
DE INVLOED VAN DE VAKBEWEGING 

Op een iets ander vlak ligt een tweede tegenstelling tussen theorieën. In afwijking 
van de gebruikelijke, traditionele theorie waarin de vakbeweging wordt beschouwd 
als een economisch machtsinstituut, een 'countervailing power' werd recent door 
Flanders een visie naar voren gebracht waarin de vakbeweging als een ordenende, 
regulerende instantie op de arbeidsmarkt wordt gezien10. Volgens Flanders is het 
collectieve onderhandelen een 'rule-making process' en niet primair een vorm van 
strijd over arbeidsvoorwaarden. 

Ook in dit geval moet de tegenstelling niet worden overdreven. Ongetwijfeld 
wordt via de onderhandelingen gereguleerd, wordt een zekere ordening geschapen 
op de arbeidsmarkt, een markt die in feite uit vele deelmarkten bestaat zonder dat 
van volledige concurrentie kan worden gesproken (dus zonder ordenende 'invisible 
hand'). De collectieve arbeidsovereenkomst kan worden gezien als een rechtsinsti
tuut. Maar bij die regulering zijn doelstellingen in het geding, de vakvereniging wil 
iets bereiken en zij moet dit ook om de leden tevreden te stellen. Ook hier moeten 
de beide visies worden gecombineerd. Waarschijnlijk zijn er trouwens in de loop 
der geschiedenis in dit opzicht veranderingen opgetreden. Na een beginperiode 
waarin machtsstrijd en economische belangenbehartiging domineerden is de regu
lerende invloed en zijn politieke factoren meer op de voorgrond getreden. De 
laatste jaren zien we in Nederland weer een zekere 'revival' van invloed van de 
basis en conflicten11. Tegelijk zijn de actiemethoden gewijzigd. Maar het is ver
standig de theoretische controversen niet te overdrijven en eerder de veelvormig
heid te accentueren12. 
De vakbeweging opereert in een krachtenveld dat in de loop van een eeuw sterk 

is veranderd. Zij is verdeeld in zichzelf: er zijn vele bonden en bondjes, er zijn leden 
en leiding, er zijn - ook intern - tegengestelde belangen. Er is een groot aantal 
doelstellingen: arbeidsvoorwaarden in de ruime zin van het woord, zekerheid, in
dividuele belangenbehartiging, solidariteit, emancipatie en (mede)zeggenschap van 
werknemers, verandering van de maatschappijstructuur, groei en aanzien van de 
organisatie zelf. En de methoden variëren: strijd en staking, propaganda en pressie, 
onderhandelen en overleg. 
Het is bijzonder moeilijk de invloed na te gaan van het geheel van dergelijke in

stituties, waarop bovendien door anderen wordt geanticipeerd en gereageerd. Op 

10. A. Flanders, 'Bargaining Theory. The Classical Model Reconsidered', in: B. C. Roberts, ed., 
Industrial Relations. Contemporary Issues (Londen, 1968) 3-33; idem, in: A. Flanders, ed., Collec-
tive Bargaining (Londen: Penguin, 1969). Vergelijk F. J. H. M. van der Ven, 'De c.a.o.-onderhan-
deling als sociologisch proces', Sociaal Maandblad Arbeid, XXIV (1969) v. 
11. Aldus F. J. H. M. van der Ven in zijn afscheidscollege, De crisis in het rechtssysteem der c.a.o. 
(Tilburg, 1972). 
12. Zie behalve de genoemde literatuur bijvoorbeeld ook nog M. W. Reder, Labor in a growing 
Economy (New York, 1957); A. Rees, The Economics ofTrade Unions (Oxford, 1962) en de Pen-
guin-Readings-uitgave W. E. J. MacCarthy, ed., Trade Unions. Selected Readings (Londen, 1972). 
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haar beurt reageert ook de vakbeweging op haar omgeving, zodat uit haar feitelijke 
gedrag niet altijd haar doelstellingen vallen af te leiden. 

IV. DE INVLOED VAN DE VAKBEWEGING IN THEORIE 

Na de bovenstaande aanduiding van de complexe grootheden die in het geding zijn, 
ligt het voor de hand dat de invloed van de vakbeweging op de economische ont
wikkeling moeilijk is te bepalen. Er zijn bovendien verschillende vormen en maten 
van invloed in het geding. 

Een belangrijk stuk van de problematiek der sociale wetenschappen komt rond 
onze vraagstelling naar voren: hoe kan van andere invloeden worden geabstra
heerd, hoe kan bij afwezigheid van experimenteermogelijkheden causaliteit worden 
aangetoond en gemeten, hoe kan de invloed van een integrerend deel van de maat
schappij op een deelaspect van die maatschappij worden afgezonderd? 
In de vele theoretische beschouwingen over de invloed van de vakbeweging zijn 

verschillende analysemethoden gebruikt. De meest verstrekkende methode is ech
ter, voorzover mij bekend, niet toegepast. Deze zou inhouden dat getracht wordt 
op verbaal-interpreterende of modelmatige wijze een beeld te schetsen van de ont
wikkeling zoals die bij afwezigheid van de vakbeweging zou hebben plaats gevon
den, waarna dit beeld met de feitelijke gang van zaken wordt vergeleken. De ver
schillen zijn dan aan de vakbeweging toe te schrijven. 

Deze methode is eigenlijk de enige volledige en vergelijkbaar met wat op andere 
terreinen - ook wel in de moderne geschiedvorsing (spoorwegen in de Verenigde 
Staten) - wordt gedaan, maar zij is met betrekking tot de vakbewegingsinvloed niet 
uit te voeren. Enerzijds is een feitelijke vergelijking uitgesloten: er bestaan geen met 
Nederland vergelijkbare naties zonder vakbeweging. Anderzijds is de constructie 
van een model of een hypothetische schets onmogelijk. De relaties zijn daarvoor te 
ingewikkeld en te veelzijdig, de verschijnselen te interdependent. De vakbeweging 
is een integrerend bestanddeel van de samenleving en zij heeft de huidige maat
schappij mede gevormd. Andere invloedrijke instanties en organisaties hebben ge
reageerd, hun handelwijze is door het bestaan van de vakbeweging gewijzigd. Het 
gaat hier niet om een externe factor die op bepaalde punten effect heeft gehad, 
maar om een onderdeel van het systeem zelf. Men kan de verschillende maatschap
pelijke relaties en instituties niet achteraf bepalen zonder eerst te schatten welke 
invloed de vakbeweging heeft gehad; en om die schatting gaat het nu juist. 

Een alomvattende analyse in deze zin is dan ook uitgesloten. Wat aan mogelijk
heden resteert is enerzijds een globale, interpreterende beschrijving zonder exact
heid (zoals onder in §6 wordt gegeven) en anderzijds een ingrijpende beperking tot 
deelterreinen, korte perioden en concrete situaties. Deze laatste soort analyses 
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komt in de literatuur veel voor, al zijn de problemen daarbij nog groot genoeg. Het 
meest geschreven is er over de arbeidsvoorwaarden: de invloed van de vakbeweging 
op loonshoogte, loonstructuur en loonaandeel in het nationale inkomen. De be
schouwingen hieromtrent vallen in twee soorten uiteen. 
Ten eerste zijn er theoretische analyses rond de loonvorming: de loontheorie. De 

vraagstelling is in dit verband of de vakbeweging de lonen kan beïnvloeden; dat is 
alleen het geval als niet de markt- of de economische factoren (productiviteit; 
winstvoet; marktvorm; meer algemeen vraag en aanbod) geheel bepalend zijn. Het 
antwoord op deze vraag varieert met de aard van de theorie, met de accentuering 
van micro- en macroaspecten en naar gelang dat nominale of reële lonen of loon
aandeel ter discussie staan. Grosso modo kan de conclusie worden getrokken dat 
door de theorie wordt aangegeven dat de vakbeweging - op zijn minst onder be
paalde omstandigheden en zeker voor wat de nominale lonen betreft, doch meestal 
ook met betrekking tot de reële en het loonaandeel - invloed kan uitoefenen13. In 
meer omvattende analyses als van Külp wordt bovendien gewezen op de indirecte 
invloed van de vakbeweging op factoren als productiviteit en marktvorm, welke 
op zichzelf voor de loonshoogte van grotere betekenis zijn dan de georganiseerde 
pressie. De vakbeweging opereert in een veld van krachten; de marges die zij kan 
vullen zijn kleiner naarmate van het nominale microloonniveau wordt overgestapt 
naar het reële macropeil, maar zij kan zelf op indirecte wijze die marges enigszins 
vergroten. 
Ten tweede is empirisch onderzoek verricht, waarbij verschillende methoden zijn 

toegepast. 
Er zijn perioden vergeleken waarin de vakbeweging sterk was met andere waarin 

zij zwakker stond. Problemen zijn hierbij ten eerste dat de omstandigheden ver
schillen, dat de vakbeweging niet de enige veranderlijke variabele is; en ten tweede 
dat de sterkte moeilijk is te meten. Moet men afgaan op - relatieve - ledentallen, 
moet de eventuele verdeeldheid worden meegeteld, de strijdlust, de bekwaamheid 
van bestuurders? Ook kan men regio's vergelijken en bedrijfstakken of onderne
mingen met uiteenlopende organisatiegraad. Hier doen zich soortgelijke problemen 
voor en bovendien komt er nog bij dat regio's en sectoren elkaar over en weer be
ïnvloeden. Als de vakverenigingen in bedrijfstak a iets weten te bereiken, dan spreidt 
zich dat onder invloed van marktfactoren uit naar sector b, ook als de sterkte van 
de organisaties daar gering is. Dit laatste bezwaar kleeft ook aan een vergelijking 
in loonontwikkeling tussen leden en niet-leden van vakverenigingen. 
Al dit soort vergelijkingen is dus weinig doeltreffend. 'None of these comparisons 

13. Zie voor de theorie bijvoorbeeld Külp, Lohnbildung; A. M. Cartter, Theory of Wages and 
Employment (Homewood, 1959); M. Dobb, Wages (Londen, 1946); K. W. Rothschild, The Theory 
of Wages (Oxford, 1954). 
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is rigorous: other things always vary at the same time', aldus Phelps Brown, die 
zelf van dit onderwerp veel studie heeft gemaakt14. 
Niettemin is met name in de Verenigde Staten een groot aantal van dergelijke 

empirische studies verricht. Ten dele roepen deze twijfels op met betrekking tot 
statistische betrouwbaarheid, uitschakeling van andere invloeden en interpretatie 
van uitkomsten. Er zijn echter geleidelijk meer zorgvuldige onderzoeken gedaan, 
waarin zo nauwkeurig mogelijk de vakbeweging als enige verklarende variabele is 
afgezonderd. De conclusies van deze empirische arbeid zijn niet gelijkluidend. 
Soms wordt de looninvloed van de vakbeweging aanzienlijk geacht (nominaal en op 
microniveau), soms daarentegen niet aantoonbaar. Als een soort resumé kan gel
den, dat de meeste studies een gering, doch onmiskenbaar loonsverhogend effect 
aantonen, in orde van grootte van de door Lewis berekende 10-15% of de door 
Boskin gevonden 0-25%15. 
Naarmate dit soort onderzoek verfijnder is, nadert het de vorm van de case study. 

