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INLEIDING.
Bovenstaand onderwerp mag „actueel* genoemd worden. De pernicieuse invloed van een meer dan 4 jaren lang
woedenden krijg heeft zoozeer op de maatschappelijke
verhoudingen zijn stempel gedrukt, dat materieel en
ideëel de geheele wereld nog uit haar voegen bleef
gelicht.
AUerwege traagheid en verzet. Het egoïsme viert
hoogtij. „Belang" treedt in de plaats van „recht",
zedelijke „verwording" voor zedelijke „verhefBng".
De werking van den klassenstrijd, die in de verscherping der klassetegenstellingen de levenswet der
ontwikkeling ziet, die als hoogste wetgever en rechter
stelt het klassebelang, vermeerdert in beteekenis, en de
laatste jaren geven het meest duidelijke beeld van expansiezucht en consequenter doorvoering der revolutieprincipes.
Vooral in onzen tijd van sterk zich ontwikkelen der
„organisatiezin" dient dit gevaar niet te worden onderschat. „Organisatiezin!" Oorspronkelijk beperkt tot
arbeiderskringen, is langzamerhand gebroken met de
individualistische taktiek; men voelde dat de historie
van het menschdom is uitgegaan van gemeenschapsbanden en daarin zich zal moeten blijven bewegen.
9

Meerdere volksgroepen werden aangegrepen. De
patroonsorganisatie ontstond en ten laatste ook die der
ambtenaren.
Haar „windselen"-periode is reeds voorbij. Overal
zijn reeds vereenigingen gesticht en bestaande sluiten
zich saam in grooter verband. Maar met haar vervolmaking groeit tevens het gevaar voor verlokking
naar wat bij haar juist contrabande moet zijn.
Forscher klinken de stemmen, die onderwerping aan
het gezag als hoofdeisch laken en roekeloos doorzetten van
wenschen en begeerten, desnoods met strijd, bepleiten.
De historie in onderscheiden landen bewijst hoe de
demoraliseerende invloed der klassenstrijdspredjking de
ambtenaarsbeweging niet intact heeft gelaten en het
heden toont u telkens weer den geest van verzet, den
strijdlust en het gemis aan verantwoordelijkheidsgevoel.
De stakingen van Rijks- en Gemeentepersoneel in
naburige landen, talrijker dan ooit, laten niet na ook
in ons land haar bekoring uit te oefenen.
De Poststaking, de 8 Juni-staking bij 't gemeentepersoneel te Amsterdam, het optreden der onderwijzers
in zake de salarisvoorstellen van Minister d e V i s s e r ,
alles getuigt van een mentaliteit in ambtenaarskringen,
die, onder invloed van valsche dogma's, meer en meer
verdoezelt de gezonde verhoudingen, het ethisch-religieuze element wegcijfert, het machts- en dwangprincipe
huldigt en een vinnigen strijd tegen „gezagsorganen" in
uitzicht stelt. ^)
') Men vergelijke o. a. wat het orgaan van den Centralen Bond
van Ned. Post-, Telegraaf- en Tclephoonpersoneel (23 Dec. 1920)
schreef onder het opschrift: „Nieuwe Verhoudingen".
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Een eenigszins gesystematiseerde uiteenzetting van
deze „richting" in de ambtenaarsorganisatie (in navolging van die in het particuliere bedrijf) te geven, ligt
in onze bedoeling, waarvoor het allereerst noodzakelijk
is enkele belangrijke phasen uit de ontwikkelingsgang
in naburige landen en ons land na te gaan.
Maakt dit de inhoud uit van het eerste hoofdstuk,
hetwelk dus uiteraard een meer beschrijvend karakter
zal dragen, zulks geeft gereede aanleiding om, met de
kennis der feiten daar vermeld, in hoofdstuk II aan te
vangen met een principieele behandeling en onze houding in deze materie te bepalen.
Bij de daarop volgende uiteenzetting zal ons betoog
zich groepeeren om de navolgende punten:
a. Wezen der vakorganisatie in het algemeen.
b. De ambtenaarsorganisatie en het stakingsrecht.
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H O O F D S T U K I.

GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT.
Kenmerkte zich de 18e en 't grootste gedeelte der
19e eeuw, door een speciaal nadruk leggen op 't individueele in 't maatschappelijk leven, de 20ste eeuw heeft ingeluid een krachtige ontplooiing van het vereenigingsleven.
W a t thans in 't maatschappelijk gebeuren plaats vindt
is 'n scherpe reactie op wat voorheen werd veronachtzaamd. Vóór en tijdens de dagen der Fransche omwenteling had men louter oog voor 't individu, concentreerde
men al zijn aandacht op diens vrije ontwikkeling.
Het organische, dat in de Gilden der middeleeuwen
tot uiting kwam, werd verstikt door de vrijheidstheorieën
der revolutiedagen. In naam der vrijheid werd elke
band, tusschen de menschen onderling gelegd, verbroken,
Het gevoel van solidariteit verdween.
„Ieder zocht zijn eigenbelang, ieder kent zijn eigen
„belang 't best, ieder is het best in staat zijn eigen belang
„te bevorderen" ^) was de theorie, die gretig ingang vond.
') Zie: Mr. P. A. D i e p e n h o r s t , Voorlezingen over de Economie, Dl. I, 2e dr.. blz. 87 e. v.
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Principieel werd weerstand geboden aan elke bemoeienis van den staat. „Laisser faire, laisser aller" werd
de leuze. De persoonlijkheid alles, de gemeenschap niets.
Stelselmatig werd elke gemeenschapsgedachte geweerd.
Doch de reactie kwam. De zoo hoog geroemde vrijheid
sloeg om in haar tegendeel. De geschiedenis bewees,
hoe bitter zich die absolute vrijheid heeft gewroken.
Bandeloosheid, ondergang van den zwakkere in de
economische worsteling was 't gevolg.
De arbeider was „vrij" maar de practijk bewees
waar die gulden vrijheid op uitliep. OntwikkeHng en
technische vergemakkelijking in de productie maakten
hem langzamerhand volslagen afhankelijk van den kapitaalkrachtigen ondernemer. De rug van den arbeider
werd, zooals L a s s a l l e het uitdrukte, de groene tafel,
waarop de ondernemers en speculanten hun geluksspel
speelden ^). Disharmonie en sociale nood waren de
vruchten, nijd en afgunst deden haar intrede. Botsingen
werden onvermijdelijk.
O p het einde der 18e eeuw vonden in Engeland
telkens vernielingen en plunderingen der fabrieken plaats
en in Duitschland waren het de „weversonlusten" die
van zich deden spreken ^).
Men gevoelde het zóó ging 't niet langer en reeds
spoedig kwam de kentering. Wees de practijk uit, dat
men als „individu" te loor ging, de kracht werd nu
gezocht in gemeenschappelijk optreden, 't Stelsel van
^) c.f. Prof Mr. P. A. D i e p e n h o r s t , Voorlezingen over de Economie, Deel I, 2e druk, blz. 244.
2) Men vgl. W e r n e r Som b a r t : „Sozialismus und Soziale Bewegung", 7e druk, blz. 202 e. v.
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„Ben ik mijns broeders
organisatie begon.

hoeder?"

had afgedaan.

De

Als een van de eerste eischen werd vooropgesteld
een eind te maken aan „'t onnatuurlijke" dat school in
de verplichting om alleen door 't economisch leven te
gaan. Lang is daartegen gestreden en opheffing van 't
coalitieverbod van 14 Juni 1791 was de kroon op 't
moeizame werk. Het moest zijn plaats ruimen voor
vrijheid van organisatie.
Sloeg in den aanvang het thans losgelaten beginsel
der absolute staatsonthouding om in haar tegendeel van
staatsabsolutisme op economisch gebied, •— „une philosophic allemande" zooals L e o n S a y ^ , haar noemde,
een richting, die vooral in v o n B i s m a r c k , haar gewenschten staatsman vond ^), en welk proces door de
oorlogsjaren zeer werd vergemakkelijkt, gezien de ontreddering van 't economisch leven, die in schier alle
landen, oorlogvoerende en neutrale, de overheid tot
ingrijpen noodzaakte, — de praktische ervaringen toen
opgedaan, hebben menige principieele voorstander in
zijn hooggespannen verwachtingen teleurgesteld.^)
De tallooze practische bezwaren bij een overdreven
staatsbemoeiing geven voldoenden grond voor de be') cf. L e o n S a y : „Le sozialisme d'état" Paris 1884.
') Zie Dr. A. K u y p e r : „'t Sociale Vraagstuk en de Christelijke
Religie". Rede gehouden bij de opening van het 1ste Sociaal Congres
9 Nov. 1891, blz. 29 e.v.
^) Vgl. o.a. het referaat van Dr. O t t o M o s t over „Die Gemeindeflnanzen nach dem Kriege" in het breede werk, uitgegeven onder
leiding van Dr. H e i n r i c h H e r h n e r ,,Die Neuordnung der deutschen Finanzwirtschaft", München en Leipzig, 1918, deel II, blz. 291 e.vE m i l e v a n d e r V e l d e : „Le socialisme contre l'état". Paris,
Nancy, 1918, blz. 87 e.v.
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•wering dat de staat, zooveel 't maar mogelijk is, moet
afblijven van het maatschappelijk leven. Veel soepeler
dan stroeve staatsbemoeiing is organisatorische tusschenkomst.
„Organisatie" is een gevleugeld woord geworden.
H e t heeft in duizenden de hoop wakker geroepen op
een toekomst vol idealen en het heeft anderen het
hoofd doen schudden over de aan den dag tredende
zucht om door het getal macht uit te roepen. Het heeft
gediend als een toovermiddel voor politieke avonturiers,
om zich tot hun doel op te werken, en het heeft
scheiding gemaakt, waar vroeger eendracht bloeide.
Het heeft talrijken een blijder leven doen intreden,
maar het heeft ook niet weinigen gebracht in een
stemming van ontevredenheid. Een bloem alzoo, waaruit
honig en venijn is te halen" ^).
„Organisatie" is een macht geworden, die al verder
haar sfeer heeft uitgebreid. Vooral de oorlogstijd heeft
onder alle lagen der bevolking de vereenigingsidee aangewakkerd. O p 't gemeenschappelijk optreden der werknemers volgden de werkgevers en naast economische
vereeniging in 't vrije particuliere bedrijf is thans ook
de organisatie van personeel in overheidsdienst geen
„novum" meer.
Echter het oorspronkelijk streng zakelijke doel: „verheffing van het vak en der vakgenooten, ontwikkeling
der arbeidsverhoudingen", is vertroebeld, doordat
politieke oogmerken bij 't ontwikkelingsproces een be^) Zie H. Diemer: „De ontwikkeling tot Bedrijfsorganisatie"
blz. 71, Rotterdam 1918.
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duidende rol gingen spelen. Het streven naar betere
arbeidsvoorwaarden, het bevorderen van den maatschappelijken vrede door vriendschappelijke middelen,
werd als 2de rangs gedegradeerd en hoofdzaak werd
propaganda voor de socialistische of anarchistische
ideeën. Socialisme en vakbeweging kregen contact. De
vakactie werd gedemoraliseerd door de klassenstrijdsleer. Deze werd leidend beginsel.
Z o o gaf op den partijdag te M a n n h e i m in 1906
de volgende resolutie aan, hoe men zich de verhouding
tusschen partij en vakbeweging dacht:
„De vakvereenigingen wortelen in de theorie
van de klassetegenstellingen tusschen kapitalist en
arbeider en zij erkennen den klassenstrijd als het
noodzakelijke gevolg van deze klassetegenstellingen
en de opheffing der kapitalistenklasse, de afschaffing
der kapitalistische uitbuiting als de eenige oplossing
van dezen toestand. De vakorganisatie is niet minder dan de politieke organisatie der arbeidersklasse
verplicht, aan deze oplossing mede te werken".
Deze klassenstrijdsprediking liet bij de ontwikkeling
der vereenigingsgedachte ook de organisatie der ambtenaren niet ongeschonden. En het is op grond hiervan
en met de feiten voor oogen, dat velen huiverig waren
hun sympathie te betuigen met een vakactie van personeel in overheidsdienst, huiverig, omdat men inzag
tot welke wanverhoudingen aanleiding zouden geven
vereenigingen van ambtenaren, die zich stellen op het
standpunt een klassebelang te moeten verdedigen tegenover dat, hetwelk door den staat wordt vertegenwoordigd, die zich met hem als contractueerende partij op
17
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één lijn stellen, die niet erkennen dat phcht tot eerbiediging van het gezag, dat zij dienen, richtsnoer moet
zijn bij hun handelen. Een blik in de geschiedenis der
ambtenaarsbeweging geeft u daarvan een duidelijk beeld.
Naast ons land, bepalen wij ons, wat het buitenland
betreft, tot een tweetal landen, in de eerste plaats
D u i t s c h l a n d , waar in 1906 de koersverandering
plaats vond, en ten tweede F r a n k r i j k , waar onder
syndicalistischen invloed, de strijd het felst is gevoerd.
't Feit, dat in E n g e l a n d de ambtenaarsorganisatie's
niet zoo op den voorgrond treden, doordat een zeer
groot gedeelte van het overheidspersoneel in particuliere vakbonden is georganiseerd, deed ons besluiten
dit land buiten beschouwing te laten.
Vangen wij derhalve aan met D u i t s c h l a n d .

18

§ 1. Duitschland.
Van een krachtig vereenigingsleven in Diiischland is
nog maar sedert korten tijd sprake.
Het coalitieverbod van 1791, vrucht der fransche
revolutie, werd in tal van buitenlandsche wetgevingen,
waaronder ook Duitschland, overgenomen. Jarenlang is
daardoor de ontwikkeling der arbeidersbeweging tegengehouden. Brak Engeland reeds in 1824 met dit verbod,
in Duitschland was eerst in 1869 sprake van opheffing.
Echter slechts gedeeltelijk, want voor landarbeiders,
zeelieden en nog enkele categoriën van arbeiders bleef
organisatie een illusie.
Langzamerhand kwam verandering en won het besef
veld, dat het scheppen van een nieuw arbeidersrecht
dat de positie van den arbeider zou verbeteren, noodzakelijk werd ^).
Met de ambtenaarsbeweging stond het niet veel beter
Gaf allereerst het groote aantal groepen (civiele, militaire, Rijks-, gemeente-, rechtelijke ambtenaren enz.)
nog verhoogd door de onderscheidene diensttakken,
') Zie: ,,Das Recht der Organisationen im neuen Deutschland"
rapport der commissie van vooraanstaande mannen op juridisch en
sociaal gebied in Duitschland, ingesteld door de „Gesellschaft für
soziale Reform", 1917.
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waarin ieder werkzaam was gesteld, aanleiding tot
groote moeilijkheden, wat betreft 't verkrijgen van
eenheid bij hun gemeenschappelijke belangen; hinderlijker
waren de omstandigheden, die voor 't meerendeel op
psychologisch terrein lagen. ledere groep verlangde
promotie te maken, in sociale positie vooruit te komen,
hetgeen herhaaldelijk aanleiding gaf tot botsing met de
andere groepen, die hun bevoorrechte plaats niet zonder
meer prijs wilden geven.
Al deze oorzaken hadden tot gevolg dat de ambtenaren de laatsten waren, die tot organisatie overgingen.
In den beginne ging men groepsgewijze te werk.
Eerst in 1875 met het oprichten van het „Verband
deutscher Beamtenvereine",
kwam het meer tot een
organisatie, die onderscheiden afzonderlijke vereenigingen
in grooter verband samentrok.
W a t betreft een program van actie hielden de eerste
vereenigingen zich uitsluitend bezig met vakkwesties
en was naast de behartiging van vakbelangen een groote
plaats ingeruimd voor bevordering van 't gezeUig verkeer
onderling.
In zooverre had men dan ook van Regeeringszijde
tegen zulke vereenigingen niet de minste bedenkingen.
Ook 't oprichten van ondersteuningskassen stuitte niet
op principieelen tegenstand.
Lang bleef de toestand zoo niet; meermalen kwamen
de ambtenaren tot de overtuiging dat niet voldoende rekening gehouden werd met hun belangen, en dat hun chefs
jegens de op zichzelf gegronde verlangens hunner ondergeschikten, eerst dan tot tegemoetkoming genegen waren,
als ze daarin bevrediging zagen van hun eigen behoeften.
20

Door middel van requesten, eerst door enkele personen onderteekend, later uitgaande van de vereeniging,
brachten ze hunne bezwaren ter kennis van de hoofdambtenaren. Zich tot de volksvertegenwoordiging te
wenden, vond men te gewaagd Dit mocht eens opgevat worden als een handeling tegen de Regeering.
Een voorbeeld van dezen ontwikkelingsgang vinden
we 't best terug in het „ V e r b a n d d e u t s c h e r P o s t u n d T e l e g r a p h e n a s s i s t e n t e n " , later het „ V e r band mittlerer Reichs-, Post- und T e l e g r a ph e n b e a m ten".
Deze vereeniging werd opgericht in 1890. Hoofddoel
was o.a.: bevordering van den vriendschappelijken geest
onderling, 't behartigen van de belangen der medeleden,
't bevorderen der vakontwikkeling enz.
In een der vergaderingen van het „Verband" werd
de navolgende resolutie opgesteld, die 't geheele optreden kenmerkte:
„Es ist Ehrenpfhcht eines jeden Verbandsmit„gliedes, in dienstlicher Beziehung alles zu ver„meiden, was ihn in Konflikt mit Vorgesetzten
„bringen könnte, damit aus vereinzelten Vorfallen
„nicht der Schlusz gezogen werde, dasz die zuge„hörigkeit zum Verbande die Neigung zur Un„botmaszigkeit fördere oder den Wunsch erzeuge,
„den geordneten organen der Verwaltung Schwierig„keiten zu machen. Ganz im Gegenteil liegt es
„durchaus im Sinne der Verbandsbestrebungen und
„entspricht nur der von der Verbandsleitung bisher
„stets beobachteten und empfohlenen Haltung, dasz
„jedes Mitglied für seinen Teil danach trachten
21

