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Voor Virginie Coeman 

Denkend aan Willem Defoort {r967-I992) & Guy Vanschoenbeek (r953-I996) 

Wer heute [r9o8] den Sozialismus in Europa lebendig sehen wil/, 

wen es vor allem interessiert zu erfohren, wie aller Warscheinlichkeit nach die 

soziale Bewegung in den modernen Ländern mit alter Kultur sich in der Zukunft 

gestalten wird, dem rate ich nach Brüssel oder nach Gent zu gehen und sich dort 

in der Maison du Peuple oder dem Vooruit von einem der liebenswürdigen Füh

rer der belgischen Sozialisten - Vandervelde, Anseele, Eertrand oderanderen 

- Vortrag mit praktischen Demonstrafionen halten zu lassen. 

WERNER SOMBART 

Parmi tous les soucis politiques et sociaux qui troublent la vie du travailleur, 

Ie plus grand est incontestablement ce/ui de la Vie Chère: 

c'est-à-dire des difficultés que rencontre Ie salarié, 

pour faire face à tous les besoins quotidiens de sa familie. 

ANATOLE FRANCE 
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Woord van dank 

Het aantal mensen dat me tijdens het lange traject al dan niet bewust een helpende hand toestak 

is ontzaglijk groot. Hoewel niet nominatiro dank ik ze allen toch oprecht. Die regel wil ik beves

tigen met een paar uitzonderingen. Mijn promotor Herman Balthazar ben ik dankbaar omdat ik 

er steeds terecht kon wanneer ik daar nood aan had. Indirect zorgde hij ook voor de noodzakelijke 

ondersteuning als Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. 

Hoe belangrijk de werksfeer was op de Gentse Vakgroep Nieuwste Geschiedenis mag blijken uit 

het feit dat mijn voormalige bureaugenoten Stephan Vanfraechem en Christophe Verbruggen 

ondertussen echte copains zijn geworden. Paule Verbruggen wil ik danken voor de gedrevenheid 

waarmee ze symboliseert hoezeer sociale geschiedenis leeft en beweegt én omdat ze zich samen 

met Hilde Vanmechelen engageerde om dit boek uit te geven. 

Hoewel ze strikt genomen met de inhoud van dit boek niets te maken hebben, hou ik er toch aan 

twee groepjes van mensen expliciet te danken. Vooreerst mijn collega's van Gent Cultuurstad en in 

het bijzonder Christine De Weerdt. Dankzij haar was er onmiddellijk na het doctoraat een nieuw, 

inhoudelijk stimulerend doel: de realisatie van het nieuwe Gentse Stadsmuseum (STAM). Ik kan 

me geen aangenamer en beter compagnon de route voorstellen om dit doel te bereiken. 

Dit alles ware echter niets indien er geen forum was waar ik voor alles mezelf moet zijn. Voor 

Béatrice Van Rossem, Eric Defoort, Anne-Marie Defoort, Virginie Coeman, Elias Defoort, lsaac 

Defoort en Ruben Defoort volstaat het an sich dat ik zoon, broer, echtgenoot en papa ben. Ik 

hoop dat mijn gedrag van elke dag hen duidelijk maakt hoe belangrijk ze voor me zijn. 



Inleiding I Een nieuwe studie over 'de derde arm', ook een 
nieuwe derde weg in de sociale geschiedenis 

Sinds in het Londense Crystal Palace in 1851 de eerste Wereldtentoonstelling de luister van de 

industriële maatschappij toonde, groeiden deze manifestaties steeds meer uit tot prestigieuze 

exposities met een mengeling van nationale trots, commercieel-industrieel machtsvertoon en 

gemassificeerd volksvermaak. 

In 1913 was Gent aan de eer om in grote weelde de 18e wereldtentoonstelling te organiseren. Op de 

Belvédèrelaan, hoofdas van de tentoonstelling stond het grote paviljoen van Vooruit met een ruim 

terras waar 'Vooruit's Triomfbier' werd opgediend, gebrouwen in de eigen coöperatieve brouwerij. 

In het paviljoen zag men 'les oeuvres de Vooruit': bank, fabrieken, winkels, grootwarenhuizen, 

volkshuizen ... In het midden stond een grote maquette van een enorm gebouw dat in het cen

trum van de stad in volle opbouw was: het Feestpaleis Vooruit, de grootste socialistische arbei

derstempel ter wereld. 

Het was de eerste keer dat de socialistische beweging via zijn coöperatieve organisatie zo promi

nent aanwezig was op een feestgebeuren waarmee- volgens de kritiek van Marx en Engels op 

de eerste wereldtentoonstelling in 1851 - 'de wereldburgerij haar Pantheon opricht en ze trots en 

zelfvoldaan de goden presenteert, die zij voor zichzelf heeft geschapen'. Anseele en zijn Gentse 

socialisten hadden er in 1913 hun socialistische god aan toegevoegd. Dit was o.m. mogelijk omdat 

de Gentse socialisten sinds de jaren 1890 een zo grote machtspositie hadden opgebouwd dat het 

organisatiecomité van de katoenbaronnen had moeten aanvaarden dat een van de drie expodirec

teuren een socialist was (de senator Emile Coppieters). 

Dit was de kern van Anseeles pragmatisch en ook ideologisch zelfvertrouwen: de coöperatieve arm, 

die sterke 'derde arm' zou een onmisbare rol spelen om de kapitalistische goden van hun eigen 

Olympos te verdrijven. Hoe controversieel dit standpunt was, kwam o.m. tot uiting in de pole

miek die in maart 19n aan bod kwam in een bijzonder themanummer van Die Neue Zeit, toon

aangevend tijdschrift in de Duitse SPD en de Tweede Internationale. 

De invloedrijke Karl Kautsky gaf er een tribune aan twee jonge Belgische marxisten, Louis de 

Brouckère en Hendrik de Man, om Anseele de volle laag te geven. 



EEN NIEUWE STUDIE OVER 'DE DERDE ARM' 

Hoe na de Eerste Wereldoorlog de kracht van die 'derde arm' verzwakte en verbleekte is een ver

haal dat in dit boek niet meer aan de orde is. Wel aan de orde is een diepgravende en hoogst ori

ginele analyse van de reële rol en betekenis van de coöperatieve gedachte en structuur in de grote 

doorbraaktijd van de socialistische arbeidersbeweging. Zeer centraal in dit verhaal is de invloed 

van 'le modèle gantois'. Het is een verhaal dat op twee vlakken tegen de stroom in vaart en ook 

daarin zijn vernieuwende originaliteit en onthullend karakter vindt. 

Op een eerste vlak vaart het tegen de oude stroom in van geschiedschrijving van de socialistische 

arbeidersbeweging. Doorheen de hele 20e eeuw domineerde er een hoofdtoon die impliciet of 

expliciet bepaald of beïnvloed werd door de vermeende afwijkingsgraad van het revolutionaire 

einddoel, een socialistische heilsmaatschappij. In deze mainstream nam de coöperatieve beweging 

een marginale en/ of verwerpelijke plaats in. Zo werd ze ook behandeld in literatuur en onderzoek. 

Op een tweede vlak is dit boek tegendraads omdat het niet meer meeloopt in de nieuwe en meest 

succesvolle trends in de sociale geschiedenis sinds de laatste decennia van de 20e eeuw. Precies 

om zich te bevrijden uit de te ideologisch gedetermineerde uitgangspunten van de arbeiders

geschiedenis heeft de nieuwe sociale geschiedenis zowel methodologisch als thematisch nieuwe 

onderzoeksvelden geopend. De 'Alltagsgeschichte', de culturele biografie, de geschiedenis van 

consumptie, van sociaal protest ... , al deze thema's hebben verrassend, vernieuwend en uitdagend 

onderzoek opgeleverd. Helaas is in deze nieuwe felheid ook het kind met het badwater wegge

gooid. Essentiële elementen van theoretische, institutionele en organisatorische analyse zijn te 

dikwijls verdwenen uit het onderzoek. 

Zowel tegenover het ene als tegenover het andere vlak effent de studie van Hendrik Defoort een 

derde weg, die allerminst een terugkeer is naar ouderwetse geschiedenis van ideeën en instellingen. 

Zijn onderzoek vult immers een 'missing link' in de geschiedenis van de socialistische arbeiders

beweging. Daarenboven brengt dit boek ook boeiend discussie- en referentiemateriaal aan voor 

nieuwe ideeën en concepten over sociale economie. En dit is opnieuw een zeer eigentijds debat dat 

goed gediend zal zijn met dit verhaal over succes en falen van 'le modèle gantois'. 

Herman Balthazar 





Inleiding I De naaister en de kunstenaar, een vergeten 
huwelijk(,) 

Genese van de vraagstelling: van Menen naar Europa 

Medio de jaren 1990 kreeg ik mijn eerste echte rondleiding in het historiografische bedrijf van 

August Debunne, een lokale socialistische voorman uit West-Vlaanderen. (2
) Als primus inter pares 

van een stel autodidacten slaagde hij erin om in nauwelijks tien jaar tijd te evolueren van een zoge

naamd staatsgevaarlijk individu (r896) tot de leider van een stevig georganiseerde massabeweging 

en een gerespecteerd volksvertegenwoordiger (r9o6). Het doel van zijn engagement: 'De werklie

den moeten verzekerd zijn tegen ziekte, werkloosheid, invaliditeit en ouderdom.' Hoe succesvol 

de beweging was blijkt uit het feit dat die maatschappelijke jeugddroom gerealiseerd was toen 

Debunne in 1963 overleed. Een opvallende kwantitatieve én kwalitatieve stap in de steile opgang 

van de socialistische beweging in het Menen van Debunne, was de oprichting van de socialistische 

coöperatie De Plicht in 1902. Honderden Menenaren kochten er jaren lang dagelijks hun brood 

en andere goederen, ze deponeerden er hun spaarcenten, kwamen er na het werk een pint pakken, 

betaalden er indirect het abonnement op hun socialistische krant, spijsden via hun consumptie 

de stakingskassen, genoten er een primitieve vorm van ziekteverzekering, volgden er avondles

sen, woonden er feesten en meetings bij, waren er lid van de socialistische harmonie, oefenden er 

uren voor het toneelstuk dat op r mei zou worden opgevoerd ... Uit tal van herinneringen blijkt 

hoe cruciaal die dagelijkse activiteiten waren voor het lidmaatschap van vele al dan niet militante 

leden van de beweging. 

Alle inspanningen ten spijt kreeg ik niet echt vat op de invloed van die organisatie op de bewe

ging in het algemeen en op Debunne in het bijzonder. Noodgedwongen holde ik, figuurlijk, van 

de ene verkiezing naar de volgende staking en terug. Mijn ervaringen waren representatief voor 

die van heel wat historici van de socialistische arbeidersbeweging in ons land. Mijn aanvankelij

ke frustratie veranderde langzaamaan in fascinatie. De coöperaties schitteren immers doorgaans 

door afwezigheid in de historiografie van de Belgische Werkliedenpartij (BWP), hoewel tal van 

historici instemmend Emile Vandervelde citeren die in 1898 schreef dat 'les mutualités, les syndi-



18 

LE CAPIT AUSME BAT stpARÉMENT LE . 
SYNDICALISME, LA COOPÊRATION. ET LA 
POUTIQUE OUVRIÈRE QUAND n..s SONT SÉ·. 
PARÉS, OONC lNDIFFËRENTS OU HOSTILES 
LES UNS A L'ÉGARD DES. AUTRES. 

Het Belgisch model in een notendop. 

IN LEl Dl NG 

LE CAPlT ALISME BA TTU QUAND LE SYN· 
DICALISME. LA COOPÊRATION ET LA POLI· 
TIQUE OUVRIÈRE . SONT UNIS. 

Vive la Triple Alliance Ouvrière! 

cats, les groupes politiques, qui se rattachent à nos grandes coopératives de consommation, n'en 

sont pour ainsi dire que des accessoires, des dépendances, -les chaloupes d'un transadantique, les 

torpilleurs qui accompagnent un cuirassé'. (3) De toch langdurige fixatie van de historiografie van 

de arbeidersbeweging op de organisatorische aspecten ervan, verhinderde blijkbaar niet dat het 

trans-Atlantische schip links bleef liggen, terwijl heel wat reddingssloepen gedemonteerd en tot 

de laatste spijker beschreven en geanalyseerd werden. 

Het was de historicus Guy Vanschoenbeek die me stimuleerde om mijn op Menen ingestelde 

microscoop te vervangen door een telescoop. Vanuit zijn jarenlange onderzoek over de Gentse 

sociaaldemocratie was hij ervan overtuigd dat de organisatie van de Gentse kameraden, en dan 

vooral de coöperatieve beweging rond Vooruit, internationale 'naam en faam' genoot en toonaan

gevend was voor de internationale socialistische beweging. (4) In de Belgische historiografie werd 

de hypothese van Vanschoenbeek vlot overgenomen, en zelfs onbetwistbaar geacht. (5) Vreemd, 

want André Mommen wees er anderzijds op dat die buitenlandse uitstraling niets anders was dan 

een voor binnenlands gebruik gecreëerde constructieve illusie. (6) Mommen beschikt bovendien 

over de beste kaarten, want in de toch gigantische internationale literatuur over de socialistische 

beweging is er geen sprake van een Belgisch model. In overzichtswerken die de historiek van de 

sociaaldemocratie in diverse landen naast elkaar behandelen, wordt weliswaar meestal verwezen 

naar de originaliteit van het Belgische socialisme, maar daarmee wordt vooral het 'vreemdsoortige' 

karakter ervan bedoeld. De indirecte boodschap is dat dit socialisme geen modelfunctie vervulde, 

maar veeleer een op zichzelf staande uitzondering was. 
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Het vreemdsoortige, de originaliteit van de Belgische sociaaldemocratie, bestond er vooral in 

dat de coöperatie de ruggengraat vormde van de hele beweging. Is het toeval dat uitgerekend 

de coöperatie afwezig is in de literatuur? Zou het kunnen dat de invloed of de referentiële waar

de van de Belgische sociaaldemocratie door de mazen van het historiografische net is gekropen 

door de wetenschappelijke desinteresse voor de coöperatie? Dat zou kunnen verklaren waarom 

bepaalde hypotheses nooit werden opgepikt door onderzoekers. Zo schreef Georges Haupt, een 

van dé specialisten inzake de internationale sociaaldemocratie vóór 1914, al in 1981: 'La plupart 

des partis social-démocrates en formation s'inspirent davantage du modèle beige que du modèle 

allemand. '(?) Via het focussen op de verhouding tussen de socialistische en coöperatieve beweging 

tijdens de lange negentiende eeuw, staat in dit boek de vraag centraal in hoeverre de intrigerende 

hypothese van Haupt zou kunnen kloppen. 

De coöperatie: een voetnoot in de sociale geschiedenis 

De coöperatie werd rond 1900 door sommigen omschreven als 'la seule expérimentation sociale 

du XIXe siècle qui eût réussi'. (S) Hoe kunnen we nu verklaren dat die sociale beweging bijna 

totaal ontbreekt in ons beeld van het verleden? Voor een stuk zijn de coöperatoren zelf verant

woordelijk voor deze scheefgroei. Hoewel ze er duidelijk van overtuigd waren 'geschiedenis in 

wording' te zijn, hebben ze toch nooit veel belang gehecht aan het bewaren van materiaal waar

mee historici die geschiedenis zouden kunnen reconstrueren. Hoewel het gebrek aan of ontbre

ken van (papieren) relicten wetenschappelijk volstrekt irrelevant is, heeft het toch een zeer grote 

impact op de hoeveelheid onderzoek die rond een bepaald thema wordt verricht. Er is natuurlijk 

meer aan de hand. Zoals de Europese integratie relatief weinig aandacht krijgt, omdat het veelal 

gaat 'om institutioneel, dus saai en weinig sexy nieuws'(9), zo bleven ook de coöperaties onder

belicht. Sexy zijn ze namelijk allerminst. De doorsneeartikels over de coöperatie, doorspekt met 

omzetcijfers en prijzen, zijn ronduit saai. Met uitzondering van de occasionele opening van een 

nieuw gebouw, had de werking van coöperaties weinig in het oog springende momenten. Nood

gedwongen aanvaardden militante coöperatoren dat 'niemand aandacht heeft voor dit kalme 

werk der verbruikscoöperatie'. (w) 

De coöperatie heeft bovendien het enorme nadeel dat ze voor historici heel moeilijk te omlij

nen valt. Coöperaties werden tussen 188o en 1914 in alle mogelijke vormen 'gebruikt' door alle 

sociale groepen en politieke bewegingen: consumptiecoöperaties, kredietcoöperaties, produc

tiecoöperaties, landbouwcoöperaties, arbeiders, landbouwers, patroons, winkeliers, katholieken, 

socialisten, anarchisten, liberalen .... In de praktijk waren vooral de arbeiderscoöperaties omni

present, maar in geschriften werden alle coöperaties door de bank genomen meewarig behandeld. 

Ze pasten namelijk in geen enkel ideologisch discours: 'La coopération a eu cette malheureuse 

chance d' être beaucoup trop bourgeoise pour les socialistes, tout en étant beaucoup trop socialiste 

pour les libéraux et trop libérale pour les catholiques.'(u) Door die veelheid aan vormen en het 
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niet-passen binnen de courante sociale en politieke scheidingslijnen werd het heel moeilijk om in 

algemene termen over de coöperatie te schrijven. 

Het karige bronnenmateriaal, het gebrek aan spectaculair momentum, het kameleontische 

karakter, het sterke lokalisme verklaren slechts gedeeltelijk waarom historici de coöperaties uit de 

geschiedenis hebben geschreven. Het 'kalme werk der verbruikscoöperatie' mag dan al goeddeels 

in stilte vooruitgang hebben geboekt, vóór 1914 werden er hopen brochures en monografieën over 

geschreven en in alle mogelijke dag-, week- en maandbladen uit die tijd struikelt men voortdu

rend over coöperaties. Hun statuut van voetnoot in de geschiedenis is dan ook vooral toe te schrij

ven aan de vraagstelling van historici. Immers, geen onderzoek, geen antwoorden. 

Door recente verschuivingen binnen de onderzoeksthemàs kan de coöperatie voor het eerst 

rekenen op een groeiende belangstelling. Vooral de toenemende belangstelling voor de sociocul

turele gevolgen van onze huidige consumptiemaatschappij zorgt ervoor dat 'consumptie' bon ton 

geworden is als onderzoeksconcept. Waar de wortels van die consumptiemaatschappij precies 

in de tijd gesitueerd moeten worden, is het onderwerp van heel wat debatten. Algemeen wordt 

aangenomen dat de opkomst van de warenhuizen, 'de kathedralen van de consumptie', vanaf het 

midden van de negentiende eeuw wellicht een keerpunt was. Een versnellingsmoment was het 

zeker, want na 1850 werden steeds meer kapitalistische vormen van consumptie geïmplementeerd. 

Natuurlijk lagen de beschikbare goederen niet binnen ieders bereik, maar ze waren wel voor ieder

een zichtbaar, wat allerlei behoeften creëerde. De warenhuizen waren de meest zichtbare voorbeel

den van de economische kracht van consumptie, maar toch bleven zij, net als de minder opval

lende coöperaties, lange tijd een blinde vlek in de historiografie. 

Een steeds grotere groep historici werkt momenteel hard aan het wegwerken van die vlek: in 

die enorme stroom consumptieliteratuur duiken coöperaties geregeld op. Waren zij niet de eer

ste succesvolle winkelketens? Historici zijn heel trendgevoelig, in die mate zelfs dat sommigen 

gewagen van een 'fetishism of the new'. (n) Dat consumptieonderzoek een van de huidige weten

schappelijke trends is, is ook duidelijk te merken aan het onderzoek over de coöperaties. Het is 

geen toeval dat de notie 'polities of consumption' figureert in de titel van de twee meest inspire

rende recente monografieën over coöperaties. (!3) Daar is op zich niets tegen in te brengen, maar 

het stuurt natuurlijk wel het onderzoek. Zo moet de geschiedenis van de coöperatieve beweging 

nu gelezen worden als het verhaal van een alternatief voor het huidige kapitalistische consumen

tisme. Coöperaties waren zowel economisch als cultureel een alternatief, ze waren een 'derde weg' 

tussen kapitalisme en socialisme. Het is vrij problematisch om de coöperatieve beweging te gaan 

analyseren vanuit het a-priorisme dat het 'a form of cultural revolution, a transformation that was 

fairering and uneven but very different in conception and practice to ideologies that emphasised 

the revolutionary moment' was.('4) België en Noord-Frankrijk waren immers voor de coöperatie

ve beweging de twee meest succesvolle regio's van continentaal Europa en daar werd het gros van 

de coöperaties gedragen door de socialistische arbeidersbeweging die wel degelijk een ideologie 

aanhing met nadruk op het revolutionaire moment. 

Maar het consumptiefetisjisme is nog relatief nieuw en dus is daarin voorlopig weinig of geen 

plaats voor de haast antiquarische arbeidersbeweging. Nochtans wordt er in 'theoretiserende' arti-
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kels al terecht op gewezen dat men al te lang over het hoofd heeft gezien dat ook koopkracht een 

heel sterk wapen was van 'de arbeiders'. Het onderzoek naar de machtsverwerving van arbeiders 

heeft zich voornamelijk toegespitst op arbeidsverhoudingen enerzijds en politieke verhoudingen 

anderzijds. Met 'the third souree oflabor's power' of'the collective use of purchasing power' wordt 

weinig rekening gehouden. (rs) Wie die weg wel opgaat, kan niet om de coöperaties heen. Naast de 

boycot, waren coöperaties de enige organisatorische manier om de koopkracht van grote groepen 

tot een waar machtsmiddel om te vormen. De wijze waarop de georganiseerde arbeidersbeweging 

omging met die koopkracht moet echter niet zozeer of niet noodzakelijk aansluiten bij de huidige 

'consumption boom', maar moet veeleer op een constructieve manier worden ingepast in de rijke 

historiografie over de arbeidersbeweging. In tegenstelling tot wat uit de literatuur zou kunnen 

blijken was de arbeidersbeweging helemaal niet blind voor de arbeider als 'power possessing shop

per'. <r6) De coöperatie was een van de voornaamste kanalen waarlangs de arbeidersbeweging oog 

kreeg voor die kracht. Gaandeweg werd ze ook de meest structurele manier waarop de beweging 

die kracht kon en wilde gebruiken. 

De socialistische arbeidersbeweging en haar ~geschiedschrijvers' 

In tegenstelling tot de coöperatieve beweging heeft de socialistische arbeidersbeweging vóór 1914 

altijd kunnen rekenen op een zéér grote contemporaine belangstelling. Die (over-)belichting was 

uiteraard een gevolg van het feit dat ze zich aandiende als de kracht die alle maatschappelijke ver

houdingen grondig zou veranderen. De socialisten zweerden bovendien bij het primaat van de 

politiek- niet zozeer in de enge zin, maar in de toenmalige betekenis van het actief vormen van de 

maatschappij. Ook daardoor stonden ze voortdurend in de kijker. Zij waren immers de meest pro

minente exponent van de grootste politieke verandering in het laatste kwart van de negentiende 

eeuw, namelijk de opkomst van talloze bewegingen en partijen die via een politieke ideologie of 

een politiek programma een vaak nog niet kiesgerechtigde achterban voor zich wisten te winnen. 

De sociaaldemocratie heeft daarbij altijd een heel groot belang toegekend aan het verleden, 

aan de geschiedenis. Het is genoegzaam bekend dat dit deels verband hield met haar ideologische 

leidraad. Immers, de vooral door Karl Kautsky gedetermineerde lectuur van het marxisme binnen 

de Tweede Internationale benadrukte sterk een patroon in de geschiedenis waarbij 'het proletari

aat' de opdracht had de geschiedenis te voltooien en zo het communisme te verwezenlijken. Van 

essentieel belang voor het opnemen van die loodzware taak was de 'wetenschappelijke zekerheid' 

dat het proletariaat in zijn opdracht zou slagen. Naast de mobiliserende kracht die uitging van 

een kroniek van het lijden en de heroïek van het strijden, was dit een van de voornaamste rede

nen waarom sociaaldemocraten altijd intens bezig waren met de geschiedenis van hun beweging. 