Het heeft dan zoals bij Boskin betrekking op zeer nauw omschreven werknemers
categorieën qua leeftijd, geslacht, ras, opleiding en vestigingsplaats. Of het behelst 
een zorgvuldige vergelijking van bedrijfstakken met aanduiding van alle overige 
bepalende factoren zoals bij Levinson16. Het is de vraag in hoeverre de uitkomsten 
van zulke studies kunnen worden gegeneraliseerd; het voordeel van case-studies 
is immers tegelijk hun nadeel: ze zijn volledig en minutieus, maar met betrekking 
tot de omschreven tijd, plaats en omstandigheden. Hoogstens kan veralgemening 
van de uitkomsten toelaatbaarder worden naarmate meer van dergelijke studies 
tot ongeveer gelijke gevolgtrekkingen komen. 

Daar komt nog iets bij. Het is niet toevallig dat dit soort onderzoek vooral in de 
Verenigde Staten tot stand is gekomen, 'where the coverage of collective bargaining 
has for long been more partial than in other countries of similar industrial develop-
ment'17. Onder de Nederlandse omstandigheden vanaf ongeveer 1900 en zeker 

14. E. H. Phelps Brown in: MacCarthy, ed., Trade Unions. 
15. H. G. Lewis, Unionism and Relative Wages in the United States (Chicago, 1963); M. J. Boskin, 
'Unions and Relative Real Wages', American Economic Review, LXII (1972) 466-472; O. Eckstein, 
Th. A. Wilson, 'Determination of Money Wages in American Industry', Quarterly Journal of 
Economics, LXXVI (1962) 379-414; R. Ozanne, 'Impact of Unions on Wage Levels and Income 
Distribution', ibidem, LXXIII (1959) 177-196; G. Pierson, 'The Effect of Union Strength on the 
U.S. Phillips Curve', American Economic Review, LVIII (1968) 456-467; N. J. Simler,'Unionism 
and Labor's Share in Manufacturing Industries', Review of Economics and Statistics, XLIII (1961) 
369-378; P. E. Sulton, 'Unionism and Wage-Income Ratios 1929-51', ibidem, XXXVI (1954) 67-
73; A. W. Throop, 'The Union-Nonunion Wage Differential and Cost-Push Inflation', American 
Economic Review, LVIII (1968) 79-99; L. Ulman, 'The Union and Wages in Basic Steel: a Com-
ment', ibidem, XLVIII (1958) 408-426; Külp, Lohnbildung; De Galan, Invloed van de vakbeweging; 
A. A. J. Smulders, Pressiegroepen in inflatie in de Verenigde Staten (Leiden, 1963). 
16. H. M. Levinson, Determining Forces in Collective Bargaining (New York, 1966). 
17. Phelps Brown in: MacCarthy, ed., Trade Unions. 
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sedert cao's verbindend werden verklaard (wet van 1937) is soortgelijk onderzoek 
zinloos. Hier, zo goed als in de overige Westeuropese landen, moet anders te werk 
worden gegaan. Men kan bijvoorbeeld zo zorgvuldig mogelijk vergelijkende ana
lyses in de tijd maken, liefst voor meerdere landen, zoals Phelps Brown heeft ge
daan18. Een handicap is daarbij wel, dat van de periode van vóór ca. 1930 betrouw
bare gegevens ontbreken, zodat uiterst minutieuze nasporingen vaak noodzakelijk 
zijn19. 

Hoe dit alles ook zij, men kan uit de gehele beschikbare literatuur enkele voorzich
tige conclusies trekken: 1) de vakbeweging heeft de nominale lonen beïnvloed, 
zowel de zogenaamde regelingslonen als de feitelijk verdiende20; 2) ook de reële 
lonen hebben de invloed van de vakbeweging ondergaan, vooral in perioden van 
economische teruggang, maar de invloed hierop is veel kleiner, zeker macro-
economisch gezien; 3) het loonaandeel in het nationale inkomen is waarschijnlijk 
parallel aan 2 iets verhoogd, maar op lange termijn gezien in geringe mate. Andere 
factoren hebben een veel dominerender rol gespeeld. Historisch gezien is vooral de 
verhoging van de arbeidsproduktiviteit (onder invloed van toegenomen kapitaal
vorming, van verbetering van technologie en onderwijs en van het economische 
beleid) essentieel geweest voor de stijging van reële lonen en arbeidsaandeel21. 
Deze andere factoren zijn indirect wel door de vakbeweging beïnvloed. Dit maakt 
de determinering van deze invloed niet eenvoudiger; deze determinering is trouwens 
ook al moeilijk omdat afwezigheid van loonstijging nog weinig zegt: mogelijk zou 
zonder de vakbeweging ook deze stabilisatie zijn uitgebleven. 

Tot zover het loonpeil. Ik heb dit theoretische probleem wat uitvoeriger besproken, 
omdat het in de literatuur vaak aan de orde is gesteld en illustratiefis voor het inge
wikkelde karakter van de materie. Toch vormt het loonniveau nog een, zij het niet 
eenvoudig meetbare, kwantitatieve grootheid. De andere terreinen waarop de vak
beweging werkzaam is, zijn meestal nog veel moeilijker te analyseren, zeker wanneer 
niet meer de arbeidsvoorwaarden in engere zin in het geding zijn. Er zijn dan ook in 
de literatuur niet veel pogingen aan te treffen tot benadering van de feitelijke in
vloed. Een uitzondering hierop vormt, naast de genoemde studies rond het loon
peil, onderzoek met betrekking tot de loonstructuur. Vrij algemeen is de opvatting 
dat de vakbeweging een nivellerend, gelijkmakend effect heeft op de loonopbouw22.

18. Idem, Pay and Profits (New York, 1968). 
19. Idem, The Growth of British Industrial Relations (Londen, 1959) en A. Rees, Real Wages in 
Manufacturing 1890-1914 (Princeton, 1961). 
20. Hierop wijst vooral Külp, Lohnbildung. 
21. Over deze materie is veel te vinden bij J. Pen, Income Distribution (Londen, 1971); J. H. 
Muller, 'Determinanten der Lohnquote', Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft (1963) 
300 vlg. 
22. Vergelijk hierover De Galan, Invloed van de vakbeweging; Külp, Lohnbildung; Phelps Brown 
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Daardoor brengt de vakbeweging in een monopoloïde marktstructuur belonings
verhoudingen tot stand die de uitkomsten van een situatie van volledige concurren
tie - met mobiliteit van werknemers - weer benaderen. In het verlengde hiervan ligt 
een stabiliserende werking: de over het algemeen opvallende stabiliteit in de loon-
structuur in de Westelijke landen kan ten dele aan de vakbeweging worden toe
geschreven. Beide invloeden roepen de ordeningsfunctie van Flanders in gedachten. 
Afgezien van loonshoogte en loonstructuur, op welke terreinen zoals gezegd ook 

nog veel twijfels bestaan, staat er weinig vast. De invloed van de vakbeweging is 
moeilijk aan te tonen, laat staan te kwantificeren. Deze invloed is aanwezig: vrijwel 
niemand zal beweren dat de maatschappij er zonder vakbeweging net zo zou uit
zien als nu, noch dat de economische ontwikkeling van Nederland dan over 
honderd jaar identiek zou zijn verlopen. De vakbeweging heeft het karakter van de 
samenleving veranderd. Maar de sociale wetenschappen - waaronder de economie -
zijn (nog?) niet in staat een redelijk nauwkeurig inzicht te bieden. 'The little evi-
dence there is on these matters is contradictory and inconclusive', schrijft Myra 
Strober23; en Bowen: 'Thus far, no one has succeeded in discovering a way of 
separating out the independent influence of unionism from the impact of other 
wage-determining factors'24. 
Wie, zoals ik, over de invloed van de vakbeweging iets wil zeggen, moet tastender-

wijs te werk gaan. Daarbij dreigt tweeërlei gevaar, waarvan een aantal theoretici 
op dit terrein het slachtoffer lijkt te zijn geworden. Aan de ene kant kan de invloed 
van de vakbeweging makkelijk worden overschat. Institutioneel neemt deze bewe
ging immers, zeker in een land als Nederland, sedert ongeveer de jaren dertig een 
ijzersterke positie in. Onderhandelingen lopen via de vakbeweging, ze sluit con
tracten af, ze vervult vele adviserende en besturende functies, ze staat in de belang
stelling. Inschakeling is echter niet identiek met invloed. Anderzijds dreigt het ge
vaar van onderschatting. Wie alleen let op bijvoorbeeld de loonshoogte en de paral-
leliteit tussen de ontwikkeling daarvan en die van de arbeidsproduktiviteit, kan ge
makkelijk de indruk krijgen dat de vakbeweging geen invloed heeft en dat de onder
handelingen een soort traditioneel ritueel vormen. Een dergelijke conclusie kan uit 
de feiten echter niet worden getrokken en belangrijker is, dat niet wordt onderkend 
dat de vakbeweging op een zeer breed veld werkzaam is. Voorzichtigheid en nuan
ceringen zijn dus geboden. 

in: MacCarthy, ed., Trade Unions en idem, Pay and Profits; B. Pfister, 'Besitzen die Gewerk-
schaften Monopolmacht?', Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik, CLXX (1958) 136-153. 
23. M.H. Strober in American Economic Review. Papers and Proceedings, LXII (1972) ii, 154-156. 
24. W. G. Bowen, The- Wage-Price Issue. A Theoretical Analysis (Princeton, 1960). 
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V. TEGENKRACHTEN 

De vakbeweging wil iets bereiken; zij heeft doelstellingen en streeft die op verschil
lende manieren na. Daardoor roept ze reacties in het leven, tegenkrachten, zoals zij 
trouwens ook zelf een 'countervailing power' vormt. De belangrijkste reagerende 
kringen zijn werkgevers, overheid en publieke opinie. 