„musz, den Vorgesetzten und unseren Gegnern
„durch ernstes, pflichttreues Verhalten die höchste
„achtung abzunötigen" ^).
Niettegenstaande deze geruststellende verklaring kon
de organisatie in de oogen van den toenmaligen staatssecretaris S t e p h a n geen genade vinden, en werden
de meest repressieve maatregelen te baat gekomen om
het „Verband" tegen te werken.
De toepassing dier maatregelen werkten echter eerder
negatief dan positief. In plaats van opheffing der organisatie, werd de publieke opinie haar gunstig gezind,
terwijl ook de Rijksdag herhaalde malen met klem hare
belangen verdedigde.
Staatssecretaris S t e p h a n stierf in 1897 en kreeg als
opvolger v o n P o d b i e l s k y .
Deze stelde zich vrijwel op hetzelfde standpunt als
zijn voorganger, maar sloeg ten aanzien van de praktische
toepassing een geheel anderen weg in.
• In tegenstelling met zijn voorganger verklaarde hij
zich niet afkeerig van hun wenschen, al vorderde hij
in de eerste plaats absolute onderwerping aan het gezag.
Bij een conferentie tusschen hem en de vertegenwoordigers der vereeniging verklaarde hij, dat onder geen
voorwaarde mocht bestendigd blijven een toestand als
thans, waarvan het eind zou worden de heerschappij
van een Staat in den Staat.
Buiten werking moest worden gesteld, wat in de
resolutie vervat was, en geschrapt moest worden de
bepahng in de statuten, die nader 't doel der vereeniging
') Vgl. K u l e m a n n , ,,Der Gewerkschaftsgedanke in den Beamtenbewegung', Berlin 1919, blz. 29.
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omschreef, n.l. „behartiging van de belangen der
medeleden".
P o d b i e l s k y kreeg zijn zin, zijn eischen werden ingewilligd, maar toen, na verloop van tijd, de enkele
verbeteringen, die aangebracht waren, niet voldoende
beantwoordden aan de gestelde verwachtingen, begon
de oppositie zich weer te roeren.
't Jaar 1906 bracht verandering in „Koers".
De houding der ambtenarenorganisatie's werd geleidelijk krachtiger, en ze begonnen scherper eischen te
stellen. Hun program werd uitgebreid en hield nu ook
in behartiging van die belangen, welke meer rechtstreeks verband hielden met de dienstbetrekking.
O p dien grondslag stond de in Berlijn opgerichte
„ A u s s c h u s z für B e a m t e n w a h l e n " , welke op
13 November 1906 den naam aannam van „ D e u t scher
Beamtenbund,
zentralorganisation
der Reichs-, Staats-, Kommunal- und Privatbeamten".
Naast het verzenden van verzoekschriften aan de
overheid, trachtten zij hun doel tevens te bereiken, door bij
verkiezingen invloed uit te oefenen op den gang der
politiek. Ernstige tegenstand der bestaande vereenigingen
temperde aanmerkelijk hun eerst zoo succesvol optreden.
Niet veel beter ging het de 31 October 1909 opgerichte „ B u n d d e r F e s t b e s o l d e t e n " .
Volgens zijn statuten streeft de bond naar:
„zusammenschlusz der Reichs-, Staats-, Kommu„nal- und Privatbeamten einschlieszlich der Lehrer
„zur Vertretung ihrer staatsbürgerlichen, wirtschaft„lichen und kulturellen Interessen". Als bijzonder
23

doel stelt hij voorop, in de volksvertegenwoordiging
die afgevaardigden te brengen, die accoord gaan met
de eischen door hen gesteld. Dit doel wil men bereiken
door deelname aan 't politieke leven, in dier voege dat
men niet een eigen ambtenaarspartij zal vormen, maar
de belangstelling bij de burgerlijke partijen voor zich
wil opwekken en beloften van inwilliging der eischen
vordert van de gestelde candidaten.
Een belangen-vertegenwoordiging dus.
Het politiek-neutraal karakter werd afgezworen.
D e „ B u n d d e r F e s t b e s o l d e t e n " alsook de
ongeveer terzelfder tijd opgerichte „ D e u t s c h e B e a m t e n b u n d " hadden geen lang leven. Bestaande
naast onderscheiden vereenigingen in Midden- en
Zuid-Duitschland, heeft men geprobeerd al deze afzonderlijke instituten in één centrale bond onder te brengen.
Resultaat was de oprichting der „ D e u t s c h e B e a m t e n b u n d " den 4en December 1918.
W a t de sociaal-democratie bij de arbeiders-organisatie tactisch aan elkaar gekoppeld had, economische
organisatie en politieke vereeniging, bleef na 1906 ook
in de ambtenaarsbeweging voortbestaan.
Ook zij gaat meer en meer 't voetspoor der „moderne"
arbeidersbeweging volgen en verward in socialistische
strikken, deinst ze er thans niet meer voor terug te
spotten met „gezagseerbiediging" en „algemeen belang"
waar het geldt bereiken van materieele voordeden.
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§ 2.

Frankrijk.

De ontwikkeling der ambtenaarsbeweging in Frankrijk, welke wij thans gaan bespreken, draagt een vrij
wat militanter karakter dan die van Duitschland. Nergens is de strijd tegen Regeering en gezagsorganen
intensiever gevoerd dan daar.
Het,,verburgerlijkte" der Duitsche sociaal-democratie,
het overwegend gewicht hechten aan parlementaire
en pohtieke actie, om daardoor het roer van staat in
handen te krijgen, pastte niet in het kader der meeste
Franschen.
„Belijden" maar ook „beleven" wilde men den klassestrijd. De „spontane daad" gaf meer bekoring dan
„arbeiden naar een vast program".
De zoogen. syndicalistische richting die in de praktische toepassing harer beginselen zich niet veel onderscheidde van het anarchisme, begon bij den aanvang
der 20ste eeuw in Frankrijk een beduidende rol te spelen.
Haar hoofddoel was krachtige ontplooiing der vakbeweging. Aan haar de hoofdrol bij de ontwikkeling van
den klassenstrijd. In haar schuilt de „violence proletaire".
„De vakvereeniging is de cel van de toekomstige
maatschappij. Door haar zal zich de regeling der productie, der verdeeling voltrekken; die vakvereenigingen
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moeten als draagsters der gansche maatschappelijke
ontwikkeling worden geproclameerd".')
Aan den staat en zijn wetten, aan bindende contracten en afspraken wordt geen waarde meer gehecht.
Macht wordt gesteld tegenover macht, „autonomie der
arbeidsgroepen wordt de eisch en „directe actie" en „algemeene werkstaking" de bij uitstek geschikte strijdmiddelen.
Langen tijd was in Frankrijk de vakbeweging verwaarloosd. Alles werd gebaseerd op 't individualisme
en ieder moest maar voor zichzelf zorgen. Van een
„vereend" samengaan ter bereiking van economisch
voordeel was geen sprake. Het coalitieverbod verhinderde elke associatie. Zoo bleef de toestand tot 1884.
Toen kwam verandering en werd bij de wet van
21 Maart van dat jaar door den wetgever het recht
van vereeniging voor werklieden en patroons erkend. ^)
De vakvereenigingen, in de laatste jaren opgekomen,
en tot nog toe slechts geduld, kregen nu gelegenheid
haar bestaan wettelijk te verzekeren. Echter mochten ze
zich uitsluitend bezighouden met de bestudeering van economische belangen. Handelden ze in strijd met deze bepalingen dan kondeRegeeringtothaarontbindingovergaan.')
') Zie Prof. Mr. P. A. D i e p e n h o r s t : ,,Voorlezingen over de
Economie", Deel I, 2e druk, blz. 327.
^) Zie nadere bijzonderheden betreffende de wet van 1884:
Mr. J. T e i x e i r a d ' A n d r a d e : ,,de Fransche W e t op de Vakvereenigingen", diss. 1891, blz. 97 e.v.
Sedert de werkstaking te Creusot in 1899 is deze wet door enkele
bepalingen aangevuld en bevestigd.
') De artikelen 6 en 7 der wet van 1884 op de Syndicaten luidden aldus:
art. 6: „Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers
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Het aantal vereenigingen nam nadien beduidend toe.
O p 1 Juh 1895 telde Frankrijk niet minder dan 2000
syndicaten.
De geest in de vereenigingen was echter verre van
rustig. In plaats van behartiging hunner economische
belangen, gaf 't meerendel zich geheel aan besprekingen
van revolutionaire en anarchistische theoriën').
In schijn geheel optredend conform de wet, had ieder
syndicaat slechts één doel voor oogen: Strijd tegen de
ondernemers en propaganda voor de „algemeene werkstaking". Het anarchisme had hun sympathie. Geen
parlementaire of politieke actie maar een onverzoenlijken
klassenstrijd tegen patroon en Staat.
Van lieverlede sloten onderscheiden syndicaten zich aan
en vormden een federatie, die, na heropening der Parijsche arbeidsbeurs, zich in 1902 aansloot bij de federatie
auront le droit d'ester en justice. Ils pourront employer les sommes
provenants des cotisations. Toutefois, ils ne pourront acquérir d'autres
immeubles que ceux qui seront nécessaires a leurs reunions, a leurs
bibliothéques et a des cours d'instruction professionnelle. Ils pourront,
sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de
la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours
mutuels et de retraites. Ils pourront librement créer et administrer des
offices de renscignements pour les ofïres et demandes de travail. Ils
pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions
se rattachant a leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis
du syndicat seront tenus a la disposition des parties, qui pourront
en prendre communication et copie."
art. 7: „Tout membre d'un syndicat professionnel peut de retirer
a tout instant d'association, nonobstant toute clause contraire, mais
sans prejudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de
l'année courante. Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve
le droit d'etre membre des sociétés de secours mutuels et de pensions
de retraite pour la vieillesse, a l'actif desquelles elle a contribué par
des cotisations ou versements de fonds".
') cf. A r t h u r F o n t a i n e : „Les grèves et la conciliation". 1897.
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der arbeidsbeurzen en samen vormden de C o n f e d e r a t i o n g é n é r a l e du T r a v a i P ) .
Het is de bekende C. G. T., 't fransche algemeene
vakverbond, dat allengs onder leiding kwam van de
meest verwoedde revolutionairen, wier volgelingen, de
syndicalisten, met ijver den strijd aanbonden tegen
„gezag" en „kapitaal", en in het uitdenken der middelen tot dien kamp bedenkelijk dicht de anarchisten
naderden.
En de statuten der federatie èn de besluiten op
haar congressen genomen leveren daarvoor voldoende
bewijsmateriaal.
Z o o werd o.a. in art. 16 der statuten als doel aangegeven : „la propagande utile pour faire pénétrer dans
l'esprit des travailleurs organises la nécessité de la grève
générale", en werd in art. 3 bepaald dat geen organisatie tot de C. G. T . kon toetreden of minstens één der
afdeelingen moest geabonneerd zijn op „La voix du
Peuple" een der meest anti-patriotistische en anti-militairistische dagbladen in Frankrijk.
Ook op de congressen verraadde meer dan een motie
anarchistische tendenzen. Z o o b.v. te A m i e n s in 1906:
„Le congres affirme que la propagande anti-militairiste
et anti-patriotique doit devenir toujours plus intense et
toujours plus audacieuse".
Onder deze omstandigheden begon de ambtenaars') cf. F e r n a n d P e l l o u t i e r : ,,Histoire des Bourses du T r a vail". 1902.
Zie over de beteekenis dier fransche arbeidsbeurzen n o g :
W e r n e r S o m b a r t : ,,Sozialismus und Soziale Bewegung". 7e druk.
Jena 1919, bl. 109 e.v.
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beweging in Frankrijk haar ontwikkelingsperiode. Slechts
korten tijd heeft ze weerstand kunnen bieden aan de
heerschende denkwijze. Ontevredenheid met den bestaanden toestand dreef haar reeds spoedig naar syndicalistisch terrein.
In haar beginstadium waren het meer onschuldige
clubs, „amicales" zooals men ze kortweg noemde. Aan
gezellig verkeer onderling werd meer gedacht dan aan
behartiging van vakbelangen.
Echter willekeurige behandeling door autoriteiten, 't
negeeren van redelijk geformuleerde wenschen, 't niet
nakomen van gedane toezeggingen door de overheid,
dit alles wekte een geest van ontevredenheid en riep
't verlangen der ambtenaren wakker hun sociale positie
te versterken en zich aan te sluiten bij de „syndicats",
de vakvereenigingen van werknemers en werkgevers,
die sinds de wet van 21 Maart 1884 zoo in beteekenis
waren toegenomen.
Oorspronkelijk werd van Regeeringszijde tegen zulke
verlangens geen bezwaar gemaakt. „Doordrongen van
„de gedachte dat de vakvereeniging minder een strijd„wapen is dan een werktuig voor stofFelijken en geeste„lijken vooruitgang" — zooals de ministerieële circulaire
van 23 Augustus 1883 het uitdrukte — bestond er geen
reden ambtenaren van de „syndicats" uit te sluiten.
Toen echter luttele jaren nadien 't strijdvaardig
karakter der „syndicats" maar al te duidelijk deze
regeeringsgedachte logenstrafte, verzette de Regeering,
waar 't gold de ambtenaren, zich scherp tegen een
associatie in dien geest.
W e l werd een organisatie in den zin van de wet
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van I Juni 1901 den ambtenaren toegestaan, maar
„syndicats" te vormen, wier hoofddoel was omverwerping
van het bestaande en anti-patriotische propaganda, kon
niet worden geduld.
Ging naar den vorm de strijd over de vraag of
ambtenaren zich mochten vereenigen in „associations"
of „syndicats", in wezen ging 't er om of de Regeering
kon toestaan, dat ambtenaren zich organiseerden in
vereenigingen met een revolutionair program van actie.
Waarom verkoos men het „syndicat" boven de
„association"?
Onderscheiden redenen werden aangevoerd. Allereerst achtte men de juridische capaciteit van de wet
van 1901 onvoldoende, in ieder geval belangrijk minder
dan die van de wet van 1884. Vervolgens zouden, bij
toepassing der wet van 1884 hun rechten meer absoluut zijn bepaald, terwijl bij een regeling als die van
1901, waarbij een groote verscheidenheid van associaties werd toegelaten, immer de mogelijkheid openbleef,
dat ministers of meer onmiddellijke superieuren, al
naarmate hun politieke overtuiging, de rechten, die ze
behoorden te erkennen, zouden kunnen verruimen of
inkrimpen, m. a. w. dat ze zouden zijn „constamment
„livré's aux oscillations de la politique et au bon
plaisir des ministres".
Het hoofdmotief voor hun streven naar „syndicats"
school echter dieper.
Z e wilden sfryc/vereenigingen worden; aansluiting
bij vakvereenigingen in 't vrije bedrijf en vrije toepassing der strijdmiddelen was het doel dat hun voor
oogen stond. En daarom, eerst syndicaat en dan t o e 30