Los van de eindeloze reeksen artikels en brochures schreven sociaaldemocraten als Louis Bertrand, 

Alexandre Zévaès, Willem Hubert Vliegen, Franz Mehring en zovele anderen ook indrukwekkend 

lijvige en goedgedocumenteerde geschiedenissen van de beweging waarin ze actief waren. Bewe-
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zen die geschiedenissen ook niet de respectabiliteit van de (georganiseerde) arbeiders? Het zijn 

stuk voor stuk schitterende bronnen, die in sommige gevallen lange tijd het beeld van de sociaal

democratie in de meer recente historiografie vorm hebben gegeven. 

Die geschiedbeschouwing is in hoge mate verantwoordelijk voor het enorme belang dat door 

socialisten werd gehecht aan problemen van tactiek en strategie. Heel wat socialisten beleefden 

het credo van Friedrich Engels als een realiteit: 'De votre instrucdon socialiste et de la justesse des 

idées que vous saurez vous faire sur les bases du socialisme et sur les moyens qui devront en ame

ner l'établissement, dépend l'avenir de la cause socialiste.'(ry) Dat heeft mee ten grondslag gelegen 

aan het succes van de beweging, maar scheepte haar tezelfdertijd ook op met 'een soort blauw

drukziekte'. (rB) 

Lange tijd hebben die blauwdrukken voor de toekomstige maatschappij ook de historiografie 

van de beweging bepaald. De Eerste Wereldoorlog verwees voor het eerst op een nooit geziene en 

pijnlijk duidelijke manier het gros van die blauwdrukken naar de afvalemmer, of op zijn minst 

naar de koelkast. Voor iedereen die het wilde zien, was de oorlog hét bewijs dat 'de arbeidersmas

sàs bereid waren veel zwaarder offers te brengen voor ideeën als de zelfstandigheid en de onaan

tastbaarheid van de naties, voor rechtvaardigheid in de betrekkingen tussen de staten, voor het 

zelfbeschikkingsrecht van volkeren, dan vroeger toen hun materiële klassebelangen op het spel 

stonden'. (!9) 'On était fier d' être Beige', noteerde een lid van het uitvoerend comité van de Tweede 

Internationale in zijn memoires. (w) Een opvatting die- met een andere nationale invulling- werd 

gedeeld door talloze Europese arbeiders en militanten. Een duidelijke nationale identiteit was 

slechts een van de vele mogelijke redenen voor het enthousiasme van de massa in augustus 1914. 

Trotsky wees in dat verband bijvoorbeeld op het belang van het vooruitzicht op een tijdelijk door

breken van de dagelijkse sleur en de mogelijkheid om vreemde landen te bezoeken. Hoe dan ook, 

sinds het principe van de 'nationale verdediging' door de diverse leden van de Tweede Internatio

nale in augustus 1914 werd onderschreven, werd via een enorme stroom literatuur gezocht naar 

verklaringen voor wat traditioneel werd voorgesteld als een paradoxale ommekeer. 

De meest gebruikelijke uitleg wijst op de machtspositie van de 'reformistische krachten' voor 

de oorlog. Die visie overheerst in de klassieke standaardwerken over de Tweede Internationale en 

wordt ook vandaag nog gereproduceerd. De meest recente literatuur verdedigt echter de interpre

tatie dat net het niet-stemmen van de oorlogskredieten paradoxaal zou zijn geweest. Meteen na 

de oorlog waren de socialisten de mannen van de dag en hun oorlogsengagement vertaalde zich 

razendsnel in een verregaande positieve integratie van de socialistische arbeidersbeweging in het 

maatschappelijke bestel. Met andere woorden, de Eerste Wereldoorlog bewerkstelligde dat 'the 

spectre of socialism had been exorcized'. (2 r) 

Die interpretatie impliceert uiteraard dat het 'duivels' socialisme vóór 1914 alle kansen op ver

wezenlijking had. Die opvatting ligt aan de basis van de omvangrijke 'Fehlerliteratuur' over de 

socialistische arbeidersbeweging. Het verleden dient in die traditie vooral om een antwoord te 

leveren op de vraag 'of de sociaaldemocratie van vóór de Eerste Wereldoorlog alle kenmerken ver

toonde van haar latere ontwikkeling'. (22
) Een dergelijke regressief-causale aanpak wordt meestal 

ingepast in een vrij strikt theoretisch kader waarbij de complexiteit van het verleden vaak extreem 
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geweld wordt aangedaan. Het- voorspelbare- voordeel ervan is dat aan het eind van de rit de 

schuldigen voor het niet-realiseren van het socialisme met de vinger gewezen kunnen worden. 

De Gentse socialist die in 1880 opmerkte dat 'geschiedschrijvers de oproerlingen van alle tijden 

brandmerken ofbewieroken, naar gelang hunner politieke gezindheid'(23), zou toch stomverbaasd 

zijn bij de vaststelling dat de controversen tussen sociaaldemocraten, leninisten, antisocialisten 

en anderen een eeuw later nog steeds voortduurden in de historiografie van 'zijn' socialistische 

arbeiders beweging. 

De sterk geëngageerde geschiedschrijving begon vanaf eind jaren 1960 tegenwind te krijgen. 

Maar de apologetische partijgeschiedenissen die vóór alles tevredenheid uitstralen over wat ver

wezenlijkt werd, en de meer wetenschappelijke geschiedenissen die worden gedomineerd door de 

ontgoocheling om het onvolmaakte, bleven nog lange tijd op de voorgrond. Het klassieke verhaal 

van een objectieve en homogene arbeidersklasse die in de negentiende eeuw door de opkomst van 

het industriële kapitalisme werd gecreëerd, was heellang een topper. Het proletariaat, 'klasse an 

sich', was zich niet automatisch bewust van zijn statuut, 'klasse für sich', en de arbeidersbeweging 

in al haar organisatorische vormen liet zich dan ook lezen als een bewustwordingsproces. Een 

proces dat echter grondig werd verstoord door arbeidersaristocraten. Die waren besmet door het 

kapitalisme en hadden dan ook meer oog voor hun persoonlijke ambities. Daardoor legden zij de 

revolutionaire kracht van de arbeiders aan banden. De organisaties werden een doel op zich en 

zetten aan tot voorzichtigheid. 

De teleologie van het klassenbewustzijn en zeker het historische materialisme hebben decen

nia lang het onderzoek gedomineerd. Vanuit talrijke vooronderstellingen was het discours over de 

socialistische arbeidersbeweging vaak heel mechanistisch. Was de beweging niet een automatische 

uitdrukking van onderliggende materiële realiteiten? De 'geschiedschrijvers' waren met andere 

woorden lange tijd doordrongen van de ideologische premissen die door het onderzoeksobject zelf 

hoog in het vaandel werden gedragen. 

Het beeld van die ene internationale socialistische arbeidersbeweging heeft sindsdien ech

ter afgedaan. Materie, eenheid en internationalisme werden vervangen door discours, diversiteit, 

lokalisme en regionalisme. Ondanks hun 'stalen pantser' hebben het historische materialisme en 

de daaruit voortvloeiende overheersing van de economie in de historiografie het onderspit moeten 

delven. Het geregeld zwaar belaagde pantser heeft het vooral begeven onder druk van de vandaag 

zo alomtegenwoordige discussies over nieuwe richtingen in het brede veld van de sociale geschie

denis. Die discussies zijn een product van de jaren 1970. Ze hebben zich in de loop van de jaren 

1980 verspreid en haalden in de jaren 1990, althans theoretisch, de bovenhand. Het problematise

ren van heel wat courante noties en categorieën, ralloze nieuwe vraagstellingen en methodologi

sche procédés hebben hun vruchten afgeworpen. 

Zo onthutsend nieuw zijn vele ontdekkingen natuurlijk niet. Zo zal niemand ontkennen dat 

historisch-materialisten als Thompson en Hobsbawm wel degelijk al oog hadden voor een feno

meen als taal. Maar theoretische bespiegelingen debiteren en concreet historisch onderzoek ver

richten zijn twee verschillende dingen. De historici die het postmoderne pad niet volgen, krijgen 

al snel het label 'conservatief' opgekleefd en ze worden er ook bijna automatisch van verdacht- al 
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dan niet uit onkunde- geen hoogte te nemen van het intellectuele debat in het veld. Het is echter 

een goede zaak dat 'the turbulent situation evident in the programmatic articles becomes conside

rably becalmed when actual output is taken into account'. (24) Want mocht het onderzoek de theo

retische richtlijnen strikt kunnen volgen, dan zou het terecht aangevallen overwegende belang van 

de economie al snel worden ingeruild voor dat van taal en cultuur. Ik ben ervan overtuigd dat dit 

helemaal geen stap vooruit zou zijn. Alleen al de notie 'stap vooruit' is een bewijs dat ik wellicht 

nog vastzit in wat dan, duidelijk pejoratief geconnoteerd, 'the legacy of the Enlightment' heet. 

Hoewel de vermanende vinger van theoretici er meestal niet is in het effectief historische 

onderzoek, heeft hij toch sporen nagelaten. Theoretici zijn er enerzijds mee verantwoordelijk voor 

dat de talloze organisatorische geschiedenissen van de arbeidersbeweging niet meer gelezen wor

den, waardoor bepaalde auteurs 'völlig zu Recht das alarmierende Versehwiuden von Kenntnissen 

über die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung' aanklagen. (2 5) Een klacht die ook in andere 

landen pertinent is. Anderzijds zorgden de snelle verschuivingen in de onderzoekskeuzes voor een 

nieuwe rage onder historici. Inleidingen van historische monografieën bulken van de postmo

derne reflecties. Is vernieuwend onderzoek nog mogelijk zonder verwijzingen naar Foucault, Der

rida, Lyotard, Lacan, Rorty en de anderen? Het is duidelijk een trend. Iedereen doet eraan mee 

en aangezien de intersubjectieve consensus onder competente historici de enige maatstafis om de 

waarde van een historisch onderzoek te bepalen(26
), lijkt het al snel een soort verplichting: 'Vouloir 

s'y opposer, pour ne pas céder à I' opportunisme intellectuel [ ... ], conduit souvent à se couper du 

milieu scientifique et des débats qui 1' animent.'(27) Een pijnlijk neveneffect van dergelijke obligate 

nummertjes is dat het corpus van heel wat historische monografieën soms ver afstaat van de veel

geprezen theoretische uitgangspunten in de inleiding. 

Let wel, de talloze theoretische discussies hebben indirect een cruciale bijdrage geleverd tot een 

beter begrip van en inzicht in talloze historische fenomenen en processen. Begrijpen is en blijft 

natuurlijk het uiteindelijke doel van historisch onderzoek. Daarom is het goed dat historici de 

theoretische discussies volgen en dat ze interessante vernieuwingen aanwenden bij het 'doen van 

hun ding', zonder al te veel theoretische apriori's. Theoretische raamwerken resulteren namelijk 

al te dikwijls in dodelijke zekerheden, die bij nader onderzoek niet méér blijken te zijn dan onge

gronde speculaties. (2 s) Ik ben het dan ook eens met Peter Gay dat 'there may be a progress in the 

discipline of history, but not all innovations are improvements. Even though we have in many 

ways moved beyond nineteenth-century historicism, Ranke's overworked dictum that only want

ed to write how it had really been- "Wie es eigendich gewesen [ist] " - remains our standard.'(29) 

Wat de arbeidersbeweging betreft, hebben de verschuivingen in de onderzoekskeuze vooral 

gezorgd voor een grote nadruk op diversiteit, wat zich concreet vertaalde in heel wat gedetailleerde 

regionale en lokale studies. Dergelijke studies hebben niet alleen een einde gemaakt aan een aan

tal hardnekkige mythes, ze hebben vooral de verdienste concreet het belang aan te tonen van toe

valligheden, van persoonlijke contacten, van de vaak schizofrene verhouding tussen liberalen en 

socialisten, van de spanningen tussen socialistische en andere arbeidersbewegingen, van culturele, 

religieuze, economische, geografische factoren. 
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Ook wordt internationaal comparatief onderzoek steeds meer beschouwd als een veelbelovend 

pad. Vooral het nationale niveau lijkt steeds meer te vervagen bij de lokroep van die regionale en 

internationale vraagstellingen. Is dat een gevolg van het langzaam opgaan van de klassieke nati

onale staten in een almaar concreter wordende Europese natie? Speelt het opduiken of intensifi

eren van talloze regionale bewegingen in de schaduw van dit Europese project hierin een rol? Een 

vrij duidelijke invloed is alvast de steeds verder 'globaliserende' economie die niet alleen geregeld 

de onmacht bewijst van nationale sociale bewegingen, maar ook aanleiding geeft tot allerlei vor

men van sociaal protest die niet langer exclusief gebruik maken van de klassieke organisatorische 

formules. Het heeft er dan ook alle schijn van dat Marcel Van der Linden gelijk zal krijgen met 

zijn stelling dat de toekomstige studie van sociale bewegingen het einde zal aankondigen van de 

vaderlandse geschiedenis. (Jo) 

Internationaal comparatief onderzoek als beloftevol pad? 

Zowel voorstanders als sceptici zijn van oordeel dat internationaal comparatief onderzoek een van 

de meest beloftevolle historiografische genres is. Uit het kwantificeren van de internationaal com

paratieve historiografie blijkt dat vooral sinds de jaren 1980 de productie exponentieel toenam. 

Kwalitatief is het echter opvallend dat heel wat van die vergelijkende studies helemaal niet van een 

hoog niveau zijn. De meeste bieden veeleer een nevenschikking van diverse nationale of regio

nale verhalen. Als er al effectief vergeleken wordt, dan vertrekt de vraagstelling meestal vanuit een 

bepaalde nationale context. Dat levert geregeld aardige resultaten op. Zo verklaarde Christiane 

Eisenberg, door de vergelijking met Engeland, de overheersing van de politiek binnen de Duitse 

sociaaldemocratie niet langer vanuit de voorkeur voor politiek van de Duitse arbeiders, maar als 

een logisch gevolg van het gebrek aan vakbondstraditie. (Jl) 

Tal van hindernissen zijn verantwoordelijk voor het schaarse aantal echt vergelijkende trans

nationale studies. In de eerste plaats is er de vereiste om kennis te nemen van de historiografische 

productie van minstens twee nationale contexten. De enorme aangroei van regionale studies en 

het stijgende belang van 'de context' in het historische onderzoek maken die taak niet eenvoudiger. 

Hoewel het geen onoverkomelijk probleem is, blijkt toch geregeld dat het niet echt voor de hand 

ligt. Zo beperken de overigens stimulerende vergelijkingen van John Breuilly zich tot Engeland 

en Duitsland, maar zodra hij die dubbele biotoop verlaat verliest zijn argumentatie aan kracht. (32
) 

Cruciaal is uiteraard dat er voor vergelijkende historici voldoende data beschikbaar zijn in ver

band met de verschillende casussen die ze willen vergelijken. Naast de taalbarrières is dat een van 

de redenen waarom vergelijkingen vrijwel exclusief betrekking hebben op 'grote' landen. De Ver

enigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en, in iets mindere mate, Italië domineren 

het veld. Geregeld duiken ook de Scandinavische landen, voornamelijk Zweden, op om hun sterk 

ontwikkelde verzorgingsstaat die lange tijd een modelfunctie vervulde. 
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De meeste historici hanteren gewoon het arbitraire selectiecriterium dat vergeleken landen 

'groot' moeten zijn. Meestal impliciet, maar heel af en toe ook expliciet vertrekken ze daarbij 

van het a-priorisme dat wat zich afspeelt in 'small and politically pheripheral countries' nooit 

een internationaal belang kan hebben. (33) Als men daaraan blijft vasthouden, zal dat ook wel zo 

zijn. Op die manier wordt het belang van de grote landen steeds weer en steeds meer weten

schappelijk verankerd op basis van hoogst onwetenschappelijke opties. Maar er is meer. In een 

van de weinige methodologische debatten wordt die optie, dit criterium, uitgewerkt tot de stan

daard. Alle vergelijkende studies zouden moeten werken met een 'pionierland' dat niet door 

andere landen werd beïnvloed! Vergelijkend onderzoek over de vakbeweging zou dan Engeland 

als standaard moeten nemen, terwijl studies over de sociaaldemocratie zich moeten concentre

ren op Duitsland. 

De keuze voor Duitsland als 'pionierland' voor internationaal comparatief onderzoek naar 

de sociaaldemocratie lijkt heel gefundeerd gezien de beeldvorming van de SPD als Musterpartei 

voor het internationaal socialisme vóór 1914. De kracht van dit beeld bewijst echter vooral het 

zelfbedruipende karakter van vergelijkend onderzoek waarin steeds weer dezelfde landen worden 

geanalyseerd. Er zijn immers tal van elementen waaruit blijkt dat de SPD, bij haar oprichting in 

1875 de enige sociaaldemocratische partij, wel degelijk een voorbeeldfunctie vervulde. Bijna alle 

sociaaldemocratische partijen die in de kwarteeuw na 1875 werden opgericht, namen het Duitse 

programma van Gotha (1875) en later dat van Erfurt (1891) over. Met andere woorden, sociaalde

mocraten van de meest diverse nationaliteiten gaven expliciet aan dat de Duitse sociaaldemocratie 

als voorbeeld fungeerde. Was er een verschil tussen woord en daad? 

De overname van het Erfurtprogramma zegt bijvoorbeeld weinig of niets over de invloed van 

de SPD: ze was met dit programma gewoon de eerste partij die een reeks socialistische eisen, die al 

voor 1891 grotendeels gemeengoed waren onder socialisten, krachtig formuleerde. In 1907 toonde 

Robert Miehels in het gerenommeerde Archiv for Sozialwissenschaft und Sozialpolitik al aan dat 

het Musterpartei-imago van de SPD in de eerste plaats een constructieve mythe, een 'vérité non 

vérifiée' was. (H) Het bestaan van één gemeenschappelijke Musterpartei was namelijk een van de 

beste manieren om, ondanks de brede waaier van verschillende nationale partijen, het internatio

nale karakter van de sociaaldemocratie in de verf te zetten. Hoewel de SPD geregeld op een ste

vige uitbrander kon rekenen, was de algemene sfeer onder kameraden er toch een waarbij 'it has 

become almost a crime to criticize them. They are the "model party" who can do no wrong'. (35) Na 

de Eerste Wereldoorlog werd het verwijzen naar de voorbeeldfunctie van de SPD trouwens aardig 

misbruikt door buitenlandse kameraden: zij stemden de oorlogskredieten, omdat de SPD hun dat 

als Musterpartei had voorgedaan. (3G) 

Vanuit het bronnenmateriaal hebben talloze historici de constructieve mythe van weleer 

wetenschappelijk verankerd. Als Eisenberg ooit school maakt, zal daar nog een schepje bovenop 

worden gedaan. Nochtans hebben het tanen van de geëngageerde geschiedschrijving en het steeds 

accurater analyseren van de diverse sociaaldemocratische families in Europa het beeld van de SPD 

als Musterpartei grondig bijgesteld. Vandaag wordt namelijk algemeen aangenomen dat vanaf 

1890 alleen de sociaaldemocraten van de Balkan de SPD nog als lichtend voorbeeld zagen. Dat 
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blijkt ook uit onderzoek van nationale casussen waar de invloed van de SPD lange tijd in de his

toriografie domineerde. Geheel conform de aangehaalde trend in de historiografie van de socialis

tische arbeidersbeweging moeten eenheid en internationalisme dus plaats ruimen voor diversiteit 

en nationalisme, regionalisme en lokalisme. Dat gaat vaak heel ver. Nu blijkt de bewondering van 

bepaalde sociaaldemocratieën voor de SPD zelfs in de Balkanstaten helemaal niet zo groot te zijn 

geweest. De in 1894 opgerichte Bulgarian Social Demoeratic Labour Party (BSDLP) bijvoorbeeld 

spiegelde zich helemaal niet aan de SPD. De BSDLP dient nu ook beschouwd te worden als een 

'autonomous product'. (3?) De national peculiarities, zoals dat in de terminologie van vergelijkende 

historici heet, domineren volledig de beeldvorming over de sociaaldemocratie. 

Het is een feit dat de sociaaldemocratie ook al vóór 1914 veeleer een 'inter-nationale' dan een 

'internationale' beweging was. Dat neemt echter niet weg dat er tijdens de periode van de Tweede 

Internationale onder socialisten wel degelijk een enorme circulatie bestond van themàs, ideeën, 

symbolen en vooral van middelen. De dominantie van nationale particularismen was veel min

der groot dan vandaag wordt aangenomen. Andermaal - zij het in omgekeerde zin - draagt de 

constructieve Musterparteimythe een deel van de verantwoordelijkheid. Andere invloeden niet 

of nauwelijks expliciteren was immers inherent aan het duiden van de SPD als voorbeeld, zoniet 

werd het constructieve karakter van de mythe onderuitgehaald. In de bronnen- vooral de socialis

tische pers- zijn eventuele niet-Duitse invloeden dus heel moeilijk te traceren. Dat vereist name

lijk een grote voorkennis van de typische kenmerken van de sociaaldemocratie waar eventueel 

invloed van kon uitgaan. 

Is het denkbaar dat tal van national peculiarities anders zouden worden geduid als ook de 

kleine landen in de vergelijkende analyses betrokken waren geweest? De hypothese van Georges 

Haupt dat de meeste socialistische partijen in vorming zich eerder inspireerden op het Belgische 

dan op het Duitse model wijst alvast in die richting. Het Bulgaarse voorbeeldje ook. Alleen die

genen die de geschiedenis van de Belgische Werkliedenpartij niet kennen, kunnen de BSDLP 

omschrijven als een 'autonomous product'. In een heel algemene, uit het Bulgaars vertaalde 

Geschiedenis van Bulgarije wordt beweerd dat de Belgische en Franse sociaaldemocratie model 

hebben gestaan voor de BSDLP.(3S) Opvallend daarbij is dat het Belgische model hier via per

soonlijke contacten, vooral via Bulgaren die vóór 1914 in Brussel studeerden, in Bulgarije werd 

geïmporteerd. Die contacten verklaren ook het feit dat er in de tussenoorlogse periode heel 

wat Bulgaren op de loonlijst van het Brusselse Maison du Peuple stonden. En de invloed van de 

Franse sociaaldemocratie in Bulgarije? Het is een hypothese, maar het zou wel eens kunnen dat 

we hier te maken hebben met een klassiek voorbeeld van wat vergelijkende historici 'Galtons 

probleem' noemen, naar de negentiende-eeuwse statisticus Francis Galton. Stanley Lieberson 

verduidelijkt dit probleem via een vergelijking met de exacte wetenschappen: 'We would not 

think much of a biologica! experiment where laboratory animals injected with some disease

causing virus were compared with control animals placed close enough to catch the disease 

through contagion. Yet, in point of fact, that is precisely the problem in many social research 

studies.' Arend Lijphart beweert terecht dat dit probleem geëlimineerd kan worden door 'the 

souree of diffusion' te lokaliseren. (39) Het is echter heel twijfelachtig of dit voor humane weten-
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schappers wel even haalbaar is als voor exacte wetenschappers. Welke elementen van de Franse 

sociaaldemocratie hebben indruk gemaakt op de Bulgaarse sociaaldemocraten? Blijkbaar gaat 

het vooral om de ideeën vervat in Benoît Malons Socialisme lntégral. Probleem opgelost? Of 

eerder verschoven, aangezien de ideeën van Malon in aanzienlijke mate beïnvloed zijn door 

César De Paepe en concreet 'Belgisch materiaal'?(4o) 

De alomtegenwoordigheid van Galtons probleem en vooral vanMarx'en Engels' 'great state 

nationalism' in zowel de politieke cultuur van de sociaaldemocratie als in de comparatieve histo

riografie van die beweging, maken het voor een individuele onderzoeker moeilijk om de invloed 

van het Belgische model in Europa in al zijn facetten te traceren. Er is geen wetenschappelijke 

literatuur over de diverse nationale coöperatieve bewegingen die ook nog oog heeft voor de bin

dingen met de sociaaldemocratie. Het centrale gegeven van dit Belgische model was immers de 

opbouw van een socialistische beweging waarvan de coöperaties de ruggengraat waren. De twee 

omissies in de historiografie staan overigens niet los van elkaar. Precies omdat er geen aandacht 

gaat naar de (socialistische) coöperaties, duikt het Belgische model niet op. Is het niet opmerkelijk 

dat de Bulgaarse sociaaldemocratie heel wat bindingen had met en gebruik maakte van coöpera

tieve organisatievormen? Wat Italië betreft, beweerde Maurizio Degl'Innocenti in 1977 al dat de 

sleutel voor een meer gedifferentieerd beeld van de buitenlandse invloeden op de sociaaldemocra

tie bij de coöperaties gezocht moest worden. 