De werkgevers hebben zich vanouds, men kan bijna zeggen 'van nature', tegen de 
vakbeweging verzet. Dit verzet gold aanvankelijk niet alleen de eisen van vakver
enigingen, maar ook hun bestaan zelf. Werknemers werd vaak verboden lid te 
worden of leden werden niet in dienst genomen25. De strijd om de erkenning heeft 
lang geduurd. 

Later is de vakbeweging getolereerd en aanvaard, hetzij noodgedwongen, hetzij 
vanuit het inzicht van de nuttige - ordenende - functie. Toen zijn echter ook de 
werkgeversorganisaties opgericht. Met Bos26 kan men aannemen dat de werk
geversbonden niet louter uit een verzetshouding zijn ontstaan, maar dit verzet 
heeft wel een belangrijke rol gespeeld27. In tegenstelling tot wat aan werknemers-
zijde valt te constateren, zijn aan werkgeverskant naast de bonden ook de afzon
derlijke ondernemingen, de leden dus, een belangrijke rol bij de onderhandelingen 
blijven spelen. Ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden - niet op het terrein van de 
werkgelegenheid - is geleidelijk aan op de verschillende arbeidsmarktsegmenten 
niettemin de situatie van het tweezijdige monopolie of semi-monopolie ontstaan: 
enerzijds de vakbeweging, al of niet verdeeld, anderzijds de werkgeversorganisaties 
of de grote onderneming. 
De sterkte van deze 'countervailing power' is evenmin als die van de vakbeweging 

zelf makkelijk te bepalen en nog minder te kwantificeren. Niet alleen is zij in de 
loop van de eeuw veranderd en niet voor alle sectoren gelijk, een complicerende 
factor is ook dat werkgevers van eigen wapens gebruik maken buiten de arbeids
markt om. Globaal genomen kan worden gezegd, dat in de eerste decennia der 
afgelopen eeuw de tegendruk zich meer rechtstreeks op de arbeidsmarkten afspeel
de; de micro-schaal van deze markten leidde daar ook toe; er kon moeilijker worden 
afgewenteld, de economische omstandigheden waren ongunstiger. Geleidelijk aan, 
en vooral na 1945, is de rechtstreekse tegendruk rond de arbeidsvoorwaarden ver
minderd, al is hij niet verdwenen. Er wordt bij de huidige macro-onderhandelingen 
in de context van de verzorgingsmaatschappij op andere terreinen verzet geboden 
en via de prijzen teruggeslagen. Op de spiralen die hiervan het gevolg zijn kom ik 
nog terug. De traditionele verzethouding van werkgevers is niet verdwenen, maar 

25. Zie hierover bijvoorbeeld Ruppert, Nederlandse vakbeweging en De Jong Edzn, Plaats van 
de arbeid. 
26. W. Bos, Werkgeversorganisatie. Ondernemingsorganisatie (Rotterdam, 1972) iv. 
27. Ibidem en H. Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek (Roermond-Maaseik, 1966) 119 vlg. 
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zij is toch op het terrein van de arbeidsvoorwaarden danig verzwakt. Zelfs kan 
worden geconstateerd dat onder bepaalde omstandigheden (snel stijgende conjunc
tuur, onderhandelingen op macro-schaal, 'wage-leadership') juist de vakbeweging 
een matigende invloed uitoefent op de loonstijging en dat werkgevers, elkaar over-
biedend, de zaak opstuwen28. We hebben die toestand in Nederland na de tweede 
wereldoorlog af en toe gekend. 
De tweede potentiële tegenkracht is de overheid. Ook hiervan is de houding in de 

loop der afgelopen eeuw gewijzigd. Met verwaarlozing van details, uitzonderingen 
en tempoverschillen kan worden opgemerkt dat de aanvankelijke negatieve en ver-
zetshouding geleidelijk heeft plaats gemaakt voor een positieve. Niet alleen is de 
vakbeweging erkend. Ook is haar positie door overheidsmaatregelen versterkt (de 
verbindendverklaring van cao's geeft de drie erkende vakcentrales bijvoorbeeld een 
wettelijke monopoliepositie), zijn een aantal van haar eisen overgenomen waardoor 
de onderhandelingssterkte is vergroot (bijvoorbeeld sociale zekerheid, volledige 
werkgelegenheid) en wordt de vakbeweging adviserend en zelfs mederegerend 
(PBO) ingeschakeld. Toch kan hieraan niet de gevolgtrekking worden ontleend 
dat de overheid geen tegenstand meer biedt. Zij heeft na 1945 ongeveer vijftien jaar 
leiding gegeven aan de loonontwikkeling en verzet zich ook nu nog wel tegen som
mige vakbewegingseisen. 
Over de publieke opinie, die vorm krijgt in de communicatiemedia, kunnen we 

kort zijn. Zij kan niet op dezelfde wijze als werkgevers en overheid worden be
schouwd, omdat ze niet is geïnstitutionaliseerd. Zij is bovendien erg gevarieerd en 
wisselt naar tijd en plaats. Ze wordt gemaakt door de omstandigheden. Ze is grosso 
modo de vakbeweging niet (meer) ongunstig gezind, maar ze kan nauwelijks gene
raliserend worden besproken. Parallel aan de veranderde houding van de overheid 
kan wel worden gezegd dat de opvattingen, ook in de kring van de wetenschappen 
bijvoorbeeld, over vakbeweging, arbeidscontract, conflictregulering en dergelijke 
in de loop van honderd jaar duidelijk zijn veranderd29. 

De 'countervailing powers' zijn dus in de loop van honderd jaar gewijzigd. Van 
afweer is men via aanvaarding gekomen tot erkenning en overleg. Voor een insti
tuut als de vakbeweging is erkenning essentieel30. Uit het feit van erkenning en 
overleg kan echter weinig worden geconcludeerd over relatieve sterkte of zwakte. 
Zo goed als ten aanzien van de vakbeweging moet worden gezegd dat de invloed 
van de andere partijen niet exact valt weer te geven; hij kan hoogstens worden 

28. Vergelijk voor deze matigende invloed A. Rees, The Economics of Trade Unions (Oxford, 
1962) en met betrekking tot ons land De Galan, Invloed van de vakbeweging, iii. 
29. Vergelijk voor de juridische aspecten J. A. M. Cornelissen, Van individualistische naar insti
tutionele vorming van arbeidsvoorwaarden (Deventer, 1959). 
30. Dit is onlangs voor een belangwekkend deelprobleem, de binding van niet-handarbeiders, 
helder aangetoond door G. S. Bain, The Growth of White-Collar Unionism (Oxford, 1970). 
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benaderd. Wel staat vast, dat de aanwezigheid van tegenkrachten, die met wisselen
de sterkte en onder uiteenlopende omstandigheden hebben geopereerd, de vaststel
ling van de vakbewegingsinvloed niet eenvoudiger maakt. De vaak fraaie theorieën 
over het onderhandelingsproces31 duiden wel de krachten en/of factoren aan die 
een rol spelen, maar ze kunnen de uitgeoefende invloed niet traceren, noch de uit
komsten van het onderhandelen voorspellen. 

VI. DE INVLOED VAN DE VAKBEWEGING IN NEDERLAND 

De invloed die de vakbeweging in de loop van een eeuw in Nederland heeft uitge
oefend kan, naar uit het voorgaande blijkt, alleen globaal en tastenderwijs worden 
benaderd. Ik doe een poging, afgaande op de literatuur, op de schaarse gegevens 
die er zijn en op eigen interpretatie. Omdat een breed terrein en een lange periode 
worden bestreken, zie ik af van details. 
In de afgelopen honderd jaar is, zoals vermeld, de vakbeweging zelf veranderd. 

Over de eerste periode, waarin de organisaties klein waren en beperkt qua arbeids
veld en reikwijdte, zijn de gegevens schaars. Ongeveer sedert 1910 bestaat de huidi
ge structuur van drie centrales en een groep van losstaande vakverenigingen. Zoals 
uit onderstaande tabel van ledentallen blijkt, zijn de centrales en de daarbij aange
sloten bonden geleidelijk een overheersende positie gaan innemen; behalve kwanti
tatief geldt dit ook voor de maatschappelijke positie en de invloed die wordt uitge
oefend. Rond de eerste wereldoorlog was sprake van een snelle groei, die na 1920 
is gestagneerd. Na de tweede wereldoorlog is weer een flinke stijging van het leden
tal te constateren, maar na 1955 is dit, in verhouding tot de omvang van de afhanke
lijke beroepsbevolking, ongeveer gestabiliseerd. Van de Nederlandse werknemers is-
nu circa 40% georganiseerd, waarvan 4/5 deel in bij één der drie centrales aangesloten 
bonden. 

LEDENTALLEN VAKVERENIGINGEN X 1000 

jaar 

1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1969 

NVV 

41 
248 
252 
319 
382 
487 
555 

CNV/NKV 

19 
208 
202 
305 
452 
619 
650 

Overige 

126 
228 
171 
174 
163 
248 
319 

Totaal 

185 
684 
625 
798 
997 
1354 
1524 

31. Zie bijvoorbeeld A. Coddington, Theories of the Bargaining Process (Londen, 1968) en J. Pen, 
Theorie der collectieve loononderhandelingen (Leiden, 1950). 
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De belangrijkste terreinen waarop de vakbewegingsinvloed tot uiting kan komen, 
worden nu puntsgewijs aan de orde gesteld. 