gang gezocht tot de arbeidsbeurzen en de Confederation
générale du Travail.
Al kwam men er eerst niet zoo voor uit en werd
vaak onder de benaming „association" 't wezen der
vereenigingen gecamoufleerd, in beginsel had men de
gedachte aan strijd reeds langen tijd aanvaard. Men
wilde zich niet opsluiten binnen de grenzen van een
„appellation anodine". Men voelde zich „entrainés par
l'unanimité de la solidarité ouvrière", en eischte daarom
't recht op „de participer au mouvement d'ensemble
des organisations qu'elle inspire". ^)
Pioniers der beweging waren de opzichters bij 't
Departement van Waterstaat. In 1855 als „amicale"
opgericht is deze vereeniging omstreeks 1896 vakvereeniging geworden en heeft in 1905 de naam aangenomen van „association du personnel des travaux".
O p haar volgden spoedig anderen. Z o o in 1901 de
„Association des fonctionnaires mêmes de l'administration centrale des travaux publics".
Ook bij de posterijen telde men in die jaren onderscheiden organisaties. Eerst de „Association générale
des agents des postes et télégraphes", later een nog
machtiger vereeniging, saamgesteld uit ambtenaren van
verschillende diensttakken en als derde en niet de
minste de „Association des sous-agents des postes,
télégraphes et telephones", met circa 33000 leden.
De krachtigste stoot in de richting van syndicaat en
aansluiting bij 't algemeene vakverbond en arbeidsbeurzen is ongetwijfeld uitgegaan van de onderwijzers.
') Zie W e r t h e i m e r : „Les syndicats de fonctionnaires". These.
Paris 1906, pag. 24.
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De actie begon in 't departement V a r , waar in
1893 de onderwijzers zich vereenigden en 10 jaar later
in December 1903 zag in hun „Bulletin Mensuel" een
artikel 't licht, dat, ten aanzien van verlangens en begeerten, aan duidelijkheid niets te wenschen overliet.
Een syndicaat wilden ze vormen, want dat was „la
„forme parfaite du proletariat organise, et les reven„dications d'une (jatégorie de travailleurs, soutenues par
„les travailleurs des autres categories, prennent une
„importance et une signification, que ne peuvent donner
„les Amicales
le droit au syndicat ne peut être
„légalement refuse aux instituteurs et institutrices, nous
„sommes done decides a poursuivre notre but".')
In Mei 1904 werd het syndicaat gevormd, een maand
later de statuten overgelegd en aansluiting gezocht bij
de arbeidsbeurs van T o u l o n .
De Regeering, voldoende overtuigd van het revolutionair karakter der arbeidsbeurzen en der C. G. T.,
kon, toen meerdere groepen onderwijzers het voorbeeld
van 't departement Var volgden, niet lijdelijk blijven
toezien, en besloot daarom, na eenige aarzeUng, een eind
te maken aan dien toestand. 40 voormannen van de in
1905 opgerichte „L' Emancipation ou Federation nationale
des instituteurs et institutrices de France", werden disciplinair gestraft.
De reactie liet niet lang op zich wachten. Enkele
dagen daarna publiceerde de /' Humanité, een „Manifeste des instituteurs syndicalistes" waarin wel is waar
met klem beweerd werd dat het was „profondément
') Zie W e r t h e i m e r , t.a.p. bl. 42 e.v.
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injuste d'affirmer que leur preoccupation soit de conquérir
le droit de grève", maar waaruit op andere plaatsen duidelijk bleek hun revolutionair-syndicalistische gezindheid \
Een „comité central pour la defense du droit syndical du proletariat de l' Etat, des départements,
des
communes ei des services publics" werd opgericht en
nogmaals in een scherp gestelde motie de onderscheiden
wenschen naar voren gebracht.
Juni 1906 kwam de nieuwe kamer bijeen en in
November van dat jaar het nieuwe ministerie onderpresidium van C l e m e n g e a u .
Al spoedig maakte in 't pas opgetreden cabinet de
ambtenaarsactie een belangrijk punt van bespreking
uit, met het resultaat dat in Maart 1907 een ontwerp
van wet op de ambtenaarsvereenigingen de kamer bereikte. W e l werden in dit ontwerp toegelaten ambtenaren-associaties, maar geen ambtenaars-syndicaten.
Z o o luidde o.a. art. 4 : „Les associations professionnelles régulièrement constituées entre fonctionnaires ne
pourront de concerter ou d'affilier qu'entre elles et pour
la sauvegarde de leurs interêt communs. Les unions
seront soumises aux régies prescrites par les paragraphes
2 et 3 de l'article 5 de la loi du 21 Mars 1884".
De publieke opinie over het ontwerp was verre van
gunstig. Spottend sprak men van „Statut contre les
^) Vergelijk o.a. de volgende zinsnede uit 't manifest: ,,Les instituteurs sont, en effet, decides A substituer a l'autorité administrative,
qui avoue son impuissance devant les ingérences politiqucs, et aux
influences politiques auxquelles ils ont été jusqu'ici obliges d'avoir
recours pour corriger les injustices administratives, la force syndicale."
cf. J e a n n e n e y : „Associations et syndicats de fonctionnaires".
Paris 1908, blz. 83.
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fonctionnaires" en in een open brief aan den minister-president uitte het „ C o m i t é c e n t r a l p o u r l a c o n q u ê t e
d u d r o i t s y n d i c a l " aldus zijn verontwaardiging:
„Wij zijn gedelegeerden van het centraal gezag, geen
agenten van de repressieve- en politiemacht, maar
arbeiders, gewone producenten en wij willen als zoodanig behandeld
Voor ons is de staat een werkgever als een ander. Er moet tusschen ons en hem
een eenvoudige ruil van diensten zijn en niets meer.
Hij betaalt ons een loon, wij verkoopen hem onzen
arbeid, maar wij willen onze arbeidskracht, ons eenig,
ons uitsluitend eigendom
Verdediger van het
kapitaal en van de voorrechten, ontzegt gij ons den
toegang tot de arbeidsbeurzen, omdat de arbeiders er
de voorwaarden van de sociale organisatie bespreken.
Maar dat is hun recht, ook het o n z e . . . .
„Hun doel is de gedwongen samenwerking, te vervangen door de vrije samenwerking, den arbeid te
bevrijden en te veredelen; den traditioneelen staat te
doen verdwijnen met de groepen en hiërarchieën die
leven buiten de productie; de betrekkingen van meester
en knecht te doen ophouden in een productie-maatschappij. Dat is hun ideaal, dat is ook het onze"').
Ongeveer terzelfder tijd had een briefwisseling plaats
tusschen Clemenceau en vertegenwoordigers van 't
onderwijzerssyndicaat „département Seine".
In antwoord op een hem toegezonden „memoire"
zet C l e m e n g e a u in een omstandig gesteld antwoord
het standpunt der Regeering uiteen.
') Zie Mr. T r e u b : ,,Netar aanleiding van het Amsterdamsch
ontslag" in Vragen des Tijds 1909, Deel I, blz. 144.
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„Aucun gouvernement", zoo schrijft hij o.m., „n'acceptera jamais que les agents des services publics soient
assimilés aux ouvriers des entreprises privées, car cette
assimilation n'est ni raisonnable ni legitime . . . . Votre
place n'est pas davantage a la confederation générale
du Travail. Elle y est d'autant moins qu'il s'y tient un
langage auquel un éducateur ne peut pas apporter son
adhesion. L'apologie du „sabotage" et de „I'action
directe", l'appel a la desertion ou a la trahision sont
d'une doctrine que vous devez a vous-mêmes, a votre
pays de combattre avee une suprème énergie".')
Tengevolge een door C l e m e n g e a u verleend ontslag aan een der onderteekenaars van den open brief,
den algemeenen secretaris van het onderwijzerssyndicaat
te Parijs, werd de zaak door eene interpellatie in de
Fransche kamer aan de orde gesteld.
Langdurige en belangrijke debatten zijn toen gevoerd.
In een welsprekende rede trachtte J a u r è s , de leider der
socialisten, de houding der ambtenaren te verdedigen.
De Regeering bleef echter op haar standpunt staan.
Aansluiting van ambtenaarsvereenigingen bij een revolutionairen bond van vakvereenigingen kon zij niet toelaten.
Saamgaan van ambtenaren en arbeiders in éénzelfde
vakvereeniging was een dwaasheid, volgens minister
B r i a n d . „Il n'y a aucun assimilation possible entre les
ouvriers et les fonctionnaires". „Pour l'ouvrier en face du
patron" — zoo betoogde hij — „ce sont des entérêts
particuliers qui s'opposent; Touvrier est exposé a tous les
chómages, a toutes les incertitudes de l'individuaüsme.
') cf. J e a n n e n e y : t.a.p. blz. 222 e.v.
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Le fonctionnaire lui, a sa vie tout entière, vieilleuse
comprise, réglée par l'Etat. Les fonctionnaires ont en
face d'eux, s'ils se revoltent, non pas un patron, mais
la nation elle même. Comment admettre qu'ils puissent
retourner contre la nation l'autorité qu'ils tiennent
d'elle?"!).
De oproerige geest in onderwijzerskringen, eenigszins getemperd door beloften van waarborgen tegen
willekeur van Regeeringswege toegezegd, sloeg over op
de postambtenaren. ^
"Zoo bleef het verzet doorwerken. Van geenerlei beperking der vrijheid wilde men weten. Met kracht
werd gehandhaafd het recht van strijdwijze en strijdmiddelen, in 't particuliere bedrijf aangewend, een actie,
die niet weinig werd versterkt door de weifelende
houding die de Regeering in 't tegengaan van deze
beweging aannam.
Zoodanig was de ontwikkelingsgang in Frankrijk.
Genoeg om te doen zien, tot welk een onhoudbare
toestand men komt, als men in den staat slechts ziet
een element van onderdrukking, ziet den representant
der bezittende klasse, en deswege zelf de beslissing ter
hand neemt ten aanzien van eischen door 't overheidsgezag ingesteld.
') cf. R. W a l l i e r : „Le vingtième siècle politique", Année 1907,
blz. 207.
') cf. J. de V r i e s : ,.Zes opstellen over de ambtenaarsbeweging".
blz. 101.
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§ 3.

Nederland.

Wij stellen ons thans de vraag: „Hoe staat het
met de ambtenaarsbeweging ten onzent?
En dan vangen wij aan met een restrictie.
Onze bedoeling is niet de ontwikkeling en het verloop der ambtenaarsbeweging in haar vollen omvang
te schetsen. W a a r , zooals terloops reeds in onze inleiding is opgemerkt, we ons hebben voorgenomen in
't algemeen die perioden in de ontwikkelingsgang te
behandelen, welke in meerdere of mindere mate een
duidelijk beeld geven van de doorwerking der klassenstrijdsidee, hebben we gemeend ook thans te kunnen
volstaan met de meest sprekende momenten naar voren
te brengen.
Met de invoering der wet van 1855, die 't recht
van vereeniging erkende, en die van 1872, welke 't
coalitierecht waarborgde, werden de laatste hinderpalen
weggenomen, die, dank zij de Fransche Revolutie, de
organisatie zoozeer belemmerden.
De weg tot het in praktijk brengen der gemeenschapsgedachte was geëfiFend.
Over het algemeen is het met de ontwikkeling van
't vereenigingsleven in ons land niet vlug gegaan. Een
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karaktertrek van ons volk is, dat het alles wat nieuw is,
onder „reserve" aanvaardt en met een zekere huivering
tegemoet treedt.
Z o o was het in de arbeidersbeweging, zoo ging het
ook in de ambtenaarswereld.
In haar prilste jeugd verschilden de ambtenaarsvereenigingen hier te lande in karakter niet veel van de
„amicales" in Frankrijk. Ook niet wat betreft waardeering van overheidswege. „Bevordering van den
vriendschappelijken geest" was ook ten onzent het
hoofdmotief, waarom men samenkwam. ^)
Toen echter de vakvereenigingen in 't vrije bedrijf
in aantal toenamen en bij de arbeiders allengs 't besef
levendig werd, dat, ter verkrijging van betere voorwaarden, concentratie van kracht geboden was, wekte
dit voorbeeld benevens de resultaten, waartoe zulk
een samenwerking leidde, tot navolging.
Er kwam leven en de groote uitbreiding van het
aantal dergenen, die in publiek-rechtelijken dienst hun
arbeid vonden, heeft ongetwijfeld veel er toe bijgedragen, die activiteit te verhoogen.
Maar met deze opleving Hep parallel een verandering
van taktiek.
De praktische resultaten der „moderne" arbeidersorganisatie oefenden dermate hun magische kracht uit,
dat men al spoedig daar steun zocht en door toepassing harer beginselen zich wilde ontworstelen aan de
oude schroomvalligheid.
') Een nadere uiteenzetting van de werkzaamheid van zulke vereenigingen vinden wij bij: J. de V r i e s : „De ambtenaarsbeweging"
in De Gids 1902, deel 2, blz. 469 en vlgg.
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Welke waren de beginselen dier „modernen"?
Staan we een oogenblik bij de beantwoording dezer
vraag stil.
Toen na 1872 de vakactie vasten grond onder de
voeten kreeg en gestadig zich breeder ontwikkelde,
droegen niet allen haar een even warm hart toe.
Met „leede" oogen en wantrouwenden blik beschouwden de sociaal-democraten dit nieuwe maatschappelijk
gebeuren.
Voor maatregelen als die, welke verbetering der
sociale verhoudingen beoogden, kon, bij een belijden
van het klassenstrijdsdogma, geen warme sympathie
worden gekoesterd. Dat was product van „burgerlijk"
maaksel en geen vrucht van den bodem van den proletarischen klassenstrijd". ')
Krachtig werd dan ook menig instituut, dat wettelijke hervorming op den grondslag der bestaande maatschappij beoogde, veroordeeld. ^)
Maar toen de ontwikkeling van het maatschappelijk
leven zelf het bestaansrecht van gemeenschappelijke
belangen tusschen arbeiders en ondernemers sanctionneerde, en de nieuwste organisatievormen ten eenenmale logenstraften de profetie der „Verarming", wendde
men den steven en zocht het opportunistisch vaarwater op.
Wilde men zijn invloed op de massa niet verliezen,
als partij zijn politieke macht handhaven en uitbreiden,
dan moesten, nu de vijand met den dag sterker en
') Zie Paul Kampffmeyer in „Sozialistische Monatshefte" 1903,
blz. 672 e.v.
') Zie Prof. Mr. P. A. D i e p e n h o r s t : „Voorlezingen". Deel I,
blz. 284.
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krachtiger bleek te worden, versche troepen worden
gerecruteerd om met succes tegen de kapitalistische
maatschappij den kamp aan te binden.
Naast „politieken strijd" was de vakvereeniging het
hij uitstek geschikte hulpcontingent.
De natuur, tuk op behoud en verovering der macht,
won het van de leer, 't opportunisme van 't consequent
vasthouden aan het beginsel.
De brug tusschen partij en vakbeweging was geslagen.
Nauw contact bestaat er ten onzent tusschen deze
twee takken der socialistische beweging.
Zoowel de S. D. A. P. als de „moderne" vakorganisatie, belichaamd in 't Nederlandsch Vakverbond, erkennen dit zelf.
„Als twee reuzenstammen van denzelfden wortel
oprijzend, zoo schreef „De Vakbeweging", orgaan van
't N . V . V., trekken wij onze sappen uit denzelfden
grond, beschutten onze takken dezelfde vogels, die hier
rust en steun komen zoeken. De bloei der S. D. A. P.
is de grootwording der vakbeweging, de bloei der
vakbeweging is de grootwording der S. D. A. P . "
En v a n d e n T e m p e l , een der bekwaamste theoretici der moderne vakbeweging, verklaarde :
„Een bepaald beginsel, in den zin van een klaar
belijnde maatschappij- en levensbeschouwing, kan door
de vakbeweging niet worden aanvaard. Het is derhalve
onjuist de moderne vakbeweging sociaal-democratisch
te noemen, wat door hare tegenstanders opzettelijk
geschiedt. Maar ontegenzeggelijk wordt het geestelijk
leven der moderne vakbeweging
door de sociaal40

democratie beheerscht. Haar ziel is socialistisch" ').
Partij en vakbeweging hebben elk hun eigen terrein.
„Ligt de taak van de sociaüstische partij vooral op
het gebied van den politieken strijd van het proletariaat,
die van de vakvereenigingen ligt vooral op het gebied
van den maatschappelijken strijd van de arbeiders"^).
Maar het doel der beide organisaties is gelijk. Doelbewust den klassenstrijd voeren en de machtsvorming
van het proletariaat bevorderen.
„Vakbeweging en Partij, de twee legers van den
arbeid, opereeren op eenzelfde basis en leveren op
bepaald terrein gemeenschappelijk slag. Zij worden
beheerscht door eenzelfde aandrift en staan tegenover
denzelfden vijand. De kracht van den een is de sterkte
van den ander; zij mogen jubelen over elkanders
overwinningen. De arbeidersbeweging is in het wezen
der zaak eene eenheid, welke in haar aanvang in tal
van landen ook in den uiterlijken vorm tot uitdrukking kwam"').
Z o o schreef H e t V o l k onder meer: „Onomwonden
en zonder tegenspraak is het uitgesproken, dat de Vakbeweging (N. V. V.) het oude S. D. A. P. erkent en
blijft erkennen als de eenige politieke vertegenwoordigster van het proletariaat, dat zij zich één met hen
gevoelt en dat zij zich met haar alleen kan verbinden op
het algemeen terrein van den strijd tegen de bourgoisie".
') Cursiveering van mij.
Vgl. J. v a n d e n T e m p e l : „De Nederlandsche Vakbeweging en
baar toekomst" in „Sociale Bibliotheek", onder redactie van Mr. P. J.
T r o e l s t r a en H e n r i P o l a k , no. 12, Rotterdam 1910, blz. 126.
') cf. Resolutie Stuttgarter Congres 1907.
3) cf. J. v. d. T e m p e l : t.a.p. blz. 126,
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Terwijl ten slotte ook 't Ned. Vakverbond zelf zijn
verknochtheid aan de S. D. A. P. betuigt, als het
schrijft: „maar wij betreuren dat nu die neutraliteit
ons in de schoenen wordt geschoven ^); terwijl wij
ons niet bewust zijn ons ooit neutraal te hebben verklaard en als wij het gedaan mochten hebben, dan is
het heusch per ongeluk geschied. W a n t vrijzinnig-democraten mogen neutraal zijn, wij niet. Wij voeren den
strijd tegen de bezittende klasse evengoed als de
S. D. A. P. Uit hetzelfde beginsel als deze; dat die
bezittende klasse een sta-in-den-weg is voor de algeheele verbetering van toestanden onder de arbeidersklasse. Dit is onze gemeenschappelijke grondslag. De
klassestrijd is ons uitgangspunt en daarom is de
S. D. A. P. de partij in de oogen van de vakbeweging".
Inderdaad dus een zoodanige verwantschap, dat
er bij tweeheid in vorm en organisatie is eenheid in
beginsel en doel.
Om thans tot de ambtenaren terug te keeren, de
„Bond van Nederlandsche onderwijzers" was de eerste,
die neiging vertoonde tot aansluiting bij het mqderne
Vakverbond. Zijn program van actie ademt een geheel
anderen geest dan dat der vroegere ambtenaarsvereenigingen. Zoo vormde de bond, in tegenstelling met
de oude organisaties, een weerstandskas, voerde politieke actie, terwijl als middel tot verwezenlijking zijner
belangen 't volgende strijdplan diende:

') Ziet op een twistgeschrijf tusschen zijn orgaan „De Vakbeweging" en „'t Sociaal Weekblad" in Februari 1907.
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1°. Algemeene, gelijktijdige adresbeweging, 't zij door
het Hoofdbestuur of door de afdeelingen, gepaard
gaande met:
a. Vergaderingen, tot welker bijwoning de verschillende autoriteiten worden uitgenoodigd.
b. Bezoeken aan autoriteiten en aan leden van
Kamer, Gedep. Staten, Raad en Regeering.
c. Bespreking van de zelfstandigheid van den
klasseonderwijzer enz. op de arrondissementsvergaderingen.
d. 't Aanwenden van alle middelen om corporaties, in betrekking staande tot 't onderwijs te
bewerken in den geest van den bond.
2°. 't Dienstbaar maken van de pers.
3°. 't Saamwerken met andere vereenigingen.
4°. 't Boycotten van gemeenten, vereenigingen enz.,
welke de belangen van het onderwijs en onderwijzers schaden of niet voldoende behartigen.
5°. 't Meedoen aan verkiezingen ').
Vooral in wat betreft de punten 3 en 4 vond de
toemalige voorzitter van het N . V . V., de heer P o l a k ,
gereede aanleiding om in de bondsvergadering van
December 1916 nog eens duidelijk uiteen te zetten, welk
een onberekenbaar voordeel er in gelegen was, saamwerking te zoeken met de „moderne" organisatie.
O p elk congres van den bond maakte de quaestie van
saamsmelting met 't N . V. V. een punt van bespreking
uit. Tot aansluiting is 't echter nog niet gekomen: Al
juichten vele leden van den bond 't plan toe en was men
') 't Verkiezings-reglement heeft de Bond thans afgeschaft, maar
de afdeelingen bleven 't recht behouden bij verkiezingen op te treden
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reeds zoover gevorderd dat op 't laatstgehouden congres
te Utrecht officieel tot aansluiting was besloten, thans
is men weer op zijn beslissing teruggekomen en is na
gehouden referendum in tegenovergestelden zin beslist. ^)
"Toch doet dit geen afbreuk aan de bewering dat
nog een sterke strooming aansluiting bij de „moderne"
arbeidersbeweging begeert. ^)
Met klem van redenen wordt den sociaal-democraten
in den bond hun roeping geteekend:
„De onderwijzersbond moet op het standpunt
van den klassenstrijd gebracht worden, omdat in het
volbrengen daarvan het eenige doeltreffende middel is
gelegen om z'n program te verwezenlijken"
„Hij moet het complex van inzichten, dat wij in
het begrip „klassenstrijd" saamvatten, tot de zijne
maken en geneigd zijn de daden, die tot realiseering van die inzichten leiden, tot stand te brengen."')
') cf. dagblad „De Telegraaf" 15 Februari en 1 Maart 1921.
') Z o o huldigde „De Bode", orgaan van den bond (14 Mei 1909)
onomwonden 't klassestrijdprincipe, als ze schrijft: „In den loop der
jaren is onze bondsstrijd gegroeid tot een echt proletarischen strijd,
tot een stuk van den proletarischen klassenstrijd";
en in 't bijvoegsel van hetzelfde orgaan van 11 Februari 1921
lezen we onder 't hoofd: „Zijn wij arbeiders?" o . m . : „Willen we
onze belangen bevorderen, dan moeten we g e z a m e n t l i j k den strijd
aanbinden tegen de bevoorrechte klasse. Als dit besef in hem (den
onderwijzer) klaar is geworden, dan zal hij niet langer op zijn teenen
gaan staan en zijn handen smeekend omhoog heffen. Hij zal de
krijgsroep verstaan van de onderdrukte klasse, waartoe hij behoort.
Hij zal zich van nu af plaatsen schouder aan schouder naast zijn
lotgenooten. Hij zal zijn plaats weten in den klassenstrijd."
Uitslag der stemming bij 't gehouden referendum w a s : 1198 vóór
aansluiting, 2998 tegen.
') Vgl. „De Nieuwe Tijd", Soc. dem. Maandschrift. Deel 12,
blz. 677 e.v.
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En met een beroep op alinea 2 en 7 der S t u t t g a r t e r R e s o l u t i e , worden „plichtverzakers" genoemd die in aulk een taak te kort schieten.^)
Eenzelfde streven als in den bond van Nederlandsche
onderwijzers tot uiting kwam, ontmoeten wij ook bij
de gemeenteambtenaren.
Z o o schreef „ H e t P r i n s e n h o f " , orgaan van den
Amsterdamschen Bond van (lagere) gemeenteambtenaren
in een harer artikelen o.m.: „dat de medezeggenschap
in dienstzaken zal verworven worden met behulp der
arbeidersbeweging, waartoe ook wij behooren" en „de
regeling der rechtspositie met volledige vrijheid voor
de ambtenaren moet verkregen worden door een vurig
saamwerken met onze vrienden, de arbeiders".
Ook hier dus een belijden van het beginsel dat de
belangen der ambtenaren met die der arbeiders samenvallen, dat ze elkander moeten steunen, dat voor beiden
geldt dezelfde leuze: „door eenheid en discipline totmacht".
') Alinea 2 en 7 luiden als volgt:
2. Elk der beide organisaties (n.l. partij en vakbeweging) heeft een
door haar natuur bepaald eigen gebied, waarop zij haar actie
volkomen zelfstandig te bepalen heeft. Daarnaast is er echter een
steeds wassend gebied van proletarischen klassenstrijd, waarop resultaat slechts te bereiken valt bij gemeenschappelijke samenwerking
tusschen partij en vakbond.
7. Het congres verklaart, dat de vooruitgang der kapitalistische
productiewijze, de groeiende concentratie der productiekrachten, de
toenemende organisatie der ondernemers, de stijgende afhankelijkheid der enkele bedrijven van de gezamentlijke burgerlijke maatschappij, de actie der vakvereeniging machteloos moet maken,
wanneer deze uitsluitend op de zorg voor de belangen der vakgenooten, op den grondslag van het gilden-egoïsme en de theorie
der belangenharmonie tusschen kapitaal en arbeid, opgebouwd is.
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Herhaaldelijk heeft „ H e t P r i n s e n h o f " dit „moderne" standpunt onderschreven en getracht door een
stelselmatig zaaien van wantrouwen van lagere ambtenaren tegenover hoogere de klassetegenstelling en
klassenstrijd kunstmatig in 't leven te roepen.
Alleszins verklaarbaar was dan ook de houding der
overheid (in 't onderhavige geval het dagelijksch bestuur
van Amsterdam) toen zij tot ontslag der ambtenaren,
die de redactie van genoemd blad vormden, overging. ^)
Een geest, die in de overheid ziet draagster van
een belang, dat met dat der ambtenaren in strijd is,
die het hiërarchisch element in de gezagswereld ondermijnt, kan niet worden geduld. Tolereeren zou gelijkstaan met zelfvernietiging.
Daarna was het de „ B o n d v a n N e d e r 1. G e m e e n t e w e r k l i e d e n " , verreweg de omvangrijkste
organisatie van werkheden in publieken dienst, die
reeds kort na zijn oprichting tot het „moderne" vakverbond overging en openlijk de klassenstrijd met haar
strijdmiddelen aanvaardde,') terwijl, wat betreft de
ambtenaren, in rijksdienst werkzaam, zich een groot
gedeelte vrijwel op hetzelfde standpunt plaatste.
't Neutrale beginsel van den Ned. Bond van Post') Zie Mr. T r e u b : „Naar aanleiding van het Amsterdamsch
ontslag in Vragen des Tijds 1908, Deel I, blz. 137 e.v.
') Z o o schreef 't Bondsorgaan, ter gelegenheid van de aansluiting
der Amsterdamsche afdeeling bij den Bond: „Voortaan staat de
hoofdstad van ons land niet meer geïsoleerd; zij is een vast deel
geworden van de strijdende gemeente-arbeiders en daarmede een vast
deel van de strijdende arbeidende klasse, belichaamd in het N . V . V . "
En wat betreft de strijdmiddelen van den Bond, schrijft „Het Volk"
van 14 Nov. 1908, bij monde van den toenmaligen secretaris van
den Bond: ,,de gemeente-arbeiders zullen hun stakingsrecht niet prijs-
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en Telegraaf beambten „ D e P o s t " , dat alleen bedoelt
„zoowel de stoffelijke welvaart als het zedelijk welzijn
der leden te bevorderen, met uitsluiting van elke inmenging op godsdienstig en politiek terrein", vond
geen sympathie bij velen, die in den machtsstrijd van
het proletariaat ook ambtenaren van Post en Telegraphie wilden betrekken.
Vandaar dat 25 December 1908 een deel zich afzonderde en, aangezien de bestaande vereeniging zich
niet wilde leenen voor eenige actie van partij-poütiek,
zich constitueerde tot een nieuwe organisatie: „ D e
nieuwe Nederlandsche Postbond".
„Verheugend •— zoo sprak de voorzitter bij de
opening der eerste jaarvergadering '— mag 't genoemd
worden, dat onze afdeelingen de consequentie van ons
standpunt begrijpen, door mee te doen aan kiesrecht
en Meibetooging".
Een van de eerste punten op de agenda dezer vergadering was de aansluiting bij het Ned. Vakverbond
„De Bond — zoo luidde de toelichting — staande op
het standpunt van de moderne vakorganisatie, zal kracht
zoeken en schenken aan die geestverwante vakbonden,welker spil is het N . V . V . "

geven. Z e zullen er gebruik van maken, wanneer onze tegenstanders
hen er toe dwingen."
Als frappant voorbeeld, hoe de leiders van den Bond de klassetegenstelling op de spits dreven, zij ten slotte nog vermeld, dat bij
de wisseling van 't jaar 1911/12 't bestuur van den Bond van
Gemeentewerklieden, 't gelukwenschen van zijn superieuren bij deze
jaarwisseling door een bestuurslid der ,,onafhankelijke" federatie van
Gem. werklieden, qualificeerde als „verburgerlijking" en „verwatering;.
van beginsel."
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Al was er, volgens het orgaan van den bond „De
Postbeambte" geen sprake van „bewandelen van verkeerde paden of huldigen van onjuist rechtsbegrip", en
ging de bond niet accoord met de gevolgde taktiek der
fransche vakbeweging, met een beginsel, waarbij „vakorganisatie, wil zij aan haar doel beantwoorden, moet
staan op het standpunt van den klassenstrijd", was de
klove, die hen scheidde, gemakkelijk te overbruggen.
Uit hetgeen wij hierboven in kort bestek hebben
uiteengezet blijkt, dat ook ten onzent de mentaliteit,
in ambtenaarskringen een bedenkelijk karakter draagt.
De importatie van het klassestrijdsdogma, 't binnenhalen
van pohtiek in de vereeniging, heeft de ambtenaarsbeweging misvormd en gemaakt tot willig werktuig in
handen van een socialistisch-denkende partij.
N a de oorlogsjaren is die toestand niet verbeterd.
Integendeel het had allen schijn dat dankbaar in socialistische kring de wereldkrijg met zijn gevolgen van
ontreddering van het economische leven, van schaarste
en financieele nood, werd aangegrepen om, waar tevredenheid in arbeid en werkkring heerschte, deze onzuiver
te maken door het kweeken van een geest van verzet
tegen de bestaande orde.
Nu de Staat de sfeer zijner bemoeiingen in de laatste
jaren verder heeft uitgebreid, waartoe de omstandigheden ook aanleiding gaven, is het aantal ambtenaren,
beambten en werklieden in publieken dienst sterk vermeerderd. Vroegere organisaties zijn in ledental toegenomen en nieuwe aan de bestaande toegevoegd.
O p zichzelf schuilt in dezen aanwas geen gevaar,
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wanneer althans gezonde beginselen in die vereenigingen
grondslag van handelen blijven. Maar ernstiger wordt
de toestand, als die vermeerdering in aantal, en dus
van macht dienstbaar wordt gemaakt aan een strijd,
die omverwerping der staatsmacht als einddoel stelt,
als socialistische en communistische propaganda stelselmatig tevredenheid als een vloek en eerbied voor het
wettig gezag als knechtschap en livreidienst signaleert.
Immers nergens beter kan zij haar wapenen richten
dan op het hart van het staatkundig-maatschappelijk
leven, n.l. op de ambtenaarsvereenigingen.
Daar kan zij aan de overheid den steun ontnemen,
welke deze niet missen kan.
In de wijze, waarop thans de revolutionaire actie
onder 't overheidspersoneel zich doet gelden, zien we
een al verder doorwerken van dit proces.
Verklaarbaar is dit alleszins.
Onze tijd karakteriseert zich door een verdere verschuiving naar links van wat reeds links staat. In onze
dagen geven de communisten den toon aan. Het
wordt door sociaal-democraten wel ontkend, maar
niettemin een feit blijft het. En partij èn vakbeweging
voelen de moeilijkheid van hun tegenwoordige positie.
Vroeger konden zijzelf die bepalen, maar nu wordt
praktisch door communisten en federatie voorgeschreven
wat moet gebeuren. In Amsterdam's gemeenteraad
geven de communisten marschroute en tempo aan.
Dit is duidelijk als we maar op 't wezen letten en
ons niet met den schijn tevreden stellen. De houding
der sociaal-democraten in publiek-rechtelijke lichamen,
de positie der S. D. A. P. tegenover de revolutie, en
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die van 't Nederlandsch Vakverbond bij economische
conflicten, geven er de voorbeelden van. In principe
kan 't ook niet anders, daar communist en sociaaldemocraat beiden putten uit éénzelfden bron en praktisch moet het wel, wil de laatste zijn machtspositie
niet zien verloren gaan.
Z o o groeit 't revolutionair element bij den dag en
ontkomen ook de organisaties der ambtenaren niet aan
dit gevaar.
Vooral in de tegenwoordige loonactie komt dit uit.
Sinds een paar jaar zijn die acties voor loonsverhooging in ongeveer alle bedrijven aan de orde van den
dag. Ook het overheidspersoneel bleef in deze beweging niet achter. O p zichzelf is dit te billijken. Depreciatie van het geld maakte meermalen verbetering op
stoffelijk gebied dringend noodig. Maar wat is 't gevaar? Z o o gemakkelijk kan die strijd om stoffelijke
verbetering ontaarden in een loonactie, die niet constructief, maar destructief te werk gaat, in een loonsbeweging, waarbij geen rekening wordt gehouden met
de economische gevolgen, maar waarbij eigentlijk slechts
aHeen voorzit de gedachte om via de loonpolitiek de
revolutie op sociaal gebied te bespoedigen.
O p verwezenlijking dier gedachte stuurt men thans
aan. In de sociale woelingen van den laatsten tijd is
het niet alleen om lotsverbetering te doen. Het gaat
ook om de verhoudingen om te keeren en de macht
in handen te krijgen. Daartoe wordt organisatie aan
organisatie gekoppeld, op concentratie van kracht aangedrongen en staking als een welgevallige zaak geproclameerd.
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De voorgeschiedenis der Poststaking geeft er het
voorbeeld van. Men heeft het wel doen voorkomen, alsof
deze staking een „spontane" was. Nauwkeurig onderzoek
der feiten bewijst echter 't tegendeel. Het machtsprincipe,
vrucht van revolutionairen bodem, dat in October 1920
leidde tot de „daad", was in woord en geschrift reeds
lang te voren bepleit en aannemelijk gemaakt.
Immers toen op een audiëntie bij den minister van
Waterstaat op 10 Juli 1919 de eisch der vertegenwoordigers van den modernen C e n t r a l e n N e d e r 1.
A m b t e n . B o n d (n.l. invoering van de door de salariscommissie ontworpen salarisregeling per 1 Juli 1919)
niet voor inwilliging vatbaar bleek, sprak twee dagen
later de heer B. J. v. d. S t a p e l e , lid van 't bondsbestuur, op een vergadering van den Bond in den tuin
van 't Volksgebouw te 's-Gravenhage o.m. het volgende; „De Regeering moet weten, dat de vertgenwoordigers, waarmede zij spreekt, gedragen worden
door de organisaties, zij moet voelen, dat die vertegenwoordiger maar één woord behoeft te spreken en dat
hij dan machthebber is geworden en zij geen machthebster meer is".
Deze taal van een der leiders liet aan duidelijkheid
niet te wenschen over. Wilde de Regeering niet
zwichten voor den gestelden eisch. dan zou de macht
der organisatie mobiel gemaakt, en in een machtsstrijd
beslist worden aan wien de zege toekwam.
Dat bij zulk een actie, in wezen puur revolutionair,
de Regeering geen lijdelijk toeschouwer kon blijven, is
duidelijk. In een publicatie van 26 JuH 1919 zag zij
zich dan ook verplicht er met den meesten nadruk op
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te wijzen, „dat, nu in min of meer bedekte termen gedreigd werd met machtsmiddelen als werkstaking e t c ,
van ambtenaren in 't algemeen en van die, werkzaam
bij een dienst van openbaar verkeer in 't bijzonder,
het bevorderen van of deelnemen aan eene staking
bij een tak van 's rijks dienst, niet anders kan worden opgevat dan als een vergrijp tegen het openbaar
belang
dat zij vertrouwt, dat de ambtenaren zich
te veel bewust zullen zijn van de op hen rustende en
vrijwillig door hen aanvaarde verplichtingen om zich
aan het algemeen belang te willen vergrijpen, en zij
derhalve voor eene bedreiging met staking of voor
verdere actie niet wenscht uit de weg te gaan."
In verband met bovengenoemde actie van den
C. N . A. B. is het belang met een enkel woord te vermelden welken invloed van zijn houding en optreden
uitging op de „Neutrale" organisatie, den C e n t r a l e n
B o n d v a n N e d e r l . P o s t - T e l e g r a a f - en T e l e phoonpersoneel.
Die invloed uitte zich cp 2 erlei wijze. Een deel der
leden volgde den kortsten weg door voor 't lidmaatschap
der Neutrale organisatie te bedanken en zich bij den
modernen bond aan te sluiten, terwijl een ander deel
alle pogingen in 't werk stelde het bestuur te overtuigen van de noodzakelijkheid om saamwerking met de
C . N . A.B. te zoeken, 't Resultaat was dat 22 JuU 1919
een uitnoodiging tot saamwerking werd verzonden en
na een bespreking op 2 Augustus daatop volgend, tot
een gezamelijk te voeren actie werd besloten ').
^} Jaarverslag van den Centralen Nederl. Ambten. Bond, 1919,
blz. 30 e.v.
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Lang heeft dit samengaan niet geduurd. Reeds in
October van dat jaar verbrak men den band. Dat
daarmee echter allerminst gepaard ging een stellig
positie nemen tegen revolutionaire middelen als „staking",
en „directe actie", blijkt uit een artikel dat 16 September
1920 in 't orgaan van den bond 't licht zag. Daar
leest men onder 't opschrift: „ V a n d e z e n T i j d " o. m.:
„Een van de heuglijkste verschijnselen in deze periode
van de maatschappelijke ontwikkeling is wel het klare
besef van de arbeiders- en ambtenaarsklasse omtrent
de actieve macht, welke zij in hun vakorganisatie kunnen
ontwikkelen. W a n t al komt deze macht in de praktijk
slechts voor een zeer gering gedeelte tot haar recht,
doordat de onderlinge strijd tusschen de werknemers
onderling sterk remmend werkt en ook daardoor, dat
de georganiseerde werknemers nationaal; doch nog veel
meer internationaal niet voldoende gedisciplineerd zijn,
het neemt niet weg, dat het besef opleeft, wat er alzoo
gedaan kan worden met de macht van het georganiseerde getal. Gezien de sterke tegenstand van het
bestaande maatschappelijk organisme, behoeft het niet
te verwonderen, dat deze beginnende pogingen van een
op dat gebied weinig geoefende massa wel eens falen.
Dit actief ingrijpen van de vakbeweging in zulke
zaken van hoog-zedelijken aard, is een kenmerkend,
doch verheugend verschijnsel van dezen tijd. Deze gebeurtenissen leiden een periode in van een feilen strijd,
waarin de arbeiders in hun vakorganisaties door middel
van de „directe actie" een flink stuk macht naar zich
toe zullen trekken. Deze opkomende macht groeit zienderoogen; zij heet op 't oogenblik bij degenen, welke haar
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met leede oogen aanzien, revolutionair, doch zij zal haar
streven deswege niet eindigen voor aleer deze macht
der vakbeweging wettelijk tot uitdrukking gebracht is.
Doel en streven is aan de arbeiders en ambtenaren
een afdoende controle en directe zeggingsschap te ververschaffen over het polietieke en economische gebeuren
in onze moderne maatschappij".
De noodlottige gevolgen van een zoodanige opvoeding
van het personeel bleven niet uit. 't Besluit van het
Amsterdamsch Post- en Telegraafpersoneel, georganiseerd in modernen en neutralen bond, om, tegen het
advies der respectieve besturen in, tot staking der
werkzaamheden over te gaan, is wel 't duidelijkste
bewijs, welke kwade vruchten een stelselmatig gekweekte geest van verzet afwerpt, zóó zelfs, dat de
leiders er onder bezwijken.
Z o o blijkt ons dan uit bovenstaand feitenmateriaal
hoe, voornamelijk in de laatste jaren, een bedenkelijke
geestesstrooming de ambtenaarsorganisaties ontsiert.
Het overheidspersoneel organiseert zich. O p zichzelf
is daar niets tegen in te brengen. W a a r het echter
meer en meer zich laat welgevallen den invloed van
revolutionairen van allerlei gading, stelt het zicli onder
de leiding van een macht, die zich tusschen hem en
de overheid plaatst, en in haar destructieve werking
allengs de positie van het wettig gezag poogt te ondermijnen en het staatsieven ten zeerste bedreigt.
Welke bedenkingen een dergelijk streven in ons
wakker roept, daarover in het volgende hoofdstuk.
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HOOFDSTUK II.