In dit boek heb ik daarvoor geopteerd. Dit is geen vergelijkend onderzoek waarin de invloed 

van het Belgische model in de internationale sociaaldemocratie gepeild wordt, maar wel een onder

zoek naar de transnationale interactie van organisatiemiddelen - namelijk de coöperatie - onder 

sociaaldemocraten. Daarbij wordt Galtons probleem min of meer vermeden, omdat de Belgische 

invloed niet het centrale aandachtspunt is. Het gaat veeleer om een peilen van de mate waarin de 

Belgische socialistische coöperaties, in het hele debat over de verhoudingen tussen socialistische 

en coöperatieve bewegingen, een referentiële waarde hadden. Dat is uiteraard ook een eerste stap 

om de intrigerende hypothese van Georges Haupt te toetsen, want invloed en referentiële waar

den overlappen elkaar natuurlijk geregeld. Dat blijkt alleen al uit de titels van bepaalde publicaties. 

Van Romea Romei in 1900 bijvoorbeeld: L'organizzazione proletaria campagnuola, gevolgd door 

Contributo al Vooruit delle campagne(41), waarin een strategie werd uiteengezet om de socialistische 

arbeidersbeweging ook op het platteland uit te bouwen. 

De grenzen van het onderzoek en de structuur van het verhaal 

Ondanks het beperken van de vraagstelling is het noodzakelijk een aantal artificiële beperkingen 

in te voeren. Het opteren voor 1914 als 'terminus ad quem' lijkt bijna voor de hand liggend. De 

Eerste Wereldoorlog betekende namelijk voor zowel de socialistische als de coöperatieve beweging 

een keerpunt, omdat hun langzame integratieproces er aanzienlijk door werd versneld. De interne 

organisatorische macht van de socialistische arbeidersbeweging vertaalde zich na 1918 ook in een 



DE NAAISTER EN DE KUNSTENAAR, EEN VERGETEN HUWELIJK 29 

aanzienlijke externe macht en een exponentiële schaalvergroting van de 'zuil'. De beweging na 

1918 verschilt vrij fundamenteel van die vóór 1914. 

Socialisme en coöperatisme kregen ook rake klappen door de mentale breuk die de Eerste 

Wereldoorlog op tal van maatschappelijke terreinen teweegbracht. Het sterke geloof in de 'maak

baarheid' van de samenleving in de negentiende eeuw- waar beide bewegingen in hoge mate van 

getuigen- ging niet ten onder, maar verloor wel heel wat kracht. Maar vooral uit de studie van 

de verhouding tussen socialisme en coöperatie blijkt de rechtvaardiging van deze eindtermijn. Ik 

bekijk de coöperatie voornamelijk vanuit de sociaaldemocratie en in de loop van de lange negen

tiende eeuw evolueerde de houding van de meeste Europese sociaaldemocratieën ten opzichte van 

de coöperatieve beweging van een meewarig verwerpen tot een officieel erkennen ervan als een 

onafhankelijke derde arm van de beweging. 

De aanduiding 'lange negentiende eeuw' geeft al aan dat er van een strikte aanvangstermijn 

geen sprake is. Er waren wel tal van argumenten om het onderzoek te beperken tot de periode 

van 1875-1880 tot 1914. Voor een onderzoek dat zich concentreert op de socialistische arbeiders

beweging lijkt die optie voor de hand liggend. De oprichting van de SPD in 1875 was namelijk 

het startpunt van een evolutie die rond 1900 ten einde liep toen de sociaaldemocratie in bijna alle 

landen van Europa georganiseerd werd als politieke partij. Daardoor werd ze de meest opvallende 

exponent van de steeds meer geprononceerde massapolitiek Bovendien is het ook vanaf die peri

ode dat 'het socialisme' greep begon te krijgen op losse, ongeschoolde arbeiders. 

Ook voor die andere hoofdrolspeler, de coöperatieve beweging, was 188o een scharniermo

ment. Zowat overal op het oude continent kende de beweging een enorme groei, niet het minst 

omdat in de loop van de jaren 1870 in diverse landen een specifiek juridisch kader voor coöpe

raties werd gecreëerd. Synchroon met die groei waren de autonome coöperaties voor het eerst 

ook in de meerderheid. Tot die tijd waren heteronome coöperaties, waarvan de leden niet bij 

het bestuur waren betrokken, de meest voorkomende. Het werd met andere woorden vanaf 1880 

heel moeilijk om de sociale dimensie van coöperaties te verbergen, terwijl men daarvoor al dan 

niet terecht de meeste coöperaties beschouwde als louter economische verenigingen. Vanuit dat 

standpunt kan men 188o ook zien als de echte doorbraak van de moderne coöperatieve bewe

ging waarbij een coöperatie wordt gedefinieerd als 'an autonomous association of persons united 

voluntarily to meet their common economie and social needs and aspirations through a jointly 

owned and democratically managed enterprise'.<42) Vooral nieuw was dat de coöperatie na 188o 

niet langer louter een middel was, maar ook het centrale punt van een heel eigen doctrine. Zoals 

het socialisme de 'sociale kwestie' vooral via het verwerven van politieke macht zou gaan oplos

sen, zo ontwikkelde het coöperatisme een ideologie die hetzelfde resultaat zou opleveren door de 

maatschappij op coöperatieve leest te schoeien. De coöperatie werd net als het socialisme een doel, 

een na te streven ideaal. 

Hoewel de Gentse Vooruit ook in 188o werd opgericht, was het gezien de specificiteit van de 

vraagstelling toch noodzakelijk om een zicht te krijgen op de verhouding tussen socialisme en 

coöperatie in de loop van de negentiende eeuw. En hoewel de gezamenlijke 'roots' van 'co-opera

don the pacific' en 'socialism the insurgent' door niemand in twijfel werden getrokken, was een 
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socialistische coöperatie als Vooruit in de jaren 1880 toch een soort contradictio in terminis. (43) 

De ontwikkelingen en ervaringen in de loop van de negentiende eeuw stoffeerden bovendien de 

argumentaties van zowel coöperatoren als socialisten en bepaalden ook in hoge mate hun beslis

singen. Om de verhoudingen tussen socialisme en coöperatie in de periode I880-1914 op een zin

volle manier te analyseren moesten ook de discussies en ervaringen in de loop van de negentiende 

eeuw in kaart worden gebracht. 

Welke waren de gemeenschappelijke wortels van beide bewegingen, hoe groeiden ze uit elkaar, 

waarom werd in 1880 voor het eerst opnieuw een brug geslagen? Onder invloed van welke factoren 

kreeg dit verhaal een totaal andere invulling in diverse landen? Hoe raakten steeds meer socialisten 

er, ondanks tal van theoretische bezwaren en tot ergernis van heel wat neutrale coöperatoren, lang

zaam van overtuigd dat de coöperatie een uitstekend middel was om hun beweging aan kracht te 

doen winnen? Nauwelijks een kwarteeuw na de oprichting van Vooruit hield menig socialist co

operatistische discoursen. Coöperaties waren niet langer een middel om een aantal scherpe kanten 

van het kapitalistische systeem af te vijlen, maar ze waren ook de voorbodes van een rechtvaardige 

maatschappij. Via de coöperatie; zou de socialistische droom verwezenlijkt worden. Die discour

sen benadrukten dat het sociale vraagstuk opgelost kon worden via klassenverzoening. Iedereen 

consumeert immers. Klassenstrijd en het veroveren van de productiemiddelen waren anno 1914 

vaak al echo's uit een ver verleden. De hele mentaliteitswijziging bleek in 1912 uit het feit dat een 

officieel orgaan van de Tweede Internationale de afwezigheid van een socialistische arbeidersbewe

ging in de Verenigde Staten toeschreef aan de zwakte van de coöperatieve beweging daar. (44) 

Ik heb ervoor geopteerd het verhaal van die evolutie niet thematisch, maar wel chronologisch 

op te bouwen. Hoofdstuk 1 en 2 handelen vooral over de wortels van de coöperatieve beweging 

en het uiteengroeien van socialisme en coöperatisme, met de houding van de Eerste Internatio

nale als eindpunt. In hoofdstuk 3 maak ik een balans op van hoe beide bewegingen zich in de 

verschillende landen tot elkaar verhouden en ik traceer de houding van de zich ontwikkelende 

sociaaldemocratie in de diverse landen. Hoofdstuk 4 concentreert zich op de verspreiding van het 

samengaan van beide emancipatorische bewegingen. In hoofdstuk 5 toon ik vooral aan dat het 

demonstratie-effect van de socialistische coöperaties in België vanaf 1891 een centrale rol speelde 

in de opstelling van de sociaaldemocratie in het hele coöperatievraagstuk Hoofdstuk 6 geeft ten 

slotte aan hoe en waarom de verschillende sociaaldemocratische families het Belgische model als 

achterhaald beschouwden en de coöperatie promootten als een evenwaardige derde arm van de 

socialistische arbeidersbeweging. 

De geografische beperkingen van dit onderzoek zijn uiterst onwetenschappelijk. De refe

rentiële waarde van de Belgische socialistische coöperaties tussen 1880 en 1914 mag universeel 

genoemd worden. Voor de periode I88o-1914 heb ik concrete aanduidingen dat de Belgische 

socialistische coöperaties een invloed hadden op de houding van de sociaaldemocratie in: Zweden, 

Denemarken, Noorwegen, Letland, Rusland, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Groot-Brittan

nië, Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije, Argentinië, Egypte 

en de Verenigde Staten. Gezien de stand van het onderzoek naar de coöperatieve bewegingen 

was het volstrekt onmogelijk die heterogene groep landen in de analyse te betrekken. Het diepte-
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onderzoek 'beperkt' zich tot België en zijn directe buurlanden: Nederland, Frankrijk, Duitsland 

en Groot-Brittannië. Terwijl die laatste twee de thuisbasis waren van respectievelijk de grootste 

sociaaldemocratische en de sterkste coöperatieve beweging ter wereld, waren de noorder- en zui

derburen vooral interessant omdat precies daar de referentiële waarde, de invloed, het grootst was 

en er zich ook in verregaande mate organisatorisch vertaalde. 

Het overige materiaal komt geregeld aan bod en is bovendien ook nuttig om de waarde van het 

'model of the cross-national ditfusion of movement ideas' van Doug McAdam en Dieter Rucht 

te toetsen. Tot op heden blijft hun stelling van kracht dat 'diffusion has been largely negleered in 

the field of social movements'. (45) Zit er een vast patroon in de manier waarop sociale bewegingen 

ideeën of middelen over de landsgrenzen heen van elkaar overnemen? Tijdens het onderzoek zelf 

heb ik bewust geen rekening gehouden met de diverse categorieën die naar voren worden gescho

ven om 'diffusion' te analyseren. Dat zou al te snel onbewust resulteren in het louter waarnemen 

van die elementen 'die in das jeweilige theoretische Modell passen'. (46) 

Bij mijn onderzoek heb ik zoveel mogelijk geprobeerd niet te vervallen in het oude euvel 

socialistische arbeidersbeweging en sociale beweging als synoniemen te behandelen. De omvang 

van het onderzoek noopte echter tot een fixatie op de sociaaldemocratie. Waar mogelijk werd 

rekening gehouden met andere bewegingen die op hetzelfde terrein actief waren. De internatio

nale referentiële waarde van de Belgische socialistische coöperaties beperkte zich namelijk niet tot 

socialisten en neutrale coöperatoren. Ook andere politieke formaties en middenstanders keken 

geïnteresseerd en/ of geïrriteerd toe en handelden daar vaak naar. Die bewegingen blijven echter 

hoe dan ook onderbelicht. Feit is wel dat het hele vraagstuk over het al dan niet politiseren van de 

coöperatieve beweging niet alleen in dit verhaal, maar ook in het verleden, vrijwel exclusief werd 

behandeld vanuit de link tussen de coöperatie en de sociaaldemocratie. 
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Hoofdstuk 1 I De sociale kwestie: 'Een nieuwe Gordiaanse 
knoop in Europa' ( -1848)(1

) 

Productie van een 'manufacturing population' 

De snelheid van de maatschappelijke evolutie in de loop van de negentiende eeuw blijft indruk

wekkend. De taakgeoriënteerde aristocratische maatschappij van weleer werd altijd verder terug

gedrongen door een door tijdgericht denken gedomineerde burgermaatschappij. De negentiende 

eeuw werd door de Britse liberale voorman William Gladstone in een bekende boutade omschre

ven als 'de eeuw van de werkman'. Het was echter evenzeer de eeuw van de burgerij, de eeuw van 

het economische liberalisme. Arnold Toynbee poneerde in Lectures on the !ndustrial Revolution 

of the I8th Century in England de stelling dat Adam Smith en de stoommachine de oude wereld 

vernietigden. Dat beeld is sindsdien sterk gerelativeerd: Smith en de stoommachine zijn slechts 

schakels in een veellanger moderniseringsproces. Bovendien is ook het graduele karakter van dit 

proces overduidelijk: de oude wereld bleef nog lange tijd doorwerken en een economie van klein

schalige productie met een ambachtelijk karakter was tot ver in de negentiende eeuw van groter 

belang dan de moderne industrie. 

Cruciaal is wel dat Smiths Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations een soort 

nieuwe bijbel werd voor de opkomende burgerij: een verhoging van het algemeen welzijn zou 

gerealiseerd worden door de confrontatie van alle individuele belangen. De 'onzichtbare hand' 

zorgde ervoor dat elk individu het best de gemeenschap kon dienen door zijn persoonlijk belang 

na te streven. De mechanisering, het terugtrekken van de Staat uit het sociaaleconomische gebeu

ren, het laissez-fairediscours, een doorgedreven arbeidsdeling resulteerden in de productie van 

voordien ongekende rijkdommen. Tal van realisaties leken het ongebreidelde vooruitgangsop

timisme te onderschrijven. Zo was het spoor bijvoorbeeld niet alleen verantwoordelijk voor een 

toegenomen mobiliteit - rond de wereld in 8o dagen! - maar was het ook een soort 'bewijs' van 

de materiële beheersbaarheid van de toekomst. 

Dé symbolen van die vooruitgang en moderniteit waren de fabrieken, en dan vooral de 

grote fabrieken in de uit hun voegen barstende steden. Het mogelijke standhouden van aller-
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hande oude paternalistische verhoudingen tussen werkgevers en werknemers in rurale gebieden, 

contrasteerde met de sterke verandering van die verhoudingen in de steden, waar werkgevers 

beschikten over 'a great abundance of labourers'. (z) De dramatische wijziging voor die arbeiders 

bestond niet alleen uit de onpersoonlijke relatie tot de werkgever, maar uitte zich vooral in het 

soort werk dat ze moesten doen, in de lange uren van werken op het ritme van de machine, in 

het buigen voor de dictatuur van de klok, in de abominabele levensomstandigheden ... Die 

groep arbeiders vormde echter lange tijd een minderheid. Zelfs in Groot-Brittannië, waar tegen 

1840 al meer mensen waren tewerkgesteld in de fabrieken dan in de landbouw, woonde tien jaar 

later nog altijd 'maar' 39% van de bevolking in steden met meer dan IO.ooo inwoners. De spec

taculaire stijging van de reële lonen gekoppeld aan de daling van de werkuren begon pas na 1850. 

Toch lijkt het, ondanks het aanhoudende debat daarover, redelijk om aan te nemen dat in Groot

Brittannië vanaf de jaren !830-1840 de industrialisatie en de daarmee gepaard gaande massapro

ductie van talloze goederen om in basisbehoeften te voorzien, een positief effect hadden op de 

levensstandaard van de arbeiders. 

Vooral de concentratie van arbeiders in de steden zorgde ervoor dat de keerzijde van de 

medaille zo sterk de beeldvorming over de industrialisatie bepaalde. Armoede en uitbuiting 

waren namelijk geen creatie van de achttiende of negentiende eeuw en beperkten zich ook toen 

geenszins tot de steden. Maar in de steden waren ze wel makkelijker waarneembaar en kregen 

ze ook een meer permanent karakter. Bovendien waren ze er meer aanstootgevend, omdat ze in 

schril contrast stonden met de enorme productie van rijkdom. Daardoor precies kon het voor 

potentieel verzet zo cruciale 'vernederingsbewustzijn' ontstaan. (3) De 'onzichtbare hand' maakte 

vooral in de steden zichtbaar dat niet iedereen de vruchten van de vooruitgang plukte. Beide 

aspecten waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens een bezoek aan Groot-Brittannië 

anno 1828 was de Fransman Gustave d'Eichtal geweldig onder de indruk: 'They make machines 

in this country as we plant cabbages in ours [ ... ] they are afraid of nothing, so plentiful are funds; 

they raze hills, fi.ll in valleys, to open up communications they dig tunnels under towns and they 

don't consider such things worthy of mention.' Maar in dezelfde extatische brief naar het thuis

front maakte hij ook melding van de abominabele 'physical condition of the working class'. (4) Zij 

betaalde een hoge prijs voor de doorbraak van het industriële kapitalisme en zijn sterk individu

alistische en competitieve ethiek. 

Contemporaine beschrijvingen van die uiterst zichtbare 'manufacturing population' bena

drukten altijd weer dat ze 'an essenrial change in the general character of the mass of the people' 

veroorzaakte en zo verantwoordelijk was voor 'new habits of thought and action'. (5) Het hele trans

formatieproces zette immers tal van oude vormen van sociabiliteit op de helling, waardoor ook 

de acties en organisaties van de arbeiders - die tot de achttiende eeuw vrij constante vormen had

den(6)- snel evolueerden. Vooral de geschoolde ambachtslui vormden de drijvende kracht achter 

het ontstaan van formele organisaties. De industrialisatie zorgde immers voor een verregaande 

arbeidsdeling waardoor de vraag naar ongeschoolde goedkope arbeidskrachten almaar toenam. 

Deze verandering was dus uiterst bedreigend voor geschoolde ambachtslui, omdat de scheiding 

tussen hen en de altijd groeiende groep van ongeschoolde arbeiders groter werd. 
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Dat geldt uiteraard niet alleen voor Groot-Brittannië. Dezelfde mechanismen waren ook werk

zaam in continentaal Europa, waar de industrialisatie later op gang kwam. Daarom ijverden der

gelijke nieuwe verenigingen aanvankelijk vooral voor het behoud van de respectabiliteit van de 

leden-ambachtslui. Zo waren de aversie van liefdadigheid en het vermijden van 'the indignity 

of a pauper's grave' de meest gebruikelijke redenen om lid te worden van een friendly society. (7) 

Bepaalde verenigingen stelden zelfs kledij ter beschikking om waardig voor de dag te komen op 

een begrafenis. 

Vooral vanaf de jaren 1790 groeide het aantal georganiseerde vormen vanselfhelp spectaculair. 

Doorgaans wordt aangenomen dat de toename van dergelijke organisaties aanleiding gaf tot een 

dalende frequentie van oude 'pre-industriële' vormen van verzet, zoals rellen en taxation populai

re. In een heel invloedrijk artikel uit 1971 poneerde Thompson de volgende stelling: 'The break

through of the new polideal economy of the free market was also the breakdown of the old moral 

economy of provision.' Hij benadrukte evenwel dat ook dat een heel geleidelijk proces was: 'The 

moral economy of the crowd' doofde heellangzaam uit en leefde zelfs in hoge mate voort in de 

coöperaties, een van die nieuwe georganiseerde vormen van self-help: 'It is picked up by the early 

co-operative flour mills, by some Owenite socialists, and it lingered on for years somewhere in the 

bowels of the Co-operative Wholesale Society.'(s) 

Het is opvallend dat de eerste coöperaties die rond 1760 opdoken, gelinkt kunnen worden 

aan brood, het voornaamste bestanddeel van het dieet van the crowd. De productie en distributie 

van brood was in de achttiende eeuw geregeld aanleiding tot voedselrellen. Over die allereerste 

coöperaties weten we nog altijd virtually nothing, maar de eerste- voornamelijk bedrijfjes waar 

op coöperatieve basis meel werd verhandeld- doken dus op in Groot-Brittannië rond 1760. (9) De 

graancrisis die door de napoleontische oorlogen werd veroorzaakt, versnelde de verspreiding van 

coöperaties over het hele land. Hét versnellingsmoment kwam er echter pas in de jaren 1820 met 

de owenistische beweging en dat resulteerde in een exponentiële groei van de coöperatieve bewe

ging. Rond 1832 zouden er in Groot-Brittannië zo'n 500 coöperaties- samen goed voor 20.000 

leden- actief zijn geweest. Die link met Owen zorgde er anderzijds voor dat de noties coöperatie, 

socialisme en communisme in die fase als synoniemen gehanteerd werden. Vanaf 1830 vermenig

vuldigde het aantal verenigingen van onderlinge bijstand, vakbonden en coöperaties razendsnel, 

niet het minst door het terugdringen van de gangbare opvatting dat 'the prosperity of masters and 

workmen were simultaneous and inseparable'. Steeds meer werd betoogd dat 'the circumstances 

of workmen do nor in the least depend on the prosperity or profits of the masters, but on the 

power of the workingroen to command- nay to extort a high price for their Iabour; and this again 

depends on the degree they are combined together, so as to act in concert. The masters are unired 

toa man to keep down wages; it is their interest; and if the workingroen are nor likewise to oppose 

them, there is no limit to their degradation.'(w) Hoe men het best de krachten organisatorisch kon 

bundelen was vaak een moeilijk vraagstuk waarop talloze antwoorden geformuleerd werden. 
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De ~humanitaire socialisten' en de coöperatie 

Reacties tegen de altijd individualistischer, marktgeoriënteerde en op concurrentie gerichte 

manier van produceren en consumeren zijn alom tegenwoordig in de vloed van sociale kritiek en 

de vele sociale modellen en theorieën die in de kantlijn van het hele moderniseringsproces werden 

geformuleerd. De grootste gemene deler zijn de pleidooien voor allerlei vormen van associatie 

en samenwerking. Die geschriften lieten de overgrote meerderheid van de bevolking weliswaar 

onverschillig, maar ze waren wel cruciaal om de uitwerking die ze hadden. De verspreiding ervan 

was ook heel groot. Een schitterende illustratie hiervan is het ongelooflijke succes van Eugène Sues 

Les Mystères de Paris uit 1842. Herdrukken en vaak lichtgewijzigde vertalingen- waarin bijvoor

beeld Parijs vervangen werd door Berlijn, München of Londen ... - volgden elkaar snel op. De 

roman schetst niet alleen een beeld van de sociale misère, maar brengt ook de 'lessen' van 'sociale 

dépasse 1' imaginable'. (n) 

Sinds Marx en het zogenaamde 'wetenschappelijk socialisme' wordt die brede waaier van soci

ale kritiek wat ongelukkig bestempeld als 'utopisch socialisme', alsof het een uitloper was van de 

literaire stroming die sinds Thomas Mores Utopia uit de zestiende eeuw heel populair was: de fan

tasieën over perfecte maatschappijen waren louter spielerei en brachten geen zoden aan de dijk. 