A. De hoogte van de lonen 

De hoogte van de lonen is in Nederland waarschijnlijk door de vakbeweging beïn
vloed. In de eerste decennia gebeurde dat incidenteel, op micro-schaal. Vooral waar 
de vakbeweging sterk was - bijvoorbeeld typografen, later diamantbewerkers - en 
waar de betrokken onderneming of bedrijfstak een sterke marktpositie innam, 
kon een verhoging van het loonpeil worden bereikt of- in perioden van neergang -
een loondaling worden tegengegaan. Op macroniveau was in deze periode de in
vloed nauwelijks merkbaar en hij werd ook micro overvleugeld door de andere 
loonbepalende factoren. Over het algemeen wordt echter in de literatuur aangeduid 
dat in 'unionized industries', zeker als deze op de afzetmarkt sterk staan, relatief 
hoge lonen worden gevonden32. 

Later trad in de onderhandelingen een schaalvergroting op. Bedrijfstaksgewijs en 
ook regionaal bleef de differentiatie tot 1940 echter aanzienlijk. De vakbeweging 
kon vooral in sterke, groeiende bedrijfstakken iets bereiken en ook kon zij in tijden 
van recessie daling van het loonniveau beperken. Globaal genomen kan men zeggen 
dat de vakbeweging tempoverschillen realiseerde: verhogingen eerder, verlagingen 
later. De economische factoren zijn doorslaggevend, maar ze moeten worden be
nut en ze laten enige marge toe. 

De schaalvergroting in de loonvorming heeft na 1945 geculmineerd in de nationale 
loonpolitiek. Hierin speelde de vakbeweging wel een formele rol, maar haar in
vloed was gering en eerder matigend dan verhogend33. Dit laatste blijkt ook uit de 
groeiende 'wage-drift' (dat is het verschil tussen regelings- en feitelijk verdiende lo
nen), mede een gevolg van de aanhoudende situatie van volledige werkgelegenheid. 
Sedert 1960 is de invloed van vakverenigingen weer toegenomen, niet alleen nomi
naal, maar mogelijk ook reëel en qua loonaandeel. Toch moet deze invloed niet 
worden overschat. Hij blijft marginaal, omdat produktiviteit, internationale con
currentiepositie, werkgelegenheid en groei de marges bepalen. Wel moet daarbij in 
aanmerking worden genomen dat deze achtergrondfactoren voor een deel door de 
vakbeweging mede worden bepaald, waardoor indirect ook het loonpeil wordt be-
invloed. En ook valt te bedenken dat een deel van de 'ruimte' wordt gebruikt voor 
vermindering van de arbeidstijd en deze wordt in onderhandelingen vastgesteld. 

32. Phelps Brown in: MacCarthy, ed., Trade Unions; vergelijk ook Smulders, Pressiegroepen in 
inflatie. Phelps Brown schrijft in Pay and Profit, 15: 'that only at particular points and there only 
to a minor extend does trade unionism seem to have changed the course of the general level of 
money wages, unless it was to offset downward pressures when those were at their most intense'. 
33. De Galan, Invloed van de vakbeweging, iii. 
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Nog algemener gesteld: over de vorm waarin de verbeteringen der arbeidsvoorwaar
den worden gerealiseerd kan alleen in onderhandelingen worden beslist. Flanders 
ziet dan ook als doel van de vakbeweging 'participation in job regulation'34. 

B. Arbeidsaandeel in het nationale inkomen 

Conclusies over het arbeidsaandeel in het nationale inkomen zijn nog moeilijker 
te trekken dan over het loonpeil. Er bestaan over dit aandeel weinig en weinig be
trouwbare gegevens tot omstreeks 193035. Bovendien wordt in beschouwingen over 
de arbeidsquote niet steeds dezelfde maatstaf gehanteerd; het maakt verschil of het 
aandeel van de produktiefactor arbeid wordt gehanteerd of het aandeel van de 
werknemers of van de lonen; ook wordt wel met verhoudingen tussen gemiddelde 
inkomens gewerkt36. 

In Nederland is het aandeel van lonen en salarissen in het nationale inkomen ver
moedelijk lange tijd na het ontstaan van vakverenigingen vrij stabiel geweest. 
Tussen 1930 en 1946 is dit aandeel gestegen, zo goed als in andere landen, onder 
invloed van crisis en oorlog. Tot omstreeks 1960 is vervolgens weer een stabilisatie 
opgetreden, waarna een opvallende stijging is te constateren. Deze laatste toene
ming (waardoor het aandeel van het beschikbare arbeidsinkomen in het totaal 
redelijk is gestabiliseerd, terwijl het beschikbare overige primaire inkomen relatief 
achterbleef) lijkt iets van doen te hebben met aggressief optreden van de vakbewe
ging bij hernieuwde vrijheid van loonvorming. Dat ook deze conclusie moet wor
den gerelativeerd, blijkt uit soortgelijke - zij het minder pregnante - ontwikkelingen 
in het buitenland, waar geen duidelijke breuk in de institutionele vormgeving op
trad. 

Zoals gezegd is de invloed van de vakbeweging niet te meten en een conclusie dus 
moeilijk te trekken. Waarschijnlijk heeft de vakbeweging wel enige druk uitgeoe
fend, ook in ons land, maar de betekenis daarvan valt toch in het niet vergeleken 
met technisch-economische faktoren37. Daar moet wel aan worden toegevoegd, dat 
er een rechtstreekse en een indirecte invloed is; juist in Nederland lijkt de vakbe
weging op het economische beleid, de investeringen en de besparingen, de techno
logische ontwikkeling en dergelijke enige invloed te hebben gehad en daarmee op 
de loonquote. 

34. Flanders, 'What are Trade Unions for?', in: MacCarthy, ed., Trade Unions. 
35. Vergelijk echter de in noot 19 genoemde zorgvuldige studies. Zie ook E. H. Phelps Brown en 
Sh. V. Hopkins, The Course of Wages in Five Countries 1860-1939 (Oxford, 1950). 
36. Vergelijk hiervoor W. Albeda en C. de Galan, Inkomen: vorming, verdeling, beleid (Gronin
gen, 1970) iv. 
37. Pen, Income Distribution; Müller, 'Lohnquote'. 
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C. Loonstructuur en stabilisatie 

De in de literatuur vrij algemeen genoemde invloed op de loonstructuur en de 
stabilisatie daarin lijkt ook in Nederland realiteit te zijn geweest. Wel past hier 
enige historische nuancering. 
In de eerste decennia van hun bestaan lijkt de invloed van de vakverenigingen op 

de loonopbouw nog onduidelijk. Zowel nivellering als denivellering zullen zijn op
getreden, afhankelijk van de invloedssfeer van incidenteel resultaten boekende 
werknemersorganisaties. Voorwaarde voor de 'equal-pay'-werking is immers dat 
er een vorm van coördinatie bestaat. Deze kan resulteren uit de omvang of de 
onderlinge contacten van vakverenigingen of uit het spreidende effect van arbeids
marktkrachten (onderlinge concurrentie, navolging, schaarsteverhoudingen). Toen 
de organisaties klein en de arbeidsmarkten ondoorzichtig en gescheiden waren, 
konden voorsprongen en achterstanden ontstaan en groeien. 
Later waren de voorwaarden voor egalisatie beter vervuld. De vakbeweging 

centraliseerde, er kwamen cao's met een ruimer bereik, later algemeen verbindend 
verklaard. Nog later trad de periode in van 'full employment', 'wage leaders' en 
loonronden. Dit alles is door de vakbeweging sterk bevorderd. Enige egalisatie 
ontstond tussen bedrijfstakken, scholingsniveaus en regio's en potentiële achter
blijvers werden meegetrokken, dit alles voorzover het gaat om groepen die onder 
cao's vallen. Nog opvallender is de stabiliteit die in de loonstructuur kan worden 
geconstateerd38. 

Zeker moeten de egalisatietendentie en de invloed van de vakbeweging daarop 
niet worden overdreven. Men denke bijvoorbeeld aan het verschil in beloning tussen 
mannen en vrouwen, welk verschil vele decennia heeft bestaan zonder dat de vak
beweging er iets van betekenis aan heeft gedaan, een verschil dat voor gelijke arbeid 
pas recent door. overheidsingrijpen is opgeheven. Ook regionale en scholingsver
schillen leiden een hardnekkig leven. Niettemin lijkt een egaliserend en stabilise
rend effect wel zeker. Dit wijst enerzijds in de richting van de ordenende functie 
van de vakbeweging zoals Flanders meent, al moet worden gezegd dat zijn visie 
meer institutioneel-juridisch van karakter is en niet zo zeer op de economische 
aspecten slaat. Anderzijds duidt het ook op de belangrijke rol die gewoonte, tra
ditie, speelt in grote organisaties als de vakbonden. In de spelregels zowel als in de 
uitkomsten van het loonvormingsproces schuilen traditionele elementen, schuilt 
gewenning. 

Another characteristic of present-day wage-setting is the existence of an apparent 
tendency for wage earners to expect a significant wage increase each year as the 'normal' 
thing. Annual increments seem to have achieved an habitual status, 

38. Vergelijk hiervoor de ruim gedocumenteerde publicatie van de Organization for Economic 
Cooperation and Development, Wages and Labour Mobility (Parijs, 1965). Voor Nederland 1958-
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aldus W. G. Bowen over de Verenigde Staten39. Ook in Nederland kennen we al 
sedert circa tien jaar een 'macht-der-gewoonte-loonkostenstijging' van rond 12% 
per jaar. 
Ook in de secundaire arbeidsvoorwaarden schuilen uiteraard belangrijke stabili

serende elementen, waarop de vakbeweging indirect invloed uitoefent. Dit versterkt 
nog het beeld van tamelijk uniforme jaarlijkse loon- (en prijs-!)stijgingen. Wat het 
loonpeil betreft leidt dit tot starheid naar beneden en tot matiging naar boven in 
geval van zeer gunstige marktomstandigheden. 

D. Sociale zekerheid 

Aan de ontwikkeling van de sociale zekerheid heeft de vakbeweging veel bijgedra
gen. Aanvankeüjk traden de vakbonden zelf op als verzekeringsinstellingen: uit 
eigen kassen werden uitkeringen gedaan in geval van invaliditeit, werkloosheid, 
enz. Al vrij vroeg werd op dit terrein met gemeenten samengewerkt40. De rijks
overheid is zich pas later met de sociale zekerheid gaan bezighouden, zowel in 
directe zin als indirect door aan de sociale verzekeringen de wettelijke basis te ver
schaffen. Daardoor is de uitvoerende taak van de vakbeweging op dit terrein ge
heel verdwenen. Besturende taken in de sociale-verzekeringsorganen zijn ervoor 
in de plaats gekomen. 

