheid van doeleinden en middelen der partijen. 
In de meerderheid der bedrijfstakken worden de lonen en arbeids
voorwaarden grotendeels door nationale overeenkomsten geregeld; 
in sommige industrieën gaat het daarbij om het volledige loon, in 
andere worden daarentegen slechts minimumlonen vastgesteld. Ge
woonlijk worden nationale onderhandelingen over lonen en arbeids
voorwaarden gevoerd in permanente commissies van werkgevers en 
werknemers ; bij het uitblijven van overeenstemming is vaak de 
mogelijkheid van arbitrage aanwezig1 o?. De Engelse werkgevers geven 
sinds jaar en dag de voorkeur aan deze bedrijfstaksgewijze loononder
handelingen108. Niet alleen besparen zij hiermede tijd en energie, die 
anders gespendeerd zouden moeten worden aan onderhandelingen 
met hun werknemers, maar ook beschikken zij in het kader hiervan 
over een procedure, waardoor geschillen in hun bedrijven kunnen 
worden doorgegeven aan de officials van hun eigen organisaties en die 
der werknemers. Bovendien is deze vorm van loonbepaling geschikt 
gebleken om stakingen te vermijden, waarvoor zij onder full employ
ment zeer beducht zijn. Locale loononderhandelingen zouden gepaard 
kunnen gaan met stakingen in het eigen bedrijf, welke de concurrenten 
een voorsprong zouden bezorgen. Daar komt bij, dat zij er steeds in 
geslaagd zijn om hun verkoopprijzen te verhogen overeenkomstig de 
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stijging der directe kosten, en dit zonder nadelige repercussies voor 
hun omzet, waardoor de winsten in dezelfde mate zijn gestegen als de 
lonen en salarissen. Tenslotte is het voordeel van dit systeem voor de 
werkgevers, dat zij op het niveau van het afzonderlijke bedrijf of de 
onderneming in tijden van bijzondere krapte op de arbeidsmarkt de 
lonen kunnen verhogen middels informele practijken, die zij los kun
nen laten bij een keren van het economisch getij109. 

Ook de vakverenigingen hebben echter weinig reden om zich over 
het huidige bestel te beklagen. Onder de indruk van de denkbeelden 
van j . M. KEYNES, voor het eerst systematisch uiteengezet in de 
'General Theory of Employment, Interest and Money' (1936), wens
ten de Engelse regeringen na 1945 vóór alles volledige werkgelegen
heid, desnoods te verwezenlijken door inflatoir werkende middelen. 
Een stabiel loon- en prijsniveau was een zaak van het tweede plan. Dit 
gaf de vakverenigingen van het Trades Union Congress een betrekkelijk 
grote ruimte om looneisen te stellen. Afspraken tussen de regering en 
het T.u.c. om in deze matiging te betrachten werden door de aan
gesloten organisaties over het algemeen verworpen en de houding van 
de regering, die zich hier uiteindelijk vrij gemakkelijk bij neerlegde, 
weerspiegelde de betrekkelijk geringe nationale bekommernis omtrent 
inflatie110. Sinds jaar en dag slagen de vakbonden er in substantiële 
loonsverhogingen te verkrijgen. Deze worden weliswaar goeddeels 
door prijsstijgingen ongedaan gemaakt, maar vormen weer een goed 
argument voor nieuwe looneisen. De meeste bedrijfstakken kennen 
jaarlijkse loonronden en de vakbondsleiders stuiten slechts op verzet 
daar, waar het door omstandigheden minder goed gaat. Overigens is 
ook dit verzet maar betrekkelijk: "Usually the employers in any one 
industry will not expect either to be able to settle for less than the 
others, or to be the losers if they do not. ^ ' ' De bedrijfstaksgewijze 
loonregeling speelt de vakbeweging ten zeerste in de kaart : zij brengt 
zelfs dáár loonsverhogingen, waar geen tekort aan arbeidskrachten 
bestaat of waar de ondernemingen niet floreren, terwijl het aan de 
leden vrij staat meer te accepteren, indien de ondernemer er toe 
gebracht kan worden meer te betalen. Meer dan ooit schijnen de vak
bonden derhalve aan hun authentieke doelstelling te beantwoorden1 IZ. 

In de startfase van de industrialisatie hadden de scherpe belangen
tegenstellingen tussen ondernemers en werknemers hun neerslag 
gevonden in onverzoenlijk lijkende ideologische systemen; in de 
periode tussen de twee wereldoorlogen deed de economische stag-
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natie aan de ontwikkeling naar een grotere solidariteit ernstig afbreuk; 
en zelfs na de Tweede Wereldoor log was de gro tere maatschappelijke 
solidariteit voor een deel het gevolg van de schaarste en de fysieke 
noodsituatie, en achter deze broze façade duurde de strijd tussen de 
voorstanders van de vrije markteconomie en de meer in collectivis-
tische te rmen denkenden voort . De full employment-poli t iek had 
echter tot gevolg, dat lonen en winsten zich parallel bewogen en dit 
feit bevorderde het accepteren van de Welfare State door Conserva
tieven en werkgevers . De adhesie, die C H U R C H I L L en zijn conservatieve 
medeministers reeds in het begin van de veertiger jaren aan de denk
beelden van Lord BEVERIDGE betuigden, zal wel goeddeels zijn inge
geven door politiek oppor tunisme, waarbij de uitzonderlijke oorlogs
omstandigheden zullen hebben meegesproken. Later is C H U R C H I L L op 
zijn ondertekening van he t Atlantic Charter teruggekomen en er is 
wel geopperd, dat dit na de oorlog een der oorzaken \ an zijn electorale 
nederlaag is geworden11;*. Na hun verkiezingsoverwinning in i g j i 
toonden de Conservatieven geen enkele behoefte te gevoelen aan een 
verandering van economische polit iek. Men zou deze houding desnoods 
nog voorzichtig of opportunistisch kunnen noemen. Het accepteren 
van de Welfare State in later jaren evenwel, toen zij een welhaast 
onaantastbare poli t ieke positie innamen, moe t worden gezien in 
samenhang met de globale bclangenharmonie, die de betrekkingen 
tussen de maatschappelijke groeperingen kenmerk t in het tijdperk der 
massaconsumptie. Het fundament voor deze gewijzigde belangenstruc
tuur werd gelegd na 1950. 

Tussen 1950 en 1955 vonden in de economische s t ructuur van de 
Westeuropese samenlevingen de veranderingen plaats, die door ROS-
Tow worden aangeduid als 'he t aanbreken van he t tijdperk der massa
consumpt ie ' . 1 ' • Deze veranderingen gingen vergezeld van een om
wenteling in het economisch bewustzijn. Was in de eerste jaren na de 
oorlog de aandacht aanvankelijk geheel in beslag genomen door uit
breiding der product ie tou t cour t , nù begon men allerwegen aandacht 
te krijgen voor he t verschijnsel der economische groei , die weldra 
door alle maatschappelijke groeperingen als een allen regarderende 
aangelegenheid en een bij uitstek nastrevenswaardig goed werd er
varen. Dit bewustzijn van een gemeenschappelijk belang was als 
algemeen verschijnsel iets nieuws, hetgeen niet kan verwonderen , 
waar het stoelde op de unieke veranderingen, welke zich in he t begin 
van de vijftiger jaren in de Westeuropese samenlevingen voordeden. 
Voor het eerst sedert de start van de industrialisatie ontstond er een 
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snel expanderende samenleving, waarin he t in principe mogelijk was, 
dat iedereen rijker werd zonder dat een ander a rmer werd . Dit was 
voorheen ongekend. Eveneens ongekend en ten nauwste h iermede 
samenhangend was het ontstaan van gemeenschappelijke, door alle 
maatschappelijke groeperingen aanvaarde ideologieën, die in hun 
nationale verscheidenheid het antwoord vormden van de diverse 
Westerse samenlevingen op de gegevenheden van het tijdperk der 
massaconsumptie. In Engeland ontstond aldus de ideologie van de 
Welfare State, welk stelsel kan worden beschouwd als de Engelse 
versie van het ru imere verschijnsel van de welvaartsstaat, een samen
leving, waarin de Overheid naast een sociaal ook een economisch 
beleid voert , m .a .w . ' op t reed t als draagster van juridische en econo
mische rechten , pl ichten en veran twoorde l i jkheden ' 1 ^ . 

Na i 9 £ i lieten de Conservatieven Labour's Welfare State in wezen 
in tact ; zij weken in hun sociale en economische politiek weinig van 
de to t dan toe gevolgde koers af116. Vanaf he t einde van de oorlog, 
zowel tijdens de Labour-periode (1945-19^1) als tijdens het conser
vatieve bewind (vanaf 19^1) waren de twee belangrijkste problemen 
— 'given for both Governments ' - volledige werkgelegenheid en de 
betalingsbalans1 '7. Daarnaast speelde de handhaving van he t prijs
niveau een rol . Er waren, zo schrijft BLACKABY, in die per iode in de 
regeringspolitiek accentverschillen waar te nemen, maar geen essen
tiële veranderingen: "The balance of these three conjunctural 
objectives may have varied a little between the two Governments 
Britain has had since the war ; but the variation has been comparatively 
slight — essentially the pat tern has been constant. Indeed, the speeches 
made by Treasury Ministers ten years ago could very easily be made 
today." 1 1 8 Vermeldenswaard is ook de realisering van de National 
Health Service, een typisch socialistische instelling, die evenwel door 
de Conservatieven onaangetast werd gelaten, nadat zij aan de macht 
gekomen waren 1 1 «. Weinig ook verschilden de denkbeelden van de 
twee partijen me t betrekking tot de inkomensverdeling. Beide accep
teerden zij de ingrijpende herverdeling van het nationale inkomen als 
gevolg van de sterk progressieve belastingen en het uitgebreide stelsel 
van sociale verzekeringen. 

In de laatste jaren zijn Labour en de Conservatieven programmatisch 
dichter dan ooit to t elkaar genaderd op de punten, die voor een 
industriële samenleving in het tijdperk der massaconsumptie essentieel 
zijn : economische groei en toenemende welvaart, niet planeconomie 
en nationalisatie, zijn de zaken die de geesten thans bezig houden en 
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geen enkele politieke partij kan zich de luxe veroorloven hiermede 
onvoldoende rekening te houden, ARTHUR DEAKIN, secretaris van de 
Engelse transportarbeidersbond, waarschuwde in 1951 de toenmalige 
Labour-regering tegen verdere nationalisatieplannen, die, naar hij 
profeteerde, de partij bij de volgende verkiezingen een rampzalige 
nederlaag zouden bezorgen120. De Labour Party werd met deze 
eventualiteit hardhandig geconfronteerd tijdens de parlementsverkie
zingen van oktober 19^9, toen MACMILLAN'S verkiezingsleuze: "U 
heeft het nog nooit zo goed gehad" bij het kiezerskorps blijkbaar een 
erg gevoelige snaar raakte en de Conservatieven een zeer grote zetel
winst boekten. "De conservatieve zege", zo luidde indertijd een der 
perscommentaren, "is in hoofdzaak het gevolg van de huidige periode 
van welvaart, die Groot-Brittannië onder het bestuur der conserva
tieve regering doormaakt... De kiezers zijn er blijkbaar van uitgegaan, 
dat overschakelen op de door de socialisten voorgestane economie 
gewaagd was"121. Korte tijd later, in maart i960, verklaarde het 
partijbestuur van Labour, 'dat zowel het openbare als het particuliere 
bedrijf een plaats heeft in het economisch leven', welke verklaring 
door het partijcongres van oktober i960 werd goedgekeurd122. 

De meest recente programma's van Conservatieven en Socialisten 
bevatten maatregelen, die er primair op gericht zijn de productiviteit 
en de welvaart te verhogen. Dit geldt ook voor Labour's programma, 
waarin voorheen nochtans ongetwijfeld sociale bekommernissen de 
boventoon hebben gevoerd. Zo merkt LAFITTE terecht op, dat met 
name het streven naar volledige werkgelegenheid in wezen meer door 
een sociaal motief - voorkoming van de werkloosheidsmisère - dan 
door een economisch motief — algemene welvaartstoeneming - werd 
geïnspireerd12з. Industriële expansie en economische groei zijn zo 
zeer dominerende waarden geworden, dat het enige inspanning vergt 
om de programma's van Labour en de Conservatieven op deze essen
tiële punten uit elkaar te houden. Op het congres van de Labour Party 
van 30 september-4 oktober 1963 ontvouwde Labour-leider WILSON 

zijn plannen voor een 'wetenschappelijke revolutie', die onder meer 
beoogden: de opleiding van meer wetenschappelijke werkers; het 
voorkomen van verdere afvloeiing van wetenschappelijke werkers 
naar het buitenland ; een nuttiger gebruik van wetenschapsmensen ; 
een zodanige organisatie van de industrie, dat de resultaten van het 
wetenschappelijk onderzoek meer doelbewust aan de nationale pro
ductieinspanning dienstbaar worden gemaakt124. En het nieuwe pro
gramma, dat op het conservatieve congres van oktober 1963 werd 
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geformuleerd, gewaagde eveneens van hervormingen op onderwijs
gebied en het stichten van nieuwe universiteiten en technische 
opleidingen12s. 

Dit neemt niet weg, dat er belangrijke verschillen van inzicht 
blijven bestaan. In het sociale botsen Labour's egalitaire aspiraties met 
de conservatieve gehechtheid aan de traditionele sociale hiërarchie, 
in het economische verdragen de collectivistische tendenzen zich 
slecht met het vrije functioneren der marktmechanismen, dat Con
servatieven en Liberalen zo zeer aan het hart pleegt te liggen. Het 
traditionele socialisme met zijn streven naar de socialisering van het 
productie- en verdelingsproces moge dan, zoals HAYEK zegt, inmiddels 
over zijn hoogtepunt heen zijn126, er zullen ook in de toekomst 
ongetwijfeld sterke nuanceverschillen in de programma's van Conser
vatieven en Socialisten blijven bestaan. Dit geldt minder voor Labour's 
plannen tot hernationalisatie van de staalindustrie (zij werden de 
partij door de vakbonden opgedrongen) dan voor de plaats, die de 
Socialisten de Overheid in het economisch leven toedenken. Dat deze 
niet onaanzienlijk is, blijkt wel uit een aantal punten van Labour's 
economische programma, zoals dit op 2$ januari 1964 door WILSON 

werd bekend gemaakt: het scheppen van nieuwe industrieën, geba
seerd op wetenschappelijke onderzoekingen en met een gevarieerde 
mate van overheidsbeheer ; intensivering van het technisch-weten
schappelijk onderzoek; een discriminerende belastingpolitiek ten 
nadele van niet-essentiële sectoren van het bedrijfsleven ; bevordering 
door fiscale middelen van de productie van exportgoederen en van de 
ontwikkeling van industrieën, die in staat zijn de invoer te beperken; 
meer regeringssteun voor onderzoek en noodzakelijke expansie van 
moderne industrieën; invoering van een investeringsaftrek voor 
automatisering; een loonpolitiek, gebaseerd op voortgaande groei, 
met beheersing van de lonen127. 

In tegenstelling tot Duitsland en Frankrijk heeft Engeland na de Tweede 
Wereldoorlog niet meer de stakingen tegen de Overheid gekend, 
waarbij de georganiseerde arbeidersklasse geheel of nagenoeg geheel 
in een conflict was verwikkeld met Overheid en werkgevers. De 
uiteindelijke reden hiervoor is, dat Engeland reeds jaren vóór het 
aanbreken van het tijdperk der massaconsumptie een economische 
politiek koos, waaraan een veranderde belangenverhouding tussen 
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werkgevers en werknemers èn de vérgaande inschakeling van de vak
beweging bij de sociaal-economische gang van zaken inherent was. 
De spanningen tussen werkgevers en werknemers, die ook voor een 
expansieve samenleving kenmerkend blijven, werden door de be
trekkelijke gemeenschappelijkheid der belangen zo zeer van hun in
tensiteit beroofd, dat zij binnen de industrie tot ontlading konden 
komen en niet meer daarbuiten tot massale explosies van protest tegen 
de Overheid aanleiding gaven. Eenzelfde uitwerking hadden de ver
anderde betrekkingen tussen vakbeweging en Overheid. De practijk 
der full employment-politiek heeft er toe geleid, dat de Overheid zich 
intensief ging bezig houden met de industrieel-economische gang van 
zaken in het algemeen en met het loon- en prijsbeleid in het bijzonder, 
opdat de eensgezindheid van werkgevers en werknemers zich niet ten 
nadele van de gemeenschap en bepaalde zwakkere maatschappelijke 
groeperingen zou uitwerken. De wens om inflatie en betalingsbalans-
moeilijkheden te vermijden deed de Overheid de medewerking 
zoeken van de vakbeweging, die nauw werd betrokken bij de opstel
ling en de uitvoering van het overheidsbeleid. Korte tijd na het uit
breken van de vijandelijkheden in 1939 droeg de Eerste Minister alle 
ministeries op om steeds het т .u .c . te raadplegen alvorens iets te 
ondernemen in zaken, waarbij de belangen der werknemers betrokken 
waren 1 2 8 . In de volgende jaren was de complexe structuur van raden, 
instanties en commissies, die de regering moesten adviseren inzake 
industriële politiek en oorlogsproblemen, onveranderlijk van een 
tripartite karakter, waarbij aan het т .u .c . de behartiging van de be
langen der werknemers werd opgedragen, op gelijke voet met de 
werkgeversorganisaties. Hierdoor werd een der belangrijkste oorzaken 
van spanningen tussen de vakbonden en de Overheid uit het verleden 
weggenomen. Het is opmerkelijk, dat de conservatieve regeringen 
zelfs nog meer dan Labour aan deze oude vakbondseis tegemoet 
kwamen1 z9. 

Het zou eerder van vermetelheid dan van werkelijkheidszin getuigen, 
indien wij zouden beweren, dat ook in Frankrijk in het tijdperk der 
massaconsumptie de staking tegen de Overheid op korte termijn uit 
het openbare leven zal gaan verdwijnen. De wortels van dit verschijnsel 
liggen hier n.l. voor een deel in de institutionele en de politieke sfeer. 
Zowel de belangrijke rol van de Overheid in het sociaal-economisch 
leven als de aanwezigheid van een betrekkelijk sterke communistisch 
geïnspireerde vakcentrale, wier partis pris van buitenaf worden beïn-

144 



vloed, dragen bij to t een zekere onvoorspelbaarheid van de situatie. 
In tegenstelling tot Engeland en Duitsland, waar de vaststelling van 

lonen en arbeidsvoorwaarden vanouds primair een zaak van de daarbij 
be t rokken partijen is geweest , kende Frankrijk op dit terrein een hoge 
mate van overheidsinmenging. Dit was nagenoeg een onvermijdelijke 
situatie, waar de organisaties van de werknemers als gevolg van hun 
numer ieke en financiële zwakheid niet in staat waren om zich te meten 
me t de werkgeversvakbonden13°. De sociaal-rechtelijke verworven
heden zijn in Frankrijk vanouds voor he t merendeel het resultaat 
geweest van de initiatieven van de Wetgever , niet van de be t rokkenen. 
Uit beschouwingen van Angelsaksischen zowel als van Fransen huize 
komt dit naar voren als een markante t rek van de Franse constellatie, 
waarin he t maatschappelijk groepsleven het in creativiteit zou afleggen 
tegen een dirigistische Wetgever 1^ 1 , DELAMOTTE spreekt in dit ver
band van een 'approche pol i t ique ' in tegenstelling to t de 'approche 
industr ie l le ' , die voor de Angelsaksische situatie kenmerkend w o rd t 
geacht 1 3 2 . Te r verklaring wijst hij onder m e e r op de 'faiblesse endé
mique ' van de Franse vakbeweging1 " . 

De gevaren van deze situatie zijn me t name evident, waar de staking 
— gezien het in de naoorlogse periode gevolgde systeem van loonbe-
paling - een s tructureel verschijnsel genoemd kan worden . Terwijl he t 
in Engeland, naar FLANDERS meedeel t , reeds in de dertiger jaren 
duidelijk was, ' that the majority of t rade unions no longer regarded 
the strike weapon as an instrument of policy to be deliberately 
employed on a national scale for bargaining purposes , ' 1 3* word t in een 
betrekkelijk recente Franse sociologische publicatie nog gesteld, dat 
de staking 'n ' es t pas une maladie: elle est ' no rma le ' , fonctionnelle, 
dans la mesure où elle fournit aux salariés la garantie la plus sûre de 
leur position économique . ' I 3 5 Een dergelijke uitspraak moe t worden 
gezien in haar s t ructurele context . Ondanks alle incoherent ie in de 
Franse economische poli t iek, zo zegt GOETZ-GIREY, was de loonpoli
tiek in één opzicht coherent : "Elle a sans cesse tendu à maintenir des 
délais entre l 'augmentation du coût de la vie et celle des salaires. Si 
on suit mois par mois les variations du coût de la vie, des salaires, des 
mouvements de grèves, on constate que la hausse des salaires n 'es t 
jamais accordée qu 'après une vague de revendications ouvr ières ." 1 3 6 

De in de naoorlogse per iode in Frankrijk gevolgde loonpoli t iek 
plaatste de Overheid bovendien in het cen t rum van he t sociale 
spanningsveld. Na he t ui tbreken van de Tweede Were ldoor log werd 
bij decreet van de regering-DALADiER het collectieve onderhandelen 
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opgeschort en het loonpeil tot nader order 'bevroren'137 . De regering-
DE GAULLE nam in 1944 de geleide loonpolitiek van het Vichy-regime 
over, met dien verstande, dat aan de looncommissies vertegenwoordi
gers van werkgevers en werknemers werden toegevoegd. Collectieve 
onderhandelingen werden uitgesteld tot het ogenblik, dat de econo
mie er weer bovenop zou zijn. In december 1946 nam het parlement 
een wetsontwerp aan, waarin het collectieve onderhandelen over alle 
arbeidsvoorwaarden — met uitzondering van de lonen — in ere werd 
hersteld. Geen overeenkomst was geldig zonder regeringsgoedkeuring, 
die tevens een algemeen verbindend - verklaring inhield. De regering -
in casu de minister van arbeid — werd met adviezen terzijde gestaan door 
de 'Commission Supérieure des Conventions Collectives'.138 "Deze 
nog altijd zeer vérgaande overheidsbemoeienis werd gemotiveerd met 
een beroep op het inflatiegevaar en op de noodzaak, om de arbeid 
naar de meest belangrijke punten te dirigeren. Tevens beoogde men 
te komen tot een stelsel van zorgvuldig afgestemde loonverschillen 
(in de geest van werkclassificatie)"13«. 

Tot i9£o bleven de lonen aan goedkeuring door de Overheid onder
worpen. Maar ook na dit jaar bleef het dirigistische element in de 
loonpolitiek belangrijk140. Zo stelde de Overheid op de eerste plaats 
loon- en salarisplafonds vast in de openbare diensten en in de genatio
naliseerde ondernemingen. Vanaf 1953 moesten hier alle beslissingen 
inzake lonen en salarissen worden onderworpen aan de goedkeuring 
van het ministerie van financiën en economische zaken. Daar de staat 
in Frankrijk de grootste werkgever is — n.l. van 2ς% van de werk
nemers buiten de landbouw - waardoor loonsverhogingen belangrijke 
repercussies kunnen hebben voor de totale loonsom, handelden de 
regeringen in deze met grote omzichtigheid. Tot loonsverhogingen 
moesten zij veelal gedwongen worden door inflatie of vakbondsactivi
teit. Vervolgens speelde de regering een belangrijke rol bij het op
stellen van het gegarandeerde interprofessionele minimumloon 
( S . M . I . G . ) . De Wet van 11 februari 1950 bepaalde, dat de regeringen 
geheel vrij waren in de bepaling van de hoogte van het S . M . I . G . 1 * 1 . 
Tenslotte trachtten de regeringen ook door overreding of dreigemen
ten invloed uit te oefenen op de loonstructuur. 

De staking, die in de Franse situatie 'normaal' was, richtte zich als 
gevolg van de grote overheidsinvloed vaak al even 'normaal' tegen de 
Overheid, met alle gevaren voor confusie van economie en politiek 
daaraan verbonden. Dit klemde te meer, waar de situatie al spoedig 
deze was, dat 'het minimumloon - in tegenstelling tot de oorspronke-
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lijke opzet — niet slechts als een, in tijden van welvaart weinig relevan
te, 'loonvloer' functioneerde, doch uitgroeide tot een sleutel-grootheid 
in het loonsysteem'ч*. Het 'salaire minimum' werd in feite door 
iedereen als de spil van de gehele Franse loonstructuur beschouwd: 
"De vakbeweging vraagt een herziening van de gehele loonstructuur 
telkenmale als het 'minimumloon' wordt verhoogd... Het is boven
dien de referentie-prijs voor andere prijzen, in het bijzonder huren. 
Het is aldus een kern- of sleutelvariabele in de Franse economie 
geworden", aldus citeert DERKSEN de Franse schrijvers PERROUX en 
LISLE 1* 3. Het was en is voor de Franse Overheid vaak moeilijk om te 
weerstaan aan de verleiding om van haar positie van werkgeefster 
gebruik te maken teneinde bepaalde economisch-politieke en alge
meen-politieke doelstellingen te verwezenlijken. Het eerste was 
duidelijk het geval in augustus 19^3. Het tweede vormde in de gehele 
naoorlogse periode, waarin Frankrijk langduriger en hardnekkiger 
dan de andere Westerse mogendheden haar status van koloniale 
mogendheid trachtte te handhaven, een permanente bedreiging voor 
de sociale vrede. 

Wellicht is dit gevaar na 1958 zelfs groter geworden, gezien het 
streven van de regering om Frankrijk op korte termijn een atomaire 
bewapening te geven. De vermenging van economie en politiek heeft 
nog betrekkelijk onlangs de sfeer vertroebeld bij de mijnwerkers
staking te Decazeville, die gericht was tegen de Overheid-werkgeef-
ster. Dezelfde Overheid, die in de genationaliseerde mijnindustrie de 
lonen en arbeidsvoorwaarden vaststelt, volgt evenwel een econo
mische politiek, die haar de middelen moet verschaffen om een 
omstreden zaak als de 'force de frappe' te verwezenlijken. De Over
heid verzette zich tegen de eisen van de stakers met vorderingsdecreten, 
boetes en bedreiging met gevangenisstraf. Toen zij eindelijk onder de 
druk van de openbare mening, de pers en de katholieke hiërarchie de 
achterstand van de mijnwerkersionen (8% ten opzichte van de lonen 
in de particuliere sector) toegeven en ongedaan maken moest, be
toogde zelfs het weekblad van de Gaullistische U . N . R . , dat het hoog 
tijd werd onderscheid te maken tussen 'de staat als overheid en als 
werkgever'1*'*. De staking, begonnen door de christelijke C F . т . с en 
de socialistische с .G.т .-F.o . en eerst na enige tijd ook gesteund door 
de communistische e.G.т. was, wat de motieven der vakbondsleiders 
betrof, zuiver 'professioneel' te noemen. Het is echter tekenend voor 
de complexiteit van de Franse situatie, dat het dagblad 'Le Monde' 
het desondanks nodig oordeelde om met nadruk te verklaren, dat de 
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stakers niet een aanval op het politieke regime hadden beoogd: "De 
stakers zijn er in geslaagd de aandacht te trekken voor hun huidige 
moeilijkheden en hun zorgen om de toekomst, maar zij hebben in het 
geheel niet getracht de gevestigde orde omver te werpen" '«, 

Voorzover de oorzaken van stakingen tegen de Overheid zijn gelegen 
in de economische sfeer, is er ongetwijfeld enige aanleiding voor een 
optimistische visie op de toekomst. Met het aanbreken van het tijd
perk der massaconsumptie tussen 1950 en 195ς zijn ook in Frankrijk 
de economische krachten in beweging gekomen, die niet zullen 
nalaten het karakter der Franse samenleving en met name de houdingen 
van werkgevers en werknemers meer in overeenstemming te brengen 
met de behoeften en gegevenheden van de moderne industriële samen-
levingen'tft. Het parallel lopen van lonen en winsten, dat op koop
krachtverruiming door loonsverhoging be rus t 1 ^ heeft de noodzake
lijkheid van werkstakingen verminderd, zoals blijkt uit het teruglopen 
van het aantal door stakingen verloren arbeidsdagen vanaf het begin 
der vijftiger jaren1·*8. Terwijl van de kant van de vakbeweging de 
'propensity to strike' is afgenomen, zijn er anderzijds tekenen aan
wezig, dat de ondernemers hun traditionele afkeer tegen het accep
teren van de vakverenigingen en van collectieve onderhandelingen1*» 
meer en meer opgeven. Dit blijkt wel uit de voorspoedige ontwikke
ling van het collectieve onderhandelingswezen vanaf igjf . De Wet op 
de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 1950 heeft, naar het hier 
volgende overzicht aantoont, uiteindelijk tot een sterke toeneming 
van het aantal collectieve arbeidsovereenkomsten geleid. 