Een aantal van die utopisten werden echter iconen van de socialistische arbeidersbeweging en 

tekenden de grondlijnen van de coöperatieve doctrine uit. Laatnegentiende-en -twintigste-eeuw

se aanhangers van het coöperatisme, die vaak een broertje dood hadden aan marxistische termi

nologie, hanteerden dan ook consequent de term 'humanitaire socialisten'. Vanuit hun oogpunt 

waren dat namelijk geen utopisten maar realisten. 

Het is trouwens duidelijk dat bepaalde ideeën van Marx evenzeer het etiket utopisme verdie

nen als ideeën van Saint-Simon, Buonarroti, Owen, Fourier, Buchez. Hét grote verschil is dat het 

marxisme de klassenloze maatschappij nooit concreet omschreef vanuit de idee dat de constructie 

van de toekomst een taak was voor de toekomst. (I2) Die theorie was niet onverdeeld succesvol. Tal 

van socialisten hadden problemen met dit uiterst vage toekomstbeeld<r3l, dat bovendien aan tegen

standers de mogelijkheid gaf om hen erop te wijzen dat ze geen oplossingen aandroegen. Want 

zelfs al klopte hun analyse van de huidige maatschappij volledig, dan nog hadden ze helemaal niet 

aangetoond dat hun alternatief superieur was. (r4) 

Heel wat humanitaire socialisten waren in wezen sterk begaan met de erfenis van de Franse 

Revolutie, die tot het eind van de jaren 1870 de Franse politiek zou beheersen. (r5) Om de fYsische 

en zedelijke situatie van zoveel mogelijk mensen te verbeteren was het effectief afschaffen van 'tous 

les privilèges de la naissance' noodzakelijk. Ondanks de revolutie stond de maatschappelijke reali

teit op nogal wat terreinen haaks op de zo geprezen 'Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid'. Van 

echte gelijkheid kon volgens Saint-Simon pas sprake zijn wanneer 'chacun retire de la société des 

bénéfices exactement proportionnés à sa mise sociale, c' est-à-dire à sa capacité positive, à l' emploi 

utile qu'il fait de ces moyens'. Dat dit niet het geval was bleek heel sterk uit het feit dat de arbeiders 

niet hoefden te rekenen op voordelen, terwijl hun bijdrage aan de vooruitgang overduidelijk was. 



HOOFDSTUK 1 

Hij wijst daarbij niet alleen op hun aandeel in de bloei van de handel en het fabriekswezen, maar 

evenzeer op de toegenomen productiviteit van de landbouw daar waar 'op het platteland mindere 

lieden nationale goederen hebben weten machtig te worden'. (IG) 

Fourier van zijn kant trok hard van leer tegen de maatschappelijke consensus waarbij het 

verafgoden van de vrijheid resulteerde in het monopoliseren ervan door een kleine, rijke min

derheid: 'La liberté politique ou sociale, toute la classe pauvre en est entièrement privée et 

réduite à s' asservir dans les travaux salariés qui enchaînent l'ame, ainsi que le corps. Un subal

terne qui aurait des opinions contradictoires avec celles de son chef, serait renvoyé et privé de 

travail; il ne jo uit donc pas de liberté sociale active, pas même du droit d' apinion et de sens 

commun.'(r7) Ondanks alle meningsverschillen en onderlinge tegenspraken is het utopische of 

humanitaire socialisme in wezen één grote 'pijnkreet' tegen het achteloos aanvaarden van het 

'lot der onderdrukten'. (IS) Vanuit de vaststelling dat de vooruitgang, zoals die op dat ogenblik 

politiek en moreel omkaderd werd, alleen goed was voor een kleine minderheid, stelden ze elk 

op hun manier een herordening van de maatschappij voor die aan het volk meer te bieden had 

'que la faim et la nudité pour prix d'un travail de forçat, exercé souvent dans des ateliersou il est 

enfermé 18 heures par jour'. (r9) 

De morele en fysische gevolgen van het leven in een dergelijke hel werden door talloze utopis

ten geanalyseerd. Cruciaal is dat de vermanende vinger daarbij nooit geheven werd naar de voor

uitgang of de industrialisatie. Wat ze viseerden was de altijd toenemende discrepantie tussen het 

relatieve belang van kapitaal en arbeid enerzijds en de respectievelijke vergoeding ervoor ander

zijds. Telkens weer wezen ze op de onmacht van de geïsoleerde mens en beschreven vervolgens 

allerlei vormen van samenwerking die geïntroduceerd moesten worden in het sociale en economi

sche bestel. In zijn invloedrijke Principes d'économie politique van 1884 noemde Charles Gide hun 

geschriften een cruciaal antidotum voor het economische liberalisme, voor het klassieke laissez

fairediscours. Zij poneerden voor het eerst op grote schaal de stelling dat men via vrije verenigin

gen de mens en de wereld kon veranderen. 

Vooral bij Charles Fourier (1772-1837) en Robert Owen (1771-1858) duikt de coöperatie op 

als een weg om de hele maatschappij te hervormen. In de hem typerende eclectische en extreem 

detaillistische stijl beschreef Fourier hoe de nieuwe maatschappij tot stand kon komen via de 

oprichting van zogenaamde phalangstères. Een phalangstère was in feite een communistische kolo

nie, door Fourier ook omschreven als 'village coopératif multifonctionnel'. Ook Owen meende 

dat de maatschappij kon worden omgevormd via het opzetten van modelgemeenschappen of 'vil

lages of co-operation', waar de nadruk lag op het samengaan van arbeid, grond en kapitaal resul

terend in zelfvoorziening. In hoeverre er sprake was van wederzijdse beïnvloeding blijft enigszins 

onduidelijk(20
), maar beiden zagen de coöperatie vooral als een moreel principe. Schering en inslag 

in hun teksten zijn noties als het recht op arbeid, recht op onderwijs, winstparticipatie, arbeids

vreugde, gelijke rechten voor beide seksen - 'le degré d' émancipation de la femme est la mesure 

naturelle de 1' émancipation générale' volgens Fourier. Een succesvolle 'kolonie' zou vanuit haar 

morele meerwaarde snel navolging krijgen, wat uiteindelijk zou resulteren in een sociaal recht

vaardige maatschappij. 
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Owen verloor bij zijn pogingen om zijn droom te realiseren het fortuin dat hij als succesvol filan

tropisch industrieel had opgebouwd. Fourier zag experimenten op basis van zijn ideeën met een 

sisser aflopen, maar bleef zijn leven lang geloven in de komst van een mecenas die geld zou willen 

investeren voor de realisatie van de droom. Dat ze beiden uitgroeiden tot foundingfathers van de 

coöperatieve beweging is vooral toe te schrijven aan het feit dat het owenisme en het fomierisme 

sterk verschilden van wat Owen en Fourier effectief schreven of voor ogen hadden. Los van een 

aantal filosofische problemen, zoals een al te geïdealiseerd mensbeeld, was de achillespees van de 

utopische projecten altijd weer het ontbreken van de nodige fondsen om ze te realiseren. 

Michel Derrion bijvoorbeeld raakte als saint-simonist in 1834 in de ban van Fourier. Uit Fou

riers geschriften distilleerde hij de visie dat vooral handelaren en kooplui verantwoordelijk waren 

voor de sociale ellende. Zij zorgden voor hoge prijzen, zij veroorzaakten voedseltekorten, zij ver

ziekten de economie. Hoewel Fourier helemaal niet de stelling poneerde dat een consumptieco

operatie dat fundamenteel kon verhelpen, was het opzetten ervan toch aantrekkelijk, omdat het 

praktisch én financieel haalbaar was. Als fourierist was Derdon dan ook een van de drijvende 

krachten achter de consumptiecoöperatie Commerce véridique et social, die in juli 1835 in Lyon haar 

deuren opende. De winsten dienden naar fourieristische principes verdeeld te worden in vier gelij

ke delen: voor het personeel, voor een sociaal fonds, voor dividenden voor ingebracht kapitaal én 

voor de leden-consumenten in verhouding tot hun aankopen. Ondanks het aanvankelijke succes, 

waarbij de Commerce véridique op twee jaar tijd zes winkels opende in verschillende wijken van 

de stad, ging de onderneming in 1838 toch op de fles. Niet de intimidatie door politiediensten die 

vermoedden dat de winkels slechts een façade vormden voor allerhande politieke vergaderingen, 

of de druk door de middenstand van Lyon waren de voornaamste oorzaken van het debacle, maar 

wel het eigen administratieve wanbeheer. 

Owen had net als Fourier een groot vertrouwen in de kracht van voorbeelden. Ook hij stig

matiseerde de afwijking van de zogenaamde 'juiste prijs' door handelaren en kooplui. Meer nog, 

industriële crises werden vaak ingeleid door de 'onderconsumptie' van de arbeiders. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat heel wat volgelingen van Owen meenden dat zij de eerste stap voor de 

realisatie van hun droom konden zetten door een consumptiecoöperatie op te richten. Een van 

die coöperaties was de in 1844 opgerichte Rochdale Equitable Pioneers Society. 

I Rochdale' of de kracht van een oorsprongsmythe 

Het is niet toevallig dat het experimenteren met consumptiecoöperaties samenviel met de opkomst 

van de consumptiemaatschappij: almaar grotere groepen werden afhankelijk van de markt voor 

het voorzien in zowat al hun behoeften. Aanvankelijk stonden productiecoöperaties centraal in 

de vele coöperatieve experimenten. Synchroon met de versnelling in de evolutie van kleine naar 

grotere bedrijven, wijzigde dat na r8r5langzaam maar zeker. Productiecoöperaties die al vrij moei

lijk levensvatbaar waren zonder externe sponsoring, verloren op die manier vrijwel elke kans op 



HOOFDSTUK 1 

overleven. Naast een snel uitbreidende industrie die de potentiële markt afroomde, raakten na 1815 

ook de prijzen van allerhande producten in een vrije val. Maar dat vertaalde zich niet in een toe

nemende consumptie. Tot rond 1850 bleef goed twee derde van het arbeidersbudget opgaan aan 

voedsel. Dat werd steeds meer op de 'markt' gekocht, waardoor het rechtstreekse contact tussen 

producent en consument verloren ging. 

Dat gegeven én de steeds hogere druk op de prijzen van voedingswaren verklaren het almaar 

frequenter voorkomen van 'adulterations of food and culinary poisons', zoals de titel van een in 

de jaren 1820 wijdverspreide studie van Frederick Aceurn het omschrijft. Als chemicus toonde 

Aceurn aan dat zowat alle levensmiddelen die op de markt kwamen op de een of andere manier 

vervalst waren. (ll) De vervalsing van eetwaren werd ook in de pers op grote schaal aangeklaagd. 

Beroemd geworden is een vignet uit het satirische weekblad Punch van 1855 waarop een meisje te 

zien is in een drogisterij: 'Mijn mama vraagt u mij één ons thee van de beste kwaliteit te geven 

om de muizen te doden, en 50 gram chocolade om de kakkerlakken uit te roeien.'<22
) Op dat vlak 

bood de coöperatie absoluut een morele meerwaarde, omdat de consumenten de producten recht

streeks bij de producent konden kopen en op die manier weer een zekere controle kregen over de 

kwaliteit ervan. Die meerwaarde stond dan ook centraal in de ruime propaganda voor de coöpe

ratie die vanaf de jaren 1830 opdook in allerhande bladen. <23) Steeds luider klonk het dat arbeiders 

het heft zelf in handen moesten nemen en niet langer op een of andere filantroop en zijn gouden 

schip mochten zitten wachten. 

Het gros van de consumptiecoöperaties die in de loop van de jaren 1830 werden opgericht, 

was maar een kort leven beschoren en ging vaak door wanbeheer ten onder. Ze doken vooral op 

in steden waar in die jaren ook andere vormen van arbeidersorganisatie sterk toenamen. Het tex

tielstadje Rochdale was zowat het prototype van de steden waar de vroege arbeidersbeweging haar 

activiteiten ontwikkelde. De levensomstandigheden waren er ondermaats. In 1835 verklaarde John 

Fielden: 'A very great number of the [Rochdale] weavers, could not obtain suflident food of the 

plainest or cheapest kind; were clothed in rags and ashamed to send their kids to Sunday school; 

had no furniture and in some cases slept on straw; worked not infrequently sixteen hours a day; 

were demoralized by cheap spirits, and weakened by under nourishment and ill-health.'(2 4) Roch

dale was een centrum van arbeidersprotest en stond ook bekend om zijn politieke activiteit. In de 

jaren 1830 al waren er een aantal duidelijk georganiseerde stakingen, een beweging voor parlemen

taire hervormingen, een liga voor het afschaffen van het Trucksysteem ... en ook een consumptie

coöperatie die een tweetal jaren, van 1833 tot 1835, zou hebben standgehouden. Bij de oprichting 

van de beroemde Equitable Pioneersof Rochdale, ongeveer tien jaar later, in 1844, bleek heel duide

lijk dat uit de fouten van andere, tenietgegane coöperaties, lessen waren getrokken. 

Het mythische verhaal van de Rochdale Pioneersis genoegzaam bekend. Toen een groep arme 

wevers in 1843 een loonsverhoging werd geweigerd, besliste een klein groepje van 28 visionairs 

onder hen om zelf een aantal stappen te zetten om hun lot te verbeteren. Na een jaar moeizaam 

sparen brachten ze een kapitaaltje van 28 f, samen, waarmee ze een pandje huurden waar ze 

's avonds, na een lange werkdag, een aantal goederen verkochten die ze in het groot hadden inge

kocht. Hilariteit en spot waren de voornaamste reacties van buitenstaanders. Maar ze hielden vol 
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en legden zo de basis van wat men de moderne coöperatieve beweging noemt. En of ze op lange 

termijn gelijk kregen? In 1905 was de Co-operative Wholesale Society een van de grootste bedrijven 

van Groot-Brittannië. In 1914 had de Britse coöperatieve beweging 150.000 werknemers. Kort na 

de Eerste Wereldoorlog tekende ze voor maar liefst een vijfde van de nationale verkoop van krui

denierswaren en voedsel. 

De geschiedenis van de Rochdale Pioneers werd door George Jacob Holyoake in 1855 gepubli

ceerd in de vorm van een reeks artikels in de Daily News en reisde in de loop van de negentiende 

eeuw de hele wereld rond. Het verhaal van Holyoake werd in alle Europese talen vertaald en door 

coöperaties graag, al dan niet in boekvorm, aan de leden uitgedeeld. (25) In België kregen bijvoor

beeld alle leden van Vooruit in 1888 een verkorte en uit het Frans vertaalde versie van het boekje als 

nieuwjaarsgeschenk, terwijl de Franstalige landgenoten het verhaal vanaf 12 januari 1888 als feuil

leton in Le Peuple konden volgen. 

De Rochdale-story is wellicht een van de mooiste illustraties van de wervende kracht die een 

oorsprongsmythe heeft voor de oprichting van organisaties of verenigingen. Er bestaat bovendien 

weinig twijfel over dat Holyoake het verhaal ook met dat doel voor ogen heeft geschreven. Het 

bevat zowat alle elementen om wervend te werken. Alles speelt zich af op een duidelijk aanwijs

bare plaats, een huisje in Toad Lane, de succesvolle coöperatie wordt opgericht door een aantal 

met naam en toenaam bekende textielarbeiders die daarvoor niets hadden, en het geheel wordt 

opgediend als een spannend, informatief verhaal. Het is alvast duidelijk dat de Rochdale Pioneers 

die voorbeeldfunctie koesterden en stimuleerden. Het huisje waarin hun eerste winkel was onder

gebracht werd al snel een museum waar coöperatieve pelgrims de verspreiding van de Rochdale

principes konden bewonderen. Uit talloze contemporaine beschrijvingen blijkt dat het contrast 

tussen de ellende van 1844 en de enorme materiële verwezenlijkingen van nauwelijks een paar jaar 

later, meestal een overweldigende indruk maakten. 

Het verhaal van Holyoake heeft ook op een hallucinante manier standgehouden. Het is bij

voorbeeld opmerkelijk dat Beatrice Webb in haar hoogst invloedrijke geschiedenis The Co-ope

rative Movement in Great Britain uit 1891 vrij kritiekloos Holyoake parafraseert. 'Rochdale' ver

tegenwoordigde volgens haar 'a unique romance in the in dustrial history of the world'. (26
) Een 

bewuste uitspraak? Het is in elk geval zeker dat ze zich niet alleen op allerlei herdenkingsbrochures 

baseerde, maar ook maanden lang onderzoek verrichtte. Hoewel Fabiens als Beatrice en Sydney 

Webb intellectuele arbeid en eerlijkheid hoog in het vaandel hadden, was het uiteraard ook hen 

niet ontgaan dat het Rochdale-verhaal een krachtig middel was om de coöperatiegedachte zo ruim 

mogelijk te verspreiden. Dat ook dat een heel belangrijke doelstelling was van de Webbs, blijkt 

onder meer uit hun in 1891 gepubliceerde The Best Means of Eringing Co-operation within the Reach 

of the Poorest of the Population. 

Hoewel vooral het zakelijke succes van de Equitable Society verantwoordelijk was voor de uit

straling ervan, kan men toch niet voorbij aan het feit dat het ontbreken van controleerbaar en rela

tiverend materiaal ook een cruciale rol speelde. Holyoake domineerde volledig de beeldvorming. 

Zelfs de oorspronkelijke statuten, waarin de zo geprezen coöperatieve principes waren vastgelegd, 

waren niet beschikbaar voor onderzoekers. Charles Gide, een grenzeloos en invloedrijk bewonde-
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Dit is geen verhaal uit den tooverwereld, maar een brok 
levensstrijd uit het leven der arbeiders in de XIX• eeuw. 

Te Rochdale, stadje in het graafschap Lancashire (Engeland); 
was de arbeidersklasse er nog het slechts en ellendigst aan toe. 
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Om het luttel kapitaal van 700 frank te verzamelen dat noodig 
was om zich als handelaar te vestigen, hoeveel opofferingen en 
moeite moesten deze nederige arbeiders zich niet getroosten! Het 
gelijkvloers van een winkel in het Paddensteegje te Rochdale werd 
eindelijk gehuurd voor 250 frank . 

Tot ver in de 2oste eeuw werd het mythische Rochdale-verhaal door coöperatoren in alle mogelijke 

formats verspreid. 

raar van de Rochdale Pioneers, gaf in 1904 nog aan dat hij die oorspronkelijke statuten nooit had 

gezien of gelezen. (27) Maar ook vandaag nog waart Holyoake als een spook door de historiografie 

van de coöperatieve beweging. Geregeld duikt een duidelijke stijlbreuk op bij het behandelen van 

de Rochdale-episode. 

Voorbeelden zijn legio. Neem nu de hoogst zakelijke Heirnut Faust die volledig uit zijn rol 

valt wanneer hij de 'düstere Fabrikstadt' Rochdale anno 1844 nadert. Rochdale is niet zomaar een 

hoofdstuk in zijn overigens indrukwekkende geschiedenis, maar is zonder meer 'das schönste 

Kapitel' en 'zugleich das eindrucksvollste Beispiel menschlicher Solidarität und Selbsthilfe'! Faust 

ontpopt zich plots als een holyoakiaans verteller: 'An einem kalten regenfeuchten November

abend des Jahres 1843 traf sich in Rochdale in der Wohnung eines Arbeiters ein kleines Häufl.ein 

von Gesinnungsfreunden; die Not, bitteres Elend harte sie zusammengeführt.'(2 S) Hij is lang niet 

de enige sociaaleconomische historicus die bezwijkt voor de aantrekkingskracht van de Rochdale

mythe, voor de charme van de voor hen zo dun gezaaide romances. 
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1844: een mijlpaal in de coöperatieve geschiedenis 

De pioniers van Rochdale werden persoonlijk niet gedreven door 'bittere ellende' en werden in 

hun privéleven niet echt geconfronteerd met de hungry Porties. Het waren stuk voor stuk man

nen die ervoor bekende politieke activisten waren en die ook beschikten over een niet onaardige 

som spaarcenten. De meerderheid van het groepje pioniers had bovendien coöperatieve ervaring, 

vooral dan met oweniaanse communeprojecten waarvoor ze zich vaak ook financieel geëngageerd 

hadden. Vanuit die coöperatieve ervaring beseften ze maar al te goed dat een goede, realistische 

organisatie van hun nieuw op te richten coöperatie cruciaal was voor het succes ervan. 

Geen enkele van de regels die in hun oorspronkelijke statuten voorkomen, is op zichzelf ver

nieuwend, maar de combinatie van de diverse bepalingen is dat des te meer. De principes die in 

de statuten van Rochdale werden vastgelegd vormden de basis voor de grote ontwikkeling van de 

coöperatieve beweging. Meer nog, het naleven ervan wordt door velen beschouwd als een conditio 

sine qua non om een coöperatie overeind te houden of om een vereniging als coöperatie te dui

den: 'Toute coopérative qui s'en écarte ou bien échoue et disparaît, ou bien dégénère et devient une 

entreprise capitaliste, à moins que, devant les difficultés rencontrées, elle ne soit amenée à reedfier 

ses statuts.'(2
9) In de literatuur vindt men een zeer variabel aantal- gaande van vijf tot dertien- cru

ciale principes die door de pioniers werden ingevoerd. Dit zijn de acht voornaamste principes. 

I. DEMOCRATISCH BESTUUR ( ONE MAN ONE VO TE) 

Uit de democratische inrichting van de coöperatie spreekt duidelijk de affiniteit van de pioniers 

met de politieke activiteiten van de arbeidersbeweging van hun tijd. Zowel het chartisme als de 

stemrechtbewegingen streefden naar een verwezenlijking van het 'one man, one vote' -principe. 

Hiermee distantieerden ze zich van een vrij algemeen verspreid gebruik waarbij verenigingen het 

aanbrengen van kapitaal sterk beloonden, ook wat stemrecht betrof. 

2. VRIJE EN VRIJWILLIGE TOETREDING 

Dit principe hangt uiteraard nauw samen met het democratische bestuur van de coöperatie en 

het kan worden gezien als een reactie op het feit dat de meeste (productie-)coöperaties die succes 

hadden algauw hun deuren sloten voor nieuwe leden uit vrees voor het verlies van de verkregen 

resultaten of uit onwil om de winst met een grotere groep te delen. Een dergelijke beperking 

werd door de oweniaanse pioniers geïnterpreteerd als een rem op de groei, en dus als een obsta

kel voor het verwezenlijken van de langetermijndoelstelling om te komen tot een new harmony. 

Maar precies door hun ervaringen met oweniaanse communes werd dit principe pas echt toe

gepast zodra de coöperatie goed draaide! Van de communes hadden ze immers geleerd dat vele 

ervan ten onder gingen doordat ze onmiddellijk een te heterogeen publiek hadden aangetrokken, 

wat dan weer leidde tot een interne strijd. Zeker nu ze een democratisch bestuur invoerden was 

het noodzakelijk dat er eerst een soort harde kern van leden gevormd werd die de coöperatie in 

eenzelfde richting wilde sturen. 
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3· WINSTVERDELING OP BASIS VAN HET VERBRUIK (DIVIDEND ON PURCHASES) 

In de overgrote meerderheid van de literatuur wordt dit principe geduid als de grootste innovatie 

van de pioniers en als de sleutel tot hun succes. Nieuw was het principe echter hoegenaamd niet. 