In de afgelopen eeuw is de sociale zekerheid in Nederland geleidelijk uitgebreid, 
zowel in de breedte als in de diepte. Vrijwel steeds is door de vakbeweging aanzien
lijke pressie uitgeoefend voordat nieuwe stappen werden gezet. De Nederlandse 
vakbeweging is vanouds sterk gericht geweest op zekerheid en bescherming, niet 
zozeer van de concrete arbeidsplaats (zoals bijvoorbeeld in Groot-Brittannië) als 
wel van werkgelegenheid en inkomen. Veiligheid en rechtspositie waren daarbij 
eveneens in het geding. Nu is zulke pressie niet nauwkeurig te evalueren. Toch kan 
veilig worden aangenomen dat zonder de vakbeweging de verschillende onderdelen 
van het stelsel van sociale zekerheid later zouden zijn gerealiseerd, temeer omdat de 
werkgevers zich meestal verzetten tegen uitbreiding. Het heeft, ondanks de vak
beweging, toch al een eeuw geduurd voordat het gehele zekerheidsgebouw was op
getrokken en nog altijd vertoont dit gebouw hiaten, onder meer op het vlak der 
pensioenen (hoewel het NVV aan het begin van de twintigste eeuw al pleitte voor 
staatspensioen). 
De vakbeweging is één der motoren van de verzorgingsmaatschappij41. De tot-

1968 J. Müller in Economisch Statistische Berichten, LV (december, 1970). Zie ook De Galan, 
Invloed vakbeweging. 
39. Ibidem, 152. 
40. Vergelijk De Jong Edz., Plaats van de arbeid. 
41. Het begin van de 'welfare-state' is niet nauwkeurig in de tijd te situeren. Phelps Brown stelt 
dit begin in de jaren 1906-1914 in zijn eerder genoemde knappe boek The Growth. 
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standkoming van deze 'welfare state' heeft haar van enkele oorspronkelijke taken 
verlost, maar activiteiten op het gebied van studie, pressie en medebestuur doen 
toenemen. 

E. Werkgelegenheid 

Hetzelfde geldt min of meer voor de werkgelegenheid. Op dit terrein is de Neder
landse vakbeweging nooit zelf actief geweest; zij heeft, afgezien van enkele aan haar 
eigen werk gelieerde aparte instellingen, zelf geen bedrijven gesticht. Maar wel is er 
steeds en wordt er nog steeds op volledige werkgelegenheid, op bestrijding en voor
koming van werkloosheid, aangedrongen. Hiervan getuigen onder meer het Socia-
lisatierapport van 1922 en het Plan van de Arbeid van 1936, waaraan door het 
NVV is meegewerkt. Pas na 1945 is het streven naar 'full employment' hoofdonder
deel van de economische politiek geworden, in ons land zo goed als elders. Ook 
zonder vakverenigingen zou ongetwijfeld deze tendentie hebben bestaan, maar 
tempo en intensiteit zijn duidelijk onder druk gezet. 

Deze druk is overigens tweezijdig. De werkgelegenheid wordt immers door loon
stijgingen aangetast. Vooral in een open economie als de Nederlandse is er sprake 
van een - zij het gering - negatief verband tussen loonniveau en werkgelegenheid42. 
Grosso modo kan worden gezegd dat de Nederlandse vakbeweging, voor de keuze 
geplaatst, meestal voor de werkgelegenheid heeft gekozen. In de jaren zestig lijkt 
hierin, onder invloed van de gewenning aan een full-employmentsituatie, enige 
kentering te zijn gekomen. Beter gezegd, de vakbeweging geeft de voorkeur aan 
beide pressies tegelijk: loonstijging tegenover de werkgevers en volledige werkge
legenheid ten opzichte van de overheid. 

Ook in het micro-vlak is druk uitgeoefend. Zoals gezegd is in Nederland, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland en de Verenigde Staten, zelden gestreefd 
naar behoud van concrete, door de ontwikkeling van technische of economische 
omstandigheden overtollige, arbeidsplaatsen. Maar wel is bescherming van de 
werkgelegenheid nagestreefd. Dit streven heeft incidenteel de vorm van acties aan
genomen, zoals onlangs in de AKZO-affaire. Het heeft meer algemeen geleid tot 
een vrij stringent ontslagrecht, op het behoud waarvan door de vakbeweging wordt 
aangedrongen. Individuele leden worden bijgestaan in de bescherming van hun 
rechten. In dit beeld passen ook de ontslagregelingen en de inschakeling van vak
bonden bij afvloeiing op grote schaal. Er wordt via onderhandelingen en anderszins 
steeds op zekerheid aangedrongen43. Ontslag wordt met waarborgen omkleed en is, 

42. Zie De Galan, Invloed vakbeweging, i en de daar genoemde literatuur. 
43. Vergelijk Gedrag bij ontslag (NVV-uitgave, 1966). 
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als uiting van ontevredenheid van werkgever of-nemer, ten dele door andere acties 
vervangen44. 

F. Economische groei 

Gecompliceerd is de relatie tussen vakbeweging en economische groei. Mijns 
inziens mag worden aangenomen dat de vakbeweging de materiële welvaartsver
hoging positief heeft beïnvloed, via de volgende (hier beknopt aangeduide) kanalen. 
1) Bevordering van volledige werkgelegenheid, waardoor verlies aan produktieve 
krachten is beperkt. 
2) Stabilisatie van de conjunctuur via sociale zekerheid en ander overheidsbeleid. 
3) Bevordering van de besparingen door sociale verzekeringen en pensioenpremies. 
4) Invloed op de lonen, zowel in de ordenende en stabiliserende zin (zekerheid) als 
door matiging in de jaren na 1945 en door verhoging van het loonpeil, waardoor 
mechanisatie (diepte-investeringen) kan zijn bevorderd. 
5) Pressie ter verhoging van (overheids-)uitgaven voor onderwijs, medische zorg 
en volkshuisvesting, waardoor de kwaliteit van de arbeid is verbeterd. 

Tegenover deze positieve factoren staan mogelijk negatieve: vermindering van 
overig inkomen en dus van besparingen (consumptiebevordering); produktie-
verlies door stakingen (in Nederland overigens zeer gering); vermindering van de 
prestatieprikkel door nivellering en verzorging. De resultante van al deze op zich
zelf onzekere krachten staat niet vast, maar is waarschijnlijk positief. Daarbij moet 
worden bedacht dat een deel van de groei in vermindering van de werktijd is belegd. 
Juist op dit gebied zijn harde conclusies uitgesloten. De toerekening van econo

mische groei is uiterst ingewikkeld en dat geldt nog sterker voor de toerekening aan 
maatschappelijke instituties. 

G. Overige invloed 

Er blijft na de genoemde punten een restcategorie van overige invloed. Deze is 
uitgebreid, maar moeilijk te omgrenzen en nog minder te evalueren. De vakbewe
ging bemoeit zich met vele zaken, maar hoever reikt zij? 

In de eerste plaats moet hier gewezen worden op de individuele belangenbeharti
ging: steun bij conflicten, in rechtspraak, bij klachten. 

Ten tweede is er het terrein van scholing en vorming, waaraan in Nederland al 
vroeg aandacht is geschonken. De vakbeweging heeft eigen vormingswerk ter hand 
genomen en ook op vormingsmogelijkheden elders aangedrongen. 

Dan is er het brede vlak van het beleid. Vanouds - dat wil zeggen na de aanloop-

44. Zie hierover voor de Verenigde Staten A. M. Ross, 'Do we have a new Industrial Feudalism?', 
American Economic Review, XLVTII (1958) 903-920. 
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periode in de negentiende eeuw - beweegt de Nederlandse vakbeweging zich op 
politiek terrein, op diverse manieren. Er zijn en er worden politieke programma's 
ontworpen, welke tot pressie aanleiding geven. Zo bracht het NVV bijvoorbeeld in 
1923 een regeringsprogram uit, waarin ontwapening, onderwijs, woningbouw en 
het Indonesiëbeleid voorkwamen45 en tegenwoordig publiceren de vakcentrales 
bijna complete verkiezingsprogramma's. Daarnaast zijn er relaties met politieke 
partijen. Deze waren aanvankelijk zeer direct, vooral tussen het NVV en de sociaal
democratische partij, maar ook in de confessionele hoek. Weliswaar zijn de vak
verenigingen, anders dan in Groot-Brittannië, nooit lid geweest van een politieke 
partij, maar zowel in studies en acties als in het persoonlijke vlak waren er nauwe 
banden. Een deel van de kamerzetels van SDAP, RKSP en ARP was vóór 1940 
als het ware voor de vakbeweging 'gereserveerd'46. Sedert 1945 zijn de formele en 
informele banden losser geworden - een wederzijds, doch vooral door de vakbe
weging, die 'de handen vrij wilde hebben', nagestreefde ontwikkeling - ,maar 
verdwenen zijn ze niet. 
Vervolgens is er het medebewind van de vakbeweging; zij 'zit bijna overal in', 

zij is ingegroeid in het maatschappelijk bestel47. Deze tendentie bestaat in Neder
land al lang, maar zij is toch vooral na 1945 manifest geworden. In allerlei advise
rende lichamen, in uitvoerende organen en in medebesturende instituties als de 
Sociaal Economische Raad doet de vakbeweging mee. Zo ergens, dan is in Neder
land sprake van wat Barbash noemt 'economic policy unionism'48, gevoed door 
de centralisatie in de vakbeweging, de sterke positie van de leiding (die ongeveer 
door coöptatie wordt gevormd), de economische omstandigheden van na 1945 en 
de institutionele en wetenschappelijke vormgeving van het Nederlandse bestel. De 
vakbeweging duikt op talloze plaatsen op in wat Windmuller noemt de 'exception-
ally complex decision-making machinery which Dutch society has devised'49. 