Collectieve arbeidsovereenkomsten en aanvullende overeenkomsten (avenants)1*0, 
afgesloten krachtens de Wet van 11 februari i g j o 1 ' 1 . 
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Het is geenszins ondenkbaar, dat — m e t name voorzover het van de 
communist ische e.G.т. afhangt - opnieuw stakingen tegen de Overheid 
zullen w o r d e n o n d e r n o m e n , indien b.v. de ontwikkeling van de 
betrekkingen tussen Frankrijk en de Sowjet-Unie daartoe aanleiding 
m o c h t geven. Maar ook in Frankrijk zou de invloed van de economi
sche veranderingen sinds de vijftiger jaren wel eens doorslaggevend 
kunnen blijken te zijn. Het is na de oorlog voldoende duidelijk geble
ken, dat de e.G.т. niet in staat was tot een succesvolle zuiver-politieke 
staking, indien de 'gunstige' economische voorwaarden ontbraken. 
In 19¡2 mislukte een serie politieke stakingen volledig, me t name de 
staking tegen het bezoek van de Amerikaanse generaal RIDGWAY, 
hoofd van de 'Supreme Headquarters of the Allied Powers in Europe ' 
(SHAPE) , aan Parijs, en de proteststaking tegen de arrestatie van de 
communistische leider DUCLOS, die beschuldigd werd van handelingen 
tegen de veiligheid van de staat152 , L O R W I N me t name zegt van de 
algemene werkstakingen van 1947 en 1948, die nochtans een belangrijk 
polit iek karakter hadden, dat zij 'we re made possible by the increasing 
discontent of workers during the summer and fall of 1 9 4 7 . . . The 
index of purchasing power of hourly wage rates - taking January 1946 
as base (itself about one-third lower than prewar) — had fallen to 93 
in July 1946, and to 80 at the beginning of 1947; it had risen to 84 
by April 1947, then fallen to 78 by July and 68 by Oc tober i947. ' I 53 

Toen in he t najaar van 1951 in Duitsland de controverse rond de 
'Mi tbes t immung ' hoog was opgelopen, schreef de hoogleraar en C D U -
afgevaardigde in de Bondsdag BÖHM : "Die Arbeiterschaft braucht das 
Mitbest immungsrecht nicht , um sich diejenige Position zu schaffen 
und zu sichern, die sie wirtschaftlich, sozial und politisch zu besitzen 
wünscht . Woh l aber ist sie am optimalen Produktivitätsgrad der 
Volkswirtschaft interessiert , und daran, dass dieser Produktivitätsgrad 
ohne Umschweife auf dem kürzesten Wege erzielt wird . Denn dieser 
Erfolg wird der Arbeiterschaft eine Position verschaffen, die ihr das 
Mitbest immungsrecht niemals verschaffen kann, und die ihr eine 
Wirtschaft, in der das Mitbest immungsrecht verwirkl icht ist, eben
falls nicht zu verschaffen in der Lage ist."15* W a t dit laatste betref t : 
de vrees, dat de economische medezeggenschap der arbeiders in he t 
bedrijf de concurrent iekracht der ondernemingen en de slagvaardig
heid van de ondernemers zou aantasten doordat 'alle beweglichen 
Teile des Produktionsprozesses mit Gewichten behängt w e r d e n ' , 
schijnt voorbarig te zijn geweest 1 ' 5 . Juist gebleken is echter de impli-
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catie van BÖHM'S opmerking, dat de arbeiders uiteindelijk hun steun 
zouden geven aan die partijen, wier programma hun de beste garantie 
voor welvaart en economische expansie toescheen. 

Nadat zij jarenlang in een steriele en reactionaire houding volhard1 s' 
en bij de verkiezingen in de deelstaten en in de Bondsrepubliek 
nederlaag op nederlaag geleden had, liet de Sociaal-Democratische 
Partij tenslotte in september 1959 haar uit 1925 daterende 'program
ma van Heidelberg' vallen en aanvaardde zij de beginselen van de 
'Soziale Marktwirtschaft'157. Weldra deed zich zelfs de situatie voor, 
dat de oppositie zich ferventer voorstandster toonde van de sociale 
markteconomie dan de regeringspartijen, die zij onophoudelijk op 
contradicties en onzuiverheden in hun economische politiek wees1 '8 . 

De stakingen en stakingsdreigementen uit de jaren van de contro
verse rond de 'Mitbestimmung' waren onderdeel van de waardenstrijd, 
die tussen Neo-Liberalisme en Sociaal-Democratie werd gestreden op 
de drempel van het tijdperk der massaconsumptie. Deze strijd moest 
wel verdwijnen, toen de gewijzigde belangenstructuur aan de ideolo
gische antithese de fundamenten ontnam. Zelfs in het begin van de 
vijftiger jaren was zij al onwerkelijk en BÖHM wees in die tijd dan ook 
wel terecht op het aandeel van de 'politische Regie' in de hele affaire. 
Na de ineenstorting van het Derde Rijk, zo stelde hij, dreef een 
elementaire historische dwang de Sociaal-Democratische Partij en de 
vakbonden er toe om onmiddellijk tot handelen over te gaan15«. Aan 
het einde van de Eerste Wereldoorlog had het revisionistische socialis
me de breuk met het revolutionaire socialisme gecontinueerd. Op het 
terrein der binnenlandse politiek had het zich voor de parlementaire 
democratie en de rechtsstaat, op dat der buitenlandse politiek voor de 
Westerse democratieën bekend. Bekneld tussen het radicale socialisme 
dat het van verraad aan de arbeidersklasse beschuldigde, en het 
antisocialistische burgerdom, kwam het er op aan een duidelijk af
gebakend programma ter tafel te leggen, dat enerzijds het vertrouwen 
van de arbeidersklasse zou kunnen verwerven, anderzijds met vol
doende kans op succes in het parlement te verdedigen zou zijn. Zo 
ontstond een voorlopig programma met een arbeidsrechtelijk gedeelte 
(coalitierecht ; collectieve arbeidsovereenkomsten-recht), dat de 
proeve des tijds heeft doorstaan, en een macro-economisch ordenings
plan (socialisering; centrale planeconomie), dat tijdens de jaren van 
inflatie een fiasco bleek en na de stabilisering van de mark in 1923 en 
de terugkeer tot de vrije markteconomie overboord werd geworpen. 
Na dit échec werd vanuit de vakbeweging de zgn. 'Wirtschafts-
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demokratie' gepropageerd, een programma, dat het resultaat was van 
de gezamenlijke inspanningen van een aantal socialistische theoretici 
en vakbondsmensen. Het plan, dat de realisering van het socialisme 
beoogde middels de uitbouw van de politieke tot de economische 
democratie, werd gepresenteerd als de afrekening met twee systemen : 
het Russisch communisme en het progressieve Amerikaanse kapitalis
me. Een centraal punt was de 'überbetriebliche Mitbestimmung'160. 
Dit programma verdween met de vakbeweging en de Sociaal-Demo
cratische Partij in 1933 van het toneel. 

De ineenstorting van het nationaal-socialistische regime bracht de 
overwinning van de twee grote tegenspelers van de 'Wirtschafts
demokratie' : de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie. Weer werd 
het democratisch socialisme voor de keuze van weleer geplaatst en 
weer koos het voor de Westerse mogendheden tegen Rusland, maar 
het wenste binnen de Westerse coalitie de strijd tegen Amerika's 
'fortschrittlicher Kapitalismus' voort te zetten. Het ging er om, zoals 
KÜRT SCHUMACHER het uitdrukte, 'dem Osten zu zeigen, dass die 
deutschen Sozialdemokraten Demokraten seien gleichzeitig aber dem 
Westen begreiflich zu machen, dass die deutschen Sozialdemokraten 
Sozialisten seien'.162 Ook nu weer bevatte het programma als hoofd
punten : collectief arbeidsrecht, planeconomie, economische demo
cratie en socialisering. Uit vrees, dat volledige socialisering en totale 
planeconomie tot politieke dictatuur zouden leiden, had men echter 
belangrijke nuances aangebracht: men sprak van socialisering van de 
grondstoffenindustrieën, van de energiebedrijven en de grote ver
voersbedrijven, die het voorwerp van een 'Rahmenplanung' zouden 
moeten zijn. De 'Planwirtschaft der leichten Hand', ook wel 'ge
steuerte Marktwirtschaft' genoemd, zou met name van de geld- en 
credietpolitiek en van de belastingpolitiek gebruik moeten maken om 
volledige werkgelegenheid en een rechtvaardiger inkomensverdeling 
te verwezenlijken. Wij hebben onder afdeling in van dit hoofdstuk 
gezien, hoe weinig ook nu weer van dit gedeelte der 'Wirtschafts
demokratie' is terecht gekomen. 

Behalve het 'überbetriebliche' bevatte het programma echter dit
maal in tegenstelling tot de programma's der twintiger jaren het 
'betriebliche' medezeggenschapsrecht. Volgens BÖHM stoelde deze 
eis niet op theoretische overwegingen van economisch-politieke of 
sociaal-politieke aard ; het gold hier primair een voor de hand liggende 
psychologische en politieke reactie op de houding van bepaalde 
ondernemerskringen in de periode van de 'Machtübernahme', die 

iS* 



HITLER financieel hadden gesteund. Dit gebruik van economische 
macht voor antidemocratische politieke doeleinden wilde men in de 
toekomst verhinderen door het economische medezeggenschapsrecht 
der arbeiders in de bedrijven. Eerst later, met name na 1947, trachtte 
men deze vorm der medezeggenschap te rechtvaardigen door haar te 
presenteren als essentieel onderdeel van het stelsel der 'Wirtschafts
demokratie' ; uit dien hoofde poneerde men de medezeggenschaps-
gedachte als een 'regulative idee', als een werkelijk 'konstruktive 
Lösung sozialer und wirtschaftlicher Art '162 . 

Noch de 'Soziale Marktwirtschaft', zoals deze aan EUCKEN, BÖHM, 

MÜLLER-ARMACK en andere leden van de neo-liberale 'ORDOKREIS' 

voor ogen heeft gestaan, noch de 'Wirtschaftsdemokratie' van de 
vakbonden en de sociaal-democraten heeft uiteindelijk geheel gezege
vierd, al kan men zeggen, dat in Duitsland — en dit in tegenstelling tot 
hetgeen wij in Engeland hebben zien gebeuren — de voorstanders van 
deze neo-liberale 'rechtse' koers in zaken van economische en sociale 
politiek het duidelijkst het karakter van de gemeenschappelijke ideo
logie van het tijdperk der massaconsumptie hebben bepaald. Het 
incorporeren van de economische medezeggenschapsgedachte in het 
stelsel der 'Soziale Marktwirtschaft' benadrukt desondanks het on
miskenbare compromis-karakter er van. 
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H O O F D S T U K V 

Epiloog 

Ondanks de aanwezigheid van gemeenschappelijke aspiraties bij werk
gevers, werknemers, socialisten en conservatieven, waar het welvaart 
en economische groei betreft, is er vooralsnog weinig aanleiding voor 
de veronderstelling, dat de 'fase der uniteit' zou zijn aangebroken. 
De solidariteit, die na de Tweede Wereldoorlog méér dan de rivaliteit 
tot het begin der vijftiger jaren de sociale verhoudingen in de meeste 
Westerse landen kenmerkte, sloot meer aan bij de 'austerity society' 
van de veertiger jaren dan bij de 'affluent society', waarin wij leven, 
zonder nochtans louter het product van die jaren te zijn1. Binnen het 
raam van de globale belangenharmonie van het tijdperk der massacon
sumptie duurt het touwtrekken tussen de belangengroepen om een 
zo groot mogelijk aandeel in de resultaten van de voortschrijdende 
economische ontwikkeling voort. Maar deze tegenstelling heeft, 
anders dan in vroeger tijden, een minder intensief karakter gekregen, 
zodat op het niveau van de globale samenleving consensus op basis 
van een gemeenschappelijke ideologie - de een of andere nationale 
variant van het huidige Westerse kapitalisme - mogelijk blijft. De 
verklaring voor deze gewijzigde constellatie ligt voor de hand : het 
touwtrekken heeft slechts zin op basis van een gemeenschappelijk 
belang, hierin bestaande, dat de te verdelen koek zo groot mogelijk is. 
In de 'affluent society' is de fundamentele tegenstelling opgeheven, 
die de industriële samenleving in vroeger tijden doorgaans heeft ge
kenmerkt2, al blijft er een 'natuurlijke' spanning tussen gemeenschap
pelijkheid en groepsbelang bestaan. Zo schrijft JESSIE BERNARD : "In an 
age of scarcity the existence of a class of Haves depends on the existence 
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of a large class of Have-nots... In an age of abundance, on the other 
hand, the existence of a class of Haves depends, not on a large deprived 
class, but on an expanding class of Haves... Abundance creates Haves 
and Have-mores rather than Haves and Have-nots".3 

In de industrie ondergaat de belangenrelatie tussen ondernemers en 
werknemers veranderingen, waardoor het spanningsveld wordt ver
legd. Niet meer de tegenstelling tussen de producenten binnen de 
industrie, doch die tussen producenten en consumenten weegt het 
zwaarst. Op deze sociologische feitelijkheid is door BÖHM gewezen in 
zijn eerder aangehaald geschrift4. Als mensen zich ter gemeenschappe
lijke belangenbehartiging aaneensluiten, zo schrijft hij, dan staan hun 
daarbij niet al hun belangen voor ogen ; uit de veelheid van hun belan
gen lichten zij veeleer een bepaald belang, dat zij middels collectieve 
machtsvorming trachten te verwezenlijken. De ondernemers vormen 
kartels om hun producentenbelang tegenover de consumenten en 
werkgeversorganisaties om hun werkgeversbelangen tegenover de 
werknemers waar te nemen. 

De aaneensluiting van de arbeiders in vakorganisaties geschiedt met 
het oog op een drieledige belangenbehartiging : van het werknemers
belang (een billijke verdeling van de bedrijfsresultaten) tegenover de 
werkgevers ; van het producentenbelang (hoge lonen ten koste van de 
koopkracht) tegenover de consumenten; en van het consumentenbe
lang (lage prijzen ten koste van het producenteninkomen) tegenover 
het producentenbelang van de werkgevers en tegenover hun eigen 
producentenbelang. Het georganiseerde producentenbelang is altijd 
sterker dan het georganiseerde consumentenbelang, daar de mensen 
in hun hoedanigheid van producent gespecialiseerd zijn in de productie 
van betrekkelijk weinige goederen, terwijl zij in hun hoedanigheid van 
consument zeer vele goederen en diensten vragen ; de weinige goede
ren, die zij zelf produceren, vormen hun enige bron van inkomsten, 
doch slechts een fractie van de door hen gevraagde goederen, hetgeen 
inhoudt dat zij — geconfronteerd met kunstmatig hoog gehouden 
prijzen in hun eigen branche - hun producentenbelang zullen laten 
prevale ren 5. 

In vroeger tijden, zo betoogt BÖHM verder, was de strijd der 
arbeiders om een billijk aandeel in het sociale product er geheel op 
gericht om alle andere inkomensbronnen buiten het arbeidsloon uit 
te schakelen ; later - na de erkenning van de rente en de ondernemers-
winst als legitieme en functionele bronnen van inkomsten - gold het 
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beperkter doel een billijke verhouding tot stand te brengen tussen het 
aandeel van het arbeidsloon en dat van de andere inkomensbronnen; 
maar de strijd was nog steeds gericht tegen het eveneens om zijn aan
deel strijdende 'kapitaal'. Het is echter duidelijk, dat deze gematigde 
doelstelling beperkt is en op zekere dag zal zijn verwezenlijkt, wan
neer de partijen het over de juiste en billijke verdeling van de pro
ductieopbrengst eens zullen zijn geworden. Zodra dit doel zal zijn 
bereikt — en naarmate het meer benaderd wordt, neemt het belang 
ervan af — valt er voor de 'arbeid' als producent in de inkomenssfeer 
der andere partijen niet veel meer te zoeken6. Daarna zal het touw
trekken zich voornamelijk afspelen tussen producentenbelangen (ar
beiders en ondernemers) enerzijds en consumentenbelangen anderzijds. 

Het lijdt weinig twijfel, dat van de drie door BÖHM genoemde oog
merken van collectieve machtsvorming door de werknemers er 
minstens één - hoge lonen ten koste van de koopkracht - niet zonder 
resultaat is nagestreefd. Men kan zelfs zeggen, dat een en ander zich 
niet zonder een zekere wederzijdse tevredenheid der partijen in de 
industrie heeft voltrokken. In het tijdperk der massaconsumptie zijn 
werkgevers en werknemers tegenover de consumenten verbonden 
door een gemeenschappelijk belang7. Voorzover vervolgens de activi
teiten van de vakbeweging de verdediging van het consumentenbelang 
gelden — lage prijzen ten koste van het producenteninkomen - zijn er 
evenwel voorshands weinig tekenen van vooruitgang te bespeuren. 
En dit moet ook een hele opgave worden geacht, waar het hier - naar 
BÖHM opmerkt — een strijd betreft, die de werknemers en hun vak
bonden 'in ihrer eigenen Brust, mit sich selbst, zwischen ihren eigenen, 
einander widerstreitenden Interessen ausmachen müssen.'8 Öp dit 
punt behoeft men dan ook in de toekomst geen al te grote spanningen 
te verwachten. De strijd om een 'billijke verdeling van de bedrijfs
resultaten' tenslotte is in het verleden met succes door de vakbewe
ging gevoerd, zij het, dat deze ontwikkeling zich slechts voor een 
betrekkelijk gering gedeelte heeft voltrokken op kosten van het 
ondernemersinkomen. Het waren de meer passieve vermogensbezit
ters (rente, huur, pacht, dividend), die de gewijzigde machtsverhou
dingen met een inkomensdaling hebben bekocht9. De door BÖHM 

gepostuleerde 'quasi soziologiegesetzliche Unorganisierbarkeit des 
menschlichen Konsumenteninteresses'10 schijnt derhalve door de fei
ten te worden bevestigd en dit wettigt het vermoeden, dat ook in de 
toekomst de mate van overheidsinterventie in het sociale en econo
mische leven omvangrijk zal blijven — met alle gevaren van botsingen 
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tussen de Overheid en de georganiseerde producentenbelangen daaraan 
verbonden. En wel enerzijds ter bescherming van de passieve ver
mogensbezitters (kleine renteniers; pensioentrekkers) en de zgn. 
vergeten groepen (achterblijvende arbeiders ; middenstanders ; invali
den; weduwen)11 en anderzijds — zij het, dat dit met het eerste in 
strijd kan komen — ter garandering van een hoog niveau van economi
sche groei. 

Het is n.l. op zijn zachtst uitgedrukt niet zeker, dat op de duur 
— gezien de grote mate van vrijheid, die de loonvormingssystemen der 
meeste Westerse landen kenmerkt — prijsstabiliteit te verenigen zal 
zijn met een toestand van volledige werkgelegenheid, HARTOG wijst er 
op, dat er een nauw verband bestaat tussen het werkloosheidspercen
tage als maatstaf van de spanning op de arbeidsmarkt en de jaarlijkse 
loonstijging. De hier volgende tabel, die de Nederlandse situatie in de 
periode 19JI-1964 weergeeft, toont duidelijk aan, dat — welke 
institutionele regelingen ook hebben gegolden - het de toestand op de 
arbeidsmarkt is, die het loon opdrijft. 

Arbeidsmarkt en loonstijging12. 

jaren gemiddeld jaarlijks gemiddeld jaarlijks 
werkloosheidspercentage stijgingspercentage 

uurverdiensten 
volwassen mannen 

in de industrie 
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χ Raming van het Centraal Planbureau. 

De gevaren, welke uit deze situatie voor de toekomstige volkswelvaart 
kunnen ontstaan, zijn evident, SCHOUTEN heeft nog betrekkelijk korte 
tijd geleden gewezen op het onvermijdelijk afnemen van de winst- en 
investeringsquotes van de nationale inkomens als gevolg van de neiging 
der reële lonen om bij overemployment sneller te stijgen dan de 
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gemiddelde arbeidsproductiviteit13. Het centrale probleem van de 
huidige Westerse industriële samenlevingen, waarin de georganiseerde 
economische belangen - met name de organisaties van werkgevers en 
werknemers - een belangrijke autonome rol spelen bij de besluit
vorming omtrent de productie en de verdeling van het nationale 
inkomen, is dan ook : zij hebben een hoge levensstandaard weten te 
realiseren, maar indien zij deze willen handhaven en indien zij tezelf
dertijd willen bijdragen tot de economische expansie in de onderont
wikkelde gebieden van de wereld, zullen zij ook in de toekomst hoge 
groeicijfers moeten effectueren; te dien einde zullen zij volledige 
werkgelegenheid met prijsstabiliteit in de eigen economie moeten 
combineren1-*. 

De vakbondsfunctionarissen zijn zich hiervan zeer zeker bewust. 
Desondanks mag men niet verwachten, dat zij in de toekomst zonder 
reserves aan een zekere coördinatie op nationaal niveau van de in
komenspolitiek zullen medewerken. Zij zullen voor hun medewerking 
- evenals trouwens de om de schaarse arbeidskrachten onderling 
concurrerende ondernemers — een bepaalde prijs vragen. Hun houding 
wordt nu eenmaal niet alleen bepaald door hun zorgen om de toekomst 
van de economie, zelfs al komen deze zorgen voort uit het verlangen 
om de belangen van de werknemers zo goed mogelijk te behartigen; 
daarnaast bepalen de reacties van de georganiseerde arbeiders en van 
de potentiële vakbondsleden hun gestes. Een welbegrepen eigenbelang 
noopt de vakbonden vaak om zich te distanciëren van looneisen, die in 
feite neerkomen op een onverantwoordelijk exploiteren van de 
spanningen op de arbeidsmarkt. Dit betekent onder full employment, 
dat zij met lagere loonsverhogingen genoegen nemen dan zij door 
volledig gebruik te maken van hun onderhandelingspositie hadden 
kunnen verkrijgen. Zij kunnen evenwel niet verwachten, dat de 
georganiseerde arbeiders, die zeer wel weet hebben van de spanningen 
op de arbeidsmarkt, een dergelijk gedrag zonder meer zullen accep
teren . 

Dit geldt momenteel voor alle Westeuropese landen. Overal stuit 
de vakbeweging op de voor haar onbevredigende omstandigheid, dat 
de loonstijging — om reëel te kunnen zijn — globaliter gelijke tred 
dient te houden met de stijging van de productiviteit. Dit geldt a 
fortiori voor de vakbonden in Duitsland en Nederland. De Engelse 
— en ook de Franse — vakbonden hebben zich in het verleden bij hun 
looneisen weinig gelegen laten liggen aan de toekomstige economische 
groei en de concurrentiekracht van de industrie, en in Engeland is dit 
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waarschijnlijk ten koste van de investeringen en daarmede van de 
economische groei gegaan1*. In Duitsland16 en in Nederland echter, 
waar de vakbeweging sterk in macro-economische grootheden denkt, 
hebben zij jarenlang matiging betracht. Het sociale klimaat van de 
'Affluent Society' is evenwel niet het meest geschikte voor een matige 
loonpolitiek binnen de grenzen van de stijgende productiviteit. Er is 
in deze met het vorderen der vijftiger jaren heel wat veranderd. "The 
new atmosphere", schrijft MARSHALL, "was one of unrestrained 
freedom in which each is entitled to have whatever he can get, be
cause it is assumed that there is enough for all and to spare. "'^ 

Daar komt nog bij, dat tezelfdertijd veranderingen in de structuur 
van de beroepsbevolking de vakbonden tot een duidelijke manifestatie 
van hun nut en doelmatigheid nopen. Zo is in Engeland, waar altijd 
nog 44% van het totaal aantal werknemers in vakbonden is georgani
seerd — in de industrie, de bouwnijverheid en het transportwezen 
bedraagt de organisatiegraad zelfs 75% l 8 — de binding van de vakbonds
leden aan hun organisaties problematisch geworden : reeds meer dan 
tien jaar heeft er geen substantiële toeneming van het aantal vakbonds
leden plaats gevonden, hoewel naast een belangrijke vermindering in 
bepaalde traditioneel hecht georganiseerde sectoren belangrijke voor
uitgang in andere staat19. De toenemende importantie van de hoofd
arbeiders (white-collar workers; black-coated workers) en het 
teruglopen van het aandeel der handarbeiders in de beroepsbevolking 
vormt een bedreiging voor de vakbeweging, daar de eerstgenoemde 
groep minder organisabel blijkt dan de laatstgenoemde : de organisatie
graad bedraagt resp. 28% en 48% 2 0 . Sedert 1951 is het aantal hoofd
arbeiders in de chemische industrie met 1 2J% toegenomen, in de 
metaal- en constructienijverheid met 16%, in de verdelingssector 
met 19!% en in het verzekerings-, bank- en geldwezen met 21 ,j%21. 
Nieuwe (arbeidsbesparende) productiemethoden scheppen bovendien 
een groter behoefte aan research, planning en controle. In 1948 
vormden de administratieve en technische werkers 16% van het 
arbeidspotentieel in de industrie; in 1958 21,2%; zou deze ont
wikkeling op dezelfde voet voortgaan, dan zullen deze groepen in 
1970 30% en in 1988 £0% van het arbeidspotentieel in de industrie 
uitmaken22. Ook in Duitsland is men niet onbekend met deze pro-
blematiek". 

De huidige ontwikkeling wettigt het vermoeden, dat de vakbonden 
in de toekomst hun looneisen slechts zullen matigen tegen substantiële 
compensaties. Als zodanig ziet D. A. MORSE, de directeur-generaal 

i 5 8 



van het Internationaal Arbeidsbureau te Genève, op de eerste plaats 
het handhaven van een toestand van volledige werkgelegenheid2'·. Te 
dien einde zullen van de regeringen complementaire maatregelen 
worden verwacht, zoals : omscholing van arbeidskrachten en loon-
garanties in de perioden tussen twee werkkringen in, alsmede woning-
faciliteiten ter bevordering van de binnenlandse migratie van arbeids
krachten. Verder zullen de vakbonden volgens hem aandringen op 
verbeterde onderwijsvoorzieningen ten gunste van de werknemers en 
op uitbreiding van de sociale zekerheid, o.m. als middel tot herverde
ling van het nationale inkomen en om het anticyclische, stabiliserende 
effect ervan voor de werkgelegenheid. Waar de Overheid de organi
saties van werkgevers en werknemers zal vragen om in het algemeen 
belang in zekere mate afstand te doen van hun vrijheid van handelen 
bij de vaststelling van lonen en prijzen, zullen zij een zekere inspraak 
verlangen bij de bepaling van de inhoud van dit algemene belang. 
Werkgevers—zo wel als werknemersorganisaties zullen een belangrijke 
rol voor zich opeisen bij de besluitvorming over de productie en de 
verdeling van het nationale inkomen, en dit op alle niveaus : onder
nemingsgewijs, regionaal, nationaal, internationaal (binnen de raden 
en commissies van de E .E .G. ) . 