De eerste toepassingen ervan in Groot-Brittannië dateren van rond 1815 en ook in Frankrijk duikt 

dit principe al op in bijvoorbeeld de Lyonse Commerce véridique et social. Eigenlijk is het niet 

meer dan een pragmatische afwijking van de oweniaanse inspiratie vanwaaruit de pioniers geop

teerd zouden hebben voor het niet-uitkeren van dividenden en een maximale uitbreiding van het 

sociale kapitaal. Er zijn echter twee goede redenen voor die afwijking. Enerzijds is een maximale 

uitbreiding van het sociale kapitaal op lange termijn moeilijk te combineren met het principe van 

de vrije toetreding, en anderzijds moet er ook een stimulans zijn om de leden zoveel mogelijk bij 

de coöperatie te doen kopen. Bovendien heeft dit principe het voordeel dat men heel concreet de 

eigen bijdrage tot het succes van de coöperatie voelt. 

4· AfSCHAFFING VAN HET KREDIET OF CONTANTE AAN- EN VERKOOP 

Ook dit principe hangt alweer nauw samen met de vorige bepalingen. Zoals voor elke self-helpbe

weging werd in de retoriek grote nadruk gelegd op onafhankelijkheid en zelfrespect. Een belang

rijk element daarbij was het niet langer afhankelijk zijn van handelaren en winkeliers die de arbei

ders in hun greep hadden via het verstrekken van krediet. Die retoriek waarin handelaren wel heel 

zwart worden afgeschilderd, verhult echter dat het contant betalen van de leden een noodzaak was 

voor het overleven van de coöperatieve winkel. De ervaring had geleerd dat te veel krediet verlenen 

al snel tot de ondergang van coöperatieve experimenten leidde. Dat was ook de reden waarom de 

eerdere consumptiecoöperatie in Rochdale (1833-1835) ten onder was gegaan. 

5· VERKOOP TEGEN MARKTPRIJS 

Dit principe is het duidelijkste bewijs van het verregaande pragmatisme van de pioniers. Zowat 

alle oweniaans geïnspireerde coöperatieve experimenten verkochten tegen de kostprijs waardoor 

hun groei enorm werd geremd. Elke uitbreiding moest door alle leden goedgekeurd worden want 

anders had men de middelen niet. Bovendien werd, door de combinatie van de verkoop tegen 

marktprijzen en het uitkeren van dividenden over de consumptie, een heel sterke vorm van klan

ten- en ledenbinding gecreëerd. 

6. ZUIVERHEID EN KWALITEIT VAN DE GOEDEREN 

Dit principe speelde in op de toenemende onrust over de kwaliteit van de goederen die in omloop 

waren. De minderwaardige kwaliteit van levensmiddelen was een bekend probleem, waar ieder

een dagelijks mee geconfronteerd werd. Uiteraard hadden vooral de laagste sociale groepen daar 

het sterkst onder te lijden. Bovendien konden handelaren ook makkelijker aan diegenen die op 

krediet kochten slechtere goederen verkopen. 

7· OPVOEDING VAN DE LEDEN INZAKE COÖPERATIEVE PRINCIPES 

Ook hier spreekt de oweniaanse inspiratie van de pioniers en zien we het proselitisme naar voren 
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komen. De ijver waarmee de coöperatie als organisatievorm en als moreel principe werd uitgedra

gen, leidt ertoe dat sommigen de beweging analyseren als een nieuwe seculiere godsdienst. 

8. RELIGIEUZE EN POLITIEKE NEUTRALITEIT 

Het is duidelijk dat dit principe centraal stond in het later gegroeide antagonisme tussen de neu

trale en de socialistische coöperatieve bewegingen. Over het tot stand komen van die regel bestaan 

echter de meest uiteenlopende interpretaties. De Britse historicus Peter Gurney geeft aan dat 'the 

original rules of the Rochdale Pioneers (1844) emphasised that politics should be kept out of co

operation' en dat 'despite the mythology it was this feature of the Rochdale model that was truly 

innovative'. Maar Paul Lambert, die in zijn werk voortdurend dicht bij de originele teksten blijft, 

beweert dan weer dat 'het principe van de neutraliteit in de statuten van Rochdale niet vermeld 

wordt'. (3o) Dat is niet alleen een zoveelste bewijs van de alomtegenwoordigheid van Holyoake in 

de historiografie van de Britse coöperatieve beweging, maar evenzeer van de feitelijke onjuisthe

den die opduiken onder invloed van de doel- en vraagstelling van de historicus. Lambert heeft 

gelijk: de neutraliteit komt niet voor in de originele statuten uit 1844. Voor de bewering dat het 

om een tamelijk vrij te interpreteren resolutie ging die werd aangenomen op een gewone alge

mene vergadering in 1850 steunt Lambert echter enkel en alleen op Holyoake. (3!) Gurney wil dan 

weer vóór alles de coöperatieve voorgeschiedenis van Rochdale rehabiliteren en hij heeft met zijn 

beweringen over de neutraliteit maar één doel. Hij wil bewijzen dat, in tegenstelling tot wat alge

meen wordt aangenomen, 'the discovery of the dividend' niet vernieuwend was. Hij onderbouwt 

zijn stelling over het neutraliteitsprincipe met een nauwkeurige vergelijking van de eerste versies 

van Holyoakes geschiedenis waaruit moet blijken dat Holyoake zelf onderschreef dat de divi's niet 

in Rochdale ontstonden. Gurney weet namelijk natuurlijk ook wel dat die politieke en religieuze 

neutraliteit helemaal niet zo vernieuwend was. Op een coöperatief congres anno 1832 in Londen 

werd namelijk al een resolutie aangenomen die vermeldde dat coöperatoren niet gebonden waren 

aan eender welke politieke of religieuze strekking. 

De neutraliteit die werd aangenomen heeft alles te maken met de woelige politieke en reli

gieuze context in het Engeland van de jaren 1830 en 1840: de acties tegen de Corn Laws van 1815, 

tegen de Reform Act van 1832, het opheffen van het principe 'één kerk, één staat' met de Emanci

pation Act van 1829 ... Om de ontwikkeling van de coöperatie niet a priori te hypothekeren was 

het wenselijk dergelijke spanningen buiten de vereniging te houden. Vanuit diezelfde redenering 

legden ook tal van vakbonden en 'friendly societies' in de jaren 1840 hun leden een formeel verbod 

op om zich in te laten met politiek. Hoewel uit prosopografisch onderzoek blijkt dat het onder

scheid tussen Owen en de chartisten voor tijdgenoten helemaal niet zo duidelijk was(32
), is het 

toch onbetwistbaar dat door het steeds hardere en repressievere optreden van de overheid de poli

tieke aspiraties van de chartisten almaar onrealistischer leken. Oe stelling van Robert Owen dat 

politieke agitatie de arbeiders afleidde van de belangrijker economische doelstellingen won des te 

meer terrein. Het mislukken van de algemene werkstaking van 1842 maakte voor velen bovendien 

overduidelijk dat ook de chartistische strategie van directe confrontatie met de kapitalistische staat 

weinig of niets kon opleveren. 
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Aan de oweniaanse inspiratie van de Rochdale Pioneers valt echter niet te twijfelen. Uit hun statu

ten blijkt overigens dat de omvang van hun doelstellingen omgekeerd evenredig was met die van 

hun nieuwe coöperatie. Charles Howarth, de vermoedelijke auteur van de beroemde statuten, 

liet er geen twijfel over bestaan dat hun coöperatie terugging op de oweniaanse droom om in het 

hart van de industriële wereld kleine embryo's van een 'new moral world' op te richten. Artikel 

één van de statuten stipuleert dat ze wel beginnen met 'de oprichting van een winkel voor de 

verkoop van levensmiddelen, kleding enzovoort, maar 'zodra de mogelijkheid zich voordoet' was 

het doel het organiseren van 'op zichzelf staande kolonies waarin de belangen één zijn'. De win

kel diende als opstapje voor 'het bouwen of kopen van een aantal huizen bestemd voor de leden, 

die door onderlinge hulpverlening hun gezins- of sociale toestand wensen te verbeteren; het 

aanvatten van de produktie van die produkten die de vennootschap nuttig acht voor het tewerk

stellen van haar leden, die werkloos zouden zijn of die van een herhaaldelijke vermindering van 

hun loon zouden te lijden gehad hebben; ten einde de leden van deze vennootschap bijkomende 

voordelen en zekerheden te verschaffen, zal de vennootschap meerdere gronden kopen of huren 

die bewerkt zullen worden door werkloze leden of door leden die te laag beloond worden voor 

hun arbeid; van zodra de mogelijkheid zich voordoet, zal deze vennootschap de organisatie van 

de produktie, de distributie, de opvoeding en de leiding aanvatten.'(33) Alleen al de formulering 

van die doelstellingen vormt een zoveelste bewijs tegen de mythe dat de oprichting in 1844 het 

gevolg was van een gesprek op een regenachtige en koude novemberavond, tussen enkele arbei

ders met een ellendig bestaan. 

Het opleggen van een strikte politieke en religieuze neutraliteit aan de leden was, gezien die 

doelstellingen, een absolute noodzaak. Alle aandacht kon zo immers worden toegespitst op de 

economische ontwikkeling van de vereniging en niemand hoefde van een lidmaatschap af te zien 

door zijn of haar politieke of religieuze opvattingen. Hoewel dit principe ongetwijfeld voor een 

inhoudelijke verzwakking zorgde, werd het aanhouden ervan na verloop van tijd toch een nood

zaak om het politiek heel heterogene ledenbestand bijeen te houden. (H) Ondanks de verheven 

principes waren de coöperaties vóór alles economische instellingen waarvan de bestuurders steeds 

vaker mannen waren 'who were chiefly preoccupied with the practical details of succesful com

mercial trading'. (35) 

Die houding had ook te maken met de concurrentie van de buitengewoon snel groeiende 

vakbeweging- trade-unions-en van de vrijwillige onderlinge fondsen- 'friendly societies'- die 

allerhande sociale verzekeringen mogelijk maakten voor (geschoolde) arbeiders met een vrij sta

biel inkomen. Ook zij rekruteerden namelijk hun leden uit diezelfde groep arbeiders die hun 

koopkracht in de jaren 1850 zagen toenemen. Het is ongetwijfeld zo dat de coöperatie op papier 

democratisch werd bestuurd, omdat ieder lid één stem kreeg, onafhankelijk van de hoeveelheid 

geld die het ter beschikking stelde voor eventuele groei. Maar om daaruit af te leiden dat hierdoor 

onder de leden een nieuwe ethiek groeide die zich kenmerkte door samenhorigheid en sociale 

rechtvaardigheid, lijkt me een brug te ver. (36) Overigens doet dat ook afbreuk aan het werkelijke 

succes van de beweging op economisch vlak, met als voornaamste troeven de kwaliteit van de pro

ducten en de aantrekkingskracht van de dividenden. 
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In 1845 hadden de pioniers nog maar 74 leden, in 1850 was dat aantal al opgelopen tot 6oo. 

Mede dankzij een aantal contextuele factoren maakte de coöperatie een onwaarschijnlijke groei 

door. <37) De expansie werd door het bestuur ook bewust nagestreefd. In 1846 opende het zijn eer

ste slagerij, in 1847 een stoffenwinkel. In 1848 konden de leden, voor een kleine extra bijdrage, 

vrij beschikken over een newsroom waar allerhande bladen ter inzage lagen. In 1849 nam men de 

eerste kleermakers in dienst, in 1850 werd een oude graanmolen aangekocht, in 1852 werden de 

eerste schoenen verkocht. De expansiedrift blijkt vóór alles uit de opening in 1856 en 1859 van de 

eerste bijhuizen. Het succes is ook niet los te koppelen van het feit dat de coöperatie de diverse 

voordelen die ze opleverde, combineerde met een zekere sociabiliteit. Beide gingen hand in hand. 

Zo werd in 1853 het lidgeld dat toegang verschafte tot de leeszaal en de bibliotheek van de coöpe

ratie, afgeschaft. Elk lid kreeg vrij toegang, en dat werd gefinancierd met de zogenaamde 'educa

tional gram' of 2,5% van de winst. 

Maar ook het opzetten en stimuleren van die sociabiliteit onder de leden stond niet los van de 

commerciële belangen. Door zijn grootschaligheid was de coöperatieve winkel, in tegenstelling 

tot de vertrouwde buurtwinkel, helemaal geen 'good gossiping place'. (3S) Bovendien kon men er 

niet op krediet kopen. Naast de boutade 'on the market you don't get the divi' , moest die sociabi

liteit onder de leden die 'nadelen' van de coöperatieve winkels opvangen. 

Coöperatief succes werkt: een voorbeeld 

De verwezenlijkingen van de coöperatoren uit Rochdale en hun stichtende geschiedenis zorg

den voor een grote verspreiding van coöperaties die de statuten van Rochdale overnamen. In het 

atelier waar een zekere Marmaduke Manley werkte, werd bijvoorbeeld geregeld gesproken over 

socialisme, vrijhandel en modelgemeenschappen. Dat bracht echter geen zoden aan de dijk. De 

conclusie die zich opdrong was eenvoudig: echte hulp hoefde de arbeider niet te verwachten van 

enthousiaste dromers of extatische redenaars. In het atelier luisterden ze ook vaak samen naar 

'slimme Rob', 'Rob-Ie-savant' ('Nous lui donnions ce nom parce qu'il avait une certaine instruc

tion.'). Op een keer las slimme Rob hen het verhaal voor van de Rochdale Pioneers. Wat vooral 

indruk maakte was de snelheid waarmee de pioniers met een klein kapitaaltje erin slaagden een 

groot kapitaal op te bouwen. Ze raakten het algauw eens: wat enkele arme wevers uit Rochdale 

konden, konden zij ook! 

Er werd beslist om in diverse ateliers een collecte te houden, zodat slimme Rob een studiereis 

kon maken naar Rochdale om te zien of alles wat over de pioniers werd verteld wel klopte. Rob 

zou er ook kunnen leren hoe men een dergelijke onderneming moest opstarten. Wat slimme Rob 

in Rochdale zag, overtrof de verwachtingen. Bij zijn terugkeer vertelde hij alles in geuren en kleu

ren, de coöperatie werd hét gespreksonderwerp en al snel waren ze met een twintigtal enthousias

telingen die het erop wilden wagen. De ploegbaas en Manley zelf werden aangesteld als voorzitter 

en secretaris van een coöperatie die volgens de statuten van Rochdale werd opgericht. 
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Het echte werk viel nogal tegen, want maar weinigen wilden ook effectief een inspanning leve

ren. De lijsten waarmee men in arbeiderswijken van deur tot deur ging, raakten maar niet vol. 

De meesten wilden zich immers pas engageren als ze er zeker van waren dat de zaak goed liep. 

Bij de kleine groep arbeiders die Rob kenden en gehoord hadden, lukte het beter: de meesten 

waren bereid wekelijks een paar pence opzij te leggen. Maar de echte doorbraak kwam er dank

zij Joe Wilson, een jongeman die onmiddellijk bereid was twee aandelen te kopen en vol te stor

ten. Wilsons beslissing zette er anderen toe aan de stap te zetten en na een maand beschikten 

ze over 15 pond. 

De Rochdale Pioneers hadden Rob vooral geleerd 'eerst te stappen en dan pas te lopen'. Tot in 

de kleinste details brengt Manley verslag uit over de stappen die vervolgens gezet werden. Hoe 

intens hij die episode beleefde, blijkt uit de vele details die hij geeft, zoals de naam en de gang 

van zaken van coöperatoren die het plafond van hun winkeltje schilderden en het behingen na 

hun werkuren, hun ruzies met de uitbater van het café Armes des Tisserands waar ze voordien hun 

schaarse vrije tijd doorbrachten enzovoort. Speculaties over wat die coöperatoren nu eigenlijk 

van plan waren, vormden een geliefd gespreksonderwerp onder de arbeiders. De coöperatoren 

konden bij de opening van hun winkeltje dan ook op heel wat belangstelling rekenen: 'Le soir de 

1' ouverture arriva, et Ie peuple en masse artendair 1' enlèvement des volets. J' étais chargé de cette 

tiche; maïs quand le moment arrivera, je me senris si nerveux et si surexcité, que j' eus de la peine à 

me tenir de bout. Mes rnains tremblaient et j' étais obligé de m' appuyer sur Ie comptoir. Mes cama

rades n'étaient pas moins agités que moi. Jamais ils n'avaient fait l'expérience de ce que c'était que 

de prendre part à une entreprise qui les chargeair de tant de responsabilité et qui leur imposait 

l'obligation de s'assister mutuellement.' Maar Manley raapte zijn moed bijeen en ondanks enkele 

humoristische opmerkingen van enkele jongemannen, opende hij de luiken, 'inaugurant ainsi la 

carrière commerciale de notre petit magasin'. 

Een massa volk drumde onmiddellijk samen om een glimp op te vangen van de uitgestalde 

waren 'et commença par critiquer librement le modeste approvisionnement exposé en vente. Maïs 

durant plus d'une heure, aucun acheteur ne franchit Ie seuil de notre boutique'. Tot het ogenblik 

waarop Ruth Maybury- 'la bonne petite femme de Ralph Maybury' - de spanning doorbrak en 

wat suiker en thee kocht. Vanaf dat moment 'il n'y eur plus d'hésitation. Les acheteurs se présentè

rent en masse.' Die eerste avond verkochten ze bijna de helft van hun hele voorraad. Ondanks een 

streng verbod op aankopen op krediet, draaide de winkel vrij goed, wat de onervaren arbeiders

coöperatoren heel wat inspanningen kostte. Al hun vrije tijd ging op aan vergaderingen waarop de 

aankoop, het onderhoud, het loon van de winkelbediende, de overschotten, de stocks ... uitvoe

rig besproken en becommentarieerd werden. Maar de resultaten beloonden het vele werk: 'C' est 

quelque chose de nouveau dans l'histoire du travail de voir des ouvriers devenir des Capitalistes! ' 

Na het eerste trimester was er een overschot van 'een paar pond' en na een jaar kon men 5% 

winst uitkeren op het door de leden gestorte kapitaal, een premie van 'dix sous par Livre sur les 

achars faits par eux dans les magasins'. Bovendien hield men 2 volle pond over voor het reserve

fonds. Voor Tom Banks, vader van acht kinderen die geregeld in de winkel kwam kopen, bete

kende dat na een jaar een extraatje van maar liefst 5 pond, I shilling en 8 sous. Om zijn aandelen te 
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betalen en voor de contante betaling van zijn waren, offerde Banks heel wat op: 'Pour être à même 

de payer ses 15 sous par semaine, il s' était vu dans la nécessité de restreindre sa consommation jour

nalière de bièrre, etc. Au cammencement ce fut une vraie privation; mais il était trop fier pour le 

laisser paraître, et au bout de quelque temps il nes' en portair que mieu:x.' 

Aangezien er meer leden waren zoals Tom Banks miste de coöperatie haar effect niet: 'Le caba

ret était rnains fréquenté; les Coopérateurs commençaient à être plus propres et plus soigneu:x sur 

leur personne et les enfants n' oubliaient plus si souvent le chemin de l' école. Au bout de deu:x ou 

trois ans, nous étions si bien accoutumés au système coopératif, que nous nous demandions avec 

étonnement camment nous avions pu nous en passer autrefois.' Het verlies aan sociaal contact 

door het teruglopende cafébezoek werd zogenaamd gecompenseerd door de oprichting van een 

bibliotheek annex leeszaal. 

De coöperatieve ervaring liet ook sporen na in Manleys opvatting over de verhouding tussen 

arbeiders en patroons. Als bestuurslid van een coöperatie leerde de man die vroeger nog enigszins 

oor had voor gesprekken over socialisme en modelgemeenschappen, dat vijandigheid tussen ar

beiders en patroons te vergelijken was met 'twee broers die het brood vernietigen dat hen beiden 

moet voeden'. De meeste stakingen die hij meemaakte in zijn loopbaan liepen uit op een sisser 

voor beide partijen. Dé oplossing was volgens hem het invoeren van een deelname in de winst 

voor de arbeiders, waardoor het voor beide partijen wel heel duidelijk zou worden dat ze dezelfde 

belangen hadden. Voor werkloze arbeiders of arbeiders die niet voldoende verdienden om de co

operatieve kwaliteitsgoederen contant te betalen, had Manley geen oog meer. Al zijn hoop, ener

gie en inzet waren gericht op de verdere uitbouw van de coöperatie, op het vermenigvuldigen van 

de onmiddellijk tastbare voordelen voor zijn medearbeiders. Manley was hoegenaamd geen uit

zondering. (39) In 1851 waren er verspreid over heel Engeland al een 130 Rochdale-coöperaties actief. 

Meer nog, de Rochdale-mythe en de principes van de pioniers overtuigden zozeer dat zelfs tal van 

vrij goed functionerende oudere coöperaties de statuten van 1844 overnamen. 

Leerlingen van Owen of pragmatische ondernemers? 

Exacte gegevens over de kwantitatieve evolutie van de coöperatieve beweging zijn er niet. Maar de 

cijfers van de coöperaties uit Engeland en Wales die hun gegevens bekendmaakten op allerhande 

coöperatieve congressen spreken boekdelen. (4o) 

Een dergelijke expansieve beweging die vooral geschoolde arbeiders onder haar leden telde, 

ontging de politieke machthebbers uiteraard niet. Een politiek neutrale, grootschalige en vooral 

vreedzame organisatie van consumenten contrasteerde namelijk sterk met de voedselrellen die in 

de eerste helft van de negentiende eeuw geregeld uitbraken. De enige rem op een nog grotere ont

wikkeling van de beweging was het lamentabele juridische statuut van de coöperaties. Onder de 

bepalingen van de Friendly Societies Acts van 1829 en 1834 konden ze zich wellaten erkennen, maar 

het was onmogelijk om te verkopen aan niet-leden of om enig onroerend goed te verwerven op 
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Jaar Coöperaties Leden (x I.ooo) 

1852 170 30 

1864 394 129 

1866 436 175 

1868 670 209 

1870 749 250 

188o 1.177 554 

1890 1.240 962 

1900 1.439 !.707 

1914 !.385 3·054 

naam van de vereniging. De enige toegestane belegging voor activa waren bovendien overheids

obligaties. Menige coöperatie ging ten onder aan ijverige ambtenaren die haar betrapten op een 

inbreuk op die bepalingen. 

Aan die onhoudbare situatie kwam een eind met de !ndustrial and Provident Societies Acts 

van 1852 en 1862. Voortaan beschikten coöperaties over rechtspersoonlijkheid, waardoor ze ook 

aandelen konden hebben in andere coöperatieven. Op die manier ontstond ook de mogelijk

heid om een coöperatieve groothandel te openen. Het belang van die juridische correcties bleek 

onmiddellijk toen de Rochdale Pioneers in 1854 een volgende stap zetten met de oprichting van 

de Rochdale Co-operative Manufacturing Society, met maar liefst 96 mechanische weefstoelen. Was 

dat opstarten van een productiecoöperatie de eerste stap naar het verwezenlijken van de oweni

aanse droom om in Rochdale 'een op zichzelf staande kolonie waarin de belangen één zijn' op te 

zetten? De ontnuchtering volgde in elk geval snel toen onder druk van de leden in 1862 afstand 

moest worden gedaan van het systeem waarbij het personeel van de productiecoöperatie in ruime 

mate participeerde in de winst. De nieuwe juridische mogelijkheden vertaalden zich echter niet 

alleen in de oprichting van de Rochdale Co-operative Manufacturing Society. Een andere beslis

sing uit 1854 verduidelijkte dat niet de oweniaanse droom, maar wel handeldrijven prioritair was 

geworden. Voortaan werd ook aan niet-leden verkocht, wat gelijkstond met het formaliseren van 

de fundamenteel commerciële drijfveren. Ook de gevolgen van de Act van 1862 lieten niet lang 

op zich wachten. In 1863 werd in Manchester The North of England Co-Operative Wholesale Indus

trial Provident Society Ltd. -later afgekort tot Co-operative Wholesale Society (CWS)- opgericht. 