Hierdoor reikt de vakbeweging ver, maar haar invloed wordt er nagenoeg onbe
paalbaar door. Zij 'claimt' een belangrijk deel van het bereikte, mede terwille van 
ledenbinding, maar dit bereikte komt in gecompliceerd overleg tot stand. Beslissin
gen zijn ketens en de vakbeweging - beter gezegd de mensen die namens de vak
beweging in allerlei kringen meespreken - is een schakel. Zij vormt mede het beleid, 
vanuit de overtuiging dat in dit beleid voor de positie der werknemers belangrijke 
beslissingen worden genomen. Dit wil nog niet zeggen dat alle relevante beleids-

45. De Jong Edzn, Plaats van de arbeid. 
46. Ph. van Praag, 'Politieke invloed der vakbeweging', Sociaal Maandblad Arbeid, XIV (1959) xi. 
47. Vergelijk hierover naast de in noot 2 genoemde literatuur vooral W. Albeda, De rol van de 
vakbeweging in de moderne maatschappij (Amsterdam, 1957) en idem, Vakbeweging en maatschappij 
(Kampen, s.a.) tevens J. G. Lulofs, 'Industriële verhoudingen in de welvaartsstaat', Vakbeweging 
in beweging (Meppel, 1964). 
48. Barbash, Trade Unions, 161. 
49. Windmuller, Arbeidsverhoudingen, voorwoord bij de Amerikaanse editie. 
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maatregelen op harmonische wijze tot stand komen, dat er geen conflicten zijn, 
maar wel dat deze conflicten grotendeels binnenskamers worden uitgevochten en 
dan in geschrifte worden 'begeleid'. In andere woorden: de vakbeweging is 'er
kend', zij is ingeschakeld. De groepsgewijze emancipatie van de werknemers is 
daardoor ver gevorderd. 

Politiek gesproken kan in ons land niemand 'om de vakbeweging heen'. En wel in 
tweeërlei opzicht niet. Ten eerste is de vakbeweging institutioneel een machts
factor van betekenis geworden. Het sociaal-economische beleid in Nederland 
wordt steeds meer tripartite gevormd, een ontwikkeling die niet alleen heeft geleid 
tot uitgebreid overleg, maar ook tot bijvoorbeeld het spreken over een 'sociaal con
tract' waarin de groei van de ruimte wordt verdeeld. Als de hiervoor benodigde 
onderhandelingen zich ook tot het overheidsbudget en de verdeling daarvan over 
aanwendingsmogelijkheden uitstrekken, gaat de vakbewegingsinvloed wel erg ver 
en wordt de betekenis van het parlement (verder?) uitgehold. In feite vormt deze 
ontwikkeling echter - mede - een weerspiegeling van de bestaande machtsverhou
dingen. En dat is het tweede punt: door haar invloed op de arbeidsvoorwaarden in 
de ruime zin en door haar al gebruikelijke inschakeling kan de vakbeweging ook nu 
al het economische gebeuren - en ook bijvoorbeeld de reële betekenis van het no
minale overheidsbudget - mede bepalen. De actuele vraag is niet zozeer: wel of 
geen inmenging van de vakbeweging, maar: hoe institutionaliseren en coördineren 
we de beslissingen? Men kan ten aanzien van het sociale contract het accent leggen 
op het zichtbaar worden van de invloed van buitenparlementaire groepen, men kan 
evenzeer benadrukken dat de overheid er een zekere greep op de ontwikkeling door 
verkrijgt, een greep die zij moeilijk meer via dwang kan realiseren. 

Intussen is met de vakbeweging ook de werknemer geëmancipeerd, maar niet op 
dezelfde manier. De werknemer staat vooral materieel sterker dan vroeger, zijn 
welvaart en zekerheid zijn toegenomen. De zeggenschap van de werknemers is 
minder geëvolueerd en op dit terrein is pas vrij recent sprake van een duidelijk 
streven bij de vakbeweging. De ontwikkelingen op het vlak van de (mede-)zeggen-
schap zijn door de vakbeweging beïnvloed, maar ook hier zijn andere (belangrijker? 
factoren in het geding, zoals maatschappelijke waarden en normen, toegenomen 
onderwijs, krappe arbeidsmarkt en nieuwe wetenschappelijke inzichten op het 
gebied van arbeidsmotivatie. 

H. Economische orde 

Het voorgaande wijst al in de richting van de economische orde, de inrichting 
van het economisch proces, de verdeling van beslissingsmacht. Er heeft zich in de 
vakbeweging te dezen aanzien een ontwikkeling voorgedaan die wat overdreven 
getypeerd zou kunnen worden als 'van revolutie met de mond tot evolutie met de 
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daad'. In het begin waren de vakverenigingen, hoewel in de praktijk als concreet 
machtsinstrument werkzaam, veelal geladen met een ideologisch elan. In Neder
land gold dit met name voor de voorlopers van en de eerste deelnemers in het 
NVV en voor een aantal niet-aangesloten, veelal syndicalistische, bonden. Zij had
den nieuwe maatschappijbeelden voor ogen - zij het vaag omlijnd - en beleden de 
omverwerping van de bestaande structuur. Geleidelijk is deze tendentie naar de 
achtergrond gedrongen; zij was in de confessionele centrales ook nauwelijks aan
wezig. Mede daardoor kon de vakbeweging integreren in het maatschappelijk 
bestel. De Amerikaan Barbash releveert 

the decline of ideology most notably within the socialist-oriented NVV which proved 
the way intellectually for trade union collaboration within the trade union movement 
and with the employers and other non-working class elements 

als een belangrijk element in het na-oorlogse proces50. 
Revolutionaire wijzigingen hebben zich in de economische orde niet voorgedaan. 

Veranderd is deze orde echter wel; de invloed van de overheid is sterk toegenomen 
- ook qua aandeel van het overheidsbudget in het nationale inkomen -, er is een 
verzorgingsmaatschappij ontstaan, de zeggenschap van kapitaalbezitters is af- en 
die van managers en organisatie-bestuurders toegenomen, de inspraak van werk
nemers is groepsgewijs op nationaal niveau gerealiseerd en binnen de bedrijven tot 
een begin van ontplooiing gekomen. De vakbeweging heeft in deze gehele ontwikke
ling geparticipeerd, zonder dat haar invloed kan worden afgezonderd van andere 
factoren en groepen. Juist nu de 'welfare state' een optimum bereikt, de materiële 
welvaartsgroei in procenten per jaar kan worden gemeten en de vakbeweging een 
centraal element in de maatschappij is geworden, zijn tekenen van onvrede merk
baar en komen revolutionaire ideeën opnieuw naar voren. Snelle maatschappelijke 
veranderingen, gepaard gaande met soms pijnlijke herstructureringen; de ongelijke 
machtsverdeling; de relatief maar weinig verkleinde en absoluut toegenomen in
komensverschillen; gebreken in collectieve voorzieningen; externe effecten van het 
particuliere produktieproces, zoals begeleidende milieucrisisverschijnselen; het 
met de technisch-economische mogelijkheden stijgende aspiratieniveau; de schrij
nende internationale welvaartsverschillen; dit alles leidt ertoe dat opnieuw 'het 
systeem' ter discussie wordt gesteld. De vakbeweging, integrerend onderdeel van 
de bestaande maatschappijstructuur51, wil en kan de revolutionaire ideologie moei
lijk hervinden. Ze heeft, naar ook blijkt uit uitspraken van bestuurders, liever enkele 
bekende vogels in de hand dan vele onduidelijke in de lucht.

50. Ibidem, 79. 
51. Op andere wijze dan in de genoemde literatuur wordt deze positie van de vakbeweging be
licht door A. Gorz, Het moeilijke socialisme (Amsterdam, 1968) i. 
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I. Resultante van de invloed 

Tenslotte moet nog op een soort resultante van de invloed van vakverenigingen 
worden gewezen, die samenhangt met ontwikkelingen in de samenleving als geheel. 
De bedrijven zijn groter geworden en tevens kapitaalintensiever en ze opereren 

in monopoloïde markten. Bovendien wordt er grotendeels per bedrijfstak onder
handeld, waarbij - mede door gegroeide communikatie -, 'wage leaders' optreden. 
Daardoor is de weerstand tegen loonstijgingen verminderd. Er kan makkelijker in 
de prijzen worden afgewenteld en stakingen zijn kostbaar. 
De overheid legt via sociale zekerheid, minimumloon en volledige werkgelegen

heid vloeren in de markt en zij schept een voor de vakbeweging gunstig klimaat. De 
vakbeweging werkt zelf aan dit soort omstandigheden mee. Maar ze moet zich, 
terwille van haar bestaansrecht tegenover de leden, blijven waarmaken. De leden 
hebben niet voldoende aan het meebesturen door hun leiders op wier keuzen ze 
nauwelijks invloed hebben. Ze waarderen wellicht de ordenende werking van de 
vakbeweging, maar raken daardoor weinig geïnspireerd. Het lidmaatschap moet 
betekenis hebben. Ook al leidt het meebesturen tot uiterst drukke werkzaamheden 
van het vakbewegingskader, het is weinig motiverend voor vrijwillig lidmaatschap. 
Dit bij elkaar leidt tot hoge eisen, tot overvragen, tot hoge nominale loonstijgingen 

gepaard aan toenemende druk van de collectieve sector, kortom tot inflatie. De 
onder invloed van verbindend verklaring van cao's in een monopoliepositie ver
kerende vakverenigingen kunnen een 'inflationary push' uitoefenen. Er zijn over 
dit vraagstuk boekenkasten vol geschreven, waarbij opnieuw de evaluatie bijzonder 
moeilijk blijkt te zijn. De meningen lopen uiteen, van afwezigheid van inflationaire 
druk van de vakbeweging tot aan het uitsluitend haar als schuldige aanwijzen. Bei
de uitersten zijn weinig realistisch. Ongetwijfeld is er een aantal oorzaken van het 
internationale verschijnsel van de inflatie aan te wijzen, doch het bestaan van om
vangrijke vakverenigingen behoort daar zeker bij52. Het zou trouwens vreemd zijn 
als de vakbeweging, die een zo integrerend deel van de maatschappij vormt en 
waarvoor de omstandigheden zo gunstig zijn, op de universele inflatie geen invloed 
zou uitoefenen. Inflatie vormt een vast bestanddeel van onze verzorgingsmaat
schappij, die door Meade ongeveer is getypeerd als de 'trade union state'53. Niet 
vergeten moet daarbij worden de in het voorgaande herhaaldelijk genoemde in
directe invloed die door de vakbeweging wordt uitgeoefend. 