Deze ontwikkeling strookt niet steeds met de traditionele inzichten 
omtrent de wijze, waarop het proces van politieke besluitvorming 
zich in een democratische staatsorde dient te voltrekken. Wordt 
hierdoor geen inbreuk gemaakt op de rechten van de volksvertegen
woordiging? Moet de Overheid - de bewaakster van het algemeen 
belang — met belangengroepen onderhandelen over een zo belangrijke 
aangelegenheid als de verdeling van het nationale inkomen? Steken 
hier geen reeds lang in discrediet geraakte corporatistische denkbeel
den opnieuw de kop op? MORSE acht dergelijke vragen en bezwaren 
niet onwerkelijk, maar is desondanks van mening, dat de bestaande 
sociaal-economische en politieke instituties niet op hun taak berekend 
zijn. Hij acht minstens een partiële invoering van het functionele 
beginsel bij de samenstelling van de volksvertegenwoordiging op zijn 
plaats25, hoewel de uiteindelijke beslissing over de nationale econo
mische politiek bij het electoraat moet berusten; dit dient afdoende 
te worden voorgelicht omtrent de verschillende economisch-politieke 
alternatieven. 

In ons land heeft ROMME de problemen, opgeroepen door de toege
nomen invloed van het maatschappelijk groepsleven op het overheids
handelen in de sociaal-economische sector, behandeld in zijn rede 
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'Sociale Democratie' op de 20e Tilburgse Hogeschooldag op 17 
november 196226. Hoewel hij open oog zegde te hebben voor de 
netelige kanten van dit vraagstuk, vond hij toch, dat men bij de 
behandeling van het probleem der pressiegroepen diende uit te gaan 
van twee vaste gegevens : "ten eerste dat ze bestaan, en ten tweede dat 
ze politieke invloed zullen oefenen zolang het politieke leven zich 
bezig houdt met zaken, die óók hun zaken zijn". Het beslissende punt, 
zo vervolgde hij zijn betoog, is: "te bevorderen, dat de invloed, die 
het deelbelang beoogt te dienen, uitgeoefend wordt binnen het raam 
van het algemeen belang". Noodzakelijke voorwaarde is hier, dat er 
bij de bevorderaars van particuliere belangen een zeker inzicht bestaat 
in de eisen van het algemeen belang. Het is ROMME'S overtuiging, dat 
er in dit optreden van pressiegroepen niet alleen belangrijke positieve 
elementen schuilen, maar dat de politieke invloed van belangenorgani
saties zelfs een garantie kan zijn voor een juiste behartiging van het 
algemeen belang; want juist het ingeschakeld zijn in de politieke 
beleidssfeer bevordert z.i. het inzicht in en het rekening houden met 
de eisen van het algemeen belang : 

"Maar het gaat, in het probleem van de pressure-groups, om het kiezen van een 
richting: de richting van de tegenstelling, van de botsing, tussen deelbelang en 
algemeen belang, of de richting van de verzoening, van de verenigbaarheid van beide. 
Naar mijn gevoelen is theoretisch de laatste richting de enig-juiste, en practisch de 
enig-efFectieve om het probleem tot oplossing, althans nader tot zijn oplossing, te 
brengen. Wie, om welke reden ook, de verzorger van het deelbelang uit de ver
zorging van het algemeen belang stoot, maakt ipso facto die verzorger van het deel
belang tot de potentiële bestrijder van het algemeen belang. Wie daarentegen op de 
verzorger van het deelbelang ook medeverantwoordelijkheid laadt voor het algemeen 
belang, erkent niet alleen maar bevordert tevens de verenigbaarheid van beide "*'. 

Anderen daarentegen verwachten van een dergelijke benadering geen 
heil. Zo vindt DUYNSTEE het wel volledig acceptabel, dat de Overheid 
bij de bepaling van haar beleid overleg pleegt met de hierbij betrokken 
belangen, maar hij acht het verwerpelijk, dat de politiek in deze niet 
de macht zou hebben om voor allen bindend - moreel en juridisch — te 
kiezen28. Primair is voor hem de politieke functie; de vraag naar de 
grenzen van de nationale bestedingen en van de juiste verhouding 
tussen consumptie en investeringen acht hij een eerste politieke vraag, 
te beantwoorden door de gehele bevolking, de partijen, het parle
ment, 'op grond van zakelijke gegevens, van wetenschappelijke 
prognoses, van uitgewerkte alternatieven'. Deze gegevens moeten in 
het openbaar door een onafhankelijke, wetenschappelijk uitgeruste 
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macht worden verzameld en bewerk t ; om vervolgens aan de poli t iek 
in de vorm van een aantal alternatieve mogelijkheden te worden 
voorgelegd. Dit service-apparaat, deze 'van de poli t iek onafhankelijke 
macht ' ziet DUYNSTEE als een 'vierde macht in de staat, onafhankelijk 
van de andere , wier functie het is, in absolute loyaliteit voor volk, 
par lement , regering een poli t ieke keuze tussen allerlei alternatieven 
mogelijk te maken ' . Vooraf dient eerst de staatsorganisatie — abstrahe
rend van wat om geldelijke redenen bereikbaar dan wel onbereikbaar 
zou zijn — voor zich zelf een concrete visie te ontwikkelen over de in 
beginsel gewenste ontwikkeling in een zekere p e r i o d e 2 ' . 

Deze construct ie zou voor de staatsorganisatie en voor de 'pol i t ieke 
functie' ongetwijfeld aantrekkelijker zijn dan voor de georganiseerde 
belangengroepen, die zich to t he t ui terste zouden inspannen om de 
staatsorganisatie, het kiezersvolk, he t par lement en de partijen te 
beïnvloeden bij hun meningsvorming omtren t de gewenste ontwikke
ling. En zij zouden een en ander ongetwijfeld niet zonder resultaat 
ondernemen . Waar full employment in practisch alle geïndustriali
seerde landen tot een polit ieke imperatief is geworden en het door 
HARTOG benadrukte verband tussen werkloosheidspercentage en loon
stijging ook in de toekomst zijn geldigheid zal behouden, bezit de 
Overheid in feite niet de macht om de georganiseerde producenten-
belangen to t de aanvaarding van een dergelijke betrekkelijk bescheiden 
rol te bewegen^0 . 

Spanningen tussen vakbonden en Overheid zullen in de toekomst 
dan ook ongetwijfeld niet voor tkomen uit de weigering van de Over
heid om de vakbonden nauw te bet rekken bij haar economisch-poli t ie-
ke beleid. Een meer reële bron van spanningen — met name tussen de 
Overheid als bewaakster van het algemeen belang en de georganiseerde 
werknemersbelangen - kan opgesloten liggen in de practische on
mogelijkheid voor — en de bewuste weigering van — de vakbonden om 
hun looneisen te houden binnen het kader van de stijgende productivi
te i t . De aard van de toekomstige betrekkingen tussen vakbonden en 
Overheid hangt in belangrijke mate af van de mogelijkheid een weg 
te vinden om de inflationistische ui twerking van onvermijdelijk forse 
loonstijgingen binnen zekere grenzen te houden. In Engeland heeft de 
aan de 'London School of Economics and Political Science' verbonden 
economist м . D . STEUER, daartoe reeds enige jaren geleden het voor
stel gedaan van een zgn. 'Automatic Wage Regulator ' . Dit behelst he t 
volgende: ten einde ongewenste inflatoire ontwikkelingen te ver
mijden, stelt een officiële instantie op gezette tijden de maximum 
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toelaatbare potentiële loonstijging vast; dit dient een voorzichtige 
schatting te zijn. Er wordt vervolgens geen poging ondernomen om te 
verhinderen, dat de partijen in de industrie bij vrije loononderhande
lingen tot hogere resultaten komen. Dat gedeelte van de loonstijging, 
dat ongewenst moet worden geacht, wordt in een centraal fonds 
gestort, waarbij de werknemers een claim behouden op hun aandeel. 
Blijkt later, dat uit een oogpunt van prijsstabiliteit het aangegeven 
maximum te laag was gesteld, dan wordt tot uitkering van de aldus 
verzamelde bedragen overgegaan; de betalingen zullen eerst worden 
stopgezet, indien prijsstijgingen plaats vinden^1. 

De Duitse vakbonden zijn bij het zoeken naar een oplossing voor dit 
probleem aanvankelijk niet verder gekomen dan de ietwat simplistische 
opvatting, dat een zgn. 'expansive Lohnpolitik' de moeilijkheid uit
puttend zou kunnen oplossen: "Die Lohnpolitik darf nicht allein 
dynamisch, sie muss auch expansiv sein. Sie darf sich nicht damit 
begnügen, den Reallohn an die volkswirtschaftliche Entwicklung 
nachträglich heranzubringen. Sie muss versuchen, die wirtschaftliche 
Expansion von sich zu forcieren, um durch bewusste Kaufkraftsteige
rung eine Ausweitung der Produktion herauszufordern... Eine ex
pansive Lohnpolitik ist zugleich das wirksamste Mittel, die Betriebe 
laufend zur höheren Rationalität anzuhalten, die Produktivität zu 
steigern und damit die Lohnexpansion zu fundamentieren.^z [ ) e dis
cussie over de expansieve loonpolitiek schijnt de gemoederen niet al 
te lang bezig te hebben gehouden, maar desondanks blijft 'das Endziel 
aller Gewerkschaftspolitik die Umverteilung der Faktoreinkommen'." 

De huidige spanningen en krachtsverhoudingen op de arbeidsmarkt 
nopen de vakverenigingen te zoeken naar middelen en wegen om de 
betrekkelijke rigiditeit in de verdeling van het nationale inkomen 
tussen lonen en andere inkomensvormen te doorbreken. Dit brengt 
hen - indien zij willen vermijden, dat de investeringsquote wordt 
aangetast - onvermijdelijk in de inkomenssfeer van 'het kapitaal'. 
Immers, de door de brede massa ontvangen inkomens (lonen, salaris
sen, uitkeringen krachtens sociale voorzieningen) komen overeen met 
het voor consumptie beschikbare gedeelte van het sociale product en 
worden - op een minimale spaarquote na — door de loon- en salaris
trekkenden geconsumeerd; blijven investerings- en consumptiequote 
van het sociale product onveranderd, dan kan men het volksinkomen 
— voorzover de consumptie door de ondernemers en de Overheid niet 
kan worden beknot — slechts verhogen door deze inkomenstrekkers 
ook aan de investeringsquote deel te doen hebben^. 
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Deze overwegingen vormen de achtergrond van het voorstel, dat 
in Duitsland de bouwvakarbeidersbond - de 'Industriegewerkschaft 
Bau, Steine, Erden ' — op 9 september 1964 bij m o n d e van voorzit ter 
G E O R G LEBER aan de werkgevers heeft gedaan; vermogensvorming 
voor de werknemers in de bouwnijverheid middels een zgn. 'Investiv-
lohn' .Js Dit voorstel hield in het kor t he t volgende i n 3 6 : de werk
gevers s torten ι, ς % van de loonsom in een speciaal fonds — in geld, 
in aandelen dan wel in de vorm van een schuld aan het fonds — dat 
als taak heeft de aldus gevormde bedragen 'vermogens- und bau
wirksam' te beleggen. De betrokken werknemers , aan wie certificaten 
worden uitgereikt t e r hoogte van hun aandeel in het fonds, kunnen 
na voltooiing van h u n 6 j e levensjaar (of eerder in geval van invalidi
teit) h u n certificaten verzilveren. Zij kunnen het geld ook dan nog 
laten staan en zich alleen de rente laten vergoeden. Soortgelijke 
voorstellen zijn in Nederland gedaan door de dr ie vakcentralen in het 
rappor t 'Bezitsvorming d o o r Vermogensaanwasdeling'. O o k hier in is 
sprake van een werknemersbeleggingsfonds — de 'Sociale Beleggings 
Gemeenschap ' ; ook hier krijgen de werknemers h u n recht op dit 
beheerde vermogen uitgekeerd in de vorm van participatiebewijzen ; 
ook hier zit de bedoeling voor, dat de w e r k n e m e r zijn aandeel in de 
vermogensaanwas inderdaad in de vermogenssfeer houdt , opdat noch 
de liquiditeit van de onderneming, noch de nationale economie in 
gevaar w o r d t g e b r a c h t 3 7 . 

D e genoemde Engelse, Duitse en Nederlandse constructies appel
leren sterk aan de behoefte van de vakbeweging o m de huidige, voor 
haar o m interne en ex terne redenen onbevredigende situatie — hierin 
bestaande, dat de loonontwikkeling o m reëel te kunnen zijn globaliter 
gelijke t red dient te houden met de stijging van de productivi tei t — te 
doorbreken . Desondanks is het geen uitgemaakte zaak, dat deze 
voorstellen in de toekomst grote opgang zullen maken. Veel hangt af 
van de vraag, hoe de werknemers zullen reageren op dit vooralsnog 
niet verzilverbare vermogen èn van de kracht van he t verzet van de 
ondernemers . Wel l icht zal het voor de vakbonden aantrekkelijker 
blijken te zijn om de verandering van de categoriale inkomensverdeling 
ten gunste van de loontrekkers na te streven middels een agressieve 
loonpolit iek in het kader van een geleide inflatie. Er is immers nog 
bepaald geen communis opinio ten aanzien van de vraag, waar de 
grenzen precies liggen. Het moet ook niet bij voorbaat uitgesloten 
worden geacht, dat de door de vakbeweging gewenste verschuiving in 
de inkomensverhoudingen in de toekomst dank zij productivitei ts-
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verhoging zal kunnen worden gerealiseerd. Het is wellicht een ken
merk van expansieve samenlevingen, dat zij botsende belangengroepen 
alternatieven kunnen aanbieden. Zo zagen CARR-SAUNDERS en JONES 
in de twint iger jaren kennelijk nog géén alternatief voor de radicale 
herverdelingsingreep, die sommigen in die dagen tot verdriet der zeer 
vermogenden ter opheffing van de ongelijke inkomensverhoudingen 
aanbevalen : "Disproportionate as is the share of the national income 
which falls to them, there is no vast source of wealth whence , if it 
was shared out , we could all achieve even a moderate competence . 
The r ich, as has been said, are like the Alps, which tower in their 
magnificence above the plains ; but if they were razed and the material 
which consti tutes them spread evenly over the surface of the land 
there would be a rise of bu t a few inches in the general level, " з 8 

Stakingen tegen de Overheid bevatten in het verleden steeds een zeker 
subversief e lement . Zij vormden het protes t van een bevolkingsgroep, 
wier economische, sociale en polit ieke belangen binnen het bestaande 
institutionele kader niet voldoende t o t hun recht konden k o m e n . 
Behalve een tendens naar een zekere harmonisering van belangen 
bestaat er in de huidige Westerse samenlevingen een betrekkelijk 
grote invloed van de vakbeweging in zaken van economische en sociale 
polit iek. Men zou hieruit kunnen concluderen, dat de staking tegen 
de Overheid uit he t openbare leven zal gaan verdwijnen, daar de 
vakbeweging steeds m e e r belanghebbende w o r d t bij de continuering 
van he t bestaande bestel. "Trade unions", zo schrijft de Britse auteur 
v. L. ALLEN, "are large established institutions with a vested interest 
in the existing state of society. Some trade unions leaders may desire 
changes in society but mostly they are l imited ones which can be 
achieved w i t h o u t damaging the fabric. An essential part of the fabric 
is parliamentary d e m o c r a c y . " 3 9 Maar he t proces, dat het fundament 
van deze evolutie is geweest — de economische groei — heeft ook zijn 
keerzijde. De gestage groei van de tert iaire sector — FOURASTIÉ voor
ziet dat op de duur 80% van de beroepsbevolking hier werkzaam zal 
zijn4o _ accentueert een nieuwe moeilijkheid, die in de toekomst de 
betrekkingen tussen vakbonden en Overheid ongunstig zou kunnen 
beïnvloeden. Het probleem van de zgn. dienstensector is me t name, 
dat productiviteitsverhoging er niet of nauwelijks bestaat. Bovendien 
leidt de stijging van de productivi tei t in de landbouw en de industrie 
h ier eerder tot stijgende dan to t dalende prijzen-*1. De werknemers 
en ook de beoefenaren van vrije beroepen in deze sector, bij wie een 
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toenemende belangenmcntaliteit valt waar te nemen, zullen in de 
toekomst eveneens met nadruk hun eisen gaan stellen; en zij zullen 
desnoods niet aarzelen om deze eisen door stakingen, die direct dan 
wel indirect tegen de Overheid zijn gericht, kracht bij te zetten*2. 

In de industrie zullen dan ook ernstige moeilijkheden kunnen ont
staan, indien noch de vakbonden, noch de Overheid de loon- en 
salaristrekkenden er toe kunnen bewegen om verhoogde delen van hun 
inkomen niet consumptief aan te wenden, doch te sparen. Dan zou het 
kunnen gebeuren, dat de Overheid — genoodzaakt op te treden vanuit 
haar verantwoordelijkheid voor het economisch evenwicht, de werk
gelegenheid, de zwakkere groepen, etc. — aan de partijen in de in
dustrie beperkingen moet gaan opleggen, die de vakbonden in de 
huidige constellatie — met name om interne redenen — moeilijk zouden 
kunnen accepteren, MARSHALL vraagt zich af: "Does the fact that the 
Government is bound to intervene, or at least to nag, make it rather 
than capital the target for the assaults of organized labour?"*3 Een 
positief antwoord op deze vraag lijkt ons niet in strijd te zijn met de 
hier beschreven ontwikkeling. Zij dient vermeden te worden; zowel 
omwille van de toekomstige welvaart, als ook met het oog op de 
economische wedloop met de communistische wereld, de verant
woordelijkheden tegenover de ontwikkelingsgebieden en last but not 
least de concurrentie, die in de toekomst van de snel op automatisering 
overgaande Noordamerikaanse industrie te verwachten valt. 

De Westeuropese vakbeweging heeft, anders dan de Noordameri
kaanse, de consequenties van de ontwikkeling der industriële samen
leving nog niet ten volle getrokken. "Die Gewerkschaften", zo schreef 
enige jaren geleden VON NELL-BREUNING, "denken und agieren immer 
noch im Schema der Zwei-Klassen-Gesellschaft und betrachten - un
geachtet des starken Selbst - und Machtbewusstseins, von dem sie 
beseelt sind - die Arbeitnehmerschaft immer noch als die unter
drückte, entrechtete und ausgebeutete Klasse. Dabei entgeht ihnen, 
wie sich unsere Gesellschaft immer mehr vom Typus der Zwei-
Klassen-Gesellschaft zur pluralistischen Gesellschaft entwickelt. "44 De 
vakbonden van de Verenigde Staten echter staan - evenzeer als de 
ondernemers — positief tegenover het huidige kapitalistische bestel. 
Zij zien in het winststreven niets afstotends, doch zijn daarentegen 
van mening, dat de ondernemer er is om winst te maken. Het gaat er 
hun juist om hem met alle middelen er toe aan te zetten zoveel 
mogelijk winst te maken, opdat het werknemersaandeel zo groot 
mogelijk wordt45. Maar de Verenigde Staten werden dan ook reeds 
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in de twintiger jaren langdurig geconfronteerd met het tijdperk der 
massaconsumptie, dat later — na de grote depressie van de dertiger 
jaren — vanaf 1946 definitief zou aanbreken··6. In Westeuropa, waar 
de wijziging van de economische omstandigheden eerst vanaf om
streeks 19 S S duidelijk zichtbaar werd, is ook de ideologische ont
wikkeling van de vakbeweging vertraagd. Zo eiste het 9 je congres 
van de Britse vakverenigingen, dat in september 1963 te Brighton 
gehouden werd, nog unverfroren en met eenstemmigheid vergaande 
nationalisatie van industrieën, die nog in particuliere handen waren·*?. 
Nog steeds bevat het programma van de 'Deutscher Gewerkschafts
bund' de eis van 'Ueberführung der Schlüsselindustrien in Gemein
eigentum'.·*8 In Frankrijk beschouwt de communistische с.G.т. het 
economisch bestel van de Sowjet-Unie uiteraard als nastrevenswaardig 
voorbeeld, maar ook de christelijke vakbeweging komt er bij haar 
toekomstbespiegelingen niet verder dan een sterk door het Joego
slavische bestel geïnspireerde 'planification démocratique'.+» 

De antithese beantwoordt steeds minder aan de huidige werkelijk
heid, waarin het gemeenschappelijk belang van alle groepen van de 
samenleving aan welvaart en economische groei de belangen op korte 
termijn, met name van de arbeiders in de productieve sectoren, in de 
schaduw stelt. Niettemin valt de spanning tussen dit beperkte, sectio-
nele belang en het algemeen belang - het huidige en het toekomstige -
niet te ontkennen. De vakbeweging zal dan ook in de nabije toekomst 
de bereidheid en het inventieve vermogen moeten kunnen opbrengen 
om — in nauwe samenwerking met Overheid en werkgevers — naar de 
middelen en wegen te zoeken, die een bittere botsing met de Overheid 
kunnen voorkomen. Of hierbij de voorkeur moet uitgaan naar op 
bezitsvorming gerichte, met fiscale en andere stimulansen wrerkende 
overheidsmaatregelen dan wel naar de door de Duitse en Nederlandse 
vakcentralen ontworpen plannen, dient zoveel mogelijk te worden 
beslist op grond van overwegingen van doelmatigheid, waarbij de 
vraag naar de repercussies voor de toekomstige groei centraal zal 
moeten staan. In dit opzicht zijn de vooruitzichten niet geheel on
gunstig, aangezien 'het de moderne mens is — dus ook b.v. de arbeider 
en de arbeidersleider — die onder drang van het nutmatigheidsratio-
nalisme handelt'50. 
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Summary 

The nature of social and economic institutions and especially of the 
trade-unions is, apart from the economic conditions determined by 
the whole historical, political and cultural development in a country. 
This being said, the process of economic growth has doubtless been 
an important single factor explaining the modified character of the 
unions in the Western countries. This study deals with the trade-
unions in Great-Britain, France and Germany from the industrial 
revolution until today, concentrating the focus of attention upon the 
'strike against the government'. 

Strikes by trade-unions against the government always contain 
elements of subversive character. They form the protest of a section 
of the community, the economic, social and political interests of 
which within the social framework cannot sufficiently show to full 
advantage. They have changed in nature and extent since the beginning 
of the industrialization in Western-Europe. As such they formed a 
reflection of the changes in the structure of social interests. 

This study is to be divided as follows: In the first chapter under 
section ι the industrial revolution in England creating two new social 
classes: employers and wage-earners is dealt with. There upon section 
и shows how the government soon looses its hold on the social events 
and how the employers, taking advantage of prevailing liberal thought 
and using their factual position of power, basically influenced the new 
social order. In section ш the reaction of wage-earners, uniting in 
trade-unions and soon after in political parties is described. Next this 
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is factually worked out for Great-Britain, France, and Germany in 
sections iv, ν and vi. 

The second chapter deals with the strike against the government in 
the early phases of industrialization. The main characteristic of the 
Western world is the unequalled growth of the economic-industrial 
apparatus in that period. During early stages this growth is mainly 
financed by forcing down wages. As a result there exists an incom
patibility between the aims of employers and employees as well as a 
conflict of values between individualistic liberalism and collectivistic 
socialism. Herewith the government often sides with the employers. 
It is the age of the oppositional trade-union which, excluded from 
any social, economic and political influence, concentrates all attention 
and energy on a social revolution. A historical view of these develop
ments in Great-Britain, France and Germany is given in sections ι, π 
and in. Section iv contains a summarizing survey, while in section ν 
attention is paid to the person of Georges Sorel, the well-known 
propagandist of revolutionary syndicalism in France. 

The third chapter deals with the period between World War ι and 
World War π .The structure of social interests has changed considerably. 
The trade-unions in this period turn — directly or indirectly - against 
the efforts to upkeep the gold-standard which increasingly becomes a 
straight-jacket for governments and employers. The great strikes of 
1926 in Great-Britain and 1936 in France are directed against govern
ments that cannot meet their commitments towards the working 
classes as long as the gold-standard is maintained. The first three 
sections of this chapter deal with the development in Great-Britain, 
France and Germany, while section iv gives a summarizing interpre
tation of this phase in the social and economic development. 

In the fourth chapter social and economic development since the 
Second World War is dealt with : The relations between trade-unions 
and governments and between trade-unions and employers are essenti
ally changed; at first — viz. in the 'austerity society' of the forties — 
because of bitter necessity, later on — during the 'affluent society' of 
the fifties — as the logical consequence of radical economic changes. 
After a general introduction to this period in section 1, surveys follow 
of respectively French and German strikes against the government in 
this period. In section iv special attention is being given to the devel
opment of the Welfare State in Great-Britain, and, finally, in section ν 
there is a short summary of the post-war development in the three 
countries dealt with. 
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The views submitted at the end of chapter iv are taken up once 
again in the final chapter v, in which the chances of the future with 
regard to strikes against the government are weighed against each 
other. 
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De hoofden of aanleggers zullen gestraft worden met eene gevangenzetting van 
twee tot vijf jaren. 

Art. 416. Ook zullen gestraft worden met de straffen bij het vorig artikel gesteld, 
en met inachtneming van hetzelfde onderscheid, de werklieden, die eenige 
boete, verbod, ontzegging of eenige proscriptie onder den naam van ver
vloeking of verdoeming, of wat benaming het zijn mag, uitgesproken of aan
gezegd zullen hebben, hetzij tegen de fabrieksbestuurders en ondernemers van 
werken, hetzij tegen elkander. 

" ' E. Dolléans: op. cit., pp. 1 80-181. 
" * Idem: p. 18ς. 
u s Ludwig Stein: Das Konigthum, die Republik und die Souveränetät der franzö

sischen Gesellschaft seit der I-ebruarrevolution 1848, Leipzig, 18$^. 
116 Idem: p. 63. 
" 7 Ludwig Stein: op. cit., p . 130. 
1 1 8 P. Durand: Staking en uitsluiting in het Franse recht; in: G. Boldt, P. Durand, 

A. N. Molenaar, e.a. : Staking en uitsluiting, Luxemburg, 1961, pp. 199-200. 
119 E. Dolléans: op. cit., p. 232. 
120 J. D. J. Aengenent: Leerboek der sociologie, Leiden, 1919, p. 43. 
121 "Mehr, glaubten sie, könne und werde nicht gefordert werden; sei einmal das 

allgemeine Stimmrecht die Basis der Republik, so sei das höchste Mass mensch
licher Wünsche erreicht und wenn man nur festen Stand halte während der 
ersten Zeit, so werde sich die heilende Kraft politischer Freiheit schon selber 
bewähren, und der Friede zurückkehren." (L. Stein: op. cit., p. 235). 
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' « Idem: p. 152. I 2 3 Idem: p. Î43. '*• Idem: p. гцг. 
, 25 Ludwig Stein: op. cit., p. 2у8. 
1 2 6 Het wordt door STEIN niet uitgesloten geacht, dat het instituut der nationale 

werkplaatsen bewust werd gesaboteerd door de grootste werkverschaffer, t.w. 
het 'directoraat bruggen en wegen'. (idem: p. 261). 

' « Idem: p. 26$. I 2 8 Idem: p . 264. 
I 2 ' E. Dolléans: op. cit., p. 248. 
«30 p . Durand: op. cit., p . 200. ч ' E. Dolléans: op. cit., p . 2 j8 . 
132 "Maar de wetgever, die bezorgd was over de stakingsexcessen en die de vrijheid 

van de werknemers, die weigerden zich bij de coalitie aan te sluiten, wenste te 
doen respecteren, schiep een nieuw delict: dat van de belemmering van de 
vrijheid om te arbeiden. De nieuwe artikelen 414 en 41 ς van de Code pénal 
verboden niet meer het feit van het samengaan, maar de strafbare handelingen 
waartoe de stakers hun toevlucht namen. Het boycotdelict bleef nog lange tijd 
bestaan. Het verdween pas met de wet van 21 maart 1884 op de vrijheid van 
vakvereniging." (P. Durand: op. cit., p. 200). 