In 1868 volgde de Scottish Co-operative Wholesale Society, omdat de afstand tussen Manchester en 

de Schotse coöperaties de prijzen te veel opdreef. 

Dat de wettelijke erkenning van de coöperaties zo lang uitbleef, kwam vooral door hun socia

listische aura als gevolg van hun historische band met het owenisme. Die associatie verdween 

gaandeweg dankzij diverse factoren. In 1862 wees The Times vooral op de morele invloed van de 

coöperaties: 'Les effets du système sur le caractère et la condition des classes ouvrières sont tel

Iement remarquables que les gens les plus égoïstes ne peuvent éviter de se rendre à 1' évidence. 

Aujourd'hui les manufacturiers préfèrent les ouvriers coopérateurs à tous les autres. Leurs habitu

des d' aide mutuelle, de prudenee et d' ordre les placent considérablement au-dessus des ouvriers 
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ordinaires. '(4!) Even belangrijk waren ook de verwoede pogingen van de coöperatieve voormannen 

om de realisaties van de Roehd.ale Pioneers voor te stellen als een echte breuk met de socialistische 

visie en ideeën van Robert Owen. Terwijl Owen een radicale verandering van de maatschappelijke 

orde zocht, 'beperkten' coöperatoren zich concreet tot het creëren van een rechtvaardiger distribu

tiesysteem binnen het kapitalistische bestel. De Pioneersen hun volgelingen werden voorgesteld 

als hardwerkende arbeiders-kapitalisten, die er via hun vereniging in slaagden een huishouden 

met vrouw en kinderen te onderhouden. 

In zijn beroemde 'The Ideology of Consumption' -rede liet J .T.W. Mitchell, voorzitter van de 

CWS van 1874 tot 1895, er geen twijfel over bestaan: 'The Pioneers starred on honourable lines to 

do themselves good, not advertising themselves todoother people an injury.'(42) Er werd vooral 

benadrukt dat coöperatoren geen antagonisme zagen tussen coöperaties als verenigingen enerzijds 

en het belang van concurrentie als drijvende kracht in de maatschappij anderzijds. Ook die visie 

ontstond zogenaamd in Rochdale. Om die 'respectabiliteit' nog meer kracht bij te zetten werden 

op de jaarlijkse coöperatieve congressen ook altijd tal van prominenten uit de economische, reli

gieuze en politieke wereld uitgenodigd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat coöperaties steeds 

meer positief bejegend werden, als vredelievend alternatief voor de meer radicale vakbeweging. 

Zeker in de loop van de jaren 186o, toen de industriële hegemonie van Groot-Brittannië steeds 

meer onder druk kwam te staan, werden de coöperaties beschouwd als een middel om de arbei- · 

ders - door hun belang in en hun liefde voor de coöperatieve organisatie - te doen inzien dat zij 

alle baat hadden bij een goed draaiende economie. 

Lord Roseberyverwoordde in 1874 een wijdverspreide opvatting: 'So long as capita! and labour 

continue distinct and opposing interests, is it likely that strikes will be rare? Co-operation indeed 

is the obvious remedy for all these troubles.' (43) Via hun lidmaatschap van de lokale coöperatie 

werden de arbeiders ook aandeelhouders en winstparticipanten van de Co-operative Wholesale 

Society, die vanaf de jaren 1870 ook steeds meer goederen ging produceren. De eigen merknaam 

stond garant voor de goede kwaliteit van een brede waaier van 'zelfgeproduceerde' goederen: 

koekjes, schoenen, kledij, meubels, beddengoed, ijzerwaren, borstels, verf, soep, tabak ... Boven

dien werden ziekenhuizen ondersteund, arbeiderswijken opgetrokken, gronden aangekocht- van 

Denemarken tot India- en de beweging beschikte over een kleine vloot die bijvoorbeeld thee uit 

Ceylon aanvoerde. Volgens de retoriek zorgde de federatievorming voor een niet-concurrentieel 

complex, een democratische 'staat in de staat'. De schaalvergroting alleen al zorgde er echter voor 

dat het met het democratische gehalte niet zo'n vaart liep. 

De commercialisering van de Britse beweging was zelfs van die aard dat onafhankelijke, niet

geëngageerde onderzoekers haar louter duidden als een cruciale stap in de opeenvolgende fases 

van commerciële concentratie in de negentiende eeuw en, in navolging daarvan, de opkomst van 

onze westerse consumptiemaatschappij.(44) Dat het systeem werkte en de arbeiders ertoe bracht 

af te zien van radicale acties en hen bijbracht dat hun belangen nauw verbonden waren met die 

van hun patroons, blijkt uit de nostalgie van een oud-chartist: 'In onze chartistentijd liepen, dat 

is waar, de Lancashirearbeiders bij duizenden in lompen; en velen ervan ontbrak het aan voedsel. 

Maar hun inzicht werd, waar je ook ging, gedemonstreerd. Je kon ze in groepjes de grote doe-
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trine van de politieke rechtvaardigheid zien bespreken ... Nu [1870] zul je dergelijke groepen 

niet meer vinden in Lancashire. Maar je zult goedgeklede arbeiders, lopend met hun handen in 

de zakken, horen praten over 'Co-ops' en hun aandelen daarin.'<45) Dat 'socialism went to sleep 

in Britain' tot ver in de negentiende eeuw is niet los te zien van de morele gevolgen van de co

operaties. Ze groeiden uit tot 'une véritable religion' met de Rochdale Equitable Pioneers Society 

als 'le Bethléem du nouvel évangile social.'<46) Het sociale evangelie volgens Rochdale was echter 

allesbehalve eenduidig. Precies die polyvalentie maakte het ook mogelijk dat er toepassingen 

van volgden op het Europese continent, waar tal van contextuele factoren die cruciaal waren 

voor het succes van de Britse beweging niet meespeelden. Zo wordt bijvoorbeeld het ontstaan 

van coöperaties doorgaans verklaard als een reactie op de imperfecte werking van de markt. Ze 

worden daarbij geïnterpreteerd als een manier om een tegenmacht op te bouwen om het even

wicht op de markt te herstellen, om de concurrentieverhoudingen te optimaliseren. Dat geldt 

evenzeer voor de volgende stap die ze zetten door ook de consumptiegoederen zelf te produce

ren, waardoor ze een soort markt in de markt creëerden. 

Hoe dan ook, 'de markt' in Groot-Brittannië was veel vroeger al een feit. Bovendien kan 

men de vraag stellen in welke mate vanaf de jaren 1830-1840 traditionele paternalistische 

arbeidsverhoudingen al vervangen waren door verhoudingen die volledig rond geld draaiden, 

terwijl dat in continentaal Europa op dat ogenblik nog niet aan de orde was. In de afbraak van 

die paternalistische verhoudingen speelde de Poor Law Amendment Act van 1834 een grote rol, 

en de doelstelling ervan - 'to stop outdoor relief and help only those willing to enter the pur

posefully forbidden workhouse'<47) - was een enorme stimulans voor allerlei zelfhulporganisa

ties. Door de stijgende levensstandaard in Groot-Brittannië vanaf de jaren 1840 en zeker vanaf 

1850 ontstond er ruimte voor betere sociale relaties, omdat ook het radicalisme van de arbeiders 

gevoelig afnam. 

Of daarmee ook een zekere vorm van idealisme verdween, blijft een open vraag, maar het is 

duidelijk dat zelfhulporganisaties ertoe hebben bijgedragen om het streven van de arbeiders te 

kanaliseren en te richten op de creatie van 'een kleinburgerlijk utopia', om hen langzaam maar 

zeker om te vormen tot bondgenoten van een soort 'middenklasseliberalisme'. (4S) Uit contem

poraine geschriften over zelfhulp waarin hard werken en lotsverbetering een twee-eenheid vor

men, blijkt namelijk dat men via het zelfhulpideaal de moraal van 'de burgerij' op 'de arbeiders' 

wilde overdragen. De coöperaties waren in dat opzicht een succesverhaal. Een tijdgenoot vatte 

het kernachtig samen: 'Ils se som mis d'une manière pratique à faire des ouvriers des capitalistes; 

de sorte que, malgré sa critique radicale des choses existantes, on peut dire que Ie mouvement 

coopératif est conservateur et qu'il agit comme tel contre route attaque violente. Le contraste 

qui existait entre 1' ouvrier et Ie capita! est aplani.'<49) 
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Continentaal Europa slapend op een vulkaan 

De Britse coöperatieve beweging kwam geregeld voor in de Continentaal-Europese studies van 

filantropen en sociale hervormers die vanaf 1850, in hun zoektocht naar inzicht in de verschil

lende dimensies van het sociale probleem, steeds meer gebruik gingen rnaken van 'wetenschappe

lijke' methodes als de enquête, de sociale statistiek, het budgetonderzoek Maar er waren ook veel 

geschriften over het sociale vraagstuk die de nieuwe methodes links lieten liggen en zich beperkten 

tot een reeks moralistische uitspraken. Ondanks het bestaan van weldadigheidsbureaus, ateliers 

de charité en dergelijke, bleef men armoede beschouwen als onvermijdelijk. Armoede werd niet 

alleen gezien als een noodzakelijk kwaad, maar bovendien ook als de persoonlijke verantwoorde

lijkheid van de arme, waardoor de 'mythologie van het sparen' een centrale pijler kon worden van 

de burgerlijke mentaliteit tegenover de minder fortuinlijken. 

Dat Rochdale pas vanaf de late jaren 1850 echt bekend raakte in Europa is echter vooral toe te 

schrijven aan de fundamenteel andere maatschappelijke context aan de overkant van het Kanaal. 

Zo was in de meeste landen een globaal project als de Poor Law alleen al door de sterk gefrag

menteerde economische structuur onhaalbaar. Bovendien liet een reële toename van de levens

standaard op zich wachten tot na de economische groei van de jaren 1870. Die verhoogde belang

stelling voor het 'sociale probleem' vanaf de jaren 1850 is wellicht gedeeltelijk toe te schrijven aan 

de verandering in de rnanier waarop men uiting gaf aan sociaal ongenoegen. Niet alleen was er 

een duidelijke verschuiving in het repertoire van collectieve acties - meetings, demonstraties en 

stakingen namen in frequentie toe- ten nadele van acties waarvan voedsel de rechtstreekse inzet 

vormde. Maar er waren ook op individueel vlak verschuivingen, omdat sommigen vanuit een 

soort eergevoelliefdadigheid weigerden. 

Zelfs bij diegenen die de coöperatieve idee genegen waren, bestond er een grote scepsis tegen

over de ontwikkelingen in Groot-Brittannië. In Frankrijk bijvoorbeeld verschenen in het fourie

ristisch blad La Phalange geregeld reisverslagen waarin de Britse coöperatieve initiatieven uitge

breid aan bod kwamen. De algemene teneur van die verslagen was dat de Britten globaal genomen 

geen nieuwe sociale ideeën te bieden hadden, omdat men in Groot-Brittannië door het succes 

van de industrialisatie blind was voor het lamlendige bestaan van de arbeiders, die langzaam maar 

zeker verwerden tot machines. In Frankrijk was van een dergelijke industrialisatie geen sprake. De 

landbouw, waar schaalvergroting lang op zich liet wachten, bleef er de economie domineren. 

De Franse burgerij investeerde liever in 'les biens fonders libérés par la Révolution' dan in 

een of ander industrieel avontuur. Succes in de zaken stond bovendien niet goed aangeschre

ven. De 'nostalgie des charnps' die potentiële industriëlen kenmerkte was ook kenmerkend voor 

de arbeidskrachten waarop ze eventueel een beroep zouden moeten doen. Heel wat van de rela

tief schaarse fabrieken produceerden alleen tijdens 'la rnorte-saison agricole'. Het is bijvoorbeeld 

ook bekend dat het reservoir aan goedkope Belgische arbeidskrachten een conditio sine qua non 

was voor de ontwikkeling van de Noord-Franse textielsteden.<5o) De eerste Vlaamse arbeiders

migranten doken er al op rond 1815 om er te werken in fabrieken die soms waren opgericht door 
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Gentse textielbaronnen. Vanaf de jaren 1840 werd die migratie vrij intens en ze deinde uit over 

heel Vlaanderen, met uitzondering van Limburg. De textielfabrikanten in het Département du 

Nord konden alleen dankzij die migratiestroom de omschakeling naar effectieve fabrieksproduc

tie doorvoeren, want de Franse arbeiders weigerden hun traditionele leefpatroon op te geven. Tot 

rond het laatste kwart van de negentiende eeuw beschouwde het gros van de Franse 'arbeiders' de 

werkgelegenheid in de industrie vooral als 'une modalité du travail rural'. En dat was maar één 

uiting van 'l' extraordinaire énergie collective déployée par les classes populaires pour conserver 

leurs modes de vie traditionnels', waarin huisnijverheid, 'autosubsistance' en 'autoconsommation' 

centraal stonden en geld iets uitzonderlijks was. De grootste gemene deler van alle spelers in het 

sociale veld was de 'volonté d' être son propre maître'. (5!) 

Een dergelijke mentaliteit kon haast onmogelijk aanleiding geven tot de idee die van Robert 

Owen de 'vader van de verbruikscoöperatie' maakte: onderconsumptie en gebrek aan koopkracht 

van de arbeiders is de oorzaak van economische crisissen. De enkele experimenten met verbruiks

coöperaties zoals de reeds aangehaalde Commerce véridique et social in Lyon of de in 1848 in Rijsel 

opgerichte L'Humanité waren uitzonderingen die de regel bevestigen dat verbruikscoöperaties in 

Frankrijk zogoed als onbestaande waren. (52
) Toch was Frankrijk de thuisbasis van Philippe Buchez 

en Louis Blanc, de 'vaders van de productiecoöperatie'. In een vaak aangehaald stuk uit de journal 

des Sciences morales et politiques van 17 december 1831 werkte Buchez de fundamentele principes 

van de productiecoöperaties uit die later door Louis Blanc en Perdirrand Lassalie verder werden 

ontwikkeld en zo een doorslaggevende rol speelden in de verhouding tussen de coöperatieve en 

de socialistische beweging. (53) 

De productiecoöperatie was volgens Buchez het 'middel om de levensvoorwaarden van de 

loontrekkenden in de steden te verbeteren'. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat een oplossing 

van het sociale vraagstuk 'het onderscheid tussen meesters en werklieden' moest opheffen. Want 

'deze ondernemers zijn zuivere parasieten waarvan de tussenkomst zonder enig nut is, verderfe

lijk voor de producent en de koper'. Dat was echter alleen mogelijk via een productiecoöperatie 

waarin de producenten, de vennoten, als ondernemers fungeerden, en die steunde op 'onver

vreemdbaar en onontbindbaar kapitaal', met andere woorden een kapitaal dat eigendom was 

van de vereniging en niet van de individuele leden. Bovendien was het cruciaal te stipuleren dat 

nieuwe leden altijd konden toetreden. Niet alleen omdat dit een veralgemening van dat type 

onderneming toeliet, maar evenzeer omdat 'de vereniging' anders 'opnieuw te vergelijken [zou] 

zijn met elke andere handelsmaatschappij; zij zou enkel nuttig zijn voor de oprichters, schadelijk 

voor al degenen die er eerst geen deel van uitmaakten want zij zou uiteindelijk in de handen van 

de eersten een middel tot uitbuiting zijn'. Dergelijke productiecoöperaties zouden niet alleen eco

nomisch belangrijk zijn, maar ook de boutade 'de arbeider is immoreel' onderuithalen. De positie 

van de arbeider in het huidige maatschappelijke bestel kon volgens Buchez gereduceerd worden 

tot één cruciaal probleem: 'men vreest hem niet'. 

Los van de vraag of dit project mentaal en organisatorisch haalbaar was, vormde - zoals bij 

zo veel 'utopisch socialistische schemàs' - het startkapitaal de achillespees van Buchez' oplossing. 

Buchez hoopte echter niet langer op de komst van een of andere filantroop, maar meende dat het 
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voor de staat 'zeer gemakkelijk' was 'om aan de verenigingen van dit soort krediet te verstrekken'. 

Dat was het ei van Colombus! De staat kon het initiële krediet verstrekken via speciaal daartoe 

op te richten banken: 'Door de banken van deze soort hiërarchisch te organiseren om de arbeid 

onderling te verdelen, zou men er kunnen toe komen de juiste hoeveelheden te kennen die in 

elke specialiteit nodig zijn voor het verbruik; aldus zou men erin slagen de produktie te regelen en 

eindelijk een middel bekomen om deze vreselijke periodieke crisissen te vermijden waaronder de 

Europese industrie nu nog lijdt.' In de jaren 1830 werden in Frankrijk een aantal productiecoöpe

raties opgericht, waarvan vooral de in 1834 in Parijs opgerichteAssociation des bijoutiersen doré, die 

een dertigtal jaren standhield, altijd wordt vermeld. Daarnaast verspreidde Buchez vanaf 1840 via 

zijn blad L'Atelier. Organe des intérêts moraux et matériels des ouvriers zijn ideeën op ruime schaal. 

Maar toch ging de staat daar helemaal niet op in. 

In feite had Buchez het kapitaalprobleem alleen maar verschoven, omdat die staat - de filan

troop van dienst? - volledig in handen was van diegenen die de arbeiders niet vreesden en die dus 

logischerwijs ook niet geneigd waren een dergelijk netwerk van kredietbanken op te zetten. Buchez' 

voorstel stond namelijk diametraal tegenover de vrij courante opvatting dat 'de Staat onmogelijk een 

bijzonder voordeel [kan] toekennen aan sommige individuen, zonder een groter nadeel te berokke

nen aan de ganse gemeenschap'. De ideeën van de Franse liberale economist Frédéric Bastiat sloten 

veel beter aan bij de maatschappelijke consensus:'[ ... ] volgens mij zou de Staat niets anders mogen 

zijn dan het gemeenschappelijk gezag, dat niet is ingesteld om te dienen als een instrument van 

onderdrukking of diefstal, maar integendeel wel om de eigendommen van elk individu te garande

ren en om recht en veiligheid te doen heersen'. (54) Het waren vooral de nieuwe, zware crisis die in de 

jaren 1840 Europa trof en de deels daaruit voortvloeiende revoluties van 1848 die ervoor zorgden dat 

de arbeiders effectief onrust, onzekerheid en zelfs vrees bij de burgerij konden opwekken. Kon de 

staat afzijdig blijven in het hele sociale vraagstuk en toch 'recht en veiligheid doen heersen'? 

De door die crisis gevoede angst voor verstoring van de openbare en politieke orde was er wel

licht de grootste oorzaak van dat er veel meer inspanningen werden geleverd om de sociale proble

matiek eigen aan het hele moderniseringsproces in kaart te brengen. Talloze eerdere opstootjes in 

Frankrijk gaven nauwelijks aanleiding tot paniek, laat staan dat ze een gedragsverandering bij de 

burgerij bewerkstelligden. (5G) Zelfs een beweging als die van Cabet en het 'lcarisch communisme', 

dat tal van utopische elementen bevatte en geregeld pleidooien hield voor machtsopbouw via 

legale organisatie, was daartoe niet in staat. Toch zou ze op een bepaald ogenblik zelfs zo'n hon

derdduizend aanhangers hebben gehad. De herziening van de in 1838 door Weiding opgestelde 

beginselverklaring 'Die Menschheit wie sie ist und wie sie sein sollte', door de ondertussen tot Bund 

der Kommunisten omgedoopte vereniging, verging het niet anders. Die herziening resulteerde in 

het Communistisch Manifest waarin Mar:x: en Engels de principes van een proletarische revolutie 

uiteenzetten. Maar ook die tekst bleef tot rond 1870 vrij onbelangrijk buiten de kleine kringen 

van Duitse revolutionairen. 

Terwijl Karl Marx in de Brusselse Rue d'Orléans aan het Manifest werkte, verklaarde de Franse 

politieke denker Alexis de Tocqueville op 27 januari 1848 in de Franse Kamer dat hij angst had 

voor de toekomst. Immers, '!'instinct de l'instabilité, ce sentiment précurseur des révolutions, qui 
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souvent les annonce, qui quelquefois les fait naître, que ce sentiment existe à un degré très grave 

dans le pays'. Hét probleem was volgens hem dat persoonlijke belangen alles bepaalden, 'que l'in

térêt a remplacé dans la vie publique les sentiments désintéressés, que l'intérêt fait la loi dans la vie 

privée'. Hij verwees daarbij ook expliciet naar de arbeiders die schijnbaar rustig hun lot ondergin

gen, maar bij wie allerlei politieke en sociale passies sluimerden: 'Ne voyez-vous pas qu'il se répand 

peu à peu dans leur sein des opinions, des idées, qui ne vont point seulement à renverser telles lois, 

tel ministère, tel gouvernement même, mais la société, à 1' ébranler sur les bases sur lesquelles elle 

repose aujourd'hui? [ ... ]Je crois que nous nous endarmons sur un volcan.'(56l 

De uitbarsting volgde nauwelijks een maand later. De Franse monarchie werd door een Parijse 

opstand omvergeworpen en op 24 februari 1848 werd de republiek afgekondigd. Stonden de dro

men van de talloze nauwelijks gelezen pamflettisten toch op het punt gerealiseerd te worden? Het 

was in elk geval opmerkelijk dat de revolutie zich in amper enkele weken tijd als een lopend vuur 

over Europa verspreidde. Toch wordt de revolutie van 1848 doorgaans beschouwd als een van de 

minst succesvolle ooit, omdat de lavastroom heel snel afkoelde. De snelheid van de conservatieve 

reactie is niet los te koppelen van het aandeel dat de arbeiders in de revolutie hadden. Andermaal 

was dit vooral een zaak van ambachtslui, omdat vooral zij zich door de economische evolutie 

bedreigd wisten. Velen onder hen hadden hun ambacht vaarwel moeten zeggen om als zelfstan

dige werkman aan de kost te proberen komen. Maar zelfs zij die nog niet zo diep 'gezonken' waren, 

hadden steeds meer kritiek op de praktijk van het kapitalisme die tal van traditionele patronen op 

de helling zette. Hoe dan ook, met de Franse monarchie als notoire uitzondering, werden binnen 

de achttien maanden alle regimes die waren omvergeworpen hersteld. De revolutie was vooral 

belangrijk als voedingsbron voor de reeds heersende angst. 

De organisatie van de arbeid: een socialistisch experiment 

Onder andere omdat geruchten een grote rol speelden in de verspreiding ervan, wordt de revolu

tie van 1848 ook wel geïnterpreteerd als een 'communicatierevolutie', waarbij en waarna Europa 

eigenlijk één 'communicatieruimte' was. Zelfs in die landen waar van een revolutionaire dreiging 

nauwelijks of geen sprake was, liet de revolutie sporen na. Globaal genomen kan men stellen dat, 

afhankelijk van de mate waarin het stemrecht werd uitgebreid, populisme en demagogie na 1848 

klassieke ingrediënten werden van de politiek. Bovendien was ook de dreiging die van arbeiders 

kon uitgaan niet langer weg te denken uit het politieke wereldbeeld van de elites. Er was immers 

duidelijk gebleken dat niet alleen Groot-Brittannië- met zijn chartisme- geconfronteerd werd 

met 'politiek bewuste' arbeiders én boeren. De snelheid van de conservatieve reactie en het gunsti

ge economische klimaat van de jaren 1850 resulteerden in de absolute triomf van het kapitalisme. 