KRITISCH ONDERZOEK.
§ 1. Wezen der Vakorganisatie in't algemeen.
In het eerste hoofdstuk hebben wij getracht een kort
overzic'nt te geven van den feitelijken toestand in de
ambtenaarsbeweging. In dit hoofdstuk zullen we beproeven dezen toestand aan een meer principieel onderzoek
te onderwerpen.
W i e met aandacht het feitenmateriaal, zooals dat in
de voorgaande afdeeling is verzameld, nagaat, ziet als
een roode draad door den wirwar dier feiten heen, in
sterke mate in ambtenaarskringen op den voorgrond
treden een geest, die in de Overheid ziet een draagster
van een belang dat met het zijne in tweestrijd is en die
met kracht propageert een strijdwijze en toepassing van
strijdmiddelen, zooals deze door de ,/moderne" vakactie
in het particuliere bedrijfsleven theoretisch wordt verdedigd en praktisch wordt aangewend.
Scherp wordt ons dit „moderne" standpunt geteekend
in een tweetal artikelen: „Arbeiders- en Ambtenaarsbeweging" van L. J. C. P o p p e in „De Nieuwe Tijd"
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1907 12e jaargang blz. 371 e.v., waar hij aan het slot
van zijn verhandehng tot deze saamvatting komt: „Zoo
vallen ook hier de belangen der arbeiders en die der
ambtenaren samen; immers zoo zal op den dag waarop
de georganiseerde arbeidersklasse de staatsmacht verovert, deze vinden een goed georganiseerde socialistisch
denkende ambtenaarsklasse, die haar bereidwillig zal
helpen, want met onwillige honden is het kwaad hazen
vangen, de grootsche taak te vervullen, welke de geschiedenis aan haar heeft opgedragen. Het slot is dus,
dat de ambtenaren, willen zij niet de paarden zijn, die
den haver krijgen, welke zij niet hebben verdiend, de
arbeidersbeweging moeten steunen, dat zij elkander
moeten steunen, dat voor beiden geldt de leuze: door
eenheid en discipline tot macht.
De Sociaal-democratie is voor alle loondienaren, ook
voor de hoedenproletariërs, de gemeenschappelijke partij,
het terrein, waar allen elkander ontmoeten in den algemeenen strijd tegen de bourgeoisie; zij alleen zal slechts
bij machte zijn eenmaal allen van den maatschappelijken
druk eener heerschende klasse te bevrijden en hen tot
werkelijk vrije menschen te maken, die een waarlijk
menschwaardig leven hebben. Dat dit spoedig alle
arbeiders en ambtenaren begrijpen!"
Duidelijker nog komt de propaganda voor het aanvaarden van het klassenstrijdsdogma uit in een Rede van
den heer J. E. W . D u y s , gehouden voor de Vereeniging
van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam ^), waarin hij o.m. zegt: „De ambtenaarsbeweging
') J. E. W . D u y s : „De Ambtenaren, hun organisatie en hun.
eischen". Amsterdam, z. j . blz. 5.
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wordt dus door ons beschouwd als een stuk arbeidersbeweging, de strijd der ambtenaren tot verbetering
hunner positie als een onderdeel van den grooten klassenstrijd, die het heele proletariaat heeft te voeren tegen
de kapitalistische klasse en iedere verbetering, die door
deze groep arbeiders door hun strijd of op welke andere
wijze ook wordt verkregen, als een middel tot nieuwere
weerbaarmaking in dien strijd, als een mijlpaal op den
af te leggen weg."
Een zoodanige beschouwing, als bovenstaande, kan
de onze niet zijn. De leer van den klassenstrijd misvormt
de vakactie en importeert in de vakvereeniging elementen,
die aan haar wezen ten eenenmale vreemd zijn, zij brengt
naar voren een levens- en wereldbeschouwing, dien we
niet kunnen en niet mogen aanvaarden.
Nadere uiteenzetting dezer stelHng noopt ons allereerst
het dogma zelf aan een onderzoek te onderwerpen, doet
ons vervolgens stil staan bij de vraag of consequente
toepassing dier leer ten aanzien der vakactie mogelijk
is en geeft ons ten slotte gelegenheid onze opvatting
over het wezen der vakorganisatie uit te spreken.
De leer van den klassenstrijd, zooals ze ook thans
nog als alles beheerschend, stuwend beginsel, op den
voorgrond wordt gesteld, in woord en geschrift, op
meeting en in dagblad, zich van haar propagandistische
waardij verzekert, vormt naast en met de leer van het
Historisch-Materialisme, een der grondzuilen van het
socialisme.
De eerste meer geordende uiteenzetting van haar
inhoud vinden we in het Communistisch Manifest
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van K a r l M a r x en F r i e d r i c h E n g e l s , dat in het
begin van Februari 1848 werd openbaar gemaakt.
Hierin worden aan de hand der geschiedenis, de lijnen
uitgestippeld, die gevolgd moeten worden.
„De geschiedenis van iedere maatschappij tot nu
toe" — zoo luidt de aanvang van het le deel van dit
manifest, — is de geschiedenis van klassenstrijden ^).
Dat was zoo in de oudheid en de middeleeuwen,
dat is thans nog zoo, steeds hebben onderdrukkers en
onderdrukten tegenover elkander gestaan. De overgang
van het feodale tijdvak naar de moderne burgerlijke
maatschappij heeft daarin geen wijziging gebracht. Integendeel, nieuwe strijdmethoden met verscherpter strijdvormen hebben de plaats der oude ingenomen. Toch
is er wel verschil met het verleden. „Ons tijdvak, het
tijdvak der bourgoisie, steekt evenwel hierdoor uit, dat
het de klassetegenstellingen vereenvoudigd heeft. De
geheele maatschappij splitst zich meer en meer in twee
groote vijandelijke kampen, in twee groote lijnrecht
tegenover staande staande klassen; bourgeoisie en
proletariaat".
Sinds de opkomst der groot-industrie, de uitbreiding
van het machine-wezen dringt zjch al duidelijker deze
tegenstelling naar voren en gaat met haar vereenvoudiging tevens haar verscherping gepaard.
Immers „de bourgeoisie heeft, waar zij tot de heerschappij is gekomen, alle feodale, aartsvaderlijke, idyllische verhoudingen verhield. Zij heeft de bont gescha') Onze verdere citaten uit het Communistisch Manifest ontleenen
wij aan de Hollandsche vertaling van Dr. H. G o r t e r . 4e Hollandsche
uitgave. Brochurehandel S.D.A.P. te Amsterdam.
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keerde feodale banden, die den mensch aan den van
nature boven hem geplaatste verbonden, onbarmhartig
verscheurd en geen andere band tusschen mensch en
mensch overgelaten, dan het naakte eigenbelang, dan
de gevoellooze „contante betaling". — Z e heeft, met één
woord, in de plaats der niet godsdienstige en staatkundige zinsbegoocheling omhulde uitbuiting de openlijke,
schaamtelooze, directe, dorre uitbuiting gesteld".
Meer en meer hoopt zich de rijkdom op in handen
van enkelen. De vroegere kleine tusschenstand, de kleine
industrieelen, de renteniers, al deze klassen verdwijnen
en lossen zich op in het proletariaat, deels uit gebrek
aan voldoend kapitaal, om zich staande te houden,
deels omdat de nieuwe productiewijze hun technische
kundigheden overbodig maakt.
Tegenover deze kapitalistische klasse der bourgeoisie
staat dan die van het proletariaat, welke zij zelf
heeft geteeld.
Zij zijn de klasse der moderne arbeiders „die slechts
zoo lang leven, als zij werk vinden, en die slechts zoo
lang werk vinden, als hun werk het kapitaal vermeerdert". Zij zijn de arbeiders, die als koopwaar, zich
stuksgewijze verkoopen moeten en als ieder ander
handelsartikel onderworpen zijn aan de wet van vraag
en aanbod.
Niets dan knechten der „bourgeois"-klasse en van
den „bourgeois"-staat zijn ze van dag tot dag en van
uur tot uur aan hen onderworpen.
W e k t het bevreemding dat zijn strijd tegen de „bourgeoisie" reeds begint vanaf 't eerste oogenblik van
zijn bestaan ? Onderscheiden phasen moet deze strijd
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doorloopen, maar de laatste worsteling, zooals ze thansis begonnen en gevoerd wordt, draagt militanter karakter
dan alle vorige.
„Alle bewegingen — aldus het Manifest — „waren
tot nu toe bewegingen van minderheden of in het b e lang van minderheden. De proletarische beweging is
de zelfstandige beweging der ontzaggelijke meerderheid.
Het proletariaat, de onderste laag der tegenwoordige
maatschappij, kan zich niet oprichten, niet verheffen,^
zonder dat de geheele bovenbouw der lagen, die de
officieele maatschappij vormen, in de lucht springt".
Daarom kan alleen „de dictatuur van het proletariaat"
verlossing brengen en de steeds scherper wordende
tegenstelling moet noodwendig de komst van die dictatuur verhaasten.
W i e het in den strijd winnen zal, hangt niet af van
de vraag, wie het recht aan zijn zijde heeft, maar
alleen van het feit, wie over de meeste macht kan
beschikken.
„De communisten versmaden het, hun overtuiging
en hun bedoelingen te verheimelijken. Zij verklaren het
openlijk, dat hun doel slechts kan bereikt worden door
de gewelddadige omverwerping van alle tot nu toe
heerschende maatschappelijke orde. Dat de heerschende
klassen sidderen voor eene communistische omwenteling I
De proletariërs hebben bij haar niets te verliezen dan
hunne ketenen. Zij hebben eene wereld te winnen.
Proletariërs aller landen, vereenigt u ! "
Tot zoover het Manifest.
Voor den socialist is dus de klassenstrijd de wet
der samenleving. Slechts door permanenten strijd tus60

schen de klassen, kapitalist eenerzijds en proletariër
anderzijds, kan vooruitgang tot stand komen. Toenemende verscherping van dien strijd is onafwijsbare
voorwaarde voor goede maatschappelijke ontplooiing
en zal eerst een einde nemen als het kapitalisme voor
het socialisme het veld heeft geruimd.
In elke levensuiting komt deze strijd der klassen uit.
Ieders opvatting wordt alleen bepaald door de plaats,
die hij in de economische verhoudingen inneemt. Klassemoraal beheerscht ieders denken, het klasse-belang ieders
handelen. Alzoo zal er blijven tweeërlei sfeer, waarin
elk zich beweegt, tweeërlei oordeel, tweeërlei doel.
Eenheid is onmogelijk, evenmin als toenadering.
Alleen onverzoenlijke, nimmer eindigende strijd der
werknemersklasse kan verlossing krengen. Mathematisch
zeker wordt, op grond van de historische ontwikkeling
van het maatschappelijk gebeuren, de bereikbaarheid
van den heilstaat geteekend, waarin het kapitahsme is
onttroond en het laatste uur der bourgeoisie heeft geslagen.
Kan bij consequente toepassing dezer leer het bestaansrecht der vakvereenigingen worden verdedigd ? Dekken de
begrippen „klassenstrijd" en „vakorganisatie" elkander?
Ongetwijfeld moet voor een trouw beleider van de
beginselen, neergelegd in het Communistische Manifest
hier het antwoord ontkennend luiden. Zeer juist is dit
ingezien door W i l h e l m K o l b , als hij in zijn verhandeling „Theorie und Taktik" opmerkt: „Wenn das
richtig ware, das heisst wenn die gesetzliche, organische
Entwickelung ausgeschlossen ist, dann erfordert es die
.Ehrlichkeit, zu erklaren nicht daran zu denken, dass
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dieses Programm ganz oder teilweise innerhalb des
capitalistischen Staates verwirklicht werden kann, denn
jede einzelne der dort aufgeführten Forderungen widerspricht den Interessen der Bourgeoisie. Es muss den
Leuten offen und ehrlich gesagt werden: Gebt euch
keinen Hoffnungen hin, dass unsere parlamentarische
Tatigkeit von Erfolg sein wird. Nur wenn wir im
Besitze der g e s a m t e n staatgewalt sind, kann die
eigentliche Reformarbeit beginnen. Die R e v o l u t i o n
m u s s kommen, es führt kein anderer W e g zur socialistischen Gesellschaft. W e n n die Revolution aber
kommen m u s s , dann darf und kann mit der bisherigen
bewahrten Taktik nicht mehr weitergearbeitet werden
Das ware logisch, ehrlich und consequent". ^
Ook P a u l K a m p f f m e y e r verklaart onder het
hoofd „Der Classenkampf und der Culturfortschritt" in
hetzelfde orgaan, blz. 672, rondweg: Viele dieser
ökonomischen und socialen Einrichtungen, dezen Begründung respective Fortentwickelung nach einheitlichen
Gesichtspuncten bei allen Nationen angeregt, werden
sollte. sind nicht auf dem Boden des proletarischen
Classenkampfes erwachsen. W i r heben hier nur hervor:
den Arbeitersschutz, die Organisation der Gewerkschaften, die Einrichtung von Genossenschaften u.s.w."
Immers naast de voorspelling van het Communistische
Manifest dat „de moderne arbeider in plaats van zich
met de vooruitgang der industrie te verheffen, steeds
dieper zinkt onder de levensvoorwaarde zijner eigene
klasse, ^) naast de profetie, dat de druk van het kapi') cf. Socialistische Monatshefte 1903, blz. 904.
') cf. Communistisch Manifest, blz. 13.
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talisme zal leiden tot steeds grootere „Verelendung"
der arbeidende klasse, kan van een organisatievorm
als de huidige vakvereeniging, die in tegenstelhng
daarmee juist wijst op materieele en moreele verbetering dier klasse, die juist de mogelijkheid opent, dat
partijen, insteê van in permanenten kamp tegenover
elkander te staan, contact met elkaar zoeken, geen
sprake zijn.
Helder teekent ons deze onmogelijkheid D r . S l o t e m a k e r d e B r u i n e in zijn „Christelijk Sociale Studiën"
4e druk, deel II, blz. 251, waar hij schrijft: „Vakorganisatie en klassenstrijd sluiten elkander uit. Niet
alleen bij een zeer dogmatische en principieele bepaling van het begrip „klassenstrijd"; ook nog bij het
veel bleekere en weinig zeggende, dat de revisionisten
en modernen er onder verstaan. Altoos zal er toch
minstens dit door moeten zijn aangeduid, dat tweeërlei
sfeer bestaat, tweeërlei maatstaf, tweeërlei oordeel,
tweeërlei begeerte en dat deze zullen blijven bestaan,
zoolang de „twee" klassen bestaan, d.i. zoolang niet
de maatschappij is gesocialiseerd. Dan is consequent
wie alle onderling overleg weigert, omdat het toch geen
resultaat belooft; consequent, wie geen vakorganisatie
wil of deze enkel anarchistisch wil gebruiken. Maar
wie overleg wil, op afspraken en contracten doelt, een
terrein erkent, waar de partijen elkaar kunnen ontmoeten en het eens kunnen worden, die is inconsequent.
Groote verwarring ontstaat; afslijping van de scherpe
kanten en verstomping van het „proletarisch besef"
moet het gevolg wezen".
Oprechtheid gebiedt, dat óf de oude theorie ongerept
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•worde gehandhaafd en daarmee onverzoenlijk verzet
worde aangeteekend tegen elke vorm van economische
saamwerking óf de nieuwe organisatie-vormen worde
aangenomen, maar dan ook het klassenstrijdsbeginsel
onverbiddelijk worde afgezworen.
Niet te verdedigen is het standpunt, om bij noodwendig steeds scherper wordende klassentegenstelling,
te spreken van sociale hervormingen. W a n t zullen
zoodanige hervormingen nut afwerpen, dan dient in de
eerste plaats bij de klasse, waarvoor ze zijn bedoeld,
het besef aanwezig te zijn, dat zij inderdaad ter harer
voordeele worden uitgevoerd. Door prediking van een
permanenten jklassenstrijd wordt juist deze vertrouwensidee verstikt en bevorderd een geest van wantrouwen
en verbittering.
W a a r dan ook, zooals thans in de moderne vakactie,
naast een erkennen van het instituut der vakvereeniging,
tevens een plaats wordt ingeruimd voor den klassenstrijd, is dit alleen mogelijk als men het wezen der
vakvereeniging verdoezelt, importeert een element, wat
haar vreemd is, en haar maakt tot strijdarm in den
bevrijdingsstrijd van het proletariaat.
Dan is ook verklaarbaar de nauwe relatie tusschen
vakbeweging en politieke partij, zooals we die onder
aanhahng van onderscheiden uitspraken, in ons eerste
hoofdstuk hebben besproken. Zegenrijke vruchten, als
collectief arbeidscontract, verkorting van den arbeidsdag, enz., welke een goed ingerichte vakorganisatie
kunnen afwerpen, komen dan onder geheel anderen
gezichtshoek te liggen en worden bij zulk een beschouwing scherpe wapenen. Het sluiten van een collectief
«4