'33 G. Lefranc: Le syndicalisme en France, Paris, 1SSS> P- I'i· 
'3* Val R. Lorwin: The French Labor Movement, Cambridge (Mass.), 19Í4, p. 12. 
•35 G. D. H. Cole: Socialist thought : Marxism and Anarchism, 18^0-1890, London, 

^9S7, PP· 144 e.v. 
и ' Zo o.a. G. D. H. Cole: "By withdrawing and giving the Mayors no help to 

constitute a moderate administration, he in effect handed over Paris to the 
revolutionaries and forced the Commune upon them - so that he was committed 
to drowning it in blood unless it collapsed of its own accord. Thus could he hope 
to found the new bourgeois State with the applause of all respectable persons and 
to rid France once for all of the traditional revolutionary Paris which had been 
left as the legacy of 1789." (idem: p. 147). 

'37 En niet ten onrechte. Uit de wet van 1884 blijkt duidelijk het wantrouwen van 
de Franse Republiek tegenover de 'syndicats professionnels' en met name ook 
tegenover de vakcentrales, die geen onroerend goed mogen bezitten en niet in 
rechte kunnen optreden. Vgl. ook F. J. H. M. van der Ven: "Deze Franse wet 
bevat overigens ook slechts een summiere regeling, en het lijkt voornamelijk 
wel de bedoeling te zijn geweest zekere waarborgen te scheppen tegen recht
streekse bemoeienis van de vakorganisatie met de politiek, alsmede tegen te 
grote machtsuitbreiding van wat wij tegenwoordig de vakcentrales zouden 
noemen. Immers, wat het eerste betreft, heeft de Franse wetgever het werkings
terrein van de syndicaten uitdrukkelijk beperkt tot het economische, hoezeer hij 
zich ook heeft beijverd dit met meer dan één term te omschrijven. En, wat het 
tweede aangaat, is wel de vrijheid gelaten om in een federatie samen te werken, 
maar aan het samenwerkingsorgaan — in onze terminologie de vakcentrale — 
werd de bevoegdheid onthouden om onroerend goed te bezitten en in rechte 
op te treden." 

«38 [ ) e betreffende wetsartikelen luiden: 
"Art. 3. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et 
la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles." 
"Art. ς. Les syndicats professionnels régulièrement constitués, d'après les 
prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l'étude 
et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et 
agricoles. 
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Ces unions devront faire connaître, conformément au deuzième paragraphe de 
l'article 4, les noms des syndicats qui les composent. Elles ne pourront posséder 
aucun immeuble ni ester en justice." 
(F. J H. M van der Ven Bedrijfsleven en democratie, Leiden, ig jy , p . jo ) . 

139 ρ Durand et R. Jaussaud. Traité de droit du travail, tome premier, Paris, 1947, 
pp 78 e v. 

MO Val R Lorwin The French Labor Movement, Cambridge (Mass.), Ι 9 ί 4 , p . 27. 
M 1 Idem ρ 2 8. 
·+* Val R. Lorwin· op cit , p. 20 
'•з Idem: ρ 30. 
144 Vóór 190Í bestonden er in Frankrijk vijf socialistische partijen de Marxistische 

partij van GUESDE en vier zgn. 'possibihstische' partijen, (in Duitsland waren dit 
de 'revisionisten'). Deze partijen waren achtereenvolgens de Onafhankelijken, 
de Allemamsten, de Broussisten en de Blanquisten In 190^ sloten zij zich aaneen 
tot de Socialistische Partij 

'45 Val R. Lorwin op. cit., p . 43 
'4* G Lefranc Le syndicalisme en France, Pans, 19^9, p . 33. 
147 "A century of revolutions made the revolutionary promise and the 'half-

revolutionary' method of syndicalism plausible One did not take the regime for 
granted in a country which had had fifteen different regimes- and no peaceful 
constitutional revision - since 1789, which during the nineteenth century had 
lived under two empires, two monarchies, and two republics. A revolution 
seemed an almost normal way to effect political and social change. The June 
Days and the Commune were bloody enough to call for revenge - but not bloody 
enough to inhibit all thought of violent revolution " (Val. R. Lorwin The 
French Labor Movement, Cambridge (Mass.), 1954, p . 37). 

•48 G. Lefranc op cit., pp. 38-39 
•49 Val R Lorwin op. cit. , p . 43 . 
•so Een eerste toenadering betekende evenwel het gemeenschappelijk verzet van 

е с т en socialistische partij tegen de driejarige dienstplicht (Val. R. Lorwin 
op. cit , ρ 46). 

' s 1 Edouard Dolleans Histoire du mouvement ouvrier, 1871-1920, Pans, 19^7, 
pp 348-349. 

! " "So fanden sich die bürgerlichen Klassen zu Anfang dieses Jahres in einer sehr 
ungemütlichen Position die Geldmarkte unter dem Druck eines ausserordent
lichen Bargeldmangels, die Industriegebiete verlangten mehr denn je nach den 
Schutzzollen, die ihnen die Regierung verweigert hat, die Kustenstadte ver
langen Navigationsgcsetze als das einzige Mittel, ihre Lage zu erleichtem, und 
in allererster Linie eine Preissteigerung auf den Getreidemärkten, die das Land 
in einen Zustand herannahender Hungersnot versetzt hat Alle diese Ursachen 
der Unzufriedenheit wirkten gleichzeitig, und sie wirkten um so stärker auf das 
Volk, die schlesischen Leineweber im grossten Elend, die Baumwollbetriebe 
stillgelegt, in dem grossen Industriegebiet am Rhein fast alle Arbeiter feiernd, 
die Kartoffelernte grösstenteils vernichtet und Brot zu Hungerpreisen. " (F. 
Engels· "Die Preussische Verfassung', Marx/Engels/Lenin/Stalin, 'Zur deutschen 
Geschichte', Bd 11, Berlin, I9$4, ρ 144) 

1 5 3 "In Duitsland was het ongetwijfeld een nationalisme dat zijn oorsprong had in 
vroegere vernederingen en hoop voor de toekomst, dat de weg voorbereidde: 
de herinnering aan Napoleon en de Pruisische gedachten over het machts-
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potentieel van een Duitse eenheid en Duits nationalisme. Het Duitse nationa
lisme verijdelde de revolutie in Frankfort in 1848 en het creëerde de omstandig
heden waaronder het mogelijk was de industríele ontwikkeling en overgang naar 
een moderne samenleving in Duitsland mogelijk te maken. De omstandigheden 
werden geschapen meer door de 'Junkers' en de mannen uit het oosten van het 
land dan door de kooplieden en de liberalen uit het westen." (W. W. Rostow: 
De vijf fasen van economische groei, Utrecht/Antwerpen, 1963, p. 46). 

'54 G. Boldt Staking en uitsluiting in het Duitse recht; in G. Boldt, P. Durand, 
Α. N. Molenaar, e.a : Staking en uitsluiting, Luxemburg, 1961, p. 87. 

•ss G. D. H. Cole: Socialist thought. Marxism and Anarchism, 1850-1890, London, 

I9 Î7 , Ρ· · 6 . 
' s ' G. D. H. Cole: op. cit., p. 18. »7 Idem· pp. 15-31. 
's* R. Goldscheid· Staatssozialismus oder Staatskapitalismus, 1917. 
's» Van 1869 dateerde de opheffing van het coalitieverbod. Ingevolge de arbeidswet 

van de Noordduitse Bond van 21 juni 1869 werden 'alle verbods- en straf
bepalingen tegen neringdoenden, ambachtspersoneel, gezellen of fabrieks
arbeiders wegens het maken van afspraken en het zich aaneensluiten teneinde 
gunstiger loon- en arbeidsvoorwaarden te verkrijgen, in het bijzonder door 
middel van staking of ontslag van de arbeiders', opgeheven. (G. Boldt: Staking 
en uitsluiting in het Duitse recht, Luxemburg, 1961, p. 87). 
"Van bijzondere betekenis werd het scheppen van een vergaand systeem van 
sociale veivekenng. De Duitse sociale verzekeringswetgeving is een voorbeeld 
voor vele andere landen geworden." G. Boldt: De bronnen van het Duitse 
arbeidsrecht; in. G. Boldt, P. Durand, Α. N. Molenaar, e.a.· De bronnen van 
het arbeidsrecht, Luxemburg, 1962, p. 32. 

'6" G. D. H. Cole: op. cit , p. 84. 

•6" G. D. H. Cole. op. cit., p. 76. >«* G. D. H. Cole op. cit., pp. 78-79. 
1 6 3 Franz Mehring. Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie, 3. Aufl., Bd. ill, 

Stuttgart 1906, S. 322. geciteerd door: W. Hirsch-Weber: Gewerkschaften in 
der Politik, Köln und Opladen, 1959, p . 4. 

164 August B e b e l : Aus m e i n e m Leben , Bd. 1, Ber l in , 1946 , p . 9 4 . 
l 6 s Karl Marx und Friedrich Engels über die Gewerkschaften, Berlin, 1953, p . 120. 
166 J. D. J. Aengenent. Leerboek der sociologie, Leiden, 1919, p . 46. 
167 D e vooru i tgang van he t social isme bij de verkiez ingen vanaf 1871 was inderdaad 

i n d r u k w e k k e n d Engels was e r zeer van o n d e r de ind ruk , ge tu ige de volgende 
beschri jving, w e l k e wij on t l enen aan zijn in le iding t o t een n i e u w e uitgave van 
' D i e Klassenkampfe in F rankre i ch ' : "Dank d e m Vers tandnis w o m i t die deu t schen 
A r b e i t e r das 1866 eingeführ te a l lgemeine S t i m m r e c h t b e n u t z t e n , liegt das 
s t aunene r r egende W a c h s t u m de r Partei in unbes t r e i t ba ren Zah len offen vor aller 
W e l t . 1 8 7 1 · 1 0 2 . 0 0 0 , 1 8 7 4 : 352 0 0 0 , 1 8 7 7 · 4 9 3 . 0 0 0 sozia ldemokra t i sche 
S t i m m e n . Dann kam die h o h e obr igke i t l iche A n e r k e n n u n g dieser Fo r t sch r i t t e 
in Gestal t des Sozial is tengesetzes, die Par te i w a r m o m e n t a n ze r sp reng t , d i e 
St immenzahl sank 1881 auf 3 1 2 . 0 0 0 . Aber das war rasch ü b e r w u n d e n , u n d n u n , 
u n t e r d e m D r u c k des Ausnahmegesetzes , o h n e Presse , ohne äussere Organisa t ion , 
o h n e Vere ins- u n d Versammlungs rech t , n u n fing die rasche Ausbre i tung ers t 
r e c h t a n · 1 8 8 4 · ςςο o o o , 1 8 8 7 : 7 6 3 . 0 0 0 , 1 8 9 0 · 1 .427.000 S t i m m e n . Da 
e r l a h m t e d ie H a n d des Staats. Das Sozialistengesetz v e r s c h w a n d , die sozialistische 
St immenzahl st ieg auf 1 .787.000, übe r e in Vier te l d e r samt l ichen abgegebnen 
S t i m m e n . " (Die Klassenkampfe in F rankre ich , p p . 16-17) . 
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'68 G. D. H. Cole: op. cit., p. 2^3. 
•б" Idem: p. 266. " o Idem: p. 436. 
" ' b. Engels in de Inleiding t o t : Karl Marx: Die Klassenkampfe in Frankreich, 1848 

bis і8£о, Berlin, 19ÍI , p . 26. 
•72 Idem: р . 2£· "Auf 2^ Millionen Wahler können wir schon heute rechnen. Geht 

das so voran, so erobern wir bis Ende des Jahrhunderts den grosseren Teil der 
Mittelschichten der Gesellschaft, Kleinburger wie Kleinbauern, und wachsen 
aus zu der entscheidenden Macht im Lande, vor der alle andern Machte sich 
beugen mussen, sie mogen wollen oder n i ch t . . . Und da ist nur ein Mittel, 
wodurch das stetige Anschwellen der sozialistischen Streitkräfte in Deutschland 
momentan aufgehalten und selbst fur einige Zeit zurückgeworfen werden konnte : 
ein Zusammenstoss, auf grossem Massstab, mit dem Militar, ein Aderlass wie 1871 
in Paris. Auf die Dauer wurde das auch überwunden. Eine Partei, die nach 
Millionen zahlt, aus der Welt schiessen, dazu reichen alle Magazingewehre von 
Europa und Amerika nicht hin. Aber die normale Entwicklung ware gehemmt . . . " 

173 F. J. Eurtwangler: Die Gewerkschaften, Ihre Geschichte und internationale 
Auswirkung, Hamburg, 19^6, pp. 20-21. 

I7+ F. Bernstein. Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der 
Sozialdemokratie, Stuttgart, 1899. 

" s W. Hirsch-Weber : op. cit., p . io . 
176 Idem: p . io . 177 Idem: p. 8. 

H O O F D S T U K II 

1 W. W. Rostow: De vijf fasen van economische groei, 1963, p . 8 j . 
2 W. W. Rostow: op. cit., pp. 101-102. 
3 Ed. Bernstein: Der Streik als politisches Kampfmittel, in: Die neue Zeit, 

i2e jrg., deel 1, Stuttgart, 1894, p . 690. 
4 F. J. H. M. van der Ven: Bedrijfsleven en democratie, ι^ςς, p. 67. 
s Jean Jaurès, in: H. Lagardelle: La grève générale et le socialisme, 190j, p. 111. 
6 Max Stirner· Der Einzige und sein Eigentum, 1892, p . 138. 
7 Albert Thomas: Le Second Empire (1852-1870); in: Jean Jaurès (ed.) : Histoire 

socialiste (1789-1900), dl. χ, p. 396, z.j. 
8 W. H. Crook: The general strike. A study of labor's tragic weapon in theory 

and practice, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1931, 
pp. 29-30. 

* Henriette Roland-Holst: Generalstreik und Sozialdemokratie, Dresden, 190c. 
1 0 Α. Plummer: The general strike during one hundred years; in: The economic 

journal (suppl.). May, 1927, pp. 184-185. 
1 1 Idem: p. i 8 j . 
1 2 S. and В Webb: The history of trade unionism, London, 1926, p. 158. 
'3 F. Engels: op. cit., p. 289. 
1 4 G. D. H. Cole: Socialist Thought. Marxism and Anarchism, 1850-1890, 1957, 

P- 97· 
•s S. and B. Webb: op. cit., p. 164. 
1 6 S. and B. Webb: op. cit., p. 164. 
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" W . H. Crook: The general strike; a study of labor's tragic weapon in theory 
and practice, 1931, p. 8. 

1 8 Z ie : hoofdstuk ι, p. 24. 
" S. and В. Webb: op. cit., p. 137. 
« W . H. Crook: op. cit., pp. 18-19. 
2 1 F. Engels: Die Lage der arbeitenden Klasse in England, Berlin, i g j l , p. 282. 
2 2 Idem: p . 284. 2 3 W. H. Crook: op. cit., pp. 21 e.v. 
*• "We most certainly favor strikes ; we shall always do our best to help strikes to 

be successful, and shall prepare the way as rapidly as possible for THE GENERAL 
STRIKE of national proportions. This will be the actual Social and Industrial 
Revolution. The workers will refuse to any longer manipulate the machinery of 
production in the interest of the capitalist class, and there will be no power on 
earth able to compel them to work when they thus refuse.. . When the 
capitalists get tired of running industries, the workers will cheerfully invite them 
to abdicate, and through and by their industrial organizations will run the 
industries themselves in the interests of the whole community." (Tom Mann: 
The Industrial Syndicalist, March, 1911. Gecit. door S. and B. Webb: op. cit., 
pp. 214 e.v.). 

2 5 D. F. Macdonald: The state and the trade unions, London, i960, p. 71. 
*> S. and B. Webb: op. cit., p. 667. 
" W . H. Crook: The general strike; a study of labor's tragic weapon in theory 

and practice, 1931, pp. 214-215. 
2 8 D. F. Macdonald: op. cit., pp. 74-7^. 
2 9 Z o : W . H. Crook: op. cit., p . 40. 
3 0 H. Lagardelle: La grève générale et le socialisme, 190$, pp. 30 e.v. 
3 1 Idem: p. 94. 
3 2 Jean Jaurès: Etudes socialistes, 1901, p. 119. 
" W. H. Crook: op. cit., p . 36. 
34 W. H. Crook: op. cit., pp. 37-38. 
35 Idem: pp. 39-40. 36 Idem: p. 4 1 . 
3 7 W. H. Crook: op. cit., p . 199. 
3 8 "Das Proletariat Deutschlands steht vor der Gefahr, nicht bloss das allgemeine 

Wahlrecht, sondern auch das Koalitionsrecht verteidigen zu müssen." (Karl 
Kautsky, in: Henriette Roland-Holst: Generalstreik und Sozialdemokratie, 
Dresden, 190J, p . x). 

3 9 W. H. Crook: op.cit., p . 199. *0 W. Hirsch-Weber: op. cit., p . 9. 
^і "Le prolétariat militant bénéficie dans la mesure la plus satisfaisante, au point 

de vue politique, d'une Constitution comme celle que possède l'Empire d'Alle
magne. Il n'a pas le moindre motif pour vouloir modifier cette Constitution par 
des voies illégales, par la violence. Mais c'est justement pourquoi, à mesure que 
se développe sa puissance politique, il doit considérer comme de plus en plus 
imminente l'heure où ses adversaires renverseront la Constitution actuelle, 
pour la remplacer par un régime d'implacable compression du prolétariat et 
suppression radicale des organisations ouvrières, un régime de violence, qui 
nécessitera une résistance énergique. . . Si le prolétariat est finalement acculé à 
se défendre par la force, il ne pourra utiliser alors qu'un seul moyen d'action, 
celui qu'aujourd'hui déjà il emploie comme arme suprême et décisive dans ses 
luttes économiques, la grève." (K. Kautsky, in: H. Lagardelle: op. cit., pp. 
2 1 9 - 2 2 0 ) . 
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*2 Idem p. 224. « W H Crook op. cit , p. 201. 
•и W . H. Crook op. cit , ρ 2o2 
•s "l'Etat apparaissait comme une puissance impartiale, planant au-dessus des 

classes . il était conçu comme quelque chose de transcendant, représentait les 
intérêts généraux de la société, et devait servir à concilier les antagonismes de 
classes." (Dr bnedeberg, in H. Lagardelle op cit , ρ 269) 

•*6 Idem· ρ 270 
4 7 Dr. Friedeberg, in H Lagardelle op cit., ρ 271. 
«» Idem ρ 2 8o 
+9 W. Hirsch-Weber op. cit., pp. 9-10. 
s» W. H. Crook op. cit., p. 204. 
s · "Preface to the Rules of the Amalgamated Society of Engineers, I S J I " , gecit. 

door A Briggs, in A Flanders and H. A. Clegg The system of industrial re
lations in Great Britain, its history, law and institutions, Oxford, 19^4, ρ 13. 

s 2 "Rules and Regulations of the Birmingham Friendly Society of Wire Workers", 
idem ρ 13. 

5' "The right to organise a trade union was merely the extension of individual 
rights, but the courts were reluctant to extend the principles of contract to 
collective agreements. Lawyers did not relish the idea of extending contracts 
made between individuals to contracts between groups. They disliked the whole 
idea of a collective entity because it violated their notions of individual rights 
and duties. It was by its nature a device to restrict trade and it savoured of a 
conspiracy to injure another party " ( В С Roberts (ed ) Industrial relations: 
Contemporary problems and perspectives, 1962, ρ ι 3) 

s* Het meest beruchte voorbeeld is wel de affaire van een aantal landbouwers uit 
het graafschap Dorsetshire, die in maart 1834 tot zeven jaar deportatie werden 
veroordeeld, nadat zij lid waren geworden van de 'Friendly Society of Agricul
tural Labourers', een vereniging tot onderling hulpbetoon bij ziekte en werk
loosheid, en de daartoe voorgeschreven eed hadden afgelegd De rechter greep in 
dit geval terug op een oude wet, tot stand gekomen in 1797 naar aanleiding van 
een muiterij, deze wet bedreigde zware straffen tegen het afnemen van een eed 
door een onwettige vereniging. De wet werd in die tijd toegepast tegen de 
'Grand National', die invloed begon te krijgen in de agrarische dorpen van 
Zuid-Fngeland (S and В Webb The history of trade unionism, 1926, pp 
143 e.v ) De toelichting, welke door de rechter op het vonnis werd gegeven, 
toont duidelijk aan, dat hier niet slechts tegen een (potentiële) revolutionaire 
vereniging werd opgetreden, maar evenzeer tegen het gemeenschappelijk op
treden voor betere arbeidsvoorwaarden "If the men had been allowed to go on 
with their wicked plans, they would have ruined their masters, stagnateci trade, 
and destroyed property " (D. N. Pnt t and R. Freeman The law versus the trade 
unions, London, ig jS , p . 37) 

55 Friedrich Engels Die Lage der arbeitenden Klasse in England, p . 268 
56 "To Robert Owen, whose path was blocked on the political line by the dis

franchisement of five out of six of the adult male population, open voting under 
intimidation, corrupt close corporations in the towns and a Whig oligarchy at 
the centre, the idea of relying on the constitutional instrument of the polling-
booth must have appeared no less chimerical than his own programme appears 
to-day." (S and В Webb op cit , p. 418) 

5' S. and В Webb Industrial Democracy, Vol. и (1897), p. 572 
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s" "So complete, indeed", schreef JOHN STUART MILL, "has hitherto been the 
separation, so strongly marked the line of demarcation between the different 
grades of labourers, as to be almost equivalent to an hereditary distinction of 
class." (J. S. Mill: Principles of political economy, 1909, p . 393). 

s« Alan Bullock: The life and times of Ernest Bevin, Vol. 1, Trade Union Leader, 
1881-1940, London, i960, p. 33. 

6 0 Tegen het einde van de negentiende eeuw was het collectieve onderhandelen, 
zo schrijft FLANDERS, gevestigde practijk geworden, maar slechts in bepaalde 
bedrijfstakken: "Non-manual workers and most general labourers were excluded 
from its benefits". (Allan Flanders: Collective bargaining; in: A. Flanders and 
H. A. Clegg: op. cit., p . 261. 

6 1 "The leaders of the New Unionists. . . sought to bring into the ranks of existing 
organisations - the Trade Union, the Municipality, or the State - great masses of 
unorganised workers who had hitherto been either absolutely outside the pale-
or inert elements within it ." (S. and B. Webb: The history of trade unionism, 
1926, p . 4 1 8 ) . 

6 2 B. C. Roberts: The Trades Union Congress, 1868-1921, 19^8, p . 131. 
6 3 S. and B. Webb: The history of trade unionism, 1926, p. 410. 
6+ W. W. Rostow: De vijf fasen van economische groei, 1963, p . S¡. Zie ook: 

hoofdstuk 1, p. 27. 
's "The 'syndicats' of France, and the Labour Unions among the foreign workers in 

the United States were, in fact, at the opening of the twentieth century, in much 
the same stage of development as the British Trade Unions were when they were 
swept into the vortex of revolutionary Owenism in 1834. Alike in their consti
tutions and in their declared objects, in the first decade of the new century, the 
General Confederation of Labour in France and the Industrial Workers of the 
World in the United States bear a striking resemblance to the Grand National 
Consolidated Trades Union . . . and, like that organisation, both of them excited 
a quite exaggerated terror in the hearts of magistrates and Ministers of State. " 
(S. and B. Webb: op. cit., pp. 6^4-655). 

66 J. Messner: Der Funktionär; seine Schlüsselstellung in der heutigen Gesell
schaft, 1961, p . 127. 

'7 Val R. Lorwin; in: W. Galenson (ed.): Comparative labor movements, New 
York, I 9 i 2 , p . 323. 

6 8 Idem: p. 323. 6« Idem: p . 326. 7 0 Idem: p. 323. 
71 Alfred Sauvy: La montée des jeunes, 1959, pp. ι 2ς-ι 28. 
7z Deze ontwikkeling begon in Frankrijk, Engeland en Duitsland achtereenvolgens 

omstreeks 1760, 187$ en 1880. (A. Sauvy: op. cit., pp. I J en 23-24). 
73 "Si Ie xixe siècle fut un siècle de pionniers, c'est parce qu'il fut le siècle des 

cadets. Le nombre de cadets fut, en Angleterre ou en Allemagne supérieur d'au 
moins moitié à celui de la France." (idem: pp. 28-29). 

7+ Idem : p . 31. 
75 A. Sauvy: La montée des jeunes, 1959, p . 32. 
76 Idem: p. 32. 
77 "During the period 1860-70 Napoleon in brought France as close to free trade 

as she had ever come. Tariffs were lowered and commercial treaties concluded 
with most of the European nations. After 1880 French protectionism gained 
ground, with agriculture receiving special consideration. The tariff act passed 
in 1892 was designed to save French agriculture from the fate which had befallen 
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agriculture in free-trading Britain. Succeeding years saw the enactment of further 
protectionist measures. French agriculture was saved, but at the expense of high 
food costs, reduced exports, the preservation of inefficient farming methods, and 
a less than optimum international division of labor" (H. E. Friedlaender and 
J. Oser: Economic history of modern Europe, New York, 19^3, p. 210) 

'* "France did not keep pace with the stormy development of industrialization 
which had begun in England and Belgium long before and in Germany in the 
'fifties' and 'sixties'. Between 1870 and World War 1 both the French govern
ment and industrial groups followed a cautious, conservative policy." (idem: 
p. 226) 

79 "In contrast to British and German financing methods, French heavy industry 
preferred self-financing. The twenty-two leading French enterprises had a 
capital of j8£,ooo,ooo francs while two of the major German Ruhr companies, 
Gelsenkirchen and Krupp, alone had the same capital. Even leading French 
steel works had a small capital basis . . . The methods of financing textile enter
prises showed similar characteristics to those in the iron and steel industry. 
Self-financing was predominant and the trend to expansion not very great." 
(idem· pp. 229 en 232). 

80 De vakvereniging der drukkers, de enige sterk gecentraliseerde nationale vak
organisatie, voerde collectieve onderhandelingen op locaal en regionaal niveau. 
Het toezicht op onderhandelingen en stakingen werd centraal uitgeoefend Vanaf 
189Í hield een landelijke commissie, waarin werknemers en werkgevers gelijke
lijk waren vertegenwoordigd, toezicht op locale overeenkomsten. Plaatselijk 
functioneerden op effectieve wijze gemengde aibitragecommissies. 
Vanaf 1891 werden in het gehele noordelijke kolenbekken de arbeidsvoor
waarden collectief vastgesteld. 
De exporterende hocdenindustne kende collectieve loononderhandelingen en 
de werkgevers en werknemers in deze industrie hadden oog voor de grenzen, 
opgelegd door de situatie op de buitenlandse markt. Er waren enkele regionale 
overeenkomsten voor het bouwvak, de textielindustrie en de dokken, alsmede 
een aantal verspreide locale overeenkomsten. (Val R. Lorwin. op. cit., р . 2£). 

81 H. Lagardelle: op. cit., p . 64. 
82 Val R. Lorwin: op. cit., pp. 36-37. Zo 00k: Victor Gnffuelhes "Les difficultés 

(des capitalistes français) sont faites de leur stérilité, leur marche fort lente est 
faite de leur timidité, leur incertitude est faite de leur manque d ' ini t iat ive." . . . 
"Nous demandons que le patronat français, ressemble au patronat américain. . . 
Nous désirons un pays affairé, actif, bourdonnant, veritable ruche toujours en 
éveil. Notre force en sera accrue." (E. Dolleans. Histoire du mouvement 
ouvrier, 1871-1920, Pans, 19^7, p . 128). 