Die triomf was zo groot dat men vaak voorbijgaat aan de waarde van Louis Blanc en zijn 'soci

alistisch' experiment met de ateliers nationaux. In 1839 verwierf Blanc enige faam met de publica

tie van L'Organisation du travail. De sociale problematiek was volgens hem te complex geworden. 
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Men kon niet langer louter een beroep te doen op liefdadigheid: 'S'il n'y avait que des douleurs 

exceptionnelles et solitaires à soulager, la charité y suffirait peut-être. Mais Ie mal a des causes 

aussi générales que profondes: et c' est par milHers qu' on les compte, ceux qui, parmi nous, sont 

en peine de leur vêtement, de leur nourriture et de leur gîte.'(57) Met de nodige reminiscenties aan 

de ideeën van Buchez, gafBlanc aan dat men vóór alles voor werk moest zorgen door zogenaamde 

'ateliers sociaux' te creëren, een soort productiecoöperaties. Met de afkondiging van de republiek 

leek de tijd aangebroken om de organisatie van de arbeid te concretiseren. De verwachtingen 

waren hooggespannen: de revolutie van 1789 had gebroken met het ancien régime, die van 1848 

moest een nieuwe sociale orde construeren. 

Het is typerend dat de arbeiders op 25 februari 1848 niet revolteerden tegen de industrialisatie 

of tegen hun verschrikkelijke leefomstandigheden, maar wel op straat kwamen om het recht op 

arbeid te claimen. Ze revolteerden ook niet tegen rijken en machtigen omdat ze het mindere volk 

uitbuitten, maar wel omdat zij het aan hun stand verplicht waren het mindere volk een bestaan te 

verschaffen en daarin schromelijk tekortschoten. Als lid van de voorlopige regering onder leiding 

van Lamartine, sprak Louis Blanc de arbeiders op 25 februari toe en verklaarde dat de voorlopige 

regering het recht op werk voor alle burgers garandeerde. Binnen de nieuwe republikeinse rege

ring werd Blanc aangesteld als voorzitter van de Commission du Luxembourg, waarin vertegen

woordigers van diverse corporaties de sociaaleconomische problematiek behandelden. De formele 

gelijkschakeling van de politieke rechten van alle onderdanen van de republiek door de invoering 

van het algemeen stemrecht, diende uitgebreid te worden op materieel en moreel vlak. Het tover

woord daarbij was '1' association dans Ie travail'. 

In haar besluiten ging de Commission du Luxembourgechter een hele stap verder. In het geheel 

van sociaaleconomische voorstellen - gaande van het opzetten van landbouwkolonies over het ere

eren van een ministerie van Arbeid tot medische hulp en bijstand gefinancierd via publieke fond

sen - stonden ook de ateliers nationaux vermeld. Die moesten in Parijs en daarbuiten opgestart 

worden om werklozen aan de slag te krijgen. De rol van de staat werd met andere woorden niet 

beperkt tot het verstrekken van startkapitaal in de vorm van kredieten. Integendeel, de ateliers 

waren niet in handen van arbeiders-vennoten, maar werden opgezet, beheerd en bestuurd door de 

staat. Dat was voor velen een paar bruggen te ver: het was puur 'communisme' en de commissie 

was louter een soort 'socialistische academie'. Zelfs de meest fervente verdedigers van '1' association 

dans Ie travail' en van allerlei vormen van productiecoöperaties keerden zich onmiddellijk tegen 

Blanc. Vooral het feitelijke monopolie van de staat in tal van aangelegenheden werd zwaar op 

de korrel genomen. Als fervent aanhanger van Buchez schreef Bazault in de Revue Nationale een 

scherp stuk, De la concurrence sous le régime de l'association des travailleurs: wie alles vanuit de staat 

dirigeert, neemt de concurrentie als drijvende kracht weg en zal al snel merken dat zijn systeem 

in de praktijk niet werkt. 

Vanaf het begin werd Blanc als 'socialist' in de voorlopige regering met de nodige argwaan 

bejegend. Lamartine en heel wat bestuurders vreesden niet alleen de straat, maar ook de zoge

naamd radicale extremisten in hun kringen. Hoewel het leger werklozen exponentieel groeide 

door de revolutionaire chaos, hoefde Blanc toch niet te rekenen op enthousiaste steun voor de 
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ateliers. De ateliers, die desondanks in Parijs en ook daarbuiten werden geopend, konden onmo

gelijk alle werklozen opvangen. Ze beperkten zich veelal tot het uitvoeren van openbare werken, 

zoals het verharden van een aantal straten in Parijs en het maken van uniformen voor de garde 

nationale. Hoewel heel wat fondsen vooral via genereuze schenkingen van notabelen werden ver

worven, deelde men die toch liever uit als giften van liefdadigheid dan ze te investeren in de eco

nomisch onrendabele ateliers. 

Het wekt achteraf geen verwondering dat Louis Blanc, ondanks een niet onaardige score bij 

de eerste verkiezingen volgens het algemeen stemrecht op 23 april 1848, niet werd opgenomen in 

de Commission exécutive, de opvolger van de voorlopige regering. De linkerzijde trok bij die ver

kiezingen aan het kortste eind: het parlement huisvestte voortaan 500 gematigden, 250 conserva

tieven en 150 leden van 'democratisch links met min of meer socialistische sympathieën'. Mogelijk 

door de revolutionaire opstoot van 15 mei werd die rechterzijde na de aanvullende verkiezingen 

van 4 en 5 juni nog versterkt. Het algemeen stemrecht werd een legaal wapen voor de ondersteu

ning van een conservatieve politiek. In december 1848 werd dit zo mogelijk nog duidelijker met 

de eclatante verkiezingsoverwinning van Louis-Napoléon. Een van de eerste voorstellen van het 

nieuw samengestelde parlement was de ontbinding van de 'ateliers nationaux'. Ze werden niet 

alleen te duur bevonden, maar ook gevreesd als broedplaats voor allerlei socialistische ideeën. Alle 

werknemers van de ateliers werden ingeschreven in het leger of ingeschakeld in openbare werken 

ver weg van Parijs. De daaropvolgende arbeidersopstand van 23 tot 26 juni 1848 creëerde een wel 

heel vijandig klimaat tegenover alles wat naar socialisme zweemde. Tal van linkse bladen en poli

tieke clubs werden afgeschaft. 

Anderzijds besefte men natuurlijk wel dat het leger werklozen en ontevreden arbeiders en 

ambachtslui niet aan zijn lot mocht worden overgelaten, wilde men niet op korte termijn gecon

fronteerd worden met een zoveelste opstand in Parijs en zelfs daarbuiten. De regering onder 

leiding van generaal Cavaignac besteedde tussen juli en december 1848 dan ook grote sommen 

aan het verzachten van armoede en werkloosheid via steun aan klassieke liefdadigheidskanalen. 

Daarenboven haalden de aanhangers van Buchez, die zich met hand en tand verzetten tegen de 

etatistische ateliers van Louis Blanc, hun slag thuis. Het voorstel van een van hen, Claude Cabon, 

om een fonds van maar liefst 3.ooo.ooo frank aan te leggen dat zou dienen om kredieten te ver

schaffen aan productiecoöperaties, werd begin juli 1848 aangenomen. Voordat men voor een nog 

op te richten productiecoöperatie een beroep kon doen op een krediet van de staat, werd grondig 

onderzocht of daarmee geen potentiële haard voor socialistische ideeën werd gesteund. En naast 

eigen leden moesten ook niet-leden-arbeiders er tewerkgesteld worden, zodat de coöperatie niet 

beschouwd kon worden als een collectief bezit. 

Hoewel honderden productiecoöperaties werden opgericht in zowat alle mogelijke vakken en 

ambachten, konden er in totaal maar 59 effectief een beroep doen op een krediet uit dit fonds: 37 

in Parijs en 22 in de provincie. Het gros ervan had een glansloos bestaan. Op nauwelijks drie jaar 

tijd was meer dan de helft alweer verdwenen. Het is bovendien best mogelijk dat een aantal van 

de weinige coöperaties die toch een krediet kregen helemaal geen coöperaties waren. Zo zouden 

bepaalde industriëlen die in de crisis ten onder gingen via dit fonds de middelen hebben gevon-
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den om hun zaak weer op te starten. Hoe het ook zij, de productiecoöperaties, die al te kampen 

hadden met heel wat interne administratieve problemen en een gebrek aan financiële steun van de 

overheid, werden na de staatsgreep van Louis-Napoléon helemaal genekt. Van hogerhand werden 

ze opgeheven en alle goederen werden aangeslagen. 

Op 26 januari 1852 vaardigde de Préfet du Nord bijvoorbeeld een decreet uit waardoor alle 

functionerende coöperaties werden ontbonden. Een van de verklaringen was dat dergelijke ver

enigingen veelal niets anders waren dan 'un eenere politique contraire à I' ordre public', met als 

leden vele 'hommes dangereux pour la tranquillité publique'. (58) Niet alleen coöperaties werden 

getroffen, maar ook verenigingen voor onderlinge hulp die in r852 bij wet kregen opgelegd dat 

ze alleen nog onder auspiciën van een burgemeester of een priester mochten worden opgericht. 

Dergelijke maatregelen kaderden in een totaalpolitiek waarbij hetTweede Keizerrijk de arbeiders 

probeerde te individualiseren op alle mogelijke manieren - door de geografische spreiding van 

liefdadigheidsinstellingen, de verplichte huisvesting van ambachtslui aan de rand van de stad, het 

spreiden van arbeiderswijken. 

Als het regent in Parijs ... 

De 'burgerlijke revoluties' van 1848 hadden op lange termijn als voornaamste resultaat dat de ver

dedigers van de sociale orde rekening hielden met de politiek van het volk. Maar op korte termijn 

werd toch vooral gehandeld op basis van de angst voor revolutionair geweld. Het schrikbeeld 

van de revolutie zorgde vrijwel overal in Europa voor een 'fusieproces' tussen oude (adellijke) en 

nieuwe (burgerlijke) elites: over hun verschillen heen vormden deze ordebewarende krachten een 

hecht blok tegen de linkerzijde. Niet alleen werd tussen 1848 en r85o, net als in Frankrijk, in heel 

wat Europese landen geëxperimenteerd met allerlei vormen van coöperatieve organisatie, maar 

bovendien was er ook een harde repressie van alle vormen van sociale verenigingen. 

De zekerheid waarmee we kunnen vaststellen dat de Franse 'ateliers nationaux' gedurende 

de hele negentiende eeuw in Europa een voorbeeldfunctie vervulden als productiecoöperaties 

contrasteert met de onzekerheid over de voorbeeldfunctie die de coöperatieve ontwikkelingen in 

Frankrijk op dat ogenblik hadden in diverse landen. Er is immers zogoed als niets bekend over 

de coöperatieve experimenten die vanaf 1848 zowat overal in Europa werden ondernomen. Uit 

tal van contemporaine getuigenissen blijkt wel dat monografieën en beschrijvingen van de Franse 

experimenten op ruime schaal verspreid werden, ook via de dagbladpers. Dat proces werd nog 

gestimuleerd door de introductie van de persvrijheid in de talloze liberale grondwetsherzieningen 

die in r848-r849 in diverse Europese landen werden doorgevoerd.(59) Zo droomde de Deense 'soci

alist' Frederik Dreier er in het spoor van Blanc van om productiecoöperaties op te zetten. In 1853 

concretiseerde hij die droom gedeeltelijk met de oprichting van een consumptiecoöperatie: 7he 

Association for Cheap Necessities of Living, naar het model van de Rijselse coöperatie L'Humanité. 

Met de werking van dit model was Dreier vertrouwd via de lectuur van André Cochuts Les asso-
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ciations ouvrières uit 1851, waarin een balans werd opgemaakt van alle experimenten die sinds de 

revolutie van 1848 in Frankrijk gedaan waren. Zoals zowat overal werd ook in Denemarken in de 

loop van de jaren 1850 her en der geëxperimenteerd met coöperaties. Maar het enige wat hierover 

bekend is, is dat ze allemaal een moeizaam en kort bestaan hadden. 

Hetzelfde geldt ook voor de Duitse staten waar tussen 1848 en 1850 een aantal coöperatieve 

experimenten werden gelanceerd. Tussen 1848 en 1850 werden 49 coöperaties opgericht, en ook 

daarna werden er nog coöperaties opgericht, zij het in een trager tempo. Ze waren allemaal weinig 

of niet succesvol. Toen de pas opgerichte Allgemeinen Verband deutscher Erwerbs- und Wirtschafts

genossenschaften in 1864 een statistiek opmaakte van de bestaande coöperaties, gaven slechts vier 

van alle tussen 1848 en 1859 opgerichte coöperaties nog een teken van leven. Net als in Frankrijk 

had ook in Duitsland de conservatieve reactie na het mislukken van de revolutie een aandeel 

in de vroege ondergang van al die experimenten. De coöperaties werden immers net als andere 

arbeidersorganisaties geviseerd door het onderdrukkingsapparaat dat in diverse Duitse staten was 

opgezet. Die politiek wordt zelfs in hoge mate verantwoordelijk geacht voor de onderbroken ont

wikkeling van de arbeidersbeweging na 1848. (Go) 

Maar die politiek verklaart niet alles. Even belangrijk voor het debacle was de economische 

groei in de jaren 1850 die zich enerzijds vertaalde in een relatieve sociale rust en het anderzijds al

leen al door de schaalvergroting wel heel moeilijk maakte om een rendabele productiecoöperatie 

op te zetten of overeind te houden. Los van de economische context was het op zich al geen sine

cure om een rendabele productiecoöperatie te realiseren. Dat verklaart bijvoorbeeld ook waarom 

voorstanders van productiecoöperaties, zoals de eerder aangehaalde Dreier of Derrion, ervoor 

kozen om consumptiecoöperaties op te zetten. Feit is dat er overal, bij alle enthousiastelingen in 

de periode van 1848 tot 1850, een gebrek was aan effectieve inzet, organisatorisch talent en econo

misch inzicht om een dergelijke onderneming draaiende te houden. Onder liberale economisten 

heerste in de tweede helft van de negentiende eeuw in elk geval een soort van consensus dat het 

subsidiëren of het verstrekken van krediet rond 1850 de nadelen had vergroot. Het ontnam de 

oprichters van productiecoöperaties volledig hun verantwoordelijkheid. De meeste van die co

operaties uit de periode van 1848 tot 1850 gingen volgens hen dan ook overkop zodra het initieel 

ingelegde of geleende kapitaal in rook was opgegaan. 

Dat dergelijke factoren minstens even cruciaal waren voor het falen van de meeste coöperatie

ve experimenten na 1848 blijkt uit experimenten in België, waar geen repressieve overheidspolitiek 

gold zoals in Duitsland. Toch hadden de coöperaties ook hier geen succes. Op het ogenblik van 

de februarirevolutie in Parijs was België veruit het meest geïndustrialiseerde land van continentaal 

Europa. Bovendien was het door de liberale grondwet van 1830 een toevluchtsoord voor allerhan

de potentiële oproerstokers die zich ook verenigden in bijvoorbeeld de Association Démocratique, 

waartoe naast tal van andere politieke migranten en democraten ook Marx en Engels behoorden. 

Zoals de politieke elite er in Engeland in slaagde om één blok te vormen tegen de chartistische agi

tatie, zo sloot ook in België de in 1847 aan de macht gekomen homogeen liberale regering-Rogier 

de gelederen tegenover de revolutionaire dreiging van 1848. Hoewel onlusten en relletjes in België 

eigenlijk beperkt bleven, was de paniekstemming in de onmiddellijke nasleep van 24 februari toch 
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niet min. In nauwelijks twee dagen tijd had het nieuws over de februarirevolutie zich in het hele 

land verspreid en viel de beurs stil. De paniek en het geschokte vertrouwen van spaarders en hou

ders van bankbiljetten veroorzaakte een rush naar de banken. Dat leidde tot een halvering van de 

publieke fondsen, waardoor de hele zich industrialiserende economie dreigde te verlammen. 

Gesteund door de conservatieve oppositie beperkte de Belgische regering zich niet tot het 

uitwijzen van ongewenste vreemdelingen en het opnieuw instellen van de burgerwacht, maar 

ze voerde ook onmiddellijk een aantal progressieve maatregelen uit waardoor ze een potentiële 

oppositie een stap voor bleef. Bovendien werd op die manier ook binnen de eigen liberale poli

tieke familie de 'radicale' oppositie vleugellam gemaakt en domineerden- zeker na hun glansrijke 

verkiezingsoverwinning in juni 1848- de doctrinaire liberalen voortaan de beweging. Voor eind 

mei 1848 werd het kiesrecht uitgebreid door een verlaging van de cijns tot het grondwettelijke 

minimum, de gemeentekieswetten die de conservatieve krachten in de steden bevoordeelden wer

den afgeschaft, het dagbladzegel werd afgeschaft waardoor de opkomst van goedkope massapers 

voortaan tot de mogelijkheden behoorde, en de onverenigbaarheid van een parlementair mandaat 

en een staatsambt werd afgekondigd waardoor ook in België het 'ambtenarenparlement' na 1848 

definitief tot het verleden behoorde. Gefinancierd met de opbrengst van een gedwongen lening 

werd bovendien een politiek van openbare werken opgezet en er werden bestellingen bij de indus

trie geplaatst om een stijging van de werkloosheid te voorkomen . 

... druppelt het in Brussel 

Ondanks deze ontmijnende politiek werden ook in België in de nasleep van 1848 een aantal pro

ductiecoöperaties opgezet door ambachtslui. Net zoals in andere landen is de informatie daarover 

uiterst schaars. Louis Bererand beschikte over enkele archivalia, excerpeerde 'alle' tussen 1848 en 

1852 in België verschijnende 'journaux démocratiques' en benaderde rond de eeuwwisseling een 

aantal mensen die mogelijk getuigen waren geweest van enkele van die experimenten. Het leverde 

zogoed als niets op. Hij vond alleen sporen van een aantal Brusselse productiecoöperaties- kleer

makers, schoenmakers, sigarenmakers en marmerbewerkers - en enkele zeer vage aanduidingen 

dat er ook in Luik en Gent 'quelques associations de production' zouden zijn opgericht. Uit de 

statuten van die Brusselse productiecoöperaties - die hij in extenso opneemt in zijn werk- blijkt 

hun doelstelling. Zij wilden zelf de productie binnen het beroep regelen en organiseren, zonder 

enige inspraak of inmenging van ondernemers en zonder uitbetaling van een loon zoals op de 

arbeidsmarkt. Bovendien voorzagen ze allemaal een soort verzekering tegen ziekte, invaliditeit en 

ouderdom. Maar concreet kwam er dus niet veel van in huis. (61) 

Bererand benadrukt dat de coöperatieve experimenten in Frankrijk model stonden voor de 

schuchtere en weinig succesvolle pogingen om ook in België een aantal productiecoöperaties op 

te zetten. <62
) Uit het verhaal van de in april r849 in Brussel opgerichte Association fraternelle des 

ouvriers tailleurs blijkt dat ook migranten die Franse ervaringen konden verspreiden. De inspi-



62 HOOFDSTUK 1 

rator ervan was Nicolas Coulon. Geboren in Luik in 1816 vestigde hij zich in 1836 als kleermaker 

in Brussel, waar hij de eerste ziekenbeurs voor kleermakers oprichtte. Vier jaar later trok hij naar 

Parijs waar hij lezingen zou hebben bijgewoond van onder andere Buchez en lid werd van de be

weging rond Cabet. In februari 1848 nam hij deel aan de opstand, maar hij werd opgepakt. Dank

zij de proclamatie van de republiek kwam hij evenwel onmiddellijk vrij en in de loop van maart 

1848 keerde hij terug naar Brussel, ondertussen vertrouwd met de ontwikkelingen op coöperatief 

vlak in Parijs. Tot februari 1852 bleef hij de verantwoordelijke beheerder van de door hem opge

richte productiecoöperatie. In januari 1851 werd op aansturen van Coulon in het lokaal van de 

kleermakers ook een coöperatieve slagerij, La Solidarité, gevestigd. Maar die werd al snel door de 

politie opgedoekt, omdat men alleen vlees mocht verkopen als men daarvoor de toestemming 

had van de gemeentelijke overheid - quod non. (63) Voor alle andere coöperatieve experimenten 

blijft het echter gissen naar de exacte reden voor hun falen. In 1863 schreef César De Paepe dat het 

algemeen bekend was dat 'les vices d' administration ou d' organisation' daar voornamelijk voor 

verantwoordelijk waren. (64) Dat neemt niet weg dat de verwachtingen over deze coöperaties aan

vankelijk hooggespannen waren. In een brochure, Un mot à tous, die in 1849 in Brussel verscheen, 

stond bijvoorbeeld dat een sociaal rechtvaardige maatschappij te realiseren viel via het opzetten en 

veralgemenen van productie- en consumptiecoöperaties. (65) 

Belangrijk is echter dat die vele negatieve ervaringen van rond 1848 een grote invloed hadden 

op tal van intellectuelen en ambachtslui die later ook de aanhang van de Eerste Internationale 

vormden. Velen van hen achtten een dergelijke organisatievorm niet langer valabel. Als lid van 

de Brusselse afdeling van die Internationale hield Coulon aan zijn coöperatief avontuur het idee 

over dat de coöperatie als organisatievorm alleen ontgoochelingen kon opleveren. Het falen van 

de coöperaties rond 1850 was echter vooral te wijten aan het gebrek aan kapitaal en administratief 

en organisatorisch talent. Dat blijkt duidelijk uit de Belgische casus. 

De verwachtingen over de mogelijkheden van coöperatieve verenigingen werden in België 

namelijk nog gesterkt nadat het, in het zog van de staatsgreep van Louis-Napoléon, overspoeld 

werd door Franse vluchtelingen, onder wie heel wat verdedigers van l'Association dans le Travail 

en van de 'ateliers nationaux'. Ook stonden bepaalde progressief liberale groeperingen, zoals de 

Société Huet, helemaal niet afkerig tegenover coöperatieve ideeën. Slechts één van de in deze peri

ode opgerichte productiecoöperaties hield stand: de Brusselse Association des Ouvriers typographes 

pour l'Organisation libre du Travail. Het is typerend dat die coöperatie onder toezicht stond van 

'M. Alexandre Gendebien et de M. Maynz, professeur de droit à l'Université libre de Bruxelles, qui 

ont bien voulu nous aceorder et leur proteetion et leurs conseils éclairés' en dat ze ook materiële 

steun kreeg: 'Messieurs Wouters frères ont mis à la disposition de l'Association une partie de leur 

matédel d'imprimerie, afin de nous fournir les moyens d' essayer, de concert avec eux, la mise en 

pratique de I' organisation libre du travail.'(66
) Typisch is natuurlijk ook dat uitgerekend typogra

fen in hun coöperatieve opzet slaagden. 

Typografen en drukkers waren veruit de eerst en best georganiseerde ambachtslui. Als spe

cialisten hadden ze zogoed als geen last van gebrek aan zelfrespect. Integendeel, gevoelens van 

eigenwaarde en vakbekwaamheid gingen bij hen hand in hand. Vanaf de vroege jaren 1840 zijn 
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er al sporen van internationale solidariteit in hun pogingen om gelijkvormige tarieven te hante

ren. In 1850 was er al sprake van een internationaal netwerk voor ondersteuning bij stakingen en 

van grensoverschrijdende afspraken om het werven van potentiële stakingbrekers te voorkomen. 

In België waren zij de eersten die formeel- petitionnement anno 1857- protesteerden tegen de 

artikels 414-416 van het strafrecht die het recht op vereniging beknotten als een wijziging van het 

loon als doel werd gesteld. Via allerlei vormen van organisatie, afspraken en gewoontes hadden in 

de drukkerswereld vanaf de jaren 1860 de arbeiders en niet de patroons de controle over de arbeid 

in handen: zij beslisten over aanwervingen en ontslagen. Maar dat staat niet los van het feit dat, 

ondanks de enorme toename van drukwerk vanaf 1850, de grafische nijverheid lange tijd gedomi

neerd werd door kleinschalige productieverhoudingen, waardoor de omzetstijging de werknemers 

toch wel ten goede kwam. Vanuit die positie valt ook te verklaren dat hun internationale con

tacten zich beperkten tot beroepsgenoten en dat ze zich, behalve enkelen als privépersoon, nooit 

hebben aangesloten bij de Internationale. De Belgische typografen en drukkers waren geen uit

zondering. Vrijwel overal waren zij de best georganiseerde handwerklieden en ook de eersten om 

'moderne vakbonden' op te richten. 