contract bedoelt dan niet de belangen van werkgever,
werknemer en bedrijf te behartigen, maar moet dienen
om door de kracht der vakorganisatie aan de klasse
der kapitalisten een deel harer macht te ontrooven.
Z o o schrijft v a n d e n T e m p e l , een der vooraanstaanden in de moderne vakbeweging:
„Waren deze overeenkomsten inderdaad produkten van een opkomend streven naar verzoening
van werkgevers en werknemers, en geëigend toenadering te bewerkstelligen, waar nu de tegenstelling onverbloemd aan den dag treedt, zij zouden
door ons bestreden worden, wijl de neiging tot
verzoening hier synoniem is met verflauwing van
den strijdlust, ontaarding beduidt van den wil om
zich niet duurzaam als objecten van uitbuiting te
laten misbruiken. Doch de moderne vakorganisatie
oordeelt geheel anders over den aard en de werking
van deze overeenkomsten . . . . Zij waardeert het
als produkt van den invloed, dien zij heeft verworven, als middel om hare verdere ontwikkeling
krachtdadig te bevorderen" ^).
En als op verkorting van den arbeidsduur wordt
aangedrongen, geschiedt dit niet om de arbeidsvreugde
hooger te doen opbloeien, den arbeider in staat te
stellen zich te wijden aan gezinsleven en opvoeding,
maar „beteekent voor de arbeidersklasse de eisch van
den korten arbeidsdag uitsluitend de vervulling van de
eerste voorwaarde, die haar in staat stelt zich sterk
te maken in den klassenstrijd, de strijd, die nog steeds
') Zie diens artikel: „Eenige beschouwingen over het collectieve
arbeidscontract" in „De Nieuwe Tijd", 1 le jaargang 1906, blz. 252 e.v.

65

gericht is op de omverwerping van het kapitalisme" 0.
N a het verhandelde op de voorgaande bladzijden is het
duidelijk, dat door hen, wien het christelijk beginsel lief is,
de grondslagen, waarop de moderne vakactie is gebouwd,
niet kunnen worden aanvaard. Er is nu eenmaal in de vakorganisatie een wereld- en levensbeschouwing ingedragen,
welke een andere naar voren deed komen. Sinds de moderne
vakactie zich nauw verbonden weet aan de soc.-democratische beginselen, staat de chr. overtuiging daartegenover.
En deze overtuiging brengt mee, dat het beginsel
gaat boven het belang, de geest boven de stof, kortom
geheel het wezen der vakorganisatie, haar doel en middelen, den toets dier overtuiging moeten kunnen doorstaan.
Maar dan valt op het instituut der vakvereeniging
ook een geheel ander licht en moet ook haar wezen
gansch anders beschouwd.
O p enkele belangrijke punten vestigen we de aandacht. In de eerste plaats moet de vakvereeniging
blijven „een economische vereeniging, die tot taak heeft
binnen het raam der maatschappelijke ordening te
streven naar verbetering van arbeidsvoorwaarden harer
leden en voor verslechtering te waken, bij al welken
arbeid zij zich hoeden moet in strijd te komen met de
Christelijke beginselen van recht en gerechtigheid".')
') Vergelijk het artikel van F. M. W i b a u t : „Verkorting van
arbeidsduur als ondernemersbelang" in „De Nieuwe Tijd", 12e jaargang 1906, blz. 171 e.v.
') cf. H. D i e m e r : „Geschiedenis en grondbeginselen der Christelijke Vakbeweging" in Serie „Christendom en Maatschappij". Utrecht,
R u y s , 1912, blz. 31.
Zie voorts: „Christelijke Vakbeweging in Beginsel on Praktijk".
Uitgave Chr. Nat. Vakverbond, 1911, blz. 14 e.v.
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Haar taak ligt dus in het heden. Zij behoort te staan
op den bodem der tegenwoordige maatschappelijke orde.
Binnen die sfeer heeft ze de belangen van den arbeidersstand te behartigen, zijn positie te versterken, zijn
zedelijke en stoffelijke verhefBng voor te staan. Dit
werkt profijtelijk èn voor de arbeiders zelf èn voor de
geheele maatschappij. Een zuiver economisch doel dus.
W i j stellen niet, zooals de moderne vakactie, de vakvereeniging in dienst om daardoor mede als hulpmiddel
naast andere krachten, een andere maatschappijvorm
in het leven te roepen. Z e mag niet benut worden,
om wat in theorie als toekomstig maatschappelijk stelsel
is uitgedacht, praktisch te verwerkelijken. Als de sociaaldemocratie, met dat doel voor oogen, poogt de vakvereeniging mede te betrekken in den strijd om het
bezit der productiemiddelen over te brengen in handen
der gemeenschap en ijvert voor een meer of minder
sterk staatsbeheer, maakt zij haar doel onzuiver. Over
het einddoel der tegenwoordige economische ontwikkeling heeft de vakorganisatie geen beslissing te nemen.
Haar taak bepaalt zich tot het heden, tot verbetering
binnen de grenzen der bestaande maatschappelijke orde.
In de tweede plaats doet zich de vraag voor: brengt
het wezen der vakvereeniging mee dat ze is strijdvereeniging ?
Het valt niet te ontkennen, dat de vakvereeniging
er meermalen niet aan kan ontkomen als uiterst middel
den strijd te aanvaarden. Maar het is dan ook uiterst,
middel en slechts aan te wenden, als alle onderhandelingen hebben gefaald. Een goede vakorganisatie echter
die haar taak begrijpt, beoogt met dien strijd niets
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anders, dan om te komen tot een blijvenden vrede,
die alleen blijvend kan zijn, als ze is gefundeerd op
recht en gerechtigheid.
Tot haar wezen behoort de strijd niet. Haar eigentlijke doel is overleg, niet den oorlog. W a t haar bezielt
is „geen militairisme of imperialisme". ^)
Onjuist is de voorstelling, alsof zonder toepassing
der strijdmiddelen, het vakvereenigingskarakter wordt
verloochend. De geschiedenis der Engelsche vakbeweging is daar om 't tegendeel aan te toonen. ^) Zoo
werd in artikel 2 van de statuten der ,,General Federation of the English Trade Unions" het doel aldus
omschreven: ,,De bevordeirng van den industrieelen
vrede door vriendschappelijke middelen, als daar zijn:
verzoening, bemiddeling en hulp, of door stichting van
een permanenten raad, om werkstakingen en uitsluiting
tusschen werkgever en arbeider, of twisten tusschen
bedrijf en organisatie te voorkomen. W a a r geschillen
ontstaan, wordt tot bijlegging ervan een rechtvaardige
en billijke methode toegepast".
Zooals Avij zien, is hier dus enkel sprake van vrede
en van bemiddeling en toch zal niemand het vakvereenigingskarakter in deze loochenen.
Een vakorganisatie, die haar taak begrijpt, kan geen
strijdvereeniging zijn. Zij moet er naar streven, om
door blijvende regeling, orde en rust te verkrijgen en
') cf. Prof. L- v a n A k e n : „Tien sociale studiën voor Katholieke
Werkgevers". 's-Hertogenbosch, 1915, VI, blz. 17.
') Zie S. en B. W e b b : „Geschiedenis van het Britsche Vakvereenigingswezen", vertaling van H. P o l a k , en: „De theorie en de
praktijk van het Britsche Vakvereenigingswczen", vertaling van
H. P o l a k . Rotterdam, Uitgeversmaatschappij V/h. W a k k e r en C o .
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alle uiting van wrijving te voorkomen. W a a r in de
tegenwoordige maatschappelijke samenleving, naast
werknemers ook werkgevers hun plaats innemen, behoort zij dien toestand te eerbiedigen, hun bestaansrecht te erkennen en ligt het niet op haar weg dezen
werkgeversstand uit zijn positie te verdrijven, wèl den
werknemersgroep de plaats te verzekeren, welke deze
naar eisch van recht en billijkheid in het productieproces dient in te nemen.
Verwerpelijk is daarom het doel dat de klassenstrijdmannen voor oogen zweeft, als zij, met miskenning
van het recht, alleen van de macht alles verwachten
en slechts, met omverwerping der werkgeversstand, in de
alleenheerschappij der arbeiders hun bevrediging vinden.
Niet tegenover, maar naast elkaar. Dit geldt voor
de werknemers-, maar evenzeer voor de werkgeversorganisatie.') En aan dien eisch kan alleen worden voldaan, wanneer, naast verwerping van den klassenstrijd,
de volle aandacht wordt geschonken aan de zedelijke
') Vermeldenswaard is in dit verband een brief, die A l f r e d M o n d ,
van het Engelsche Parlement en een der grootste fabrikanten in
chemische industrie, richtte aan L u j a B r e n t a n o , en waaraan
het volgende ontleenen:
Dat in Engeland geen mensch er aan denkt, de vakvereenigingen
uit den weg te schuiven, dat veeleer de werkgevers zich er aan
gewend hebben met arbeidersorganisaties te werken. Verscheidene
van de grootste industrieën als der spoorwegen, de staal- en ijzer-,
boomwol-, textiel-, scheepsbouw-, blikindustrie, haven-en transportarbeid, kolen- en andere mijnen, hebben hunne verzoeningsraden,
hunne bonden of vereenigingen, en werken onder overeengekomen
tarieven. In zulke industrieën hangen de werkgevers de meening
aan, dat het voor hen zeer moeilijk zou zijn, zonder de arbeidersvereenigingen klaar te komen.
2. Dat men bijna algemeen genegen is met de georganiseerde arbeiders
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verplichtingen, waaraan beide partijen zich moeten gebonden weten. In dat licht bezien geeft een staan op
den grondslag der christelijke beginselen daarvoor den
meesten waarborg.
Daarom behoeft een vakvereeniging nog niet een kerkelijk karakter te dragen. Integendeel. Kerkelijk terrein
en maatschappelijk gebied dienen gescheiden te blijven. Elk
heeft zijn eigen territoir. De Kerk heeft te prediken de
groote sociale beginselen, maar zich mengen in het praktische vakvereenigingswczen ligt buiten haar sfeer. Het
zuiver economisch karakter der vakvereeniging brengt
met zich mee, dat kerkelijke splitsing geen reden behoeft
te zijn tot afzonderlijke organisatie, als allen in het algemeen christelijke den grondslag zien van hun handelen.
Bovendien brengt splitsing naar kerkelijke indeeUng
verbrokkeling van kracht met zich mee, terwijl tevens
het gevaar niet denkbeeldig is dat ook pohtieke invloeden
in de organisatie merkbaar worden. Terecht wees daarop
H. J. S t i n s in „De Gids" jg. 1912 blz. 20, als hij schrijft:
gemeenschappelijk de arbeidsvoorwaarden vast te stellen en bij
zulke onderhandelingen de vakvereenigingsleiders als de vertegenwoordigers der arbeiders te beschouwen.
3. Dat men er verre van is, de vakvereenigingsleiders als betaalde
agitatoren en ophitsers tot strijd te beschouwen, wijl deze leiders
in den regel zich veel meer door verantwoordelijkheidsgevoel
doen kennen en dienovereenkomstig beschouwd worden als de
kalmeerendc factor in de arbeidersbeweging.
4. Dat trouw aan de verdragen bij beide partijen met de toename
der vredelievende beslissingen der loonstrijden grooter is geworden,
en eene afwijking daarvan bij de reeds lang georganiseerde
Bonden in 't geheel niet, bij de jong en slecht georganiseerden
niet vaker voorkomt dan bij de patroons, die betrokken zijn bij
de verdragen.
Zie voor volledige inhoud: „Die Soziale Praxis", December 1912.
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„Wanneer de scheiding der Christelijke arbeiders op
vakvereenigingsgebied consequent naar de kerkgenootschappen zal worden doorgevoerd, en wij dus katholiekeen protestantsch-christelijke organisaties krijgen, dan
staat het vast, dat op den duur ook de politieke strooming
in deze groepen zich zal bemerkbaar maken.
De katholieke organisatie zal zoo zoetjes aan, zonder het
eigenlijk zelf te merken, haar gedragslijn bij het vaststellen
van hare eischen op het gebied van sociale wetgeving gaan
richten naar de opvattingen van de katholieke Kamerclub of de katholieke Staatspartij. Z o o zal de pohtieke
invloed in de vakorganisatie steeds grooter worden, totdat zij ten slotte geheel door de pohtiek wordt beheerscht.
Hetzelfde zullen we zien gebeuren in de protestantschchristelijke vakvereenigingen. Daarbij is de vrees niet
ongegrond, dat tenslotte in den boezem der vakorganisaties zelf nog twee stroomingen zullen ontstaan en
wel eene uiterst vooruitstrevende en een conservatieve.
Deze stroomingen zullen de confessioneele vakvereenigingen tot een ruïne voeren, waarop het socialisme zijn
zegepralen zal planten".
Bovenstaand citaat brengt ons tevens tot onze laatste
opmerking, welke geldt het politiek-neutraal standpunt
dat de vakvereeniging dient in te nemen. Wij wijzen
in dit verband op het voorbeeld dat Engeland's vakbeweging in den besten tijd harer ontwikkeling ons
hierin gaf. Vele jaren heeft men daar elke verflauwing
der grenzen tusschen politiek en vakbeweging gemeden.
Als „persoon" werd krachtig aan het politieke leven
meegedaan, maar qua vakvereeniging angstvallig tegen
elke 'dooreenmenging of saamkoppeling gewaakt. Dit
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Engelsche voorbeeld uit vroeger jaren dwinge ons
tot navolging.
Over het standpunt dat de „moderne vakactie" ten
onzent inneemt, behoeft hier niet meer te worden gesproken. Bij ons geschiedkundig overzicht in 't voorgaande hoofdstuk is daar voldoende licht op gevallen.
Partij en vakbeweging dekken elkaar daar volkomen.
Logisch gevolg als men zich stelt op „klasse" standpunt
en zich alleen laat leiden door de vraag: hoe kan ik
het klasse-belang der arbeiders het meest bevoordeeien?
Het karakter der vakvereeniging wordt er echter door
misvormd. De vakorganisatie behoort een streng zakelijk
doel na te jagen. Haar taak is zuiver economisch. Dit
vloeit uit haar wezen voort. Met politiek heeft zij zich
niet in te laten. Elke vakvereening, die zich daaraan schuldig maakt, belemmert haar eigen groei, óf ze moet zich
als de moderne vakactie op een standpunt plaatsen waarbij
zij het zuiver economische, streven naar betere arbeidsvoorwaarden en geregeld overleg met de werkgevers,
opoffert aan propaganda voor een bepaalde partij-pohtiek.
IJveren voor een regeeringsbeleid, dat uitgaat van
bepaalde beginselen, ligt niet op haar weg. W a a r overheidshulp voor de vakbeweging noodig is, moet die,
van welke richting zij ook komt, met warmte worden
begroet. Z o o wordt de arbeidersstand het meeste gediend.
Als zuiver economisch instituut moest, ware het goed,
de vakvereeniging plaats bieden voor meer dan één
politieke partij, moest zij ongedeeld zijn ').
') Voor een meer uitgebreide beschouwing met betrekking tot het
politiek-neutrale karakter der vakvereeniging raadplege men H. D i e m e r,
„Politiek en Sociale Beweging", Rotterdam 1918, blz. 80 e.v.
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W a a r echter door de klassenstrijdsleer een levensbeschouwing is binnengedragen, met het christelijk beginsel in lijnrechten strijd, was scheiding onvermijdelijk.
Tot die erkenning kwam ook D r. W e r n e r S o m b a r t ,
toen hij op het congres der Duitsche Christelijke vakorganisaties te Breslau in 1906 zeide:
„Gij kunt de behartiging uwer belangen niet anders
voorstaan, als in vereeniging met de geheele wereldbeschouwing en wijl gij juist anderen, de sociaal-democraten, als vakvereenigings-menschen vondt, derhalve
moest gij op zijde gaan en een bijzondere vakbeweging
stichten. Dat is een groot ongeluk voor de vakbeweging;
het is de gang der ontwikkeling, maar een groote
schade voor de arbeiders. Wijl de wereldbeschouwing
in het middelpunt werd geplaatst, kondt gij met de
anderen niet samengaan".
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§ 2. D e A m b t e n a a r s o r g a n i s a t i e e n
het Stakingsrecht.
Tot nog toe handelden wij over de vakorganisatie
in 't algemeen en hebben getracht een korte uiteenzetting te geven van de bedenkingen, welke een streven
van de moderne vakactie, zich stellende op klassenstrijdsstandpunt, bij ons doet oprijzen. Daarnaast stelden
wij onze opvatting en hebben aangetoond hoe van
Christelijk standpunt het wezen der vakorganisatie moet
worden beschouwd en voorgestaan.
Hoe nu te oordeelen over de organisatie's van ambtenaren en arbeiders, werkzaam in bedrijven geëxploiteerd
door Staat of Gemeente?
Zooals we nader breeder hopen uiteen te zetten
staan we hier voor geheel andere verhoudingen, dan
die welke we aantreffen in het particulier bedrijfsleven.
Stelt men zich voor de relatie tusschen den ambtenaar
en den Staat, den gemeentewerkman en den directeur
van het gemeentebedrijf, den postbeambte en den directeur-generaal der posterijen, dan gevoelt men dat
deze verhouding door andere normen wordt beheerscht
dan die in het ,,vrije" bedrijf tusschen werkman en
patroon. O p één lijn zijn deze verhoudingen niet te
stellen, evenmin als er sprake kan zijn van een gelijk74