83 Zie Hoofdstuk 1, p. 46. 
84 "Als in Deutschland 1872 der Verein fur Sozialpolitik sich fur die Einleitung 

einer grundlichen und ehrlichen Sozialpolitik einsetzte, war die Sachlage des 
dritten Falles gegeben". (Otto von Zwiedineck-Sudenhorst Sozialpolitische 
Entwicklungstendenzen, in. J. Messner und fc. Lagler Wirtschaftliche Ent
wicklung und soziale Ordnung, Wien, 19^2, pp. 171-184). 

85 Vgl. A. Sauvy: "Cette transformation a été avantageuse pour les autres pays. 
Les professions industrielles rapportent davantage, à la fois en revenu national, 
en recettes publiques, et en balance des comptes avec l'étranger." (A. Sauvy: 
op. cit., ρ з і ) . 
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86 A. Sauvy: op. cit., p . 30. 
87 Z o : Leo A. L o u b è r e : T h e F rench Lef t -Wing Radicals ; t h e i r v iews on t rade 

un ion i sm, 1 8 7 0 - 1 8 9 8 ; i n : In ternat ional Rev iew of Social His to ry , Vol . v u , 
1962, Part 2, p . 207. 

8 8 "The failure of socialist parliamentary efforts to enact social legislation added to 
the impatience of the unionists with both socialist politics and the parliamentary 
process." (Val R. Lorwin; in: W. Galenson (ed.): Comparative labor move
ments, I9 i2 , p . 327). 

89 F. J. Furtwängler: Die Gewerkschaften; ihre Geschichte und internationale 
Auswirkung, 19^6, pp. 31 e.v. 

9° Idem: p . 37. 
" W. Hirsch-Weber: Gewerkschaften in der Politik; von der Massenstreikdebatte 

zum Kampf um das Mitbestimmungsrecht, 19^9, ρ. 11. 
9i en 93 W. Hirsch-Weber: op. cit., p. 13. 
'* Zo schrijft Dolléans: "Si Georges Sorel rencontrait certains militants, il n'était 

pas lu par eux. Merrheim ne le connaît pas; Victor Griftuelhes protestait toujours 
lorsqu'on lui parlait de l'influence sorélienne. . . Par contre, le syndicalisme 
ouvrier a influencé certains écrivains, notamment Georges Sorel, qui ont 
cherché à dégager de la pratique ouvrière des systématisations après coup. 
(E. Dolléans: Histoire du mouvement ouvrier, 1871-1920, 19^7, pp. 126-127). 

95 J. de Kadt: Verkeerde voorkeur, 1948, pp. 312-313. 
96 Hans Ba r th : Masse u n d M y t h o s ; die T h e o r i e d e r G e w a l t : Georges Sore l , 

I9Í9 . Ρ- Η-
9' Idem: p. 81. «8 Idem: pp. 69-70. 
»' Hans Barth: op. cit., pp. 82-83. 

100 Georges Sorel : Réflexions sur la v io lence , 1 i e d r . , 1950, p p . 9 4 - 9 5 . 
1 0 1 "Chaque conflit qui donne lieu à des violences devient ainsi un combat d'avant-

garde, et personne ne saurait prévoir ce qui peut sortir de tels engagements ; la 
grande bataille à beau fuir: en l'espèce, chaque fois qu'on en vient aux mains, 
c'est la grande bataille napoléonienne (celle qui écrase définitivement les 
vaincus) que les grévistes espèrent voir commencer; ainsi s'engendre, par la 
pratique des grèves, la notion d'une révolution catastrophique. " (Georges Sorel : 
op. cit., p . 96). 

1 0 2 Sorel maakte onderscheid tussen 'force' en 'violence' - tussen feitelijke macht en 
morele macht. De term 'violence' had betrekking op 'actes de révolte', de term 
'force' op een situatie, waarin een minderheid aan de meerderheid haar wil 
oplegde: "nous dirions donc que la force a pour objet d'imposer l'organisation 
d'un certain ordre social dans lequel une minorité gouverne, tandis que la 
violence tend à la destruction de cet ordre. La bourgeoisie a employé la force 
depuis le début des temps modernes, tandis que le prolétariat réagit maintenant 
contre elle et contre l'Etat par la violence." (idem: p. 2¡7). 

103 "Lorsque les classes gouvernan tes , n ' o san t plus g o u v e r n e r , on t h o n t e d e l eur 
s i tuat ion pr iv i légiée , s ' acharnen t à faire des avances à leurs ennemis e t p r o 
c lament leur h o r r e u r p o u r t o u t e scission dans la soc ié té , il devient beaucoup 
plus difficile de ma in t en i r dans le p ro lé ta r i a t c e t t e idée d e scission sans laquelle 
il serai t impossible au socialisme d e r e m p l i r son rô le h i s t o r i q u e . " ( p . 279) . 

10* J . de K a d t : o p c i t . , p . 244 . 
105 Georges Sorel: op. cit . : pp. 118 e.v. 
1 0 6 I d e m : p . 2 3 3 . I 0 ' I d e m : p p . 2 3 ^ - 2 3 6 . 
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1 0 8 Idem: pp. 176-177: "c'est revenir à l'ancienne utopie que vouloir fabriquer sur 
le modèle des récits historiques des hypothèses relatives aux luttes de l'avenir 
et aux moyens de supprimer le capitalisme. Il n'y a aucun procédé pour pouvoir 
prévoir l'avenir d'une manière scientifique, ou même pour discuter sur la 
supériorité que peuvent avoir certaines hypothèses sur d'autres; trop d'exemples 
mémorables nous démontrent que les plus grands hommes ont commis des 
erreurs prodigieuses en voulant, ainsi, se rendre maîtres des futurs, même des 
plus voisins. " . . . "Les erreurs commises par Marx sont nombreuses et parfois 
énormes. " 

109 Idem: p. 243. I I 0 Idem: p. 246. 
1 1 1 Het begrip 'producent' werd dus door SOREL wel zeer eng opgevat: "Voor hem 

verrichten eigenlijk alleen de handarbeiders volkomen productief werk. De 
technici en ingenieurs worden eveneens (schoon niet van harte) tot die productieve 
groep gerekend. Maar hij aarzelt reeds bij de administratieve en organisatorische 
werkers, zoals h i j . . . ook bij handel en transport eigenlijk slechts onwillig van 
productief werk spreekt. De natuurwetenschappen en hun beoefenaars vinden 
slechts genade in zijn oog, als ze met de productie in verbinding staan, en de 
verdere wetenschappen en kunsten worden alleen dan ernstig genomen, als ze 
op de arbeid betrokken kunnen worden." (J. de Kadt: op. cit., p . iS j ) . 

1 1 2 idem: G. Sorel: op. cit., p . 371. I I 3 Idem: p. 37^. 
, I+ SOREL noemt haar: "la manifestation la plus éclatante de la force individualiste 

dans les masses soulevées." (idem: p. 376). 
us Idem: p. 385. I l 6 Idem: p. 389. 
1 1 7 J. de Kadt: op. cit., p . 317. 

H O O F D S T U K I I I 

1 J. Tinbergen: Lessons from the past, 1963, p . 38. 
2 V. L. Allen: Trade unions and the government, i960, p . 148. 
3 W. H. Crook: The General Strike; a study of labor's tragic weapon in theory 
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* V. L. Allen: op. cit., p. i j o . 
s Dit prompte reageren van de regering had zijn redenen: "Stocks of coal were at 

a very low figure and London had no more than three days' supply. The miners 
were in a strong position and, with the prospect that the railwaymen and 
transport workers might support them, the Government adopted a conciliatory 
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" "What the Miners' Federation threatens, by a general stoppage of the coal 
industry, is to coerce into agreement with them not their employers, the 
colliery owners, not even the Ministry with whom they made the bargain, but, 
in effect, the recalcitrant capitalist majority of the House of Commons which 
cannot be displaced without a General Election." (S. and B. Webb: op. cit., 
p. 668. 

1 2 В. C. Roberts: op. cit., pp. 322 e.v. 
" ROSTOW verklaart deze ontwikkeling als volgt: "In 1920 liepen de prijzen van 

grondstoffen en levensmiddelen sterk terug in vergelijking met de prijzen van 
industriële produkten. Dit leidde tot een gunstige positie van de bevolking in de 
steden, maar het verzwakte de vraag naar industrieprodukten door de platte
landsbevolking. De exportmarkten van Europa leden daaronder. In Engeland en 
in mindere mate ook in andere landen werden de voordelen van de gunstige 
ruilvoet voor een groot deel teniet gedaan in de jaren tussen de Wereldoorlogen 
door het optreden van chronische werkloosheid in de exportsectoren en in de 
industrieën, die daarvan afhankelijk waren, zoals bijvoorbeeld steenkool." 
(W. W. Rostow: De vijf fasen van economische groei, 1963, ρ. 1 20). 

'• W. H. Crook: op. cit., pp. 272-273. 
, s Alan Bullock: op. cit., p. 163. І б Idem: p. 166. 
1 7 In Zuid-Wales ging het zelfs om loonsverlagingen van 40 tot 49%. (Alan Bullock: 

op. cit., pp. 166 e.v.). 
1 8 W. H. Crook: op. cit., p. 273. " Idem: p. 279. 
2 0 Op de vooravond van de algemene werkstaking sprak HODGES, de secretaris van 

de mijnwerkersbond, in Londen een vergadering toe van lagerhuisleden, die hem 
vroegen tijdelijk af te zien van de nationale loon-pool. Deze eis, zo stelden zij, 
maakte het probleem tot een politieke, niet met industriële middelen op te 
lossen aangelegenheid. Op hun vraag: "If we can get you a satisfactory wages 
settlement, will you agree temporarily to abandon your Pool?", antwoordde 
HODGES : "Whilst I cannot see at the moment how a satisfactory wages settlement 
can be arrived at in the absence of the national pool, if you can induce your 
Government to propose such a settlement as you suggest, I have no doubt whatso
ever that such a proposition will be favorably considered by my Executive 
Committee." Dit antwoord kwam in handen van de Pers, die er onmiddellijk 
grote publiciteit aan gaf, suggererend, dat de staking was afgelast. Er ontstond 
vervolgens enorme verwarring onder de mijnwerkers, want zelfs de mede
bestuurders van HODGES vernamen het nieuws eerst op de dag van de staking uit 
de ochtendbladen. Premier LLOYD GEORGE nodigde hen prompt uit voor een 
ontmoeting met de werkgevers. Hun weigering deed hen de steun van de overige 
leden van de Triple Industrial Alliance verliezen. Alleen aan zichzelf overgelaten 
waren de mijnwerkers tenslotte gedwongen te gaan onderhandelen met de werk
gevers, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een nationale Ioonovereenkomst met 
koppeling van de lonen aan de winsten en garandering van een minimumloon. 
(W. H. Crook: op. cit., pp. 279 e.V.; Alan Bullock: op. cit., pp. 171 e.v. 

21 Alan Bullock: op. cit., p. 176. 
22 "British monetary traditions being those of the world's most important currency, 

there were strong pressures. . . to go back for prestige reasons to the old gold 
standard which had been temporarily given up. The government yielded to these 
pressures and sterling was again made convertible into gold at the old rate in 
1925. This raised the British price level in terms of other currencies and therefore 
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damaged the competitive position of British industry, leading to a stagnation of 
activity." (J. Tinbergen: Lessons from the past, 1963, p . 60). 

2 ' "Mr. Churchill's policy of improving the exchange by 10 per cent is, sooner or 
later, a policy of reducing everyone's wages by 2 s. in the £." (A. Bullock: 
op. cit., pp. 26J-266). 

*• Idem: p. 266. 
25 "The fact is that, with the tremendous development of productive capacity, in 

order to employ the whole of the unemployed and the employed, this country 
needs to consume or sell at least 60 per cent more goods. How can this be 
reconciled with the constant demand that the purchasing power of the largest 
consuming class shall be decreased?" (A. Bullock: op. cit. 267). 

26 De volgende gegevens zijn ontleend aan W. H. Crook: op. cit., pp. 284-491 en 
A. Bullock: op. cit., pp. 268-34$. 

" W. H. Crook: op. cit., p . 293. 
29 Alan Bullock: op. cit., p . 293. 
2« W. H. Crook: op. cit., p. 319. 
3° "The report was an excellent summary of the general conditions in the coal 

industry, but could hardly be said to provide an easy basis for legislation by the 
Baldwin Government. Although the Commission itself was unanimous in its 
r e p o r t . . . it had an almost impossible task to face, inasmuch as there was practi
cally no common ground between the two contending parties of miners and 
owners." (W. H. Crook: op. cit., p. 317). 

31 Idem: p. 3^8. 
32 Alan Bullock: op. cit., p . 310. 
33 W. H. Crook: op. cit., pp. 364-36j. 
3« De achtergrond van deze beschuldigingen werd gevormd door de omstandigheid, 

dat het T . U . C . in hoofdzaak slechts een 'moreel gezag' over de aangesloten 
organisaties vermocht uit te oefenen. Artikel 11 van de uit 1921 daterende 
reglementen bepaalde, dat de aangesloten organisaties de General Council op 
de hoogte moesten houden van de conflicten, waarin zij verwikkeld raakten. 
Werd een vreedzame regeling waarschijnlijk geacht, dan kon de General Council 
niet tussenbeide komen, tenzij daarom gevraagd werd. Bij afbreken van de on
derhandelingen evenwel of in geval van een impasse kon de c c . advies geven. 
Werd dit advies geaccepteerd, en volgde er daarop een staking of uitsluiting, dan 
was het T.u.c. verplicht tot het geven van materiële en morele ondersteuning. 
Deze regel vormde de basis van de activiteiten van de General Council tijdens 
de algemene werkstaking van 1926. Deze gebeurtenis legde evenwel ook de 
feilen van deze regeling bloot, daar de G.c. niet de bevoegdheid had om middels 
een overeenkomst een einde te maken aan het geschil, waarin de mijnwerkers 
verwikkeld waren. (A. Flanders; in: W. Galenson (ed.): Comparative labor 
movements, New York, 19^2, pp. 29-30). 

35 Alan Bullock: op. cit., pp. 306 e.v. 
36 "When this point had been reached in 192 j , the Government had given way and 

intervened, but the situation was no longer the same. Baldwin could not afford 
the appearance of submitting to the Miner's demands a second time without 
risking a revolt in his own Party and the Cabinet. This time, the Government was 
prepared and there was a party in the Cabinet which believed the time had come 
to fìnish once and for all with threats of a general strike by calling what they 
regarded as the unions' bluff and teaching them a lesson. Baldwin did not belong 
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to this party, but he could not be indifferent to its views or to the support they 
commanded in the Conservative Party. His position is easy to understand, for 
his hold on the Party was by no means secure." (Alan Bullock op. cit., pp. 
303-304). 

37 V. L. Allen· Trade unions and the government, i960, p. 213 Vgl. ook BLACK 
en HELMREICH : "The strike was stigmatized as a manifestation of class war, and 
public opinion was against it." (C. E. Black and E. C. Helmreich· Twentieth 
Century Europe, I9 î9 , ρ 283). 

s ' W. Η. Crook, op. cit., p. 400. 
î ' Zo C. E. Black and fc C. Helmreich: Twentieth Century Europe, 1959, p. 2¡S. 
*0 "Au sortir d'années sanglantes, les peuples paraissent tous travaillés par un levain 

révolutionnaire dont la fermentation, plus ou moins visible selon les contrées, 
agite cperdument les coeurs. . Des grèves éclatent parmi les masses qui ré
pugnent à reprendre le travail, tout multipliant les revendications de salaires 
L'ordre social est ébranlé." (Maurice Baumont: La faillite de la paix (1918-1939), 
Pans, 1960, p. 9). 

+' Val R Lorwin: The French Labor Movement, 19Í4, p. {2 
+2 Idem· p. $2 +з Idem. pp. ¡ς e.v. 
«* J. Tinbergen: Lessons from the past, Amsterdam, 1963, pp. jS-jg. 
•s Raymond Aron: Le développement de la société industrielle et la stratification 

sociale. Pans, 19^8, pp. 201 e.v. 
<* "La structure de la с G T. s'était profondément transformée du fait de la com

position de ses effectifs. Les fonctionnaires, qui n'étaient qu'une minorité avant 
1914 et même au lendemain de la guerre, avaient pris, à la suite de l'adhésion de 
leur Fédération, une importance qui avait agi profondement... Le syndicalisme 
français voyait donc sa composition transformée par cette predominance des 
éléments fonctionnaires sur les ouvriers de l'industrie privée." (Edouard 
Dolleans. Histoire du mouvement ouvrier; de 1921 a nos jours, Pans, i960, 
p· 143)· 

*' De radicaal-socialisten werden — in tegenstelling tot hetgeen deze benaming 
suggereert - tijdens de Derde Republiek steeds meer 'rechts' in sociaal-econo
mische aangelegenheden. In 1907 reeds stond deze partij bloot aan de venijnige 
cntiek van GEORGES SOREL: "La pratique électorale a amené beaucoup de 
républicains à reconnaître que les socialistes obtenaient de grands succès en 
utilisant les passions de jalousie, de déception ou de haine qui existent dans le 
monde, ils ont, dès lors, aperçu la lutte des classes, et beaucoup ont emprunté 
aux socialistes parlementaires leur jargon: ainsi est né le parti qu'on appelle 
radical-socialiste. " (Georges Sorel. Réflexions sur la violence, Pans, 19^0, p. 77) 

<e Val R. Lorwin The French Labor Movement, Cambridge (Mass.), 1954, p. 60. 
+' Val R. Lorwin· op cit.: p. 61. 5° Zie hoofdstuk 11, ρ jg. 
s 1 Vgl. o.a. J Tinbergen. Lessons from the past, Amsterdam, 1963, pp. 60 e.v. 
s* Raymond Aron. op. cit., pp. 201 e.v. 
¡3 Maurice Baumont La faillite de la paix (1918-1939), i960, p. 143. 
s* "The union had not consulted the confederation about calling the strike. But as 

the strike faltered, it persuaded or shamed the CGT leadership, against its own 
better judgment, to back it with a general strike, the first unlimited general 
strike in its history (Val. R. Lorwin: op. cit., p. $4). 

5' H. E. Fnedlaender and Jacob Oser: Economic history of modem Europe, 
New York, I9J3, pp. 48^-486. 
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sé "From then on it substituted the tactics of regular trade unionism for those of 
syndicalism." (H. E. Friedlaender and Jacob Oser: op. cit., p. 486). 

57 "Other countries devalued their currencies to meet the situation, but for 
political reasons the French clung to the gold standard. The cabinets adopted a 
policy of deflation. This involved cutting government expenses through reducing 
the number of office-holders as well as by lowering salaries and pensions. These 
were highly unpopular measures and brought the concerted opposition of 
powerful civil service organizations, which have always exerted considerable 
pressure on the nerve centers of French politics." (C. E. Black and E. C. Helm-
reich: op. cit., p. 430). 

se Val R. Lorwin: op. cit., p . 72. 
s ' "The ест had neither the interest nor the organization to launch the sit-down 

strikes. When the strikes entered into the realm of legend, as they soon did, 
the Communists were quite as willing to take the credit as their ennemies to 
give them the blame. Actually, the strikes were almost entirely spontaneous: the 
doing of Communists, Trotskyites, anarchists, and pure syndicalists, organized 
and unorganized." (Val R. Lorwin: op. cit., pp. 73-74). Vgl. ook: Georges 
Lefranc: "Les leaders syndicaux n'ont ni voulu, ni prévu le mouvement." 
(Georges Lefranc: Le syndicalisme en France, Paris, 1959, p . 81). 

6 0 "The 1936 legislation laid an obligation upon employers and unions to bargain 
collectively. The government intervened by convoking for negotiations the 
'most representative organizations' of employers and workers, regional or 
national, for the branch of industry or commerce concerned, and by helping 
them reach an agreement." (Val. R. Lorwin; in: W. Galenson (ed.): Compa
rative labor movements, New York, 19^2, p . 342). 

6 1 H. E. Friedlaender and Jacob Oser: op. cit., p . 487. 
6 г Val R. Lorwin: op. cit., p. 7ς. Vgl. ook: Edouard Dolléans: op. cit., p. 176: 

"Mais ce gonflement des effectifs avait affaibli la e.G.T. : il avait été le point de 
départ d'une désintégration intérieure. Doucement, mais sûrement, le pacte 
d'unité de Toulouse avait été habilement mis en œuvre afin d'écarter des 
militants, qui ne paraissaient pas assez dociles aux tendances qui voulaient do
miner la e.G.т." 

* ' Over de oorzaken van deze mislukking: Val R. Lorwin: op. cit., p. 79: "The 
purchasing power theory had its affinities with the American New Deal in its 
early years. Unlike the New Deal, however, the Popular Front did not lean on 
deficit financing. In its absence, wage increases and the 40-hour law turned out 
to be feeble economic stimulants. Price rises rapidly negated the increases in 
wages. Urban workers' added income, moreover, went largely to buy more food 
rather than the manufactured goods whose turnover the government wanted to 
quicken." 6+ Idem: p. 81. 

6s "Heavy reparation payments, in kind and in money, were imposed on Germany. 
The German government, faced with the task of buying the reparation goods and 
collecting the money for the reparation payments in a period when the country 
had to be reequipped and the workers also wanted their share, was forced into 
creating an inflation which surpassed anything known in Europe's past. The 
typical inflationary spiral set in, with rising prices, followed by more demand for 
money, which again pushed up prices and wages, and so on. Prices went up 
onebillion-fold... and the exchange rate of the mark in terms of gold went down 
correspondingly." (J. Tinbergen: Lessons from the past, 1963, p. $9). 
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66 "Aangespoord door krankzinnige misleiding en roekeloozen eigenwaan, wierp 
het Duitsche volk de grondvesten, waarop wij allen leefden en bouwden, omver. 
Maar de woordvoerders van het Fransche en bngefsche volk hebben de verant
woording op zich durven nemen om de vernietiging, die Duitschland begon, te 
voltooien door een Vrede, welke, wanneer hij van kracht wordt, in plaats van 
herstel, ongetwijfeld nog meer schade zal toebrengen aan het fijnvertakte en 
kwetsbare economische stelsel (reeds zoo geschokt en gebroken door den 
oorlog), hetwelk toch het eemge is, dat aan de Europeesche volkeren bestaans-
en ontwikkehngsmogelijkheid biedt." (J. M. Keynes: De economische gevolgen 
van den vrede, Amsterdam, 1922, pp. 3-4.) 

6 ' Wolfgang Hirsch-Weber. Gewerkschaften in der Politik, 19^9, p. 24. 
6 8 F. J. Furtwangler. Die Gewerkschaften, i g jó , p . 49. 
" Maurice Baumont· La faillite de Ia paix (1918-1939), Pans, i960, p . 132. 
70 Zo schrijft HIRSCH-WEBER. "Wie die grossen Massen, wollten die Sozialisten 

einen demokratischen Staat, ohne jedoch unbedingt eine Republik zu verlangen. 
Man weiss, wie entsetzt Ebert war, als er erfuhr, dass Scheidemann, der 'Feuer
kopf', die Republik ausgerufen und damit doch nichts anderes getan hatte, als 
eine bereits vollzogene Tatsache zu konstatieren. Die Throne fielen von selbst." 
(Wolfgang Hirsch-Weber Gewerkschaften in der Politik, von der Massen
streikdebatte zum Kampf um das Mitbestimmungsrecht, Köln und Opladen, 

I9 Î9 , Ρ· 2 i ) . 
" Idem: ρ 22. 
7 2 "The officers struggled for their privileges, for the privileges of caste and 

property, for all that had constituted their outlook on life, and finally for bare 
existence, since the Republic had been too blind and sordid to satisfy the 
destroyed caste of the nobility by a round sum, to be rid of t h e m , . . so long as 
democracy was at the helm, the reduction of troops and of military apparatus, 
demanded by the Fntente and the Socialists, was unavoidable. Only if democracy 
was overthrown. . . and a military dictatorship established, could the restoration 
of the old capitalistic feudal class-state and the preservation of a strong militarism 
be hoped for." (W. Η Crook: The general strike, 1931, pp. i o g - j i o ) . 

'3 "Wir fordern daher alle Arbeiter, Angestellten und Beamten zum einmutigen 
Protest gegen die Gewaltherrschaft auf, überall sofort in den Generalstreik 
einzutreten. Alle Betriebe mussen stillgelegt werden, ausgenommen sind nur die 
Wasserwerke, Krankenhauser und Krankenkassen. Die ortlichen zustandigen 
Vertretungen der Arbeitnehmerschaft werden darüber entscheiden, in welchen 
sonstigen lebensnotwendigen Betrieben die Arbeit fortgesetzt werden darf. Der 
Abwehrkampf der Arbeitnehmerschaft muss ein gewaltiger und erdruckender 
werden. Deshalb darf sich kein Beruf und keine Gruppe davon ausschhessen. " 
(F. J. Furtwangler: op. cit. , р . ¡о). 

7 4 W . Hirsch-Weber: op cit., pp. 31 e.ν. F. J. Furtwangler: op. cit., pp. ¡S e.V. 
75 F. J Furtwangler. op. cit., p . J9 . 
76 W. Hirsch-Weber : op. cit., p . 34. 
77 Idem. p. 35- "Die Gewerkschaften waren in der Weimarer Republik zu einer 

von Regierungen und Verwaltung anerkannten Institution, zu einem Element der 
politischen Ordnung geworden." 

7 8 W. Hirsch-Weber· op. cit., pp. 3Í-36. F. J. Furtwangler: op. cit., pp. 60 e.v. 
7 9 Idem. W. Hirsch-Weber• op. cit., p . 36. 
80 Idem: p. 37. β Ι Idem: p. 39. 
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9 2 Α. F. Manning: Buitenlandse readies op de Machtübernahme, Nijmegen, 
Utrecht, 1962, p. 14. 