52. De Galan, Invloed vakbeweging, ii; Smulders, Pressiegroepen; Bowen, Wage-Price Issue; 
N. J. M. Hardebol, Enige vormen van inflatie (Rotterdam, 1970). In al deze studies is veel literatuur 
vermeld. 
53. E. Meade, Efficiency, Equality and the Ownership of Property (Londen, 1964). 
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VII. NASCHRIFT 

Aan het slot van dit betoog moge worden herhaald dat de invloed van een complexe 
institutie als de vakbeweging op zoiets veelzijdigs als de economische ontwikkeling 
niet nauwkeurig kan worden geëvalueerd. Het bovenstaande moet worden gezien 
als een tastende benadering. De sociale wetenschappen zullen waarschijnlijk nooit 
zover komen dat ze op dit soort vraagstellingen een bevredigend antwoord kun
nen geven. 
Door eenzijdig de invloed van de vakbeweging te behandelen dreigt het gevaar van 

overaccentuering, een gevaar dat toch al aanwezig is omdat de vakbeweging in
stitutioneel zo hecht is verankerd in onze samenleving en aan de weg timmert. Deze 
invloed moet niet worden overschat. Technische en economische ontwikkelingen 
zijn in hoge mate bepalend geweest voor groei, inkomensstijging, loonaandeel. In 
ander opzicht hebben uiteenlopende fenomenen als maatschappelijke normen, 
communicatiemedia, het buitenland en dergelijke grote betekenis gehad. De vak
beweging bepaalt en vult marges. 
Deze marges kunnen overigens belangrijk genoeg zijn, niet alleen materieel, maar 

ook voor 'het aanzien van de maatschappij'. De voornaamste invloeden van de 
vakbeweging in de afgelopen eeuw lijken die op het nominale loonpeil, de loon-
structuur, de sociale zekerheid en het sociaal-economisch beleid, naast elementen 
als individuele belangenbehartiging en scholing en vorming. Meer recent komt hier 
de medezeggenschap bij. 
Intussen is de vakbeweging met de samenleving meegeëvolueerd. Zij is sterk ge

groeid, gecentraliseerd en opgenomen in het maatschappelijk geheel. Haar metho
den zijn veranderd; zij bereikt haar doeleinden vooral via onderhandelen, overleg, 
medebesturen en ze oefent - politieke - pressie uit. Enerzijds zijn in de verzorgings
maatschappij een aantal primaire taken van de vakbeweging door andere instituten 
- vooral de overheid - overgenomen, anderzijds strekt het werkterrein van de vak
beweging zich uit over een veel breder veld dan vroeger. Dit laatste is rationeel in 
zoverre dat de positie en de ontplooiing van de werknemers uiteraard door veel 
meer wordt beïnvloed dan door de arbeidsvoorwaarden. 
Zo hebben vakbeweging en 'welfare state' elkaar wederzijds gevormd. Er is eerder 

sprake van interdependentie dan van causaliteit. 
Het is de vraag of in de toekomst, waar de internationale herverdeling en de af

bouw van de economische groei tot geheel andere maatschappelijke omstandig
heden zullen - moeten - leiden, de positie van de vakbeweging dezelfde kan blijven. 
In een periode van opgang en groei konden eisen worden gesteld, winsten geboekt, 
overwinningen behaald. Het vrijwillige lidmaatschap leverde, zij het veelal indirect 
en ten dele voor anderen waarmee men solidair was, iets op. Zeker kan de functie 
van een werknemersorganisatie in een periode van economische teruggang met 
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toenemende centralisatie van economische beslissingen aan de top en democrati
sering aan de basis, verdergaande nivellering en accentuering van menselijke ont
plooiing essentieel zijn. Maar de vraag is, of de leden dit ook zo zullen ervaren. 
Verdeling van groei is dankbaarder dan opereren in een stabiele of qua materiële 
welvaart achteruitgaande samenleving. Juist de geïntegreerde Nederlandse vak
beweging lijkt echter op grond van de ontwikkeling in het verleden tot veel in staat. 
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De Vrijzinnig-Democratische Bond als factor 
in de Nederlandse politiek (1917-1933) 

O. VRIES 

Als er ooit een passend devies voor de Vrijzinnig-Democratische Bond is gevonden, 
dan is het wel: 'tegen de revolutie de sociale hervorming!' Mr. H. P. Marchant, 
lid van de Tweede Kamer voor de VDB, is de geestelijke vader van deze nooit 
ingeburgerde, maar niettemin bijzonder karakteristieke'woorden1. Karakteristiek, 
omdat ze zo treffend de plaats in het politieke spectrum weergeven van deze be
trekkelijk kleine partij die, vanaf haar oprichting in 1901 tot haar opgaan in de 
Partij van de Arbeid in 1946, een niet te onderschatten factor in de Nederlandse 
politiek is geweest. 
In het navolgende wil ik de politieke werkzaamheid van de VDB in de periode 

1917-1933 aan een nadere beschouwing onderwerpen. In het optreden van de 
vrijzinnig-democraten vormen deze jaren een op zich zelf staande periode, die ik 
zou willen omschrijven als de tijd van 'ijveren voor 'democratische' regerings
vorming'. Kenmerkend voor deze jaren is dat de VDB niet opnieuw een concen
tratie met de vrijzinnige zusterpartijen (vrij- en Unieliberalen) wilde aangaan, maar 
het streven richtte op de doorbreking van de antithese tussen rechtse en linkse 
(confessionele en 'paganistische') partijen, teneinde te komen tot regeringsvorming 
door 'democraten van verschillenden huize', dat wil zeggen, uit het vrijzinnige, 
socialistische en christelijke kamp. Deze al bij de oprichting van de VDB beoogde 
politiek2 was als gevolg van een tijdelijke verscherping der antithese gedurende een 
aantal jaren minder opportuun geacht. In 1933 liet de VDB dit 'democratisch' 
genoemde samenwerkingsideaal opnieuw los door deel te nemen aan een regering 
met de twee grote protestantse partijen en de liberalen, die toch tot de behoudende 
('niet-democratische') groep waren gerekend, en de katholieken. 
De VDB ondernam in de onderhavige periode een systematische, zij het mislukte, 

poging om Nederland aan een meer moderne antithese te helpen, een antithese 
tussen vooruitstrevenden en behoudenden. De mislukking van deze poging vormt 
niet alleen een bewijs van de taaiheid der oude antithese, maar ook een bevestiging 
van Duvergers stelling dat in de politiek een dualistisch alliantiestelsel (verdeling 
in twee blokken) slechts zeer zelden door een ander dualistisch stelsel wordt ver
vangen. Volgens Duverger is er eerder sprake van alliantie-omwentelingen in 

1. H. P. Marchant, De Vrijzinnig-Democratische Partij (Baarn, 1909) 30. 
2. Vrijzinnig-Democratische Bond. Gedenkboek 17 Maart 1901-1926 ('s-Gravenhage, 1926) 48. 
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landen met een driedeling, doordat de middenpartij zich van de ene zijde naar de 
andere verplaatst3. In 1933 gedroeg de VDB zich als zo'n middenpartij. Waarom 
het streven naar 'democratische' regeringsvorming toen nog steeds niet met succes 
bekroond was en door de VDB zelfs opgegeven werd, is de kernvraag van dit ar
tikel. 
Aan de behandeling hiervan gaat een beschouwing over de beginselen die de VDB 

inspireerden, vooraf. Aandacht hiervoor lijkt mij wel op zijn plaats, ofschoon ook 
voor de VDB gold dat zijn optreden niet alleen hierdoor bepaald werd, maar de 
resultante was van de wisselwerking tussen het beginsel aan de ene en de werkelijk
heid van het ogenblik aan de andere kant. Daarmee kon men overigens niets van 
het beginsel prijsgegeven achten, als men er tenminste van uitging dat dit juist het 
blijk geven van een 'gezond werkelijkheidsbesef' vorderde4. 

IDENTITEIT EN BEGINSELEN 

De VDB is ontstaan uit een afsplitsing en de vraag dringt zich op, in hoeverre 
verschil in beginselen de breuk met de liberale 'moederpartij' veroorzaakte. Deze 
moederpartij, de Liberale Unie (opgericht 1885), bleek in 1901 nog niet bereid tot 
het urgentverklaren van een grondwetsherziening die de invoering van het alge
meen kiesrecht mogelijk zou maken, wat voor een aantal kiesverenigingen de aan
leiding vormde om zich af te scheiden. Samen met de al eerder ontstane Radicale 
Bond richtten deze de Vrijzinnig-Democratische Bond op, die de invoering van het 
algemeen kiesrecht tot zijn voornaamste programmapunt maakte5. 
Het bleek voor de VDB nog niet zo gemakkelijk zich een eigen identiteit te ver

werven naast de Liberale Unie, omdat de laatste ook steeds meer de vooruit
strevende kant opging. De Unie wenste de afscheiding dan ook als tijdelijk te be
schouwen6, terwijl eveneens enige vrijzinnig-democraten (zoals C. Th. van Deven
ter) in die richting gedacht schijnen te hebben7. 
Pas in 1921, toen de Unie voor het overgrote deel opging in de betrekkelijk behou

dende Vrijheidsbond, begon het identiteitsverschil zich duidelijk af te tekenen. Bij 
die gelegenheid stond Marchant nog eens stil bij de afscheiding van 1901, waarvan 
hij als diepere oorzaak het verschil van opvatting over het liberale vrijheidsbeginsel 
aanwees. In naam van dit beginsel, aldus Marchant, voelden de liberalen zich af-

3. M. Duverger, Les partis politiques (2e dr.; Parijs, 1954) 374. 
4. Zoals P. J. Oud doet in De vrijzinnig-democratie in verleden, heden en toekomst. Redevoering, 
gehouden te 's-Gravenhage op 28 October 1935 (2e dr.; Haarlem, 1937) 2. 
5. H. Snijders, 'Herinneringen aan 1901', Gedenkboek, 17-26. 
6. Zie D. Hans, Naar de eenheid. Een pleidooi voor fusie tusschen Liberale Unie en Vrijzinnig-
Democratischen Bond ('s-Gravenhage, 1915). 
7. A. Roodhuyzen, De vrijzinnige debâcle (Baarn, 1919) 35. 
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kerig van wettelijke bepalingen die belemmerend zouden ingrijpen in de vrije aan
wending van economische macht, terwijl de vrijzinnig-democraten door dat in
grijpen ruimte wilden geven aan de vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid van 
allen die de steun van economische macht moesten missen. Door de ene partij 
werd dus als inbreuk op de vrijheid beschouwd wat voor de andere partij juist de 
voorwaarde was voor de vrijheid van allen8. 