waardig karakter der aan te wenden strijdmiddelen.
Moet echter aan het bijzonder karakter dier verhouding, waarin zij zich onderscheidt van de andere, dien
invloed worden toegekend, dat in beginsel een vakorganisatie van ambtenaren moet worden afgekeurd?
Het goed recht van zulk een pogen betwisten wij.
Toch is de houding tegenover de ambtenaarsvereenigingen niet altijd even welwillend geweest. W e
brengen slechts in herinnering de bespreking van den
toestand van het personeel van posterijen en telegraphie
Februari 1906 In de 2e kamer gehouden.
In hun pleidooi voor het instituut der ,,groepsvertegenwoordiging" is toen door meer dan een afgevaardigde naar onze opvatting te kort gedaan aan de juiste
opvatting betreffende het wezen der vakorganisatie en
is het vakvereenigingsrecht van ambtenaren veroordeeld
op grond van motieven, welke wij niet in alle opzichten
kunnen billijken.
Een van de redenen, waarom men meer sympathie
koesterde voor ,,groepsvertegenwoordiging" als voor
het instituut der vakvereeniging, vond haar grond in
het feit, dat men zich het wezen der vakorganisatie
niet kon indenken zonder het strijdmiddel der staking.
Vakvereeniging en strijdvereeniging achtte men identieke begrippen en uitgaande van deze praemisse kon
voor ambtenaren een organisatievorm als deze niet
worden verdedigd, Het bijzondere karakter der ambtenaarsverhouding verzette zich daartegen.
Nu stemmen wij toe dat een ambtenaarsvereeniging,
die zich stelt op het standpunt dat zij, als strijdvereeniging, een klassebelang heeft te verdedigen en daartoe
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het strijdmiddel der staking hanteert, niet kan worden
geduld. Maar onjuist is de voorstelling als zou de
vakvereeniging qua talis den strijd begeeren en het
begrip „strijd" inhaerent zijn aan haar wezen. Reeds
in onze voorgaande paragraaf vestigden wij daarop
de aandacht. Al valt het niet te ontkennen, dat somtijds de strijdvaardigheid niet ontbreekt, zulks kenmerkt
de vakvereeniging niet.
W a a r nu de christelijke vakactie de vakvereeniging
niet allereerst beschouwt als strijdvereeniging, verre
van zich werpt 't klassestandpunt der modernen, maar
in de bestaande maatschappelijke orde met middelen
aan het beginsel getoetst, streeft naar verbetering der
arbeidsvoorwaarden, verheffing der vakgenooten, in
het algemeen naar ontwikkehng van de sociale positie
harer leden, bestaat er geen enkele reden, waarom
niet aan ambtenaren vergund kan worden, wat aan
arbeiders in het ,,vrije" bedrijf is toegestaan.
Terecht merkt dan ook Prof. M r . P. A. D i e p e n h o r s t
in zijn artikel „Christelijke ambtenaarsbeweging"^) o p :
„ W i e voorstander is van de christelijke vakbeweging,
moet sympathie koesteren voor de christelijke ambtenaren-organisatie en die symphathie zal des te warmer
zijn, naarmate duidelijker wordt het besef van den
grooten invloed, die van goede arbeidsverhoudingen in
overheidsdienst kan uitgaan".
Met warmte is verdedigd het denkbeeld naast de
vrije ambtenaarsvereenigingen van overheidswege de
„groepsvertegenwoordiging" in te stellen, een organi') Z i e : Serie „Christendom en Maatschappij", 9e jaargang, nc. &•
blz. 12. R u y s , Utrecht.
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seeren van het personeel als geheel in één vereeniging
met een officieele vertegenwoordiging van de onderscheiden takken van dienst, waaruit dat personeel
bestaat, gekozen volgens vaste regels ^). De ervaringen
echter tot nog toe met dit instituut opgedaan zijn niet
zeer bemoedigend, 't Feit, dat naast deze groepsvertegenwoordiging de vrije organisaties hun positie handhaven, en zelfs in aantal toenemen, bewijst, dat in de
praktijk men meer sympathie gevoelt voor vereenigingen,
uit den drang van het leven zelf opgekomen, dan voor
een instituut van bovenaf opgelegd.
Tegenover het bezwaar, als zou het bestaan van
meerdere organisaties belemmerend werken op een doeltreffend overleg met de overheid, — een omstandigheid,
die bij de invoering der groepsvertegenwoordiging zou
zijn uitgeschakkeld —, merkt D r . S l o t e m a k e r d e
B r u y n e terecht o p : „Bij het bestaan van meerdere
vereenigingen zal toch ook de eene allicht temperend
kunnen optreden naast eventueele inderdaad overdreven
wenschen van een andere; zal ook de meeste kans
gegeven zijn, dat de groepsvertegenwoordiging al de
schakeeringen onder het personeel omvat, omdat dan
de organisaties tevens als kiesvereenigingen dienst doen ;
terwijl de moeilijkheid, hoe een directie te midden van
tegenstrijdige wenschen zou moeten beslissen, van zelf
zich oplost, want zij beslist na de inwinning van zoo') Zie o.a. de rede van den heer L o h m a n en den heer T a l m a
in de vergadering van de Tweede Kamer van 21 Februari 1906.
{Handelingen 1905/06, blz. 1171 e.v. en blz. 1190 e.v.]
Voorts: W . F. D e t i g e r : „Van Maatschappij, Overheid en
Ambtenaar". Groningen 1908.
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veel mogelijk volledige gegevens naar eigen inzicht
Met tal van gegevens, die zij juist door de verschillende kringen verkrijgt. En naar eigen inzicht, omdat
zij de leiding heeft en de verantwoordelijkheid draagt" ').
Moet daarom een vrij organiseeren van overheidspersoneel worden toegejuicht, ja eischt een gezonde
ontwikkeling dat aan zulk een streven geen hinderpalen
worden in den weg gelegd, een tweede eisch, welke
vooral in den tegenwoordigen tijd scherp dient geaccentueerd te worden, is dat de ambtenaar zich er rekenschap van geve niet op één lijn te staan met den
particulieren werknemer.
De verhouding van den ambtenaar tot de Overheid
en van hem, die zich verbonden weet aan Staats- of
Gemeentebedrijven, tot die Overheidsbedrijven, m. a. w.
de positie van den gezags- en productie-ambtenaar, kan
niet gelijk gesteld worden met de verhouding van den
werknemer in het vrije bedrijf tegenover zijn werkgever,
evenmin als vakvereenigingen van ambtenaren voor
zich de rechten op kunnen eischen, die aan organisaties
van arbeiders in het vrije bedrijf onder bepaalde voorwaarden zijn verleend.
Over elk dezer punten een enkele nadere opmerking. Ten
eerste wat betreft den gezagsambtenaar. W a t zijn verhouding ten opzichte van de Overheid onderscheidt van elke
andere verhouding hgt in het gezagselement, wat hier
op den voorgrond treedt en sterker dan elders werkt.
Overheid en overheidsgezag, beide zijn een schepping
') cf. „Christelijk Sociale Studiën", deel II, blz. 300, 4e druk.
Utrecht 1915.
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Gods. W a a r een Overheid is, is zij van Godswege
ingesteld.
„Hij, die de maatschappij geschapen, dus gewild heeft,
heeft tegelijkertijd de Overheid en haar heerschappij
gewild; gelijk hij gewild heeft dat de dierenwereld
door haar instinct zou worden beheerscht. In elke
maatschappij ligt de Overheid ergens verscholen en
treedt zij, tengevolge der omstandigheden en door eigen
kracht, te voorschijn. De Overheid is er jure suo; niet
bij de gratie der menschen, maar bij de gratie Gods.
W a n t God is het, die de wereld leidt en die krachten
schiep" ').
Door God ingesteld, als instrument en draagster
van het Goddelijk gezag, verricht zij haar taak in Zijn
naam en overeenkomstig Zijn bevel. Haar macht, haar
bevoegdheden ontleend zij aan Hem. ,,Want er is
geen macht dan van God en de machten, die er zijn,.
die zijn van God verordend."")
Staat dus voor ons besef vast de Goddelijke oorsprong van het Overheidsgezag, zoo vordert dat gezag
eerbiediging en is elk, die daaronder verkeert, daaraan
onderworpen. Niet het minst geldt dit voor hem, die
wat de aard zijner werkzaamheden betreft, drager is
van een overheidsfunctie, hetzij dan in hoogeren of in
lageren rang, die in zijn ambt de Overheid mede vertegenwoordigd, namens haar handelt, in één woord
zelf gezagsorgaan is.
Voor de handhaving van dit haar van Godswege
') cf. Mr. A. F. de S a v o r n i n L o h m a n : „Onze Constitutie",
Utrecht, 1901, blz. 12.
') Romeinen 1 3 : 1 .

79

bij delegatie verleende gezag, dient de Overheid op te
komen. Dat is haar roeping. Zij is Gods dienaresse.
Maar dan mag zij, wil zij haar roeping gestand doen,
ook niet van haar plaats, waarop ze gesteld is, wijken,
en haar overheidsgezag loochenen, door toe te staan,
dat haar dienaren zich op één lijn, laat staan boven
haar stellen. Door God met gezag bekleed, is aan de
Overheid alle ziel, als aan de over haar gestelde macht,
onderworpen. Hieruit volgt tweeërlei: de eisch voor
de Overheid dit gezag krachtens Gods bevel en overeenkomstig Zijn wil uit te oefenen, de verplichting
voor den overheidsdienaar, die door zijn in dienst
treden dat gezag vrijwillig aanvaardt, zich daaraan
ondergeschikt te weten.
Daarom is de verhouding tusschen werkgever en
werknemer in het vrije bedrijf van bovenstaande gansch
verschillend. Bij de eerste is het contractueele het allesomvattende element wat hun onderlinge verhouding
bepaalt, en staan beiden in 't algemeen als gelijke
partijen tegenover elkaar. Bij die relatie tusschen Overheid en gezagsambtenaar is het contractueele slechts
één der elementen in de verhouding, maar domineert
het gezagselement, waarbij de Overheid als draagster
van dat gezag tegenover zich heeft haar dienaren, als aan
dat gezag ondergeschikt en tevens mededragers daarvan.
Loochening van zulk een verhouding, als bijvoorbeeld door staking, zou gelijkstaan met loochening van
het overheidsgezag zelf, van Godswege haar opgedragen.
Zij, die niet het gezag, zooals wij, afleiden uit de
instelling Gods, die van een Souvereiniteitsbegrip volgens Goddelijk bestel niet willen weten, maar hun
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uitgangspunt nemen in een staatsbegrip, dat zij zich
niet anders kunnen denken dan een begrip, waaraan
het gezagselement als onmisbaar voor een geordende
saamleving, inhaerent is, komen ten aanzien van overheidsgezag en de verhouding, waarin de functionarissen
der Overheid daartoe staan en daardoor zijn gebonden,
tot gelijke conclusie.
Zoo lezen we o.m. bij M. J. D. M e r e n s ; „De
Ambtenaar en de Staat", A'dam 1912, blz. 87: „
dat, aangezien de ambtenaren bij delegatie zijn de
dragers van het staatsgezag, bij een conflict tusschen
den staat en zijne ambtenaren, het gezag, het cement,
dat den staat tezamen houdt, onwillekeurig al mede
tot een inzet van den strijd zou worden en in de
waagschaal zou worden gesteld en dat dit ten eenenmale uitgesloten moet zijn". En iets verder: „Het
stakingsrecht, dat niet zoozeer op het vereenigingsrecht
is geënt, zooals sommigen meenen, doch zich veeleer
als een klimplant om het vereenigingsrecht heeft geslingerd, omdat beide slechts op denzelfden bodem,
dien van het solidariteitsgevoel, kunnen wortelen, gedijen en vrucht afwerpen, is in het tuintje der ambtenaren gevaarlijk onkruid, dat zij met wortel en tak
moeten uitrukken".
Het behoeft geen betoog dat hij, die voor zijne
overtuiging steunt op een voor hem ontwijfelbaar Goddelijk gezag en dit als uitgangspunt voor zijne beschouwing over de verhouding van Overheid en ambtenaar
aangenomen heeft sterker staat dan wie dat gezag enkel
grondt op het essentieel vereischte daarvan voor een
hem bevredigend staatsbegrip.
81
6