вз BLACK en HELMREICH merken in dit verband over Engeland o p : "In creating a 
National Government in 1931 Britain was but following the European fashion 
of the time. Parliamentary leaders sought to accomplish by less drastic means 
and under other forms what dictatorially minded persons sought through the 
creation of single party states. It meant that normal party government ceased to 
function, and it was the resurrection in peacetime of the techniques of war 
government." (C. E. Black and E. C. Helmreich: Twentieth Century Europe, 

' 9 Í 9 , P· 279)· 
** Deze omstandigheden worden door RENOUVIN als volgt omschreven: "Pourquoi 

cette différence? La crise économique et sociale a été plus grave et plus profonde 
en Allemagne que dans les autres grands Etats européens, parce que l'économie 
allemande avait fait plus largement appel, pendant les années de prospérité, aux 
crédits étrangers ; la ruine des classes moyennes y a été plus complète, parce que 
ces classes avaient été déjà lourdement éprouvées par l'inflation monétaire de 
1922-1923; le chômage a été beaucoup plus étendu qu'en Grande-Bretagne 
même; et le désarroi provoqué par ces souffrances dans l'opinion publique a 
été plus profond, peut-être en raison même des espoirs qu'avait éveillés, entre 
192 j et 1929, la 'prospérité' retrouvée. L'impuissance du régime parlementaire 
à appliquer des remèdes, même par la méthode des décrets-lois, a incité une large 
partie de l'opinion publique à croire qu'un régime autoritaire se montrerait 
plus capable d'indiquer et d'imposer les moyens de redressement." (Pierre 
Renouvin: Histoire des relations internationales, dl. 8, Les crises du xxe siècle; 
11. De 1929 à 194Í, Paris, 19^8, pp. 20-21). 

e5 F. J. H. M. van der Ven: Het arbeidsconflict, i960, pp. 8f e.v. 
86 Idem: p . 94. 
8' Idem: p . 96. 
88 Vgl. j . M. KEYNES in zijn uit 1919 daterende werk 'De economische gevolgen van 

den vrede', Amsterdam, 1922, p . 4 : "In Engeland draagt de uiterlijke schijn van 
het leven er nog in het minst niet toe bij om ons te doen gevoelen of beseffen 
dat er een tijdperk is afgesloten. Wij zijn bezig de draden van ons leven op te 
rapen waar wij ze lieten vallen, met het ecnige verschil, dat velen van ons heel 
wat rijker schijnen te zijn dan vroeger. Waar wij millioenen besteedden vóór 
den oorlog hebben wij nu geleerd dat wij honderden millioenen kunnen besteden, 
zonder er schijnbaar enig ongemak van te ondervinden. Blijkbaar hadden wij ons 
economisch leven nog niet tot zijn uiterste mogelijkheden opgevoerd. Wij ver
wachten daarom, niet alleen een terugkeer tot het gemakkelijke leven en den 
welstand van 1914, maar een onmetelijke vermeerdering en verhooging daarvan. 
In dien zin maken alle klassen zonder onderscheid hun toekomstplannen, de 
rijken met het doel om meer uit te geven en minder te sparen, de armen om meer 
uit te geven en minder te werken." 

e« Vgl. J. Pen (Harmonie en conflict, 1963, p . 4 j ) : "Met name van H. Ford is 
bekend, dat hij de werkers aan zijn lopende band gaarne zag als aspirant-auto-
mobilisten. Een hoger loon betekent een grotere afzet, die tot lagere kosten en 
een grotere winst leidt. Er doet zich reeds in 1920 een glimp voor van een zekere 
harmonie in de betrekkingen tussen ondernemers en arbeiders, die niet berust 
op idealisme of humanitaire beginselen, maar op welbegrepen kapitalistisch 
eigenbelang. " 
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so Voor dit en het volgende Werner Stark: Die Wissenssoziologie, ein Beitrag 
zum tieferen Verständnis des Geisteslebens, i960, pp. 39-40 

«ι Vgl j PEN, die - verwijzend naar H. j . W I T T E V E E N (Loonhoogte en werk
gelegenheid, 1947) - opmerkt, dat de werkgevers er reeds m de dertiger jaren 
m slaagden om loonsverhogingen zodanig door te geven in de prijs van het 
produkt, dat er geen verkleining van de winsten optrad (J. Pen: Harmonie en 
conflict, 1963, ρ j6) 

9* H A. Clegg Some consequences of the General Strike; in: Manchester 
Statistical Society, January, I 9 i 4 , p . J. 

93 H A Clegg op cit , p. j . 
'•t "The disillusion and apathy which followed the General Strike brought about 

new attitudes, not only to general strikes, but to all strikes." (K. G. J. C. 
Knowles Strikes, a study in industrial conflict, 1952, ρ 4). 

95 Of the 28 million working days lost on the average each year from 1919 to 1925 
nearlv 21 millions, three-quarters, were lost in disputes which may without 
doubt be classified as national disputes, that is, as official disputes allecting the 
whole of a given industry or of given industries. Of the 4.3 million working days 
lost on average each year between 1927 and 1934 2.6 million, nearly two-thirds, 
can be attributed to national disputes Between 1932 and December, 1953, 
there was no dispute which could properly be placed in this class. In other words 
the mam single factor in explaining the great change in the figures for working 
days lost is the decline in national disputes." (idem p . 4) »6 Idem: p. 4 - j . 

97 Vgl. G M. Verrijn Stuart "Zeer belangrijk is in de depresaieperiode de mone
taire politiek van bngeland geweest. Evenals andere landen had Engeland te 
kampen met de gevolgen der algemene deflatie, waarbij de neerwaartse aan
passing van het kostenpeil, met name van de lonen, op practisch vrijwel on
overkomelijke moeilijkheden stuitte. De positie van het land ten opzichte van 
het buitenland toonde bedenkelijke verzwakking . . Dit alles bracht Engeland in 
een moeilijke positie, waarvan het resultaat geweest is, dat in september 1931 de 
inwisseling van het bankpapier in goud werd stopgezet, waardoor de band tussen 
het pond sterling en het vroegere standaardmetaal werd verbroken Dit gaf aan 
Engeland gelegenheid een monetaire politiek te volgen, die gericht was op het 
voorkomen ener verdere inzinking van het prijsniveau en waarbij een lage rente 
kon worden genoteerd. De ergste gevolgen van de depressie waren hiermede 
opgevangen en al kan men zeker niet zeggen, dat het herstelproces in Engeland 
even omvangrijk is geweest als dat van de Verenigde Staten, zo dient toch wel 
met betrekking tot dit land te worden gewezen op het feit, dat de meeste 
conjunctuur-indices hun laagtepunt vertoonden in 1932, dus circa drie jaren na 
de conjunctuuromslag, hetgeen gunstig afsteekt bij de gang van zaken in die 
landen, die een andere monetaire politiek dan Engeland hebben gevolgd. Dit 
komt duidelijk tot uiting, wanneer men een vergelijking trekt tussen het con
junctuurverloop in Engeland, dat de gouden standaard in 1931 verliet, en dat m de 
'goudlanden', waarvan de mecsten eerst in September 1936 hebben gedevalu
eerd." (G M Verrijn Stuart. De conjunctuur in het economisch leven, 2e herz, 
dr., dl. π, 19^2, pp. ςι-ss). 

9 8 DE M O O R s p r e e k t \ a n h e t ' subs t raa t ' van h e t sociale h a n d e l e n "Wij z o u d e n h e t 
w i l l e n k a r a k t e r i s e r e n als de verdel ing van ' r e w a r d s ' , ' c o s t s ' e n m a c h t s m i d d e l e n 
o v e r de sociale posi t ies , w e l k e t o t u i t d r u k k i n g k o m t in ' b e l a n g e n ' . H e t substraat 
bestaat uit de v e r h o u d i n g e n tussen de sociale posi t ies, ui t de sociale s t r u c t u u r 

1 9 4 



dus, voorzover deze belangen en machtsmiddelen tot uitdrukking brengt." 
(R. A. de Moor: De verklaring van het conflict; een onderzoek naar de uitgangs
punten voor een sociologische theorie, 1961, p . 68). De schrijver merkt verder 
op, dat veranderingen binnen dit substraat kunnen leiden tot verandering van 
doeleinden, middelen en normen. 

»9 "Aux termes de la loi nouvelle, sont liés par la convention collective du travail, 
les individus ou groupements (patrons isoles ou syndicats d'employeurs et 
d'employés) qui en sont signataires. Sont liés aussi les individus isolés ou les 
membres de collectivités qui leur auraient donné mandat exprès pour traiter en 
leur nom; sont liés enfin les adhérents ultérieurs (individus ou groupements) 
qui acceptent les stipulations du contrat collectif, avec l'autorisation des signa
taires originaires." (Georges Scelle: Le droit ouvrier, 1929, p. 65). 

1 0 0 "In most of French private industry, genuine collective relations have scarcely 
been tried. One reason is that relations between employers and unions have 
seldom been those of the comparable power which might inspire respect, but 
usually those of victor and vanquished." (Val R. Lorwin: op. cit., p. 190). 

101 Vgl. Val. R. Lorwin, in: Walter Galenson (ed.): Comparative labor movements, 

ι « * , P· 343· 

H O O F D S T U K IV 

1 W . W . Rostow: De vijf fasen van economische groei, 1963, p . 120. 
г R. Dahrendorf: Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Ge

sellschaft, Stuttgart, I9 Í7 , pp. 200-201. 
э 'Improvement in the allocation of factors' omvat het bevorderen van achtereen

volgens : de interne concurrentie ; coördinatie ; de mobiliteit van arbeids
krachten en van kapitalen binnen de eigen landsgrenzen; en de internationale 
arbeidsverdeling. (E. S. Kirschen, J. Benard, H. Besters e.a.: op. cit. p . j ) . 

• Dit moge, wat de socialisten aangaat, wellicht bevreemdend klinken, echter: 
"In reality, the objective of competition means a 'struggle against cartels and 
monopolies' so that it is not surprising that the Socialists are favourable to it, 
whereas the Conservatives are more reserved." (p. 299 van het aangehaalde 
werk). 

s E. S. Kirschen, J. Benard, H. Besters, e.a.: Economie policy in our time, Vol. ι, 
General Theory, Amsterdam, 1964, p. 238: "On the one hand, the economic 
criteria of choice are no longer simple collective dimensions of efficiency and 
cost, but have to be consistent with the need to distribute equitably the cost of 
instruments between the different economic and social groups. On the other 
hand, each group and its professional or political (even ideological) spokesmen 
will instinctively prefer certain instruments to others, and this will not fail to 
influence the choice of instruments, whilst the need to maintain national cohesion 
and social order limits the use of some instruments. These two latter series of 
factors constitute constraints upon rational utilisation of the instruments." 

6 Idem: p. 242. 
Betekenis van de symbolen: + : vóór; — : tegen; = : indifferent; ± : de 
meningen zijn verdeeld. 
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7 Het bestuur van de C.G.T. verklaarde bij deze gelegenheid: "Il n'y a plus de 
collaboration possible avec ceux qui n'ont pas voulu ou pas pu condamner une 
telle attitude, brimant les principes de solidarité humaine qui sont l'honneur de 
notre mouvement ouvrier." (Georges Lefranc: Le syndicalisme en France, 1959, 

P· 9")· 
8 Idem: p. 92. 
« "Les communistes exclus du mouvement syndical au nom du patriotisme y 

sont réintroduits à une place d'honneur au nom de ce même patriotisme; ceux 
qui avaient été les plus ardents à les en chasser sont, à leur tour, bannis. " (Lefranc : 
p. 104). 

10 Idem: p. 109. 
11 Zo : Val R. Lorwin: Communist strategy and tactics in Western European labor 

movements; in: Industrial and labor relations review, Vol. 6, no. 3, april 1953, 
pp. 383-390. 

12 "La C.G.T. appelle les travailleurs à soutenir un effort de travail nécessaire pour 
atteindre une production maximum.. . Un salaire plus élevé doit être atteint 
comme fruit de ces efforts et de ce travail". (Georges Lefranc: op. cit., p . 110). 

" Val R. Lorwin: The French labor movement, 19^4, pp. 106-107. 
,+ Bij de beslissing van de communisten om in de oppositie te gaan speelde zowel de 

buitenlandse als de binnenlandse politiek een rol. Wat het eerste betreft, vgl. Val. 
R. Lorwin, p. 117: "For domestic reasons alone, the Communists might have 
had to break with the government. Foreign and colonial policy reasons had been 
accumulating. The presence of Communist ministers in the government had not 
paid off in French attitudes toward Soviet foreign policy objectives." Met be
trekking tot de binnenlands-politieke achtergrond zegt ROBERT GOETZ-GIREY: 
"En France, entre 1944 et 1946, la Confédération Générale du Travail 
freine les revendications des salariés en affirmant que la hausse des salaires 
est subordonnée à l'amélioration de la situation économique du pays, à un mo
ment où le parti communiste fait partie du gouvernement. Par contre, après 
l'échec du parti communiste au référendum du 3 mai 1946, qui enlève au parti 
ses espérances politiques immédiates, la Confédération Générale du Travail 
réclame une hausse des salaires et ses revendications se multiplient après le 
départ des ministres communistes." Robert Goetz-Girey: Salaires et inflation 
depuis la seconde guerre mondiale ; rapport au congrès des économistes de 
langue française (mai 19^3); in: Revue d'économie politique, 1913; p. 323: 

•s Georges Lefranc: op. cit., pp. 111-112. 
16 "Workers were hungry, and they were finally realizing the futility of a political 

strike against economic recovery. Moreover, for the first time since liberation, 
the government insisted that it was not going to pay strikers for lost t ime." 
(Val. R. Lorwin: The French labor movement, 19^4, pp. 124-125). 

17 Idem: p. 129. I g Idem: p. 130. 
'9 Val R. Lorwin: The French labor movement, 1914, p . 100. 
20 En wel onder het premier-schap van Henri Queuille, 'plus que tout autre . . . 

enfanté par la Hie République', (Jacques Fauvet: La IVe République, Paris, 

19Í9» P· 4 " ) · 
21 Paul Durand: De medezeggenschap van de werknemers met betrekking tot de 

organisatie van het economisch en sociaal leven in Frankrijk, Luxemburg, 1962, 
p. 11. 

22 Zie: p. 114. Z3 Val R. Lorwin: op. cit., p. 102. 
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г* Terwijl de socialistische staatssecretaris DFFFCRRF verklaarde : "Une France ruinée 
ne peut se payer le luxe d'une grande armée", пер de M.R.p.-minister van 
Defensie, MICHELET, met zonder overdrijving uit : "Veut-on faire de la France un 
Monténégro ou une République d 'Andorre '" (Jacques Fauvet. La ive République, 
Pans, I 9 î9 , p. 71). 

« Paul Durand op. cit., pp. £7-58. 2 б Idem: pp. 26-27. 
" Idem: p. 29. 2 8 Zie p. 112. 
2 5 Val R. Lorwin: op. cit., p. 111. 3 0 Idem: p. 128. 
3' E. S. Kirschen, J. Benard, H. Besters, e.a : op. cit., p. 172. 
" "Pour la première fois un liberal est devenu ministre des Finances et m la S .F . I .O. , 

ni même le M.R.p. n'occuperont plus jusqu'en 19^6 ce poste de commandement 
dont dépendent la vie et l'avenir même de la France. Ainsi s'achève le règne, non 
point tant du dirigisme qu'impose encore la pénurie, mais du socialisme qu'inspi
rait l'idéal de la Liberation." (Jacques Fauvet: La ive République, Paris, 1959, 
p. i jo ) . 

33 J. Benard: Economie policy in France, 194910 1961 ; in· L. Monssens, H. Besters, 
J. Benard, e.a.: Economic policy in our time. Vol. πι, Amsterdam, 19641?· 289. 

3 4 Dit en het volgende is ontleend aan J. Benard· op. cit., pp 289-290. 
3 5 Vgl· J· Benard· "For the Socialist Governments, the last two concerns were 

more constraints than objectives proper French economic history over the ten 
years showed that they were not afraid to transgress them in order to carry out 
the first two to better advantage." (Idem: p. 289). 

36 Robert Goetz-Girey: Salaires et inllation depuis la seconde guerre mondiale; 
rapport au congrès des économistes de langue française (mai 1953) ; Revue d'éco
nomie politique, p. 312. 

3 7 Idem: p. 309. 3 β J. Benard: op. cit., p. 306. 
39 J. Benard: op. cit., p. 306. 
*0 Wij komen op deze wijze van loonbepaling nog terug; zie: pp. 145 e.v. 
+1 "Si le coût de la vie reste relativement stable, le freinage des salaires conserve sa 

valeur: l'inflation 'réprimée' , malgré ses inconvénients propres, a moins d'in
convénients que l'inflation déclarée, mais elle est contenue par des moyens qui 
dépassent le simple contrôle des salaires, ^ussi, lorsque les contrôles disparaissent 
ou perdent leur force, l'action directe sur les salaires, non seulement, n'est plus 
légitime, mais devient impossible : le blocage des salaires ne peut coexister avec 
la liberté des prix." (Robert Goetz-Girey: Salaires et inflation depuis la seconde 
guerre mondiale; rapport au congrès des économistes de langue française (mai 
I 9 î 3 ) ; Revue d'économie politique, p. 312). +2 Idem: p. 292. 

4 3 Het pessimisme van het publiek had overigens zeker wel aangrijpingspunten in de 
realiteit, met name dient hier vermeld te worden de politieke onstabiliteit, die 
het de regeringen van de ive Republiek ongetwijfeld uitermate moeilijk maakte 
om continuïteit en samenhang in de economische politiek te brengen. Vgl. in dit 
opzicht j . FAUVET, die met betrekking tot de situatie rond 19^2 opmerkt: 
"Seule l'economie française continue de souffrir d'une inflation aiguë. Le mal est, 
il est vrai, plus ancien, plus chronique qu'ailleurs. L'instabilité politique avant et 
après la dernière campagne électorale a empêché les gouvernements d'y porter 
remède. Cependant, les données techniques sont les mêmes que dans les pays 
voisins. D'autres subissent autant les séquelles de la guerre et d'abord l'Allemag
ne; la plupart n'ont pas d'indices de production plus élevés et leur augmentation 
est même moindre en Belgique et en Grande-Bretagne. Cependant le fait est la: 
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de mois en mois, les prix ne cessent de monter en France." (Jacques Fauvet: 
La ive République, Paris, 19^9, p. 179). De politieke onstabiliteit werd wellicht 
enigermate gecompenseerd door de stabiliteit van bepaalde ministers (met name 
die van financien) en bepaalde hoge ambtenaren. Zo was b.v. EDGAR FAURE, 
alvorens in i gy j minister-president te worden, minister van financiën in de 
regeringen van LANIEL en MENDÈS-PRANCF. (J. Benard: op. cit., p . 289). 

+• "Alter a few months of price stability early in 1948, the inflation resumed, 
knocking the bottom out of the wage policy of the CFTC-FO-CGC bloc. It broke 
up the bloc itself and the chances for responsible continuing cooperation among 
the three non-Communist confederations. Pressed by their rank and file, they 
added their voices to the demands for wage raises." (Val R. Lorwin: The French 
labor movement, Cambridge (Mass.), 19Í4, pp. 128-129). 

•5 De Wet maakte onderscheid tussen drie soorten collectieve arbeidsovereenkom
sten: a. De 'convention ordinaire', een 'accord relatif aux conditions de travail, 
conclu entre, d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs 
et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout 
autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuelle
ment". Bij deze overeenkomsten moet een klein aantal voorschriften aangaande 
de vorm in acht worden genomen, doch ten aanzien van de inhoud bestaat er 
grote vrijheid, b . Over de 'convention collective susceptible d'être étendue' moet 
daarentegen onderhandeld worden door de vertegenwoordigers van de meest 
representatieve vakorganisaties, verenigd in een gemengde commissie onder 
voorzitterschap van een vertegenwoordiger van het ministerie van arbeid. Zij 
moet bepalingen bevatten m.b.t. een aantal door de Wet opgesomde punten. 
Over verbindendverklaring wordt beslist door de minister van arbeid, na onder
zoek door en advies te hebben ontvangen van de 'Commission Supérieure des 
Conventions Collectives', waarin de meest representatieve nationale organisaties 
van werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd, с De 'accords d'établis
sement' tenslotte hebben tot doel 'd'adapter aux conditions particulières de 
l'établissement . . . les dispositions des conventions collectives nationales, régio
nales ou locales.. . " Bij ontbreken hiervan kunnen zij slechts op arbeidslonen 
betrekking hebben. (Yves Delamotte: Relations collectives et règles juridiques 
du travail et de la sécurité sociale; in: G. Friedmann et P. Naville: Traité de 
sociologie du travail, Vol. 11, Paris, 1962, p . 204). 

46 Vgl. Jacques Fauvet. "Pourtant rarement gouvernement fut aussi peu populaire. 
Né sous le signe du chômage et de la récession, conséquence immédiate et 
inéluctable de l'arrêt de l'inflation, il vit déferler contre lui en 19^3 une vague 
de mouvements sociaux et de manifestations paysannes. Ce fut le temps des grèves 
spontanées dont le déclenchement échappait aux dirigeants syndicaux et des 
barrages sur les routes où le hobereau fraternisait avec ses fermiers. Ce fut le 
temps où s'esquissa à gauche un renouveau d'unité syndicale et de front populaire 
et à droite un regain de fascisme." (J. Fauvet: La ive République, Paris, 19^9, 
p . 24Î). 

4 7 Idem : p . 301. 
4 8 Zo zegt LORWIN over de arbeidsvoorwaarden in de door de Overheid gecontro

leerde bedrijven: "In the latter group of industries, notably the coal and potash 
mines, railroads, Paris transport, gas and electricity, general conditions of 
employment are regulated by 'personnel statutes' and government decrees. Most 
of the postwar decrees and statutes were written in the days of greatest Commu-
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nist Party and ест power. Communist union leaders held the Ministry of Labor 
and, more strategic, that of Industrial Production. " (Val R. Lorwin : The French 
labor movement, I 9 î4 , p. 197). 

49 Vgl. J. Fauvet: "Or, les socialistes sont allergiques au principe et plus encore à 
l'objet de la procédure. Car la Sécurité sociale et la S.N.C.F. sont parmi les tabous 
de la s.F.i.o. ; qu'un gouvernement y touche et le voici frappé de mort. " (J. Fau
vet: La ive République, Paris, I9{9, p . 190). 

5° Het volgende verslag is ontleend aan het christelijke vakbewegingsblad 'Recon
struction' (oktober I9Ï3) , aan de Revue de Droit Social (septembre-octobre 
19J3), aan het weekblad 'Syndicalisme' (augustus 1953) en aan het christelijke 
vakbewegingsblad 'Recherches' (novembre 19^3). 

s1 "Commencée souvent sans l'accord des dirigeants syndicaux et parfois malgré 
eux, la grève tend désormais à se poursuivre et même à se développer d'elle-même, 
par la seule pression des militants de base, qui ignorent les instructions émanant 
des centrales." (Revue de Droit Social, novembre i9f 3). 

" Zo: P. Bigo et G. Robinot-Marcy: Les grèves du mois d 'août; in: Revue de 
l'Action Populaire, septembre-octobre, 1913 : "Grève très politique, cependant, 
mais en un sens nouveau. En se développant, elle a évolué en un mouvement 
dirigé contre le gouvernement et destiné à le renverser par une pression sur 
l'Assemblée Nationale." 

s3 Ter rechtvaardiging van de eis van een buitengewone zitting van het parlement 
werd een lijst met desiderata gepubliceerd, welke inderdaad een koersverandering 
impliceerden op het terrein der sociale en economische politiek: 
"la convocation de la Commission supérieure des Conventions collectives; l'amé
lioration des conditions de vie des travailleurs, notamment l'augmentation des 
bas salaires; l'accession des travailleurs aux responsabilités de la gestion économi
que; la défense et le développement de la Sécurité sociale et des Allocations 
familiales; la réforme fiscale; l'assainissement des circuits commerciaux; la 
réduction des charges militaires et l'extension des investissements productifs." 
("Syndicalisme, 1 3-19 augustus 19^3). 

54 Deze bijzonderheid was indertijd slechts aan enkele ingewijden bekend. Buiten de 
kringen van de hoogste leiding (het Bureau Confédéral) heerste de overtuiging, 
dat een andere regeringsconstellatie en bijgevolg een gewijzigde sociaal-econo
mische politiek tot de mogelijkheden behoorde. Totdat ook in bredere kring de 
achtergrond van de eis tot convocatie van het parlement duidelijk werd. Vgl. in 
dit verband een hoofdartikel in het vakbondsblad 'Recherches' (november 1913). 
Onder het opschrift 'Août Ι 9 ί 3 . . . une Révolution manquee?" heet het daar: 
"Nous avons cru, et nous ne sommes certainement pas les seuls, que cela était 
possible. Nous avions nos raisons pour le croire: sur le plan politique, la décla
ration d'investiture de M. Mendès-France, quelques semaines avant les grèves, les 
appels lancés par deux grands partis politiques démocratiques: la S.F. I .O. et le 
M.R.P., le réveil paysan, tout cela permettait d'espérer qu'un 'regroupement' 
était possible sur le plan parlementaire et qu'il s'en dégagerait une nouvelle 
orientation politique rompant avec la ligne réactionnaire suivie depuis si long
temps et, qui sait, la reprise des réformes de structure que nous avait promis 
jadis le Conseil National de la Résistance... Hélas, il nous fallut déchanter: avec 
toutes sortes de raisons, considérées par eux comme valables, les hommes 
politiques nous déclaraient alors formellement que l'heure n'avait pas encore 
sonnée de changer de majorité parlementaire.. . Plus tard, nous avons acquis la 
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certitude que la demande de convocation du Parlement avait essentiellement pour 
but de nous soutenir dans nos négociations, non d'entraîner un renversement de 
majorité." 

ss Zo: André Chênebenoit in 'Le Monde', 8 augustus 19^3 : "Certes, le salarié est 
toujours prêt à suivre un mot d'ordre qui doit améliorer sa condition; mais il ne 
l'aurait pas fait avec cet ensemble s'il n'était pas persuadé, depuis les élections de 
I S J I , qu'il a été frustré de son droit d'intervention dans les affaires publiques. 
Depuis août i g j 1 aucun socialiste n'a fait partie d'un gouvernement, et la gauche 
presque tout entière, celle qui représente en tout cas l'immense majorité des 
ouvriers et des employés, est soit dans l'opposition irréductible au régime - les 
communistes-soit dans l'opposition á une politique d'une majorité si hétérogène 
qu'on lui conteste son authenticité." 

s6 Vgl. eveneens André Chênebenoit in 'Le Monde' van 22 augustus 1953: "Il y a 
donc quelque imprudence semble-t-il à faire luire aux yeux des troupes que l'on 
ne peut plus diriger un espoir qui peut se changer demain en une désillusion 
supplémentaire. " 

s7 Vgl. Cahiers des Groupes Reconstruction, octobre 19Í3 : "Les fédérations F.o. 
et C F . т . е . ont surtout eu peur d'être débordées par la e.G.T." 

s ' Vgl. Jacques Fauvet, die in 'Le Monde' het gevaarlijke karakter van de stakingen 
aanstipte: "Car le désir d'un changement plus ou moins formulé, celui d'un 
pouvoir fort, la passivité même observée pendant les grèves, peuvent jouer aussi 
bien sinon mieux en faveur d'un pouvoir autoritaire que d'un Front Populaire, ou 
successivement de l'un et de l 'autre." (J. Fauvet: Deux hypothèses de change
ments; in: 'Le Monde', 2 septembre 1913). 

s» Vgl. de oproep van de 'Union des Syndicats F.o. de la Région Parisienne: 
"soucieuse de respecter l'indépendance du syndicalisme et voulant éviter la con
fusion qui s'établit entre les revendications professionnelles et économiques et les 
mots d'ordre strictement politiques, elle invite ses syndicats à ne faire aucune 
campagne pour la convocation du Parlement, laissant ainsi aux partis politiques 
leur rôle et leurs responsabilités." (Albert Detraz; in: Cahiers des Groupes 
Reconstruction, oct. 1 9 и ) . 

6 0 W. Hirsch-Weber: Gewerkschaften in der Politik, p. 6 i . 
6 1 Idem. 
6 2 Walter Dirks: Das Abendland und der Sozialismus; in: Frankfurter Hefte, Juni 

1946, p . 76. Geciteerd door: H. О. Lenel: Lieber zwei Richtungen des Sozialismus 
der Gegenwart; in: O r d o ; Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesell
schaft, 1948, p . 304). 

6 1 "Schnell zu grossen Organisationen angewachsen, besassen sie in einem Gemein
wesen, in dem es ausser den Militärregierungen und den Kirchen kaum eine 
gefestigte Autorität gab und in dem der Einfluss der Unternehmer zurückgedrängt 
war, beträchtliche Macht." (W. Hirsch-Weber : Gewerkschaften in der Politik, 
I9 Í9 . P· 62). 

*• Idem: pp. 62-63. 
65 Zo heette het in de 'Kölner Leitsätze' der c.D.u. : "Der National-sozialismus hat 

Deutschland in ein Unglück gestürzt, das in seiner langen Geschichte ohne 
Beispiel i s t . . . Mit dem Grössenwahnsinn des Nationalsozialismus verband sich 
die ehrgeizige Herrschsucht des Militarismus und der grosskapitalistischen Rüs
tungsmagnaten." (W. Hirsch-Weber : op. cit., p . 62). 