Marchant zag zeer zeker een fundamenteel beginselverschil tussen vrijzinnig
democraten en liberalen. Niettemin kon na de politieke ommezwaai van de VDB 
in 1933 de mogelijkheid van fusie tussen VDB en Vrijheidsbond geponeerd wor
den9. Het uiteindelijke opgaan van de VDB in de Partij van de Arbeid wijst evenwel 
uit dat de vrijzinnig-democratie niet slechts een schakering van de brede liberale 
stroming gebleven is. Toch is het tekenend voor de middenpositie van de VDB 
tussen liberalen en socialisten dat sommige vrijzinnig-democraten (zoals mr. P. J. 
Oud) tenslotte weer bij een zich liberaal noemende partij (i.c. de VVD) terecht 
kwamen. 

De vrijzinnig-democraten zijn zich er geleidelijk van bewust geworden dat zij een 
eigen stroming vertegenwoordigden, naast en niet als onderdeel van het liberalisme. 
Bij tijd en wijle werd deze richting aangeduid met de term radicalisme, hoewel de 
naam Vrijzinnig-Democratische Bond in 1901 bewust verkozen was boven Radicale 
Partij10, en wel om uit te laten komen dat de vrijzinnig-democraten zich beschouw
den als een der drie takken van de democratie in Nederland (naast de christelijke 
en de socialistische)11. De liberale oorsprong werd evenwel nimmer ontkend. 

In 1924 nam de VDB deel aan de oprichting van de 'Entente des partis radicaux 
et démocratiques similaires'. Vermelding verdient in dit verband dat het anti
klerikalisme van de geestverwante Franse radicalen de vrijzinnig-democraten in het 
algemeen niet sympathiek was12. Bij de laatsten had het vroeger overheersende 
agnosticisme steeds meer plaats gemaakt voor een christelijke levensovertuiging13. 
Vooral prof. M. Kohnstamm was een uitgesproken vertegenwoordiger van dit 
nieuwe type vrijzinnig-democraat. 

Mr. Y. W. Kranenburg onderscheidde in 1935 drie grondbeginselen van het radi-

8. De Vrijzinnig-Democraat, 19 februari 1921. 
9. Zie S. S. Smeding, Vrijheidsbonders en Vrijzinnig-Democraten. Fusie? Federatie? Of ... 
verdwijning? (Zutphen, 1935). In 1937 pleitte D. Hans voor fusie. Zie H. J. L. Vonhoff, Bewegend 
verleden. Een biografische visie op prof. mr. P. J. Oud (Alphen aan den Rijn, 1969) 76. 
10. De laatste naam was voorgesteld door de uit de Radicale Bond afkomstige Ch. Kouveld. 
Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Archief mr. H. P. Marchant, nr. 342, stuk 10, 1. 
11. P. J. Oud, Politieke vernieuwing (Rotterdam, 1946) 19. 
12. H. P. Marchant, Regeering en volk. Redevoering in de Partijvergadering van den Vrijzinnig-
Democratischen Bond van 1 November 1924 ('s-Gravenhage, 1924) 13. 
13. Idem, Tot verweer (Leiden, 1935) 8-9. 
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calisme14. Ten eerste: de mens leeft niet zonder doel buiten zich zelve, niet voor 
zichzelf alleen op aarde; ten tweede, aanvaarding van de principiële gelijkberech
tigdheid van alle mensen; ten derde: de vrijheid van persoonlijke ontwikkeling, 
zich vooral belichamend in vrijheid van meningsuiting en gelijkmaking van ont-
wikkelingsvoorwaarden. Door prof. R. Kranenburg werd de nadruk gelegd op het 
gelijkmaken van de sociale ontwikkelingsvoorwaarden, het zoveel mogelijk weg
nemen van de maatschappelijke voorwaarden voor ongelijkheid15. 'De prikkel van 
het eigenbelang als drijfkracht voor de voortbrenging' kon daarbij volgens Marchant 
niet gemist worden16. Immers, het streven moest niet gericht zijn op gelijkheid van 
bezit, maar op gelijkheid van maatschappelijke ontwikkelingsvoorwaarden17. 
De beginselen van de VDB zijn voor een niet onbelangrijk deel ontleend aan de 

ideeën der kathedersocialisten18. Met die naam werd een groep Duitse en Oosten
rijkse economisten aangeduid (sinds 1872 verenigd in de 'Verein für Sozialpolitik'), 
die de afkeer van het Manchester-liberalisme met elkaar gemeen hadden en die 
tegenover het laissez-faire-beginsel de eis van sociale hervorming stelden, hoewel 
zij er niet in slaagden het over de uitwerking van dit laatste punt met elkaar eens te 
worden19. 
Het reeds aangehaalde devies van Marchant kan aangemerkt worden als een 

kathedersocialistische leus. De invloed van de gedachten der kathedersocialisten 
komt ook duidelijk naar voren in het tweede lid van de beginselverklaring van de 
VDB, zoals die in 1901 geformuleerd werd: 

De Vrijzinnig-Democratische Bond spreekt als beginsel uit, dat door een krachtige 
sociale wetgeving moet worden aangestuurd op het wegnemen van de maatschappelijke 
oorzaken, welke tusschen de leden van het volk ongelijkheid scheppen of versterken 
ten aanzien van hun ontwikkelingsvoorwaarden. Hij is van oordeel, dat, ter verkrijging 
van maatschappelijken vooruitgang, tempering, niet verscherping van den klassen
strijd noodzakelijk is. Eenerzijds keurt hij af het streven naar afschaffing van het 
persoonlijk eigendomsrecht op de productiemiddelen; anderzijds verwerpt hij de 
meening, dat de Staat in het economisch leven zijner burgers slechts noodgedrongen, 
schoorvoetend, behoort in te grijpen20. 

De formulering van deze laatste zinsnede was erop gericht, de positie van de vrij-

14. Y. W. Kranenburg, 'De grondbeginselen van het radicalisme', De Opbouw, XIX (1936-37) 
1-11. 
15. R. Kranenburg, 'De staatkundige beginselen van het radicalisme', Principiëele Staatkunde 
(2 dln; Rotterdam, 1927-1929) II, 31. 
16. De Sociaal-democraten en wij (s.1. en s.a.; anoniem uitgegeven, maar door Marchant ge
schreven brochure uit 1918) 16. 
17. Marchant, De Vrijzinnig-Democratische Partij, 9. 
18. Gedenkboek, 47-48. 
19. G. Wittrock, Die Kathedersozialisten bis zur Eisenacher Versammlung 1872 (Berlijn, 1939) 
217. 
20. Parlement en Kiezer, 1911-12, 88. 
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zinnig-democraten ten opzichte van de socialisten aan de ene en de liberalen aan de 
andere kant af te bakenen. In 1919 wees Marchant erop dat de uitdrukking 'tem
pering van den klassenstrijd' ongelukkig gekozen was. Immers, deze formulering 
hield tegelijk een ontkenning der juistheid van het leerstuk van de klassenstrijd en 
een erkenning van de feitelijke belangentegenstelling tussen kapitaal en arbeid in21. 
Bij de herziening van de beginselverklaring in 1920 werd de 'tempering van den 
klassenstrijd' - deze formulering was afkomstig van prof. M. W. F. Treub22 -
geschrapt23. 
In zijn rede op het VDB-congres van 1922 bracht Marchant als bezwaar tegen de 

kathedersocialisten naar voren dat zij teveel naar een systeem zochten om verbete
ringen in de maatschappij aan te brengen. 'Men heeft, het eene systeem [het 
marxisme] verwerpende, een ander systeem als de oplossing ervoor in de plaats 
willen stellen'. Aldus verloren zij meer en meer 'het verband met den voortlevenden 
en voortgroeienden, geen oogenblik stilstaanden volksgeest'24. Hetzelfde bezwaar 
bracht Marchant in tegen de sociaal-democraten. In 1924 stelde hij de vrijzinnig-
democratische overtuiging op de volgende wijze tegenover de sociaal-democrati
sche: de vrijzinnig-democratie is de democratie die elke experimentatie verwerpt, 
gericht op het vervormen van de maatschappij naar een vooraf opgesteld systeem25. 
Het 'systeem-loze model', dat Marchant voor ogen stond tegenover het sociaal
democratische 'systeem-model', werd door hem in een rede uit 1929 als volgt om
schreven26. Er moet gestreefd worden naar geleidelijke ontwikkeling van het staats
ieven (niet met revolutionaire schokken vooruit en vervolgens onvermijdelijke 
reacties). De democratische staatsman moet daartoe de geestelijke ontwikkeling 
van het volksleven waarnemen, bestuderen, en de rechtsvorming, de wetgeving en 
het bestuur daarnaar richten. Wel moet hij trachten die ontwikkeling te leiden, maar 
de loop die zij neemt, is een vast gegeven, waarnaar hij moet werken, al zou hij die 
ook liever anders gezien hebben. De volksgeest is niet de waan van de dag, maar 
de overtuiging van wat recht is, gevormd onder invloed van nadenken, ervaring, 
godsdienst, ontwikkeling en beschaving. De volksgeest komt tot uiting door de 
vertolking van wat leeft in de natie, door de besten van haar leden. Elders schreef 
Marchant het niet hebben van een stelsel niet te beschouwen als een armoede, maar 
als 'een rijkdom, als de weelde van de volle vrijheid van beweging'27. 

21. De Opbouw, II (1919-20) 21-22. 
22. Handelingen van de Tweede Kamer, 1920-21, 585 (rede van Marchant, waarin hiervan gewag 
gemaakt wordt). 
23. Parlement en Kiezer, 1921-22, 127. 
24. H. P. Marchant, Wat onze partij kan worden. Rede uitgesproken op de Alg. Verg. van 11 en 
12 November 1922 te Utrecht (s.1. en s.a.) 3. 
25. Idem, Regeering en volk, 3. 
26. Archief Marchant, nr. 378, stuk 3-4. 
27. De Opbouw, IV (1921-22) 800. 
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