Een tweede vraag, welke zich aan ons opdringt, is
of het vorenstaande nu ook geldt ten aanzien van die
ambtenaren, die geen overheidsfunctie vervullen, maar
in dienst zijn van Staats- of Gemeentebedrijven.
Kan ook hier gezegd worden, dat tegenover dergelijke
ambtenaren de Staat of Gemeente als Overheid staat
en het ontzeggen van het „stakingsrecht" — om het
meest sprekende voorbeeld te nemen — uit het overheidsgezag is te verklaren?
Bij de beantwoording dezer vragen dient wel allereerst nagegaan hetgeen tot de taak der Overheid behoort.
Hierover nu wordt verschillend gedacht.
Z o o schrijft D r . A. K u y p e r in „HetSociale Vraagstuk en de Christelijke religie" blz. 40: ,,De Overheid
is er, om zijn recht op aarde te bestellen en dat recht
te handhaven. Alzoo ligt het niet op haar weg, om de
taak van huisgezin en maatschappij over te nemen.
Daarvan houde zij haar hand terug. Maar zoodra er
uit de aanraking der verschillende levenskringen botsing
ontstaat, zóó dat de ééne kring het van Godswege aan
den anderen kring toekomende erf te na komt of aanrandt, dan is het de van God gestelde roeping der
Overheid, dat ze recht voor willekeur doe gelden, en
het vuistrecht van den sterkste der twee terugdringe
door het recht onzes Gods over beiden".
Hij acht „beschermen" taak van den Staat, niet den maatschappelijken arbeid regelen en dwingen, doch de baan vrijlaten voor vrije ontplooiing en slechts optreden ter bescherming van de personen, diedoor excessen worden bedreigd').
•) Zie Handelingen 1873/1874, blz. 1383, over: Staatsbemoeienis
naar aanleiding Kinderwet—Van H o u t e n .
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Principieel nadrukkelijke scheiding bepleitend, kan
echter ter verkrijging van praktisch resultaat, uitbreiding
der staatstaak noodig zijn.
Ook valt onder de taak der Overheid om te doen
wat het particulier initiatief niet bij machte is te volvoeren, al is het dan geen rechtstreeksche maar secundaire taak •').
Anders P r o f . M r . D. P. D. F a b i u s .
Wanneer de staat zou mogen doen alles, wat het
particulier initiatief nalaat, is er geen reden waarom
niet in tal van gezinnen de staat met dwangopvoeding
binnentreden zou'').
P r o f . D r . J. R. S l o t e m a k e r d e B r u i n e in zijn
„Christelijk sociale studiën" deel II 4e druk blz. 389
oordeelt, dat „de stelling, dat de staat op het maatschappelijk gebied niet ,,regelen" moet, doch enkel
mag „beschermen" voortreffelijk is als uitgangspunt
voor theorie en praktijk; ook als middel om telkens
een maatregel te toetsen en op dreigende verkeerde
wegen opmerkzaam te maken. Doch voldoende is de
regel niet en het laatste woord is met deze woorden
niet gesproken. W a n t regeling en bescherming grijpen
soms in elkaar. Een ingrijpende regeling kan onontwijkbaar wezen, als men w^aarlijk het recht wil beschermen".
M r . V. H. R u t g e r s stelt het ruimer. De Overheid
is door God ingesteld om de doorwerking der zonde
') cf. Dr. A. K u y p e r : „Proeve van Pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken". Amsterdam, 1895.
*) Zie Prof. Mr. D. P. D. F a b i u s : „Staatkundige Gedachten",
Kampen 1908, blz. 29 e.v.
Voorts: „Sociale Vraagstukken", Leiden 1905, Hoofdstuk III.
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te stuiten en de ontwikkeling der menschelijke samenleving mogelijk te maken of te doen blijven. Z o o wOrdt
de grens der staatsbemoeienis bepaald door de mate
der doorwerking van de zonde; terwijl alleen de
consciëntie der onderdanen de absolute grens dier bemoeienis vormt ^).
W o r d t nu algemeen (behalve dan door anarchisten)
toegegeven dat voor de ambtenaren in engeren zin,
voor hen die dragers zijn van een overheidsfunctie, de
verhouding tot den Staat in wiens dienst zij zijn, niet
gelijk gesteld kan worden met de verhouding van den
werkman in het vrije bedrijf tegenover zijn patroon, die
eenstemmigheid bestaat niet bij de beantwoording der
vraag of zulks in gelijke mate geldt voor die ambtenaren, die geen overheidsfunctie vervullen, maar in
dienst zijn van Staat- of Gemeentebedrijven.
Zoo huldigt de heer J. S. R u p p e r t ten aanzien van
personeel in dienst van de Overheid als werkgeefster en
in dienst van ,,semi-publiekrechtelijke" lichamen, de meening dat aan dergelijk personeel het recht van werkstaking
moet worden toegekend. Hij ziet in de rechtspositie van
de hierbedoelde arbeiders en van die waarbij sprake is van
eene verhouding, die steunt op het vrije arbeidscontract,
geen wezenlijk, wel een gradueel verschil. Beiden kunnen
en mogen, behoudens eenige door hun arbeidscontract
bepaalde beperkingen, het dienstverband verbreken,
beiden mogen dat arbeidscontract te niet doen. ^)
') Zie Mr. V. H. R u t g e r s : „Plaatselijke keuze" in Enkrateia II,
blz. 202, 203.
') Vgl.: J. S. R u p p e r t Jr., „Werkstaking, directe actie, verbre-
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M r . T r e u b stemt toe, dat rechtens deze ambtenaren
gelijk staan met hen, die in particuliere ondernemingen
werkzaam zijn, maar laat hierop volgen: „wanneer
niettemin aan de ambtenaren in Staats- of Gemeentebedrijven niet alle vrijheden worden gelaten, die aan
ambtenaren en arbeiders in het particuliere bedrijf zijn
gegund, geschiedt dit niet op rechts- maar op utiliteitsgronden. Wanneer bij wet of verordening aan ambtenaren
en werkheden van staatsspoorwegen, van posterijen, van
telegraphie, van gemeentereiniging, waterleiding, gasfabriek enz. enz. het „stakingsrecht" — om het meest
sprekende voorbeeld te noemen — wordt ontzegd,
geschiedt dit op dezen grond, dat die bedrijven zoo
diep in het maatschappelijk leven ingrijpen, dat het
algemeen belang waarborgen van ongestoorden voortgang
daarvan eischt." ^)
Wanneer Dr. S l o t e m a k e r de B r u y n e de vraag stelt:
„is de Overheid, wanneer zij een Staats- of Gemeentebedrijf sticht en onderhoudt, te beschouwen als Overheid
of als particulier werkgever," antwoordt hij: ,,Waar
de Overheid iets anders doet dan haar eigenlijke Overheidstaak vervullen, daar handelt zij niet als overheid.
En het staat haar niet vrij van haar overheidsgezag
gebruik te maken om bij haar niet-overheidsbemoeiing
te verkrijgen wat zij als gewoon werkgeefster niet zou
kunnen bereiken. Staking in een gemeentebedrijf achten
king dienstbetrekking bij werkstaking en inachtneming van opzeggingstermijn". Referaat Sociale Cursus Chr. Nat. Vakverbond, gehouden
Augustus 1918 te Arnhem. Rotterdam 1920.
') Zie: „Naar aanleiding van het Amsterdamsch ontslag" in
„Vragen des Tijds", deel I 1909, blz. 152.
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wij dus soortelijk niet verschillend van staking in eenig
ander bedrijf." ')
En als hij de staking verbiedt, geeft niet het overheidsgezag, maar „het belang van het volksgeheel" den doorslag.
Vermelden wij ten slotte nog het gevoelen van J. A.
Nederbragt: ^
„Men kan het keeren of wenden zooals men wil,
maar er is geen ontkomen aan de klem van het nuchtere
feit, dat de Overheid er is om te regeeren, om het gezag
uit te oefenen, om de orde te handhaven, om het recht
te bestellen.
De Overheid, tot taak hebbende, te zorgen, dat in het
openbare leven alles met goede orde toega, kan in de
noodzakelijkheid komen, bepaalde diensten, die wel reeds
verricht worden, maar op een wijze, die met de goede
orde strijdt, op zich te nemen.
De goede economische leer eischt, dat men niet alleen
zijn eigen belang, maar mede dat zijner medemenschen
willens en wetens in het oog houde en dat men erkenne,
dat, zoo de Overheid bedrijven ter hand neemt, wijl die
goede economische leer veel te weinig in praktijk wordt
gebracht, zij dan optreedt — om met onze christelijke
belijdenis te spreken — ter oorzake van de verdorvenheid des menschelijken geslachts.
Stelt men zich op dit standpunt, dat volgt hieruit
dat de Overheid, als zij een bedrijf uitoefent, dit doet
als Overheid . . . . Zij staat overal en altijd geheel en al op
publiekrechtelijk terrein en doet alles publiekrechtelijk".
1) Zie: „Christelijk Sociale Studiën", deel II, blz. 292.
') Zie: ] . A. N e d e r b r a g t , „De Overheid en het bedrijf," Goes
1912. blz. 1, 9 en 10, 37 e.v.
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Z o o geeft dus volgens den heer N e d e r b r a g t de
Overheid haar qualiteit van Overheid niet prijs, als zij
door haar taak als Overheid daartoe genoopt, een
bedrijf ter hand neemt. Daaruit volgt dan, dat degenen
die in haar bedrijf werkzaam zijn, anders tegenover
haar staan dan de in het particulier bedrijf aangestelden
tegenover den ondernemer.
De uitspraak dat de Overheid als zij een bedrijf uitoefent dit doet als Overheid, omdat ze nu eenmaal
Overheid is, achten we om haar algemeenheid te vaag.
De heer Nederbragt heeft dit dan ook nader aldus
toegelicht dat er „vóóral op te letten is, dat de Overheid, zoo zij bedrijven exploiteert. Overheid blijft".
Anderzijds met M r . T r e u b enkel op „utiliteitsgronden" of met D r . S l o t e m a k e r d e B r u i n e
wegens „het belang van het volksgeheel" aan de
ambtenaren in het overheidsbedrijf het „stakingsrecht"
te ontzeggen, kan ons niet geheel bevredigen, daar
hiermede alle motief wordt ontleend aan wat men het
belang der gemeenschap noemt en zeer zeker in de
opvatting en waardeering van zoodanig belang geen
eenstemmigheid heerscht.
Alleen dan zal naar onze meening ook in bedrijven,
waarin de Overheid als werkgeefster optreedt, voor het
personeel in dat bedrijf werkzaam, hetzelfde gelden,
met name wat het „stakingsrecht" betreft, wat Qeldt
voor hen, die in engeren zin, dragers van een overheidsfunctie zijn, indien in de taak, die de Overheid
met dat bedrijf uitvoert, het gezagselement aanwijsbaar is.
En de aanwezigheid hiervan nu hangt samen met —
en is afhankelijk van de taak die de Overheid qua talis
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heeft uit te voeren, als van Godswege daartoe geroepen.
W a a r nu de Overheid het recht heeft te bestellen,
te waken heeft voor de maatschappelijke orde, de voorwaarden heeft te scheppen •— waar deze ontbreken •—
waaronder het volksleven zich naar de hetzelve inwonende krachten kan ontwikkelen, kan de noodzakelijkheid geboren worden, dat zij bepaalde diensten op
zich neemt en krachtens haar Goddelijke roeping tot
regeeren, bedrijven ter hand neemt, om tot stand te
brengen, wat niet gemist kan worden.
Zeer zeker komt dit het duidelijkst aan het licht bij
de z.g.n. monopolistische bedrijven, waar de krachten
in de maatschappij werkende niet bij machte blijken
voor het gansche gebied, waarover een bepaalde Overheid regeert, den waarborg te leveren, dat zulke in
het maatschappelijke leven diep ingrijpende bedrijven
een ongestoorden voortgang hebben. Steeds echter is
de voorwaarde voor het optreden der Overheid deze,
dat er in zekeren zin noodstand is of dreigt. Immers
dan is er wel ook het belang der gemeenschap dat
voorziening eischt, maar boven dat belang uitgaande
is de roeping die op de Overheid rust tot richtige vervulling van de overheidstaak, daar die roeping haar
van Boven is opgelegd. En zoo dikwijls zij in die hoedanigheid optreedt is er het gezagselement dat eerbiediging van de aan haar ondergeschikten eischt. Zeker
ligt het niet op den weg van den Staat om de taak
van huisgezin of maatschappij over te nemen, maar zij
moet beschermen en steunen, waar de maatschappij
zich zelve niet kan redden of, bij onthouding, botsingen
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zouden ontstaan die het recht in willekeur
doen ontaarden.

kunnen

De bijzondere positie, waarin de ambtenaar zich
geplaatst ziet, en welke wij in de voorgaande bladzijden
hebben getracht nader te omschrijven, maakt een beantwoording van de vraag of nu een ambtenaarsvereeniging voor zich de rechten kan opeischen, die aan organisaties in het vrije bedrijf zijn verleend, niet moeilijk meer.
Met beslistheid verwerpen we iedere gelijkstelling.
De ambtenaarsbeweging is geen stuk arbeidersbeweging,
in zooverre dat ze onder de daarvoor geldende regelen
valt. Aan gansch andere normen is de ambtenaarsorganisatie gebonden, geheel andere verhoudingen typeeren haar karakter.
Daarom ontkennen we niet dat naast dit verschil ook
tal van aanrakingspunten zijn. Het doel der gewone
vakvereeniging, zooals wij ons dat voorstellen, verbetering der arbeidsvoorwaarden, behartiging der materieele belangen binnen de grenzen der bestaande orde,
is ook voor het Overheidspersoneel niet onverschillig,
en voor een warm ijveren daarvoor met gepaste middelen kan goede grond aanwezig zijn. Maar waar dit
streven naar verbetering aanleiding geeft tot nader
contact tusschen organisatie en werkgeefster en in den
weg van gemeenschappelijk overleg zijn resultaat moet
vinden, openbaart zich weer het onderscheid.
Terecht wijst daarop M r , R u t g e r s als hij schrijft:
„Bij gewone vakvereenigingen draagt dit overleg het
karakter van een onderhandeling van formeel gelijke
machten, een onderhandeling, die bij slagen bekroond
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wordt met het sluiten van een overeenkomst tusschen
beide partijen en die bij niet slagen kan leiden tot
machtsstrijd van een staking of uitsluiting. De vereeniging van overheidspersoneel staat bij overleg niet als
gelijke tegenover de Overheid. Zij contracteert ook
niet met de Overheid; en bij dat overleg staat ook
niet de machtsstrijd als het ware voortdurend dreigend
op den achtergrond. De arbeidsvoorwaarden der Overheid worden niet geregeld bij overeenkomst tusschen
partijen; zij zijn een stuk publiek recht en worden
bij wet of verordening door de Kroon of door de
Gemeenteraad vastgesteld." ^)
In dienst van particuheren wordt de geheele verhouding bepaald door een civielrechtelijk contract.
Werkgever of werkgeversvereeniging staat daar als gelijke partij tegenover werknemer of werknemersorganisatie. Zoo ook als de Staat privaatrechtelijk met den
particulier in onderhandeÜng treedt als bijv. bij koop,
huur, enz.
Maar een gansch andere relatie ontstaat als men in
dienst der Overheid treedt. Het zichzelf scheppen van
een levenspositie, van een blijvende bestaanszekerheid
aan den eenen kant brengt dan tevens mee een zich
vrijwillig onderwerpen aan het Overheidsgezag anderzijds.
Er ontstaat een publiekrechtelijke verhouding waarin
een zich stellen op voet van gelijkheid een onmogelijkheid is voor hem, die zich aan het Overheidsgezag
gebonden weet.
Daarom kan ook, wat betreft de keuze der middelen
') cf. „Het Overheidsbedrijf". Referaat 2e Christelijk Sociaal
Congres, Rotterdam 1919, blz. 36.
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de ambtenaarsvereeniging niet voor zich de rechten
opeischen, die aan de gewone vakvereeniging onder
bepaalde voorwaarden zijn toegestaan.
Het wapen der werkstaking, het „ultimum remedium"
bij vakorganisaties in het vrije bedrijf, aan te wenden,
met inachtneming der opzeggingstermijn, eerst dan als
alle vreedzame middelen zijn uitgeput, mag door het
overheidspersoneel niet gehanteerd. De verhouding,
waarin de ambtenaar tot de Overheid staat, gedoogt
niet dit recht hem toe te kennen, aangezien daardoor
de ,,gezagskwestie" in het gedrang komt, zooals we
hierboven breeder hebben aangetoond.
Maar dan volgt tevens hieruit, dat ook aansluiting
der ambtenaarsorganisatie bij vakbonden, die zich stellen
op klassenstrijdsstandpunt, ernstige afkeuring verdient.
Afgescheiden van het feit, dat zulk een vakbond het
wezen der vakorganisatie in 't algemeen miskent door
een bepaalde partij-politiek te laten gelden op een
terrein, dat zich tot het strict economische behoort te
beperken, is in een vereeniging, die den noodwendig
steeds scherper wordenden strijd der klassen als haar
beginsel belijdt en voor wie bij praktische verwezenlijking van dit principe het middel der werkstaking
niet kan gemist worden, voor ambtenaren geen plaats.
,,De ambtenaar," — zoo schrijft M r . T r e u b terecht
~- „die tegenover staat of gemeente zich gevoelt en
zich gedraagt als lid van de arbeidende klasse tegenover den vertegenwoordiger der bezittende klasse, gevoelt en gedraagt zich anarchistisch; hij kan niet
bevredigd zijn met h e r v o r m i n g van het openbaar
^ezag, hoe fundamenteel ook; hij erkent den staat slechts
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als een onderdrukkingsinstrument van een heerschende
over een beheerschte klasse, als een element in de samenleving dat verdwijnen moet, zoodra er geen klassenverschil en geen klasse-overheersching meer zullen zijn.
Zoodra hij zich met andere ambtenaren op dit standpunt vereenigt, verricht hij door deze enkele daad een
handeling, die niet slechts het staatsgezag miskent, maar
op zijn ondermijning, zijn vernietiging is aangelegd.
De ambtenaarsvereeniging, welke zich op het standpunt stellen zou, dat zij een klassebelang heeft te verdedigen tegenover dat, hetwelk door den Staat of de
Gemeente wordt vertegenwoordigd, kan uit dien hoofde
niet worden erkend en toegelaten." ^)
Onder welk voorwendsel of ook om welke, op zichzelf beschouwd misschien billijke grieven, men ook trachte
het bezigen van het scherpe wapen der staking te rechtvaardigen, men ontkomt niet aan de consequentie dat
daarmede de verantwoordelijkheid voor het gezag van
de dragers daarvan zou worden verplaatst in handen
van pohtieke leiders of vakvereenigingbestuurders. Tijdens
de staking van gemeentewerkheden te Amsterdam werd
trouwens in een artikel in ,,De G e m e e n s c h a p " — een
orgaan, dat weergaf de meening van een groot deel der
stakers — van 8 Februari 1921, erkend dat het nergens
anders om ging dan om de gezagskwestie. Ook bij de poststaking is dat door de sociaal-democraten toegegeven.
Toen toch verscheen in , , H e t V o l k " een hoofdartikel
over deze poststaking, waarin werd betoogd, dat daarin
feitelijk een kiem van revolutie stak en dat geen enkele
>) Zie Mr. Treub, t.a.p., blz. 164, 165.
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regeering zulk een staking dulden kan. ,,Een regeering
met een staking te dwingen tot toegeven is een uiterst
moeilijk beginnen. Gelukt het, dan zal het in negen van
de tien gevallen tevens beteekenen het aftreden der
regeering. En het aftreden der regeering onder den
invloed eener buiten-parlementaire macht schept in den
grond een revolutionaire situatie. Voordat men tot een
beweging met een zoo hoog opgezet doel overgaat,
dienen al de gevolgen daarvan tot in hun laatste consequenties overwogen te worden." ')
Macht en gezag zijn geen begrippen van gelijke beteekenis. Niet aan elke macht, die zich opwerpt, niet
aan een vuistrecht kan gezag worden toegekend. Het
zijn de „van God gestelde" machten, met souvereiniteit
bekleed, die eerbiediging eischen.
Tegen d i t overheidsgezag mag niet worden ingegaan.
Dit geldt evenzeer van de z.g.n. Staats- en Gemeentebedrijven, door de Overheid ter hand genomen, in overeenstemming met en uit kracht van de taak, die zij
heeft te vervullen. Niet enkel omdat in dergelijke bedrijven de vitale belangen van het volk in gevaar
worden gebracht en het maatschappelijk leven wordt
verstoord, is staking daar verboden, maar ook omdat
zulk een daad het gevolg is van de oorzaak, die hieraan
ten grondslag ligt, n.l. het weerstaan van de ordinantiën Gods, hetgeen nimmer straffeloos geschiedt.
1) Cf. dagblad „Het Volk ", 7 October 1920.
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STELLINGEN.
L
Het is in strijd met het wezen der vakorganisatie
haar als klassenstrijdmiddel te bezigen.
II.
Aan personeel in publieken dienst moet het recht van
staking worden ontzegd. T e r verslapping van dien eisch
mag niet dienstbaar gemaakt worden een onderscheiding
tusschen personeel, functioneerende als „orgaan" van
de Overheid en personeel, in dienst van „de Overheid
als werkgeefster".
III.
Voor het toewijzen der burgerlijke rechtsvordering
ter zake van beleediging is niet, zooals art. 1412 B . W .
doet vermoeden, noodzakelijk, dat blijkt van het „oogmerk" om te beleedigen.
IV.
Art. 13 lid 2 W . v. Sv. vereischt niet, dat de Officier
van Justitie, die de klacht ontvangt, haar tegelijk met
den klager onderteekent.
V.
Het recht, waarover art. 1185,9 B . W . handelt, is geen
privilegie.

VI.
Het verdient aanbeveling vaste Commissiën uit de
Kamerleden te benoemen, belast met de voorbereiding
der wetten vóór de openbare behandeüng, zulks ter
vervanging van het afdeelingsonderzoek.
VII.
Bij wederkeerige overeenkomsten zal de ontoerekenbare onmogelijkheid voor de eene partij om een bepaalde
zaak te leveren, de andere partij niet ontheffen van de
verplichting tot praestatie.
VIII.
Het is ongewenscht de bestaande regehng betreffende
de voorwaardelijke veroordeeling ook toe te passen op
de krachtens de W e t op de Krijgstucht op te leggen
straffen.
IX.
Tandartsen, kunsttanden leverend, zijn kooplieden in
•den zin van het W . v. K.

X.
De vervulde ontbindende voorwaarde heeft in het
algemeen in ons Burgerlijk Wetboek geen zakelijke
werking.

XI.
Onder „meerderheid der verschenen schuldeischers"
in art. 141 F . w. moet worden verstaan de meerderheid
volgens de bepaling van art. 81 F. w.

XII.
Ten onrechte beweert Ruhstrat, dat naar Romeinsch
recht de mandataris zoowel de actio negotiorum gestorum
als de uit het contract voortvloeiende actie kon instellen.
XIII.
In beginsel dient het Vakonderwijs uit te gaan van
particuliere vereenigingen en niet van Rijk of Gemeente.