66 In het programma van de DCB werden vier 'Grundsatzforderungen' geformuleerd : 
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" ι . eine Wirtschaftspolitik, die unter Wahrung der Wurde freier Menschen die 
volle Beschäftigung aller Arbeitswilligen, den zweckmässigsten Einsatz aller 
volkswirtschaftlichen Produktivkräfte und die Deckung des volkswirtschaftlich 
wichtigen Bedarfs sichert. 2. Mitbestimmung der organisierten Arbeitnehmer. . . 
3. Überführung der Schlüsselindustrien in Gemeineigentum . 4 Soziale Ge
rechtigkeit durch angemessene Beteiligung aller Werktätigen am volkswirtschaft
lichen Gesamtertrag und Gewahrung eines ausreichenden Lebensunterhaltes fur 
die infolge Alter, Invalidität oder Krankheit nicht Arbeitsfähigen." (idem p. ^7). 

67 "Sie hielten es zwar fur richtig, die Wiitschaftspolitik und den wirtschaftspoltti-
schen Apparat der Nationalsozialisten beizubehalten Preisfesthaltung, Bcwirt-
schaftungsstellen, Beschlagnahmungen, zentrale Planung Aber die Zwecke, zu 
denen das übernommene Instrument verwendet wurde, änderten sich. Nicht 
mehr Kriegführung, sondern Bestrafung Deutschlands durch Herabdruckung des 
Lebensstandards, Sicherung gegen einen neuen Angriff, Ersatz zugefugter Schaden, 
Ausschaltung der deutschen Konkurrenz auf dem Weltmarkt wurden nunmehr 
die Ziele, die mit den Mitteln zentral geleiteter Wirtschaft vervolgt wurden." 
(Henry Morgenthau · Germany is our problem, 194c Geciteerd door- W. Eucken: 
Deutschland vor und nach der Währungsreform, in W. Eucken, F. A. Hayek, 
W. Ropke, e.a. · Vollbeschäftigung, Inflation und Planwirtschaft, Zurich, 19^1, 
p. 166). 

6 8 F. A. Hayek: Vollbeschäftigung, Planwirtschaft und Inflation; in: W. Fucken, 
F. A Hayek, W. Ropke, e a . op. cit., pp. 184-197). 

6 ' "Jeder Versuch, Vollbeschäftigung herbeizufuhren, indem Arbeiter in Beschäfti
gungen gelenkt werden, in denen sie nur so lange beschäftigt sein werden, als die 
Kreditexpansion andauert, schafft das Dilemma, dass entweder die Kreditexpan
sion unbegrenzt fortgesetzt werden muss (was Inflation bedeutet), oder dass, 
wenn sie Aulhort, die Arbeitslosigkeit grosser sein wird, als wenn die kurz
zeitige Vermehrung der Beschäftigung nie stattgefunden hatte." (idem: pp. 
18S-189) . 

7 0 Idem· p. 193. 
7 1 "Da die Massnahmen, die der Inflation entgegentreten sollen, dazu bestimmt sind, 

den Auftrieb zu dampfen, den der Stimulus der Inflation verursachen wurde, ist 
es unvermeidlich, dass sie auch die spontanen Kraefte der Erholung dämpfen, 
sobald der inflationistische Druck gelockert wird " (Idem p. 194). 

7 2 F. W. Meyer: Gtldpohtik, Vollbeschäftigung und Wirtschaftsordnung, in· Ordo; 
Jahrbuch fur die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft (Erster Band), 1948, 
ρ 92 , herausgegeben von Walter Eucken und Franz Böhm). 

7 3 Idem ρ. ι ο ί . 
7 4 W. Eucken Deutschland vor und nach der Wahrungsreform, m- W. Eucken, 

F. A. Hayek, W. Ropke, e.a : op. cit., p. i j 6 Het hele betoog van Eucken is aan 
dit artikel ontleend: pp. 134-183). 

7 5 Idem. pp. 16J-166. 
7 6 Alfred Muller-Armack Die Wirtschaftsordnungen sozial gesehen, in Ordo, 

Jahrbuch fur die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, Erster Band, heraus
gegeben von Walter Fucken und Franz Böhm, Opladen 1948, pp 12 j - i Ç4 

77 "^Це Planwirtschaft nimmt notwendig eine Beschrankung der Ziele auf wenige 
vor und kann ihren Sinn nur erreichen, soweit diese Vereinfachung möglich ist." 
(Idem· p. 141). 

7 8 Idem: p. 142. 79 Idem: pp. 148-149. 
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80 Vgl. p . 1 2 1 . 
8 1 Z o : F. T. Blackaby: Economie policy in the United Kingdom, 1949 to 1961; 

in: О. Eckstein, F. Blackaby, and J. Faaland: Economic policy in our time. Vol. 

11 (Country Studies), Amsterdam, 1964, p. 94. 

82 Vgl. W . R ö p k e : " W i r müssen zur Kenntnis n e h m e n , dass in d ieser langen und 
ha r t en Schule des Kol lekt iv ismus m i t seinen Vergewal t igungen d e r na tü r l i chen 
wir tschaf t l ichen Gesetze aus d e m einst so gese tzes t reuen , s taa tsf rommen u n d 
lenkbaren deu t schen Volke ein anderes g e w o r d e n ist, das auf j eden neuen Versuch 
e iner Zwangswir tschaf t sofort m i t schwarzen Märk t en und sonst igen F o r m e n de r 
Rebel l ion a n t w o r t e n w i r d , d e r e n n u r ein to ta l i t ä re r Polizeistaat e in igermassen 
H e r r w e r d e n kann . " ( W . R ö p k e : Das deu t sche Wi r t scha f t sexpe r imen t - Beispiel 
und L e h r e ; in W . Eucken , F. A. Hayek, W . R ö p k e , e.a. : o p . c i t . , p . 282) . 

83 Z o : H . Bes te rs : E c o n o m i e pol icy in W e s t e r n G e r m a n y , 1949 t o і 9 б і ; і п : 

L. Morissens, H . Besters, J . Benard, e.a. : E c o n o m i e policy in o u r t i m e , Vol. i n , 

A m s t e r d a m , 1964, p . 3 9 3 . 

84 Vgl. W . E u c k e n : " U n d so vollzog sich vor u n s e r e n Augen e ine e r s c h r e c k e n d e 

Pr imit iv i s ie rung d e r Wirtschaft : Ein N e b e n e i n a n d e r von zent ra len Z u t e i l u n g e n , 

Pre i sen auf d e m S c h w a r z m a r k t , T a u s c h w e r t e n u n d subjekt iven B e w e r t u n g e n in 

d e n Haushal ten u n d B e t r i e b e n e n t s t a n d . Es fehlt an e i n e r e i n h e i t l i c h e n R e c h e n 

skala, w i e es in d e n USA d e r Dol lar ist. Man r e c h n e t in Z i g a r e t t e n o d e r Kaffee 

o d e r B r a n n t w e i n o d e r auch in M a r k , u m n u r einige R e c h e n s k a l e n zu n e n n e n , u n d 

diese R e c h e n s k a l e n besassen ke ine feste V e r b i n d u n g . " ( W . E u c k e n : D e u t s c h l a n d 

vor u n d nach d e r W ä h r u n g s r e f o r m ; i n : W . Eucken , F. A . Hayek, W . R ö p k e , 
e . a . : o p . c i t . , p . 149). 

85 Ge rha rd Schulz : Die C D U - Merkma le ihres Aufbaus; i n : G. Schulz, M. G. Lange, 
K. Schütz , e.a. : Par te ien in d e r Bundesrepubl ik , S tu t tgar t und Düsseldorf, 

' 9 Ï Ï , P· 47-
86 W e l bep le i t t e Adenauer ' e ine vernünft ige Planung und Lenkung d e r Wir t schaf t , 

e in ständiges Koord in i e r en d e r Krä f te ' , maar n ie t m e t de midde len van de Staat : 
"vielleicht am besten in Selbs tverwal tungskörperschaf ten , in denen Arbe i tgebe r 
u n d A r b e i t n e h m e r und bete i l ig te Konsumen ten g le ichberech t ig t v e r t r e t e n s i n d . " 
Hij k e e r d e zich tegen 'd ie wir tschaft l iche u n d pol i t ische Fre ihe i t gefährdende 
Zusammenba l lung wir tschaf t l icher Macht an e inzelnen Stel len, sei es an pr iva te r 
o d e r auch an öffent l icher ' . ( G e r h a r d Schulz : o p . c i t . , p . 76 ) . 

87 Ge rha rd Schulz : o p . c i t . , p p . 98 e .v. 
88 E R H A R D ' S po l i t i ek , die hij samenvat te in de befaamde l euze : "Laat he t geld los en 

laat de mensen los en zij zullen he t land s te rk m a k e n " , b e a n t w o o r d d e aan de in
z ichten van E U C K E N . Deze had er e e r d e r o p gewezen , da t de he rwaa rde r ing van 
d e Mark slechts in logische samenhang m e t ande re maat rege len - opheffing van d e 
cen t ra l e leiding in h e t economisch leven en van de pr i jsbeheersing ; l iberalisatie 
van de bui tenlandse handel en van de dev iezenpo l i t i ek ; h e t aan t r ekken van 
bui tenlandse c r e d i e t e n ; herz iening van de belas t ingwetgeving t e r s t imule r ing van 
d e individuele economische werkzaamheid - effect zou s o r t e r e n . ( W . Eucken : 
Deutsch land vor und nach de r W ä h r u n g s r e f o r m ; i n : W . Eucken , F. A. Hayek, 
W . R ö p k e , e . a . : Vollbeschäft igung, Inflation und Planwir tschaf t , Er lenbach-
Z ü r i c h , 1951) . 

8 ' Keesings Histor isch Archief, maar t Ι 9 ί 8 , n o . 1282, p . 13897. 
90 W. Röpke: Das deutsche Wirtschaftsexperiment - Beispiel und Lehre; in 

W. Eucken, F. A. Hayek, W. Röpke, e.a.: op. cit., pp. 264-26$. 
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9' Gerhard Schulz: op. ci t . : pp. 102-103. " Idem: p. 103. 
« Idem: p . 103: "Das Unternehmertum ist zum stärksten, dem bewegenden wirt

schaftlichen Faktor geworden." 
9* Onder medezeggenschap wordt in het volgende zowel de 'betriebliche' als de 

'überbetriebliche' Mitbestimmung verstaan. Vgl. W. Hirsch-Weber: "Die be
triebliche Mitbestimmung wird von Betriebsangehörigen oder von Delegierten 
einer Gewerkschaft, oder von beiden, ausgeübt. Sie erstreckt sich auf soziale 
Angelegenheiten, Personalfragen und wichtige wirtschaftliche Hntscheidungen 
innerhalb eines Betriebes oder einer Unternehmung. Die überbetriebliche Mit
bestimmung erstreckt sich auf allgemeine wirtschafts- und sozialpolitische Fragen. 
Ihr Ort sind öffentliche Körperschaften wie der Reichswirtschaftsrat in der 
Weimarer Republik oder der von den Gewerkschaften geforderte Bundeswirt
schaftsrat. Sie wird durch Vertreter der Gewerkschaften ausgeübt. " (W. Hirsch-
Weber: Gewerkschaften in der Politik, 1959, p . 74). 

«s Het volgende is ontleend aan de in opdracht van de DGD door W. Hirsch-Weber 
uitgegeven studie: Gewerkschaften im Staat; drittes Europäisches Gespräch in 
der Engelsburg Recklinghausen, Düsseldorf, i g j i , pp. 7-37. 

96 Idem: p. 7. 
" "Wir wollen", zo schreven de betrokken ondernemers, "uns den Forderungen 

einer neuen Zeit nicht verschliessen und stimmen einer Beteiligung auch der 
Arbeitnehmerschaft an der Planung und Lenkung sowie an den Aufsichtsorganen 
für die grossen Erwerbsgesellschaften der Eisen- und Stahlindustrie voll und ganz 
zu." (Idem: ρ. ι з) . 

9 8 F. J. Furtwängler: Die Gewerkschaften; ihre Geschichte und internationale 
Auswirkung, 19у6, ρ. 100. 

9 9 In concreto verlangde men : "die Umwandlung der allein von den Unternehmern 
gebildeten Industrie-, Handels- und Handwerkskammern in paritätische Körper
schaften. Diese sollen, oberhalb der Betriebsdemokratie, das höhere Stockwerk 
der Wirtschaftsdemokratie bilden, gekrönt durch einen Bundeswirtschaftsrat als 
Dachfirst." (Idem: ρ. ι ο ί ) . 

1 0 0 ADENAUER'S argumentatie luidde : "Das Rechtsbewusstsein und die Rechtsordnung 
haben den Arbeitern das Streikrecht in allen Fragen des Tarifvertrages zugestan
den. Der angekündigte Streik geht aber über diesen Rahmen hinaus. Ein solcher 
Streik könnte nur das Ziel haben, die Entscheidung der frei gewählten Volks
vertretung durch die Androhung oder Herbeiführung wirtschaftlicher Schäden, 
die alle treffen, in die Richtung der gewerkschaftlichen Wünsche zu drängen. 
Ich befürchte, dass damit ein Weg beschritten wird, der letztlich zu einem Kon
flikt mit der staatsrechtlichen Grundordnung führen kann." (Gewerkschaften im 
Staat, pp. 16-17). 

1 0 1 "In einem demokratischen Staatswesen kann es einen Streik gegen die ver
fassungsmässigen Gesetzgebungsorgane nicht geben. . . Es kann keine Rede davon 
sein, dass die verfassungsgesetzlich gewährleistete Koalitionsfreiheit einer organi
sierten Minderheit, die die Gewerkschaften vom Ganzen gesehen sind, das Recht 
gibt, durch Niedcrlegung der Arbeit die Wirtschaft lahmzulegen, um dadurch 
bestimmte Akte der Gesetzgebung zu erzwingen." (Idem: p. 19). 

1 0 2 "Im kommenden Jahr werden Neuwahlen zum Deutschen Bundestag stattfinden. 
Hier bietet sich dem Deutschen Gewerkschaftsbund eine Möglichkeit, auf dem 
in unserer Verfassung vorgesehenen Wege seine Auffassung über eine einheitliche 
und fortschrittliche Betriebsverfassung durchzusetzen." (Idem: pp. 29-30). 
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1 0 3 F. A. Hayek: The constitution of liberty, London, i960, p. 280. 
1 0 4 F. J. H. M. van der Ven: Sociale Grondrechten, 1957, p. I J . 
1 0 5 Α. Α. van Rijn: De boodschap van Lord Beveridge; in: 'Vrij Nederland', 30 

november 1946. 
106 Voor een nadere expl ic i ter ing van deze d o o r F. J . H . M. van der Ven ge ïn t rodu

ceerde begr ippen verwijzen wij naar de voorgaande hoofdstukken, m e t name naar 
hoofdstuk 111, afdeling iv. 

107 Alan Flanders; in: W. Galenson (ed.) : Comparative labor movements, New York, 

>9ί2. ΡΡ· Í í - Í 3 · 
108 Djt e n het volgende is ontleend aan: E. H. Phelps Brown in zijn voorwoord op 

В. С. Roberts (ed.) : Industrial relations, contemporary problems and perspectives 
London, 1962. 

I0« De basisionen worden in Groot-Brittannië per bedrijfstak vastgesteld middels 
collectieve onderhandelingen tussen de organisaties van werkgevers en werk
nemers. Op plaatselijk en op districtsniveau wordt vervolgens onderhandeld om 
de overeenkomsten verder uit te werken. Binnen de afzonderlijke ondernemingen 
weten vaak de 'shop stewards', daarbij profiterende van de schaarste aan arbeids
krachten, verdergaande, 'onofficiële' verbeteringen af te dwingen van onder
nemers, die soms alles liever willen dan een staking te riskeren. Dit geschiedt in 
onderhandelingen, 'conducted like guerilla warfare by partisans rather than as 
part of a consistent strategy to protect and promote the best interests of employers 
and union members as a whole.' (В. C. Roberts (ed.) : Industrial relations: 
Contemporary problems and perspectives, London, 1962, p. 9 en pp. 112 e.v. 
Zie verder ook: J. H. Derksen: Nationale loonpolitiek; experiment of instru
ment?, 1963, p. 66). 

1 1 0 Z o : E. S. Kirschen, J. Benard, H. Besters e.a. : op. cit., pp. 121-122. 
1 1 1 E. H. Phelps Brown; in: В. С. Roberts (ed.) : Industrial relations: Contemporary 

problems and perspectives, London, 1962. (Voorwoord). 
1 1 2 "So never better than in the last fifteen years, it seems, have the trade unions been 

able to fulfil their function of raising the wages of their members : the average 
hourly earnings of men in industry are nearly 2 J times as great today as in 1946, 
and though most of that has been swallowed up by the rise in the cost of living, 
a rise of a third in real earnings remains, which wage-earners are well aware of, 
and associate with the rise in money earnings." (Idem). 

1 1 3 B. W. Schaper: Tussen machtsstaat en welvaartsstaat, Assen, 1963, p . 145. 
1 1 4 ROSTow verwijst met name naar de onderzoekingen van Milton Gilbert e.a.: 

Comparative National Products and Price Levels (ОЬЕС, Parijs, 1958, speciaal 
tabel 28, p. 82) en merkt hieromtrent o p : "De studie van Gilbert doet zien dat 
in de jaren na de Tweede Wereldoorlog het verschil tussen de consumptieve uit
gaven van de Verenigde Staten en West-Europa, alsmede tussen de Westeuropese 
landen onderling, geheel kan worden verklaard in termen van relative inkomens 
en relatieve prijzen. De verschillen die worden verklaard door hetgeen de econo
men 'verschil in preferenties' noemen, zijn opmerkelijk klein'. (W. W. Rostow: 
op. cit., ρ. 11 8). 

" s J. G. Lulofs: "Industriële verhoudingen" in de welvaartsstaat; in: 1. P. van Leer-
dam, J. G. Lulofs, C. Poppe, H. Wallenburg: Vakbeweging in beweging, Meppel, 
1964, p. 28. 

116 De hier volgende gegevens zijn ontleend aan: F. T. Blackaby : Economie policy in 
the United Kingdom, 1949 to 1961 ; in: O. Eckstein, F. Blackaby, and J. Faaland: 
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Economie policy in our time, Vol. и (Country Studies), Amsterdam, 1964, 
pp. 89-98. 

· " Zie ook het overzicht op p. 112, waaruit duidelijk een aprioriverschil in waardering 
blijkt voor deze doelstellingen van economische politiek bij conservatieven en 
socialisten. 

1 1 8 F. T. Blackaby: op. cit., pp. 92-93. 
1 1 ' "It is true that the Labour Government introduced the Health Service, and that 

it is unlikely that the Conservative Government would have brought it into being 
if it had been returned at the end of the war. But in fact the Conservative Govern
ment has not tampered with the Health Service to any appreciable extent; it can 
be considered as an objective accepted by both parties. " (F. T. Blackaby : op. cit., 

Ρ· 93)· 
1 2 0 Keesings Historisch Archief, no. l o j i , j - i i aug. i g j i , p. 9^34. 
1 2 1 Aldus Reuter's samenvatting van de analyse der verkiezingsresultaten door een 

aantal politieke deskundigen. Gecit. door: Keesings Historisch Archief, oktober 
I9J9, p. i£2o7. De Conservatieve Partij had zich in haar verkiezingsprogramma 
van september 19^9 'absoluut' uitgesproken tegen enigerlei uitbreiding van de 
nationalisatie in Engeland. (Keesings Historisch Archief, no. 1300, september 

19Í9. P· I Í I46 ) . 
1 2 2 Keesings Historisch Archief, no. 1313, oktober i960, p . 16027. 
123 Fr. Lafitte: Social aims of the contemporary state; in: ed. Alan Pryce Jones: 

The new outline of modern knowledge, London, ідуб, pp. j 4 j e.v. Gecit. door: 
B. W. Schaper: op. cit., p. 13J. Vgl. ook: Alfred Sauvy: "Que le souci du social 
prime souvent l'économique est fort acceptable. Malheureusement, le socialisme, 
tel qu'il est conçu et pratiqué dans les pays capitalistes, est éperdument malthusien. 
Son souci majeur n'est pas de produire, mais d'enlever quelques épines au capita
lisme, en distribuant un peu moins mal les produits qu'il élabore. Or, ce souci de 
justice vient souvent en travers de celui de création." (A. Sauvy: La montée des 
jeunes, Paris, i g jg , p . 152). 

I2+ Keesings Historisch Archief, 18 oktober 1963, p . 647. 
>" Idem: p. 648. 
126 «The great change that has o c c u r r e d dur ing the last decade is that socialism in 

this s t r i c t sense of a par t icular m e t h o d of achieving social jus t ice has col lapsed. 
It has n o t mere ly lost its in te l lectual appeal ; it has also been abandoned by t h e 
masses so unmistakably that socialist part ies e v e r y w h e r e are searching for a n e w 
p rog ram that will insure the act ive suppor t of the i r fo l lowers . " (F . A. H a y e k : 
The constitution of liberty, i960, p . 2^4). 

1 2 7 Keesings Historisch Archief, 21 februari 1964, p. 106. 
128 Vgl. b . v . Alan Flanders i n : W . Galenson ( e d . ) : Compara t ive labor m o v e m e n t s , 

N e w York , 1952, p . 3 1 . 
125 Vgl. V . L. Al l en : "The Conservat ive G o v e r n m e n t unt i l igss appo in ted t r ade 

unionists to its consul ta t ive c o m m i t t e e s m o r e freely than ever t h e Labour 
G o v e r n m e n t and a fair measure of informal consul ta t ion t o o k p l a c e . " En de 
schri jver c o n c l u d e e r t , da t ondanks verander ingen in de pol i t ieke conste l la t ie na 
1 9 J J " the system of d i rec t c o m m u n i c a t i o n wh ich was first established by Ernes t 
Bevin in 1940 rema ined basically u n a l t e r e d . " (V. L. A l l en : T rade unions and t h e 
G o v e r n m e n t , London , i 9 6 0 , p . 30^ ) . 

1 3 0 Steunende op de theorie van SAUVY en de beschouwingen van LORWIN hebben wij 
in hoofdstuk 11 de historische achtergronden hiervan toegelicht. Hierin is ook na 
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de Tweede Wereldoorlog geen wezenlijke verandering gekomen. De relatieve 
belangrijkheid van de werknemersbevolking is in Frankrijk geringer dan in Duits
land en Engeland gebleven, n.l. resp. 6 j % , 72% en 9 3 % van de beroepsbevolking 
(A. Detraz: Reflexions sur l'évolution de la condition ouvrière et les tâches 
présentes du syndicalisme, 1958), binnen deze categorie vormen de georganiseer
de werknemers een zwakke minderheid, n.l. 24,6% tegen 46 ,8% in Duitsland 
en 40 ,3% in Engeland (E. S. Kirschen, J. Benard, H. Besters, e.a. : Economie 
policy in our time. Vol. 1, General Theory, Amsterdam 1964, p . 171). Volgens 
DURAND zouden de vakverenigingen zelfs slechts 10 à ι ¡¡% van het totaal aantal 
werknemers omvatten. (P. Durand. De medezeggenschap van de werknemers 
met betrekking tot de organisatie van het economisch en sociaal leven in Frankrijk, 
Luxemburg 1962, ρ 47). Voorts bleef de financiële positie van de vakverenigingen 
ook na de Tweede Wereldoorlog zwak De vakorganisaties hebben — behoudens 
een enkele uitzondering - de contributies laag gehouden en onregelmatig geïnd. 
Hervormingsvoorstellen stuitten af op de weigering van de werknemers offers te 
brengen voor hun organisaties. (Val R. Lorwin: The French labor movement, 
I9 Í4 . ΡΡ· '71 e.v.) 

1 зі Idem- Val R. Lorwin: "No great innovations have ever been introduced into 
French labor relations by collective agreement. Collective bargaining is not the 
main process for determining conditions of employment in France." (p. 212). 

•зг "Si les objectifs sont communs puisqu'ils s'imposent, les moyens sont divers. 
Aux Etats-Unis, en Suede, en Grande-Bretagne, la convention collective, qui 
naît d'une confrontation des forces en présence, apparaît comme la modalité 
essentielle du droit social, l'intervention de l'Etat a pour objet d'assurer la 
régularité de cette confrontation. La France semble aux observateurs étrangers le 
heu d'élection de l'intervention étatique, de ce que M. Clark Kerr appelle 
l'approche politique, par opposition à l'approche industrielle. Yves Delamotte 
Relations collectives et règles juridiques du travail et de la sécurité sociale, in : 
Georges Fnedmann et Pierre Naville: Traité de sociologie du travail, Vol. 11, 
1962, p 203 . 

•зз Idem. p. 203. 
I34 A. Flanders, in: W . Galenson (ed.) : Comparative labor movements, New York, 

Ï9 i2 , p . б£. 
•35 Jean René Tréanton: Les conflits du travail ; in: G. Fnedmann et Pierre Naville: 

op. cit., p . 200. 
з̂б Robert Goetz-Girey Salaires et inflation depuis la seconde guerre mondiale, in: 

Revue d'économie politique, 19^3, p . 312. (Rapport au congres des économistes 
de langue française, mai I9 î3) . 

'37 J. H. Derksen. Nationale loonpolitiek, experiment of instrument?, 1963, pp. 
137-166. Val R. Lorwin The French labor movement, Cambridge (Mass.), 
I9 Í4 , ΡΡ· 86-132. 

•зв In de 'Commission Supérieure des Conventions Collectives' hebben zitting de 
partners in het loongesprek, vertegenwoordigers van de Overheid en van de 
sector der sociale verzekeringen. ч» J. H. Derksen: op. cit. : p . 145 

140 V o o r h e t vo lgende, zie J . B e n a r d · o p . c i t . , p p . 307-308 

141 Wat het S.M.I.C. aangaat, bepaalt de Wet van 11 februari 19^0, dat geen lonen 
mogen worden overeengekomen, die lager zijn dan een door de regering - na 
raadpleging van werkgevers en werknemers in de 'Commission Superieure des 
Conventions Collectives' - vastgesteld S.M.I.C. De commissie relateert het 
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minimumloon aan een standaardbudget, waaruit 'minstens de individuele en 
maatschappelijke behoeften van de mens' moeten kunnen worden bevredigd, 
voorzover deze als 'incompressible' kunnen worden beschouwd. De grote 
strubbelingen, waartoe dit aanleiding gaf, werden 'opgelost' door uit te gaan van 
de bestaande levensgewoonten van ongeschoolde werknemers'. (J. H. Derksen: 
op. cit., p. 149). 

142 Idem: p. 149. Vgl. ook Val R. Lorwin: op. cit., pp. 219-220. 
143 F. Perroux en Edm. A. Lisle: Structural inflation and the economic function of 

wages; the french example; in: The theory of wage determination, I9 Î7 , p . 2 j 6 . 
144 Keesings Historisch Archief, i ¡ maart 1963, pp. 153-1^4. 
145 Keesings Historisch Archief, 26 april 1963, pp. 247-248. 
146 Vgl. 'The Economist' van 8 september 19^6; in een artikel, getiteld 'France's 

Creeping Inflation' wordt daar betoogd : "Prosperity has done much to mould the 
nineteenth-century features of France to a more contemporary pattern. The 
willingness of industry to invest corresponds, as many observers agree, to the 
arrival in management of a new generation and outlook. Last year's Renault-type 
agreements, tying rising wages partly to rising productivity, which spread rapidly 
through industry, have strengthened the trade unions and have led to the first 
increase since 1948 in trade union membership. The newborn confidence on both 
sides of industry needs time and good weather to mature it. " 

147 Zo J. Pen: Harmonic en conflict, 1963, p. j é . 
148 Keesings Historisch Archief, no. 1323, augustus 1961, p . j j j . 
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149 Vgl. J. II. Derksen: "De houding van de ondernemers in Frankrijk is veelal nog 
defensief. Men schikt zich min of meer in het onvermijdelijke". (J. H. Derksen: 
op. cit., p. 144). 

150 Onder 'avenants' worden verstaan 'overeenkomsten... , welke wijziging of aan
vulling van voorafgaande overeenkomsten inhouden'. (P. Durand: De bronnen 
van het Franse arbeidsrecht; in: G. Boldt, P. Durand, Α. N. Molenaar, e.a. : 
De bronnen van het arbeidsrecht, Luxemburg, 1962, pp. ioj-106). 
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lai Yves Delamotte op cit , ρ 2o¡ Ook DURANO onderstreept de progressieve 
ontwikkeling van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de loop van de vijftiger 
jaren "Het zijn de collectieve arbeidsovereenkomsten, die de duur van de betaal
de vacantie hebben gebracht op drie weken, voordat deze nieuwe regeling alge
meen werd en door de wet van 27 maart 19¡6 verplicht werd gesteld Nog 
opmerkelijker is het gebruik, dat men van de collectieve arbeidsovereenkomsten 
gemaakt heeft om een aanvullend stelsel van sociale zekerheid tot stand te brengen, 
zoals een pensioenregeling voor het kader of voor de gewone werknemers in 
industrie en handel (overeenkomst van 31 december i9$8). Het beginsel van de 
contractsvnjheid heeft zo nieuw terrein verworven". (Paul Durand op cit., 
p. 106) 

' s 2 Val R Lorwin op. cit , pp 140-141 
•53 Idem pp. 120-121 . 
•54 Franz Böhm Das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht der Arbeiter im Betrieb, 

in Ordo , Jahrbuch fur die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, Vierter 
Band, I 9 i i , ρ il ς 

•ss ¿ o zegt b ν. Dr jur Harald Koch, die men als 'Arbeitsdirektor' van de Dort
munder Hoesch-Werke \G overigens met als een geheel belangeloos commentator 
kan beschouwen, dat de werknemersvertegenwoordigers in de directies en in de 
raden van commissarissen in goede noch in kwade tijden het ondernemersinitiatief 
hebben ondergra\en of afgeremd "Niemals waren die um unserer Wettbewerb-
fahigkeit willen unbedingt notwendigen, ja lebenswichtigen Imestitionen, die 
wohl der stärkste und unmittelbarste Ausdruck unternehmerischer Initiative sind, 
grosser als in den letzten fünf Jahren. . . Die Vertreter der Arbeitnehmer gerade 
auch m den Aufsichtsräten haben den wirtschaftlichen Gegebenheiten und 
Notwendigkeiten Rechnung getragen, sich den gestellten Aufgaben gewachsen 
gezeigt und sich auch dann nicht der Mitverantwortung entzogen, wenn un
populäre und harte Massnahmen nich zu vermeiden waren." (H Koch Die Be
deutung der Mitbestimmung in Deutschland fur die Stellung der Arbeitnehmer 
in der Wirtschaft, in H Bayer (herausgeber) Stellung der Arbeitnehmer in der 
modernen Wirtschaftspolitik, Berlin (Duncker & Humblot), 19^9, pp. 128-129 

is6 "Die SPD, in vieler Beziehung zur traditionellen Partei in der neuen Republik 
abgestempelt, tragt damit nich nur ein festgelegtes Gesicht von historischer 
Programmatik, soziologisch gebundener Anhangerschaft und unbeweglicher 
Apparatur, sondern auch ein Bild der Opposition, das ihrer gegenwartigen und 
neuartigen Funktion durchaus nicht mehr entspricht.. " (S Neumann in zíjn 
Inleiding op M. G Lange, H. Schulz, К. Schutz, e.a. Parteien in der Bundes
republik, Studien zur Entwicklung der deutschen Parteien bis zur Bundestagswahl 
19J3, Stuttgart und Dusseldorf, i g j i , ρ xxvii) 

•s7 Keesmgs Historisch Archief, no. 1300, september 19^9. 
's* Zo Η Besters, die het stelsel als volgt toelicht het stelsel der sociale markt

economie - een poging tot het volgen van een derde weg tussen het traditionele 
liberalisme en het orthodoxe marxisme - behelst globaal de aan\aarding van de 
concurrentie als reguleringsmechanisme voor het economisch proces, te garan
deren door wetgeving en afzonderlijke controlerende instanties, een actieve 
conjunctuurpohtiek tot behoud van een stabiele munt, correcties op het con-
currentiebeginsel op daarvoor niet geschikte markten, zoals arbeid, kapitaal, 
transport en energie, waar de Overheid coördinerend optreedt, het vermijden 
van nationalisâmes en het de-nationaliseren van ondernemingen, die geheel of 
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gedeeltelijk eigendom der gemeenschap zijn, opdat er geen confusie optreedt 
tussen de belangen van de Overheid als werkgeefster en de Overheid in haar 
verantwoordelijkheid voor de economische politiek, het corrigeren van de te
kortkomingen der vrije markteconomie door de prijs vast te stellen voor bepaalde 
diensten waar deze niet door de markt kan tot stand komen, door het treffen van 
voorzieningen in geval van werkloosheid en ouderdom, door het verbeteren van 
de inkomensverdeling en door bezitsspreiding, het bevorderen van de inter
nationale arbeidsverdeling, het perfectioneren \an het onderwijssysteem op alle 
niveaus, het bevorderen van de sociale en economische onafhankelijkheid van de 
leden van de gemeenschap. (H. Besters: Economic policy in Western Germany, 
1949 to 1961; in: Economic policy in our time, Vol. in, (Country Studies), 
Amsterdam, 1964, pp 391-392. 

• s ' Franz Böhm. Das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht der Arbeiter im Betrieb; 
in Ordo, I 9 Í I , pp 2I-2JO. 

160 Zie p. 134, voetnoot 94. 
161 Franz Böhm· op. cit., p . 49. 
ібг Franz Böhm op. cit., p . ¡6. 

H O O F D S T U K V 

1 Een 'austerity society' wordt door MARSHALL omschreven als 'a society which, 
when faced by scarcity, imposes on itself a régime which demands self-denial in 
the common interest ' , een 'affluent society' daarentegen is 'a system of large-
scale production sustained by mass demand at a high and ever rising level'. 
(T. H. Marshall· Sociology at the crossroads and other essays, London, 1963, 
pp. 321 en 309). 

* Wij leggen de nadruk op de term 'doorgaans' ; er zijn in het verleden - meestal 
korte - perioden geweest, waarin de 'fase der duurzame consumptiegoederen', 
die vanaf plus minus 1910 imminent was, inderdaad even op gang kwam. Dit was 
met name het geval in Westeuropa tijdens de kortstondige hausse na de Eerste 
Wereldoorlog en in de Verenigde Staten in de jaren twintig. Vgl. T. H Marshall : 
"The first steps towards high mass consumption were taken in the United States 
during the boom of the 1920's, but they were checked by the depression. The 
movement was re-started by the exceptional demands of the war and continued 
in the post-war boom, gathering strength all the t i m e . . . This need not alter our 
judgment that the Affluent Society in its full maturity, is a post-war phenomenon. " 
(T. H Marshall· op cit., pp. 311-312). Wat Westeuropa aangaat, zie onze op
merkingen in hoofdstuk in, p. 106, voetnoten 88 en 89). 

3 Jessie Bernard, Third World Congress of Sociology, Transactions, Vol. ш , p. 27, 
geciteerd door T. H Marshall op cit , pp 309-310 

4 Franz Böhm. Das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht der Arbeiter im Betrieb, 
in: Ordo , Jahrbuch fur die Ordnung \on Wirtschaft und Gesellschaft, 4.Bd., 
pp. 194-2ÍO. 

5 "Gründen sie als Produzenten dieser Guter ein Kartell oder gehören sie als 
Arbeiter einer kartellierten Industrie an, dann erzielen sie höhere Untemehmer-
gewinne und höhere Lohne, wenn die Preise fur diese Guter durch das Kartell 
hoher festgesetzt werden, als die Konkurrenzpreise und die Nachfrage unelastisch 
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ist. Gleichzeitig müssen sie aber auch ab Konsumenten die höheren Kartellpreise 
zahlen. Aber dieser Mehraufwand berührt ihr Käuferbudget nur ganz unwesent
lich, während ihre Einkommenserhöhung stark zu Buch schlägt. Sobald also 
Güter in Betracht kommen, an denen ein Mensch gleichzeitig als Produzent und 
als Konsument interessiert ist, überwiegt das Produzenteninteresse an hohen 
Preisen das Konsumenteninteresse an niedrigen Preisen so stark, dass das Kon
sumenteninteresse von diesem Menschen überhaupt nicht in Betracht gezogen 
wird." (Idem: p. 196). 

6 Voorlopig overigens nog wel, getuige de huidige debatten rond de bezitsvorming. 
7 ^g ' · J· P e n : "Het conflict, dat lijkt te bestaan tussen loon en winst, berust in 

deze fase op de verabsolutering van een micro-economische waarneming. Binnen 
de onderneming kan wel een zekere belangentegenstelling over het loon bestaan 
omdat het bruto-bedrijfsinkomen minder elastisch is dan het nationale inkomen. 
Maar ook deze tegenstelling wordt gemitigeerd doordat de loonbepaling als regel 
per bedrijfstak en zelfs meer en meer op het nationale vlak geschiedt. Als door
slaggevende factor komt daar dan de loonafwenteling bovenop.. .Deze afwentelings-
mogelijkheid geldt natuurlijk niet voor ieder product, maar wel voor de nationale 
productie als geheel ; zij berust uiteraard op de koopkrachtverruiming, die door 
de loonsverhoging ontstaat. De winsten hebben zelfs de neiging met de lonen mee 
te stijgen." (J. Pen: Harmonie en conflict, 1963, pp. 48 en ¡6). 

8 Franz Böhm: op. cit., pp. 232-233. 
' Zo J. Pen: op. cit. , p . ¡y. Onder verwijzing naar J. В. Kravis (Relative Income 

Shares in Fact and Theory, Am. Ec. Rev., dec. 1919), H. J. Witteveen (Winst-
aandeel en economische groei, Diesrede, Rotterdam 1960) en Ch. Glasz (Nieuwe 
vermogensverhoudingen, Diesrede, Rotterdam 1957) acht PEN het waarschijnlijk, 
dat het werknemersaandeel in de Verenigde Staten aan het begin van deze eeuw 
ruim de helft en na de Tweede Wereldoorlog 67% van het nationale inkomen 
bedroeg; in Nederland steeg het werknemersaandeel van 2 j % tot circa ί ί % . 
In dezelfde periode daalde de kapitaalopbrengst (rente, huur en pacht) in de 
Verenigde Staten van 1 ¡% tot 6% en in Nederland van 27% tot ongeveer 10% 
(ook de dividenden zijn inbegrepen). De inkomens van de ondernemers (winsten 
en dividenden) daalden in de Verenigde Staten van ongeveer 30% tot 27%. 

10 Franz Böhm: op. cit., p . 197. 
11 J. Pen: op. cit., p . ¡Й. 
1 2 HARTOG tekent hierbij aan: "Uit deze cijfers blijkt dat er een nauw verband 

bestaat tussen beide verschijnselen. Bij een werkloosheidspercentage tussen 2 en 3 
kunnen we spreken van een evenwichtige arbeidsmarkt. De loonstijging is dan 
beperkt. Bij een werkloosheidspercentage van omstreeks 1 stijgt het loon echter 
jaarlijks met 10% of meer. Dit heeft zich voorgedaan bij alle loonsystemen die in 
de betreffende periode gegolden hebben. . . Alleen in 1963 ging een gespannen 
arbeidsmarkt samen met een matige loonstijging. De natuur heeft echter in het 
daaropvolgende jaar haar rechten met kracht hernomen". (F. Hartog: Leven met 
kruipende inflatie; in: Maandschrift Economie, 2Se jrg. no. 11, augustus 1964, 
p . Í13 . Eerder was op dit verband tussen loonhoogte en werkloosheid gewezen 
in een artikel van A. W. Phillips, die het voor de periode tussen i860 en 1958 
heeft onderzocht. (A. W. Phillips: The relation between unemployment and the 
rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957; in: 
Economica, november 1958). Interessant was overigens zijn bevinding, dat na 
de Tweede Wereldoorlog de lonen ongeveer zes maanden langer nodig hadden 
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om zich aan te passen aan het peil der werkloosheid dan er voor. Volgens STEUER 
kan dit zowel het gevolg zijn van de ontwikkeling van meer geformaliseerde en 
uitgewerkte onderhandelingsprocedures als van de matigingspolitiek ten aanzien 
van de lonen, waardoor deze minder snel zijn gestegen dan men op grond van het 
peil der werkloosheid had kunnen verwachten. Opmerkenswaard is ook — en het 
bevestigt de uitspraken van HARTOG - dat de gemiddelde reactie over deze periode 
ongeveer in overeenstemming is met hetgeen men op grond van het verband 
tussen loonhoogte en werkloosheid zonder loonbeheersing had kunnen verwach
ten. (M. D. Steuer: Economie policy and union activity; in: В. С. Roberts (ed.) : 
Industrial relations: Contemporary problems and perspectives, London, 1962, 
p . 242). 

1 3 D. B. J. Schouten: Een voorstel tot een Europese looncoördinatie; in: Maand
schrift Economie, 28e jrg., no. 11, augustus 1964, p . j o j . 

' • Zo D. A. Morse: Labour relations and incomes policies; in: J. Tinbergen, 
F. Karrenberg, R. F. Beerling, e.a. : Arbeid en samenleving, 1964, pp. 142-143. 

'5 Vgl. С. Chivers: "Although there appeares to have been a marked rise in invest
ment during the past year (1960), the fact remains that throughout the post-war 
period this country has devoted a smaller proportion of its gross national product 
to investment than any other Western European country. It is no coincidence 
that the percentage increase in output per man-hour achieved in Britain has been 
lower than elsewhere in Europe." (Colin Chivers; in: В. C. Roberts (ed.) : 
Industrial relations: Contemporary problems and perspectives, 1962, p. 119). 
De bij het Trades Union Congress aangesloten vakbonden hebben na de Tweede 
Wereldoorlog practisch geweigerd om aan enige coördinatie op nationaal niveau 
van de inkomenspolitiek mede te werken, hoewel het T.u.c. herhaaldelijk heeft 
gepoogd hen daartoe te bewegen. Wij zien af van een opsomming van deze 
échecs, doch volstaan met te verwijzen naar J. H. Derksen: Nationale loonpolitiek 
experiment of instrument?, 1963, pp. 48-J2 ; en E. S. Kirschen, J. Benard, 
H. Besters e.a.: Economie policy in our time, Vol. 1, General Theory, Amster
dam, 1964, pp. 121-122. Vgl. ook de groeicijfers van Engeland, Frankrijk, 
Duitsland en Nederland: 

Ritme van economische groei 

(Index industriële produktie 19^3 = 100) 

Frankrijk 
Duitsland 
Nederland 
Engeland 

1938 

74 
78 
62 
71 

I 9 Í 7 

>4i 
H ? 
1 2 6 

" i 

I 9 S 8 

IJS 
I Í 2 

126 
114 

(Keesings Historisch Archief, no. 1300, september 1959, p . 11147). Frankrijk 
heeft zowel hoge groeicijfers als tot weinig matiging en samenwerking bereid 
zijnde vakbonden. Men dient hierbij echter de geringe kracht en daarmede het 
betrekkelijke onvermogen van de Franse vakbeweging om maatschappelijke tegen
druk te leveren in aanmerking te nemen. 

16 Vgl. J. Messner: "die unerhört rasche Erholung und das gewaltige Wachstum der 
Volkswirtschaften Mitteleuropas nach dem Zweiten Weltkrieg wäre unmöglich 
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gewesen, hätten nicht die Gewerkschaften eine Zurückhaltung in ihrer Interessen
politik geübt, die die Neuausstattung der Wirtschaft mit Realkapital ermöglichte. 
Ganz anders die englischen Gewerkschaften, die (unter der Labour-Regierung !) 
mit unausgesetzten, von Lohnforderungen getragenen Streikwellen die Volks
wirtschaft in Unruhe hielten, die andauernde Labilität des Pfundwertes, die 
zweimalige Pfundabwertung und die unzulängliche Kapitalbildung mitver
ursachten. Die deutsche Kapitalbildung betrug in dieser Periode immer unge
fähr den doppelten Prozentsatz vom Nationaleinkommen wie die Englands." (J. 
Messner: Der Funktionär; seine Schlüsselstellung in der heutigen Gesellschaft, 
1961, p . 129). 

17 T. H. Marshall: Sociology at the crossroads and other essays, London, 1963, 
p. 283. 

18 De cijfers zijn ontleend aan J. H. Derksen: Nationale loonpolitiek; experiment 
of instrument?, 1963, p . 37. 

19 Zo E. H. Phelps Brown in: В. С. Roberts (ed.) : Industrial relations: Contempo
rary problems ans perspectives, 1962, (voorwoord). 

2 0 Guy Routh: Future trade union membership; in: B. C. Roberts (ed.) : op. cit., 
p . 68. 

2 1 Idem: p . 71. 
2 2 Idem : p. 71 . ROUTH tekent hier evenwel bij aan : "But projections of this sort are 

only a rough guide to the future ; the direction of change is well established, but 
the rate of change may be very different from what it has been in the past. In 
particular, the spectacular rise in the number of clerical workers may be reversed 
by the application of electronics to the office." (Idem: p. 73). 

" Vg'· J. H. Derksen : "Het is opmerkelijk, dat bij de grootste centrale, de Deutsche 
Gewerkschaftsbund, ondanks een snel toenemende beroepsbevolking, in de 
periode I 9 ï 3 - i 9 i 8 , de ledenwinst tot slechts 4% beperkt bleef. Het gevolg was, 
dat de bond in dit laatste jaar nog slechts 35% van de werknemers omvatte in 
plaats van de aanvankelijke 40%." ( ] . H. Derksen: op. cit., p . 167). 

24 D. A. Morse: Labour relations and incomes policies; m : J. Tinbergen, F. 
Karrenberg, R. F. Beerhng e.a. : Arbeid en samenleving, 1964, pp. 142-152. 

25 "Is there alter all any reason why the geographical principle of representation in 
national parliamentary bodies should be exclusive and sacrosant and why the 
functional principle should be entirely ruled out? Is it really better to have 
economic interest groups pressing their claims privately upon the State through 
contacts with Cabinet ministers or senior civil servants rather than by debating 
their claims m public with others in a position to reply to them?" (Idem: p. 149). 

26 C. P. M. Romme: Sociale Democratie; in: Sociale Wetenschappen, Vol. ¡, 1962 
no. 4, pp. 262-277. 

2 ' C. P. M. Romme: op. cit., p . 271. 
2 8 F. Duynstee: Structurele verhoudingen in de staat; in: "De Tijd-Maasbode", 3 

april 1964. 
2 9 F. Duynstee· Herstel der politiek; in: "De Tijd-Maasbode", 4 aprii 1964. 
3 0 Afgezien van de feitelijke onmogelijkheid om de belangengroepen te negeren -

laat staan hen buiten de politieke beleidscentra te houden - kunnen wij veel voelen 
voor het standpunt van de socioloog VAN DOORN, dat de constitutioneel gegaran
deerde staatsorde niet het uitgangspunt, doch het eindpunt dient te zijn. (J. A. A. 
van Doom; in: J. J. de Jong e.a.: Pressiegroepen, 1959, p . 71). Vgl. ook 
v. o . KEY j r . : "The evolution of our complex array of private organizations has 
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been a secondary consequence of changes in the social order that created political 
needs met only inadequately by the older political institutions and procedures." 
(V. O. Key; Politics, Parties, and Pressure Groups, New York, 1948, p . 142). 
MESSNER tenslotte stelt, dat het tot het wezen van de pluralistische samenleving 
behoort, dat de zich vrijelijk organiserende belangengroepen 'sociale macht' 
uitoefenen, zowel tegenover andere groepen als tegenover de Staat. (J. Messner: 
Der Funktionär ; seine Schlüsselstellung in der heutigen Gesellschaft, 1961, p . 17). 
Uit de overvloedige literatuur over de politieke activiteiten van georganiseerde 
belangengroepen vermelden wij nog de belangrijke studie van j . H. KAISER: Die 
Repräsentation organisierter Interessen, Berlin, 19^6, speciaal pp. 232 e.V.). 

3 1 M. D. Steuer: Economie policy and union activity; in: В. С. Roberts (ed.) : 
Industrial relations : Contemporary problems and perspectives, 1962, p. 250. 

3 2 Viktor Agartz : Expansive Lohnpolitik, 19^3, p . 246. Gecit. door J. H. Derksen: 
Nationale loonpolitiek; experiment of instrument?, 1963, p. 179. 

3 3 Werner Braun: Lohnpolitik, Beschäftigung, und Sozialprodukt, 19^7, p . 259. 
Gecit. door J. H. Derksen: op. cit., p . 179. 

34 Zo : Oswald von Nell-Breuning S. J. : Einkommenspolitik und Vermögensbildung ; 
in: "Der Volkswirt", 17. Juli 1964, Nummer 29, 18. Jrg., p . 1^34. 

« "Die Welt", 10. September 1964. 
36 P. Sweerts-Sporck: Investivlohn - ein Irrweg; in: "Der Volkswirt", 11. Septem

ber 1964, Nummer 37, 18. Jrg., pp. 2049-2050. 
" Bezitsvorming door vermogensaanwasdeling ; een analyse der vermogensverdeling 

en een plan tot wijziging daarvan, 1964. 
3 8 A. M. Carr-Saunders and D. C. Jones: A survey of the social structure of England 

and Wales, London, 1927, p . 103. 
" V. L. Allen: Trade unions and the government, London, 1960, p . 170. 
4 0 J. Fourastié: Le grand espoir du xxe siècle, Paris, 1950, p . 90. 
4 1 Vgl. F. Hartog: "Produktiviteitsstijging is een typisch goederenbegrip, dat bij de 

industrie en de landbouw thuishoort. In de dienstensector kennen we dit ver
schijnsel niet of veel minder. Als de lonen op de produktiviteit worden afgestemd 
geschiedt dat dus in de landbouw en de industrie. In de dienstensector kan men 
dan uit hoofde van de samenhang op de arbeidsmarkt niet achterblijven, maar 
omdat de produktiviteit niet mee kan komen, geeft het daar aanleiding tot prijs
stijging". (F. Hartog: Leven met kruipende inflatie; in: Maandschrift Economie, 
28e jrg., no. 11, aug. 1964, p . Í14). 

4 2 Vgl. T. H. Marshall, die opmerkt, dat ' the bombardment of the Government by 
claims for higher incomes comes from every quarter of society, from university 
teachers, civil servants, school teachers, engineers, railwaymen- everybody." 
(T. H. Marshall: op. cit., p . 324). 43 Idem: p. 324. 

44 Oswald Von Ncll-Breuning S. J. : Gewerkschaftliches Grundsatzprogramm; wirt-
schafts- und sozialpolitische Grundsätze; in: "Stimmen der Zeit"; Monatschrift 
für das Geistesleben der Gegenwart, Juli/August 1959 (Sonderdruck), p . 20. 

« Idem: p. 18. 
46 W. W. Rostow: De vijf fasen van economische groei, 1963, pp. 103 e.v. 
4 7 Keesings Historisch Archief, 20 september 1963, p . 584. 
4 8 Oswald von Nell-Breuning S. J. : op. cit., p . 3. 
4 9 Het betreffende plan werd in juni 1959 aan het dertigste congres van de C.F .T .C. 

voorgelegd. 
s o F. J. H. M. van der Ven: Theorie der sociale politiek, Leiden, 1961, p . 42. 
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Stellingen behorende bij F. Λ. M. Verleisdonk 

Stakingen tegen de Overheid 

Nijmegen 1965 



Stellingen 

Een beroep op de vakbeweging tot matiging van haar looneisen heeft 
slechts betrekkelijke waarde zolang volledige werkgelegenheid politiek 
algemeen aanvaard en feitelijk gegeven is. Van de vakbeweging kan 
niet worden verwacht, dat zij zich distancieert van de aanwezige en 
door de leden ook ervaren opwaartse druk op de lonen. 

Het verplicht stellen van het lidmaatschap van een vakvereniging dan 
wel het heffen van een solidariteitsbijdrage van niet-georganiseerde 
arbeiders verdient overweging, gezien het belang van de vakbeweging 
voor een goed functioneren van het economisch systeem. Dit klemt 
in het bijzonder, waar door veranderingen in de structuur van de 
beroepsbevolking (voorshands) minder organisabele categorieën werk
nemers op de voorgrond komen. 

III 

Vermogensaanwasdeling zal slechts bij een rigoureus tegengaan van de 
mogelijkheden tot het verzilveren van participatiebewijzen de con
tinuering van de bestaande vermogensongelijkheid kunnen voorkomen. 



IV 

Dat de collectieve contacten in de medische sector tot nu toe — in 
tegenstelling tot het georganiseerde bedrijfsleven - in betrekkeli jk 
geringe mate toegankelijk zijn gebleken voor overwegingen van alge
meen belang, vindt vooral hierin zijn verklaring, dat het begrip 
'algemeen belang' hier veel minder duidelijk samenvalt m e t he t 
'welbegrepen eigenbelang'. 

D e tendens bij VAN D O O R N o m de verschillen tussen beambten in 

lagere functies en handarbeiders te minimaliseren is eenzijdig geba

seerd op de functie-inhoud en gaat te zeer voorbij aan verschillen, die 

buiten he t bedrijf - in de maatschappelijke situatie - blijven voort

bestaan. 
Vgl. J. A. A. van Doorn: Sociale ongelijkheid en sociaal beleid, 
Utrecht, 1963. 

VI 

D e discussie over de toepassing van conflict- of integratiemodellen 
zou aan duidelijkheid winnen, wanneer de verschillende auteurs aan
gaven welk onderdeel van de sociale werkeli jkheid zij op het oog 
hebben. 

VII 

LAMMERS en PHILIPSEN classeren onder het et iket 'mer toniaans ' , 

'parsoniaans' en 'steinmetziaans' volkomen heterogene proefschriften. 

Vgl. С. J. Lammers en H. Philipsen: Ars promovendi; in: 
Sociologische Gids, i i e j r g . , no. 1/2, jan./april, 1964. 

Vili 

De huidige organisatiestructuur van het maatschappelijk werk is on

doelmatig, omdat men de verschillen in de noden en in de behande

lingsmethoden te zeer over t rekt . 



IX 

De uitspraak van ENGELS : "Nicht in der geträumten Unabhängigkeit 
von den Naturgesetzen Hegt die Freiheit, sondern in der Erkenntnis 
dieser Gesetze und in der damit gegebenen Möglichkeit, sie plan-
mässig zu bestimmten Zwecken wirken zu lassen", is karakteristiek 
voor de marxistische poging een oplossing te geven voor het probleem 
noodzaak-vrijheid in de geschiedenisontwikkeling. 

Vgl. F. Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissen
schaft, (Anti-Dühring), Berlin, 1928. 

X 

De theoretische beschouwingen van de 'Freiburger Kreis' zijn een 
reactie op Keynesiaans geïnspireerde economische stelsels. Deze neo
liberale denkbeelden vonden na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland 
sterke resonantie door de associatie van het Keynesianisme met wat 
genoemd werd de 'Zwangswirtschaft' van het nationaal-socialistische 
regime. 

XI 

In de gebruikelijke benadering van de intermenselijke problematiek 
van de meerhoofdige bedrijfsleiding wordt te sterk nadruk gelegd op 
het voorkómen en reduceren van spanningen en fricties, terwijl aan 
het psychologisch zinvolle en waardevolle van de wedijver voorbij 
gegaan wordt. 

Vgl. F. J. P. van Dooren: Spanning in de Top, Tilburg, 1962. 

XII 

De aanwezigheid van leden van georganiseerde belangengroepen in de 
kamerfracties versterkt — door de inbreng van specifieke deskundig
heid — de controlerende functie van het parlement in zaken van 
economische en sociale politiek. 