Al die coöperatieplannen in de periode van 1848 tot 1850 zijn achteraf vooral geïnterpreteerd als 

een soort defensieve reactie van ambachtslui tegen de kapitalistische marktethiek waarbij hun sta

tus volkomen verloren dreigde te gaan. De coöperaties waren de organisatorische vertaling van 

een poging om de arbeidsverhoudingen te behouden. Ze sloten ook naadloos aan bij bestaande 

overlevingsstrategieën, zoals wederzijds hulpbetoon. Hoewel die conservatieve drijfveren er zeker 

waren, kan men er toch niet omheen dat de coöperaties ook een vorm waren van offensief verzet 

tegen de introductie en verspreiding van kapitalistische arbeidsverhoudingen, een verwerpen van 

de wet van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Vanuit dat perspectief waren ze een meer verre

gaande vorm van antikapitalistisch verzet dan de 'moderne vakbonden', die in continentaal Euro

pa overal opdoken vanaf de tweede helft van de jaren 1850 en in versneld tempo in de jaren 1860. 

De acties voor loonsverhoging en arbeidsduurvermindering waren uiterlijk dan wel veel offensie

ver, maar ze impliceerden wel degelijk de aanvaarding van de kapitalistische markt. C67) 

Het is niet toevallig dat onderzoekers die er, vóór alles, op uit zijn om de coöperaties te analyse

ren als dé broedplaats voor reformisme en aanpassing aan het kapitalisme, die eerste experimenten 

volledig links laten liggen. Anderzijds worden de productiecoöperaties die in de loop van de jaren 

1860, 1870 en, afhankelijk van welk land men beschouwt, ook 1880 vanuit de vakbeweging werden 

opgezet, dan weer wel herhaaldelijk geïnterpreteerd als pogingen om de kapitalistische productie

verhoudingen op te heffen. Die associatie klopt echter evenmin, want die productiecoöperaties 

hadden duidelijk hun wortels in de 'ambachtelijke fase' van de vakbeweging, toen fundamentele 

maatschappijkritiek niet voorkwam. Toen werd vooral gestreefd naar behouden of herstellen van 

de eenheid van productie en levering aan de consument, zo kenmerkend voor het ambacht. De 

doelstelling van die productiecoöperaties was, vóór alles, het elimineren of beperken binnen een 

specifiek ambacht van (altijd méér en noodzakelijke) schakels tussen producent en consument, 

een systeem inherent aan het kapitalisme. (68) 
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Hoofdstuk 2 I Het scheiden der wegen: 
coöperatie als middel tegen socialism e 

De liberale wedergeboorte van de coöperatie 

De economische groei van de jaren 1850 zorgde voor een nooit geziene expansie die zonder de 

minste inzinking aanhield tot de (kortstondige) depressie van 1857. De politieke consequenties 

hiervan waren niet min. De overheden konden na de revoluties opnieuw ademhalen en slaagden 

er ook in de hoop van revolutionairen te nekken: 'In a word, politics went in hibernation.' (r) De 

grote triomfators waren de liberale burgerij in het algemeen en de naar winst strevende onder

nemers in het bijzonder. Vanuit haar verlangen naar zelfrechtvaardiging slaagde die burgerij erin 

om industrialisatie te presenteren als een synoniem voor moderniteit en vooruitgang. Uiteraard 

bleven gedurende de hele negentiende eeuw tal van gebruiken en praktijken uit het pre-industri

de tijdperk, zoals ambachtelijk werk, doorwerken, maar toch werden dergelijke gebruiken steeds 

dwingender voorgesteld als een oppositie tegen de vooruitgang. Dat blijkt indirect ook uit het 

opduiken van contradictorische noties als 'huisindustrie' . 

Niet alleen die heterogene 'burgerij', maar ook tal van andere maatschappelijke groepen profi

teerden van de economische bloei die volgde op de zware crisis van de jaren 1840. Hoewel de lonen 

vaak langere periodes stagneerden en de kleinhandelsprijzen vaak sterke schommelingen vertoon

den, was er toch zowat overal een lichte toename van de reële lonen, wat samen met de vaak repres

sieve politiek gedeeltelijk verklaart waarom de politieke winterslaap zich ook op sociaal vlak ver

taalde. Zo waren er in België bijvoorbeeld beduidend minder collectieve acties tussen 1850 en 1857 

dan daarvoor en daarna. Vandaar ook wellicht de relatief beperkte aandacht voor deze periode in 

het brede veld van de sociale geschiedenis in het algemeen en van de historiografie van de arbeiders

beweging in het bijzonder. De jaren tussen de revoluties van 1848 en de oprichting van de Eerste 

Internationale waren stille jaren. Pas vanaf de late jaren 1850 en in de jaren 186o zouden voor het 

eerst sinds juni 1848 weer autonoom georganiseerde arbeiders met specifieke arbeiderseisen op het 

politieke toneel verschijnen. Politiek geïnspireerde bewegingen of organisaties zoals het chartisme 

of de Bund der Kommunisten verdwenen of doofden in de loop van de jaren 1850 langzaam uit. 
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Ondanks het grote vooruitgangsoptimisme, waarvoor in de vorm van grote wereldtentoonstel

lingen vanaf 1851 ook echte 'erediensten' werden gehouden, was het voor velen duidelijk dat 'de 

kinderen van de rekening' niet blijvend in hun ellende zouden berusten. Maar het is pas vanaf de 

jaren 186o dat de fabrieksarbeiders zich- naast tal van andere manifestaties- ook duidelijk zicht

baar onder het vaandel van het socialisme manifesteren. Maar ook de 'Mittelstand', de (lagere) 

middenklasse, kreeg het hard te verduren in die jaren van economische expansie. Het is vooral 

die groep die de progressieve liberalen steeds meer voor ogen hadden in hun pleidooien waarin ze 

de ontwikkeling van het kapitalisme niet alleen voorstelden als onvermijdelijk en gewenst, maar 

waarin ze ook benadrukten dat de nadelen ervan bestreden moesten worden. Want het liberalisme 

staat wel vooral te boek als doctrine van het grootschalige kapitalisme, maar over het geheel geno

men klopt dat beeld allerminst. 

Zelfs doctrinaire liberalen waren vaak heel pragmatisch inzake 'staatsinterventionisme'. Boven

dien werd de notie 'laisser faire' over het algemeen veel orthodoxer toegepast op sociaal dan op 

economisch vlak. Sommige auteurs menen zelfs dat het liberalisme tot in het laatste kwart van de 

negentiende eeuw in feite een 'middenstandsdoctrine' was. (l) Het hoeft dan ook niet te verwon

deren dat de coöperatie in haar verschillende vormen een grote aantrekkingskracht uitoefende 

op heel wat liberalen. Ze leek immers voor de sociale kwestie een oplossing te bieden die perfect 

te rijmen viel met een kapitalistische economische orde, zonder daarbij te raken aan de krachten 

van de markt, zonder een beroep te moeten doen op staatsinterventie. Theoretisch impliceerde de 

coöperatie als organisatievorm de mogelijkheid van een 'deugdzaam kapitalisme', van een 'recht

vaardiger en daardoor levensvatbaarder kapitalisme'. (3) 

Het voorbeeld en vooral de resultaten van de Britse coöperatoren in en om Rochdale speelden 

een grote rol bij die 'liberale wedergeboorte' van de coöperatie. Het was hoogst aantrekkelijk dat 

die Britse coöperatieve experimenten losstonden van elk politiek project en dat de Britse libera

len armoede behandelden als een economisch, en niet als een politiek probleem. In continentaal 

Europa echter was het sociale vraagstuk beladen met een grote politieke betekenis. Dat verklaart 

ook voor een stuk de belangstelling voor de coöperatie als een uitstekend instrument om een 

beweging een bredere basis te verschaffen. Dat was zeker voor liberalen van belang, want: '1848 

too rapidly put liberals into positions of power before they had built up networks of support of 

conesponding scope.'(4) 

Victor Aimé Huber: theoreticus voor de praktijk 

Een van de eerste Continentaal-Europese geleerden die de coöperatie voorstelde en propageerde 

als een schitterende weg om de arbeiders moreel en materieel te integreren in de burgerlijke maat

schappij, was Victor Aimé Huber. Hij was hoogleraar literatuur en geschiedenis aan de univer

siteiten van Rostock, Marburg en Berlijn. (5) Huber schreef talloze politieke geschriften waarin 

hij altijd weer de mogelijkheid of noodzakelijkheid van een conservatieve partij in Duitsland 
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bepleitte. Daarnaast schreefhij een omvangrijk oeuvre bijeen waarin hij vrijwel exclusief aandacht 

besteedde aan 'die Arbeiter' of 'Lohnarbeiter', een sociale groep die hij duidelijk onderscheidde 

van de handwerkslieden of ambachtslui. 

In zijn interesse voor sociale bewegingen werd hij vóór alles gedreven door angst voor een 

grondige verstoring van de sociale orde als gevolg van de economische evoluties. De grootste drei

ging ging volgens hem uit van het steeds verder uitbreidende 'besitzlosen, rohen, verkommenen 

Proletariat'. (6) Dat hij in de loop van de jaren 1850 'mit Wort und Schrift und überall, wo man uns 

hören mag' een 'unermüdlicher Agitation und Propagandà voor de coöperatie voerde, verklaarde 

hij zelf als het gevolg van een bezoek aan Rochdale in 1854. Omdat hij geneigd was 'der fruchtbar 

gelungenen Praxis mehr Gewicht beizulegen als irgend einer Theorie' deed hij vooral wat antro

pologen 'veldwerk' zouden noemen.(?) Huber ondernam talloze studiereizen door Groot-Brittan

nië, Duitsland, Frankrijk en België, en dat resulteerde in tal van publicaties waarvan vooral zijn 

omvangrijke Reisebriefe aus Belgien, Frankreich und England im Sommer I854 in het oog springen. 

Nog voor George Jacob Holyoake in 1855 zijn invloedrijke geschiedenis van de Rochdale Equitable 

Pioneers schreef, ging Huber al uitgebreid in op het ontstaan en de werking van hun coöperatie. 

Dat het 'Proletariat' een gevaar was voor de maatschappelijke orde weet Huber enerzijds aan 

de omvang ervan en anderzijds aan het feit dat het vanuit zijn morele en intellectuele degeneratie 

receptief was voor 'verwerpelijke' ideologieën als het socialisme of het communisme. Die degenera

tie was volgens Huber een rechtstreeks gevolg van de materiële ellende waarin de arbeiders leefden. 

Het wegwerken van die ellende vereiste het opheffen van de discrepantie tussen de prijs van arbeid 

en de prijzen van consumptiegoederen. De Britse coöperatieve beweging leverde het overtuigende 

bewijs dat de coöperatie, waarin een aantal individuen en families hun beperkte middelen samen

brachten, dat kon verhelpen door die consumptieprijzen naar beneden te halen. Dat móést gewoon 

resulteren in een substantiële verbetering van de leefomstandigheden van het proletariaat, zonder 

afbreuk te doen aan het gevoel voor onafhankelijkheid waarop zijn morele waardigheid steunt. 

Om die onafhankelijkheid en waardigheid te vrijwaren en zelfs te versterken, was het wel 

noodzakelijk dat coöperaties kleinschalig en lokaal georganiseerd werden. Alleen op die manier 

konden leden zich echt bij hun vereniging betrokken voelen. Huber wilde de maatschappij name

lijk helemaal niet op een fundamenteel andere leest schoeien. Door het verenigen van hun beperk

te krachten zouden de arbeiders-leden niet alleen hun levensstandaard opkrikken, maar als gevolg 

daarvan zou ook hun morele en intellectuele verantwoordelijkheid gestimuleerd worden. Via de 

coöperatie zou het gevreesde proletariaat herleid worden tot een kleine minderheid die niet in 

staat was om te werken, en op die manier zou het zijn destabiliserende kracht verliezen. 

Om een realistische kans op slagen te hebben moest volgens Huber ook de lokale elite nauw 

betrokken worden bij het opzetten van die lokale coöperaties. (B) Niet alleen zou zij via leningen 

het startkapitaal kunnen verstrekken, maar bovendien zou zij het gebrek aan organisatorische 

en administratieve capaciteiten- vaak de oorzaak van de ondergang van dergelijke verenigingen 

-kunnen opvangen. Op die manier zou de coöperatie bij uitstek ook klassenverzoening in de hand 

werken. Dat het Huber menens was, blijkt onder meer uit het feit dat hij er geen graten in zag om, 

als de lokale elites geen financiële middelen ter beschikking stelden, dat kapitaal aan de staat te 
I 
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vragen, weliswaar in de vorm van leningen tegen billijke voorwaarden. Maar precies daar wrong 

het schoentje, want van enige wetgeving op coöperatieve verenigingen kwam niets terecht. 

Het uitblijven ervan schreef Huber enerzijds toe aan 'die Allgemeine Antipathie der bureau

kratischen Routine gegen jede freie Bewegung und das krankharre Bewusstsein der Verantwort

lichkeit für ihren möglichen Nachteil'.(9) Anderzijds was hij er zich heel goed van bewust dat de 

voornaamste rem de vereenzelviging was van het coöperatisme met het socialisme. Huber gaf 

toe dat de coöperatie opdook in de geschriften van enkele 'communistischen und socialistischen 

lheoretiker', maar benadrukte dat coöperatie en socialisme 'gar nichts miteinander zu schaffen 

haben'. Alle schrijfsels van mensen als Fourier hadden in de praktijk namelijk tot weinig of niets 

geleid. Alle socialistische experimenten van rond 1848 faalden en in Engeland slaagde de coöpera

tieve beweging precies dankzij 'dem Übergang von Owen'schen Weltverbesserungs-lheorien zur 

nüchternen cooperativen Praxis'. (w) 

Die aanhoudende identificatie van coöperatie en socialisme had gedeeltelijk te maken met de 

algemene term 'Assoziationen'. Met die term werd verwezen naar zowel coöperaties als vakbonden, 

en dan vooral inzake stakingen, terwijl het om twee totaal verschillende zaken ging! Huber gaf 

voorbeelden om te 'bewijzen' dat alle experimenten waarbij een vakbeweging een coöperatie pro

beerde op te zetten, faalden zodra er stakingen uitbraken waardoor op slag alle kassen en reserves 

van de coöperatie leeggehaald werden. Huber drong er bij alle conservatieven op aan om zo snel 

mogelijk met de coöperatie te beginnen. Het was immers maar een kwestie van tijd voor revoluti

onaire krachten de nodige organisatorische inzichten verworven zouden hebben om een duidelijk 

evenwicht te bereiken tussen een coöperatieve organisatie en een goedgeorganiseerde vakbewe

ging. Dat zou op zeer grote schaal spanningen veroorzaken tussen werkgevers en werknemers, en 

het zou niet langer op voorhand duidelijk zijn wie aan het langste eind zou trekken. (u) 

Hubers talloze geschriften, zijn optredens op internationale congressen en vooral de vele con

tacten die hij legde tijdens zijn studiereizen, zorgden ervoor dat zijn ideeën op vrij grote schaal 

werden verspreid. Maar precies omdat hij altijd de arbeiders voor ogen had, bevestigde hij contra

dictorisch genoeg indirect de angstaanjagende associatie van coöperatie met socialisme. Coöpera

tieve schemàs die veel meer bijval kregen, waren deze die zich niet offensief op de arbeidersklasse 

concentreerden, maar die veeleer het verweer van de 'Mittelstand' tegen de dreiging van de eco

nomische ontwikkelingen voor ogen hadden. Een van bekendste en meest succesvolle ontwerpers 

en uitvoerders van die laatste schemàs was Hermann Schulze-Delitzsch die via geschriften van en 

persoonlijke gesprekken met Huber, vertrouwd raakte met de coöperatie als middel. 

Kredietcoöperaties voor 1 Mittelstand' en boeren 

Net als Huber zag Schulze-Delitzsch in de coöperatie een geschikt middel om bruuske wijzigin

gen in de sociale orde te voorkomen. Niet zozeer omdat zij de levensstandaard en dus de morele 

en intellectuele ontwikkeling van bepaalde categorieën van het proletariaat zou kunnen verhogen, 
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maar vooral omdat ze zou verhinderen dat heel wat leden van de al even heterogene middenstand 

loonafhankelijk werden. Schulze-Delitzsch wou via het opzetten van coöperaties de potentiële 

sociale degradatie van ambachtslui, kleine winkeliers en kleine industriëlen een halt toeroepen. 

De middenstand werd volgens hem vooral bedreigd door het gebrek aan kapitaal. Daardoor 

konden onmogelijk nieuwe materialen of apparatuur gekocht worden, wat nefaste gevolgen had 

voor de productiviteit. De oplossing bestond erin om alle middelen te investeren in kredietcoöpe

raties die voorschotten en kredieten aan de leden zouden verschaffen. Al in 1850 opende hij in zijn 

geboorteplaats Delitzsch een dergelijke kredietvereniging: 'Het verpauperde plaatsje kwam dank

zij deze 'volksbank' tot bloei.'(I2) Zoals het succes van Rochdale in Groot-Brittannië leidde tot een 

ruime geografische verspreiding van de consumptiecoöperatie, zo zorgde het succesverhaal van de 

kredietcoöperatie in Delitzsch voor het verspreiden van die organisatievorm in Duitsland. 

In 1858 waren er in Duitsland al zo'n 25 goed uitgebouwde kredietcoöperaties. Nauwelijks tien 

jaar later, in augustus 1867, waren er niet minder dan 1.122, naast zo'n 250 consumptiecoöpera

ties. Uiteraard had Schulze-Delitzsch het ook oververbruiks-en productiecoöperaties, maar alle 

coöperaties moesten op dezelfde manier opgevat worden. Verbruikscoöperaties waren niet meer 

dan 'Assoziationen für nötige Lebensbedürfnisse', (l3) die echter wel konden bijdragen tot het ver

zamelen van financiële middelen om een productiecoöperatie op te zetten. Productiecoöperaties 

waren dé oplossing voor die ambachten waarin men, ondanks voldoende kapitaal via de krediet

coöperatie, niet zelfstandig overeind kon blijven door de concurrentie. Via productiecoöperaties 

konden ambachtslui in die sectoren een zekere grootschaligheid bewerkstelligen waardoor ze die 

concurrentie toch het hoofd konden bieden. 

Dit conservatieve coöperatieschema van Schulze-Delitzsch kreeg een notoire tegenhanger op 

agrarisch vlak met de ideeën en verwezenlijkingen van Ferdinand Raiffeisen, hoewel de prakti

sche invulling nogal wat verschillen vertoonde. Cruciaal is echter dat de door Schulze-Delitzsch 

en Raiffeisen gepatroneerde coöperatieve bewegingen lange tijd veruit de meest prominente tak 

waren van de Duitse coöperatieve beweging. Coöperatie was er met andere woorden duidelijk een 

conservatief instrument, dat er vrijwel exclusief op gericht was de groeipijnen van het kapitalisme 

te verzachten en de sociale orde te verzekeren. 

Charles Gide merkte terecht op: 'Précisément dans la mesure ou elles soutiennent Ie petit 

commerce et la petite industrie individualiste, [ces coopératives] vont à 1' encontre du but au- quel 

tendent les sociétés coopératives de consommadon et de production.'(14) Dat blijkt ook uit het 

feit dat contemporaine waarnemers efficiënte kredietcoöperaties beschouwden als de oorzaak van 

een zwakke coöperatieve beweging in een bepaalde regio. In België was dat vooral het geval in de 

streek van Luik. Geïnspireerd door de ideeën van Schulze-Delitzsch, doken vanaf 1864 op ver

schillende plaatsen in België kredietcoöperaties op. De meest bekende waren de Caisse d'avances 

de Bruxelles en de Banque populaire de Liège, al snel gevolgd door gelijksoortige initiatieven in Ver

viers, Huy, Gent, Namen, Sint-Niklaas ... (l5) 

Deze 'volksbanken' impliceerden dus een regelrechte tegenwerking van eventuele pogingen 

van arbeiders en ambachtslui om zelf coöperaties op te zetten. Ze creëerden namelijk de moge

lijkheid voor winkeliers, ambachtslui en kleine ondernemers om hun zaak overeind te houden. 
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Het succes ervan blijkt alleen al uit het feit dat Léon d'Andrimont, de drijvende kracht achter de 

Luikse volksbank, al in r868 de Fédération des Banques Populaires de Belgique oprichtte. Dit al dan 

niet bewuste tegenwerken van consumptie- en productiecoöperaties verklaart ook waarom latere 

rabiate tegenstanders van coöperatieve organisaties allerhande, lofhadden voor Schulze-Delitzsch 

en fervente verdedigers waren van de Raiffeisenkassen. Zonder twijfel was de Franse economist 

Paul Leroy-Beaulieu, 'le patriarche de l'école économique libérale', die zijn bewondering voor 

Schulze-Delitzsch en Raiffeisen paarde aan de overtuiging dat alle andere coöperatieve schemàs 

niets anders deden dan 'imiter la grenouille qui veut se faire plus grosse que le boeuf', de grootste 
'lofzwaaier'. (rG) 

ledereen kapitalist? 

Net zoals in Duitsland raakten ook in Frankrijk en België tal van 'liberalen' overtuigd van de effi

ciëntie van de coöperatie als middel. De verklaring voor het opnieuw opduiken van de coöpera

tieve idee in Franse liberale kringen is niet eenduidig. Naast de ruime verspreiding van de ideeën 

van Huber, Schulze-Delitzsch en Raiffeisen, raakten vanaf de late jaren 1850 ook de ervaringen van 

de Rochdale Pioneers bekend. Bovendien trad het keizerlijke regime er vanafhet eind van de jaren 

r850 minder repressief op in zijn zoektocht naar 'des appuis populaires pour endiguer la montée 

des oppositions politiques'. Het gros van de nieuwe propagandisten van de coöperatieve idee in 

Frankrijk waren 'des grands bourgeois libéraux hostiles à l'Empire', (17) van wie de aversie voor 

Napoleon lil gekoppeld was aan angst voor alles wat naar socialisme zweemde. In Les Associations 

de Coopération liet Casimir Périer anno r864 geen twijfel bestaan over het waarom van zijn posi

tieve evaluatie van de coöperatie: 'Les sociétés coopératives sont contre les erreurs et les périls du 

socialisme, le plus sûr et le plus généreux des remèdes.'(rS) Ook andere politici en economisten als 

Léon Say, Jules Simon, Claudio Jannet en vooral Léon Walras prezen de coöperatie omdat ze volle

dig in het kapitalistische systeem viel te incorporeren. (r9) Meer nog, coöperatieve organisaties zou

den erin slagen om 'van iedereen kapitalisten te maken'. (w) Want zelfs bij een volledige uitgave van 

hun loon zouden coöpererende arbeiders via de dividenden van hun coöperatie- bij uitstek een 

individualistische beloning- toch een klein kapitaaltje kunnen opbouwen. Op die manier zou

den ze op korte termijn niet langer ontvankelijk zijn voor radicalisme en socialisme, en op langere 

termijn zouden ze zich integreren in de burgerlijk-kapitalistische maatschappij. In het spoor van 

Huber en Walras deelden vrijwel alle nieuwe 'liberale' propagandisten van de coöperatieve idee de 

mening dat het volstrekt noodzakelijk was dat 'as the workers march together in the conquest of 

cap i tal, we must put ourselves at their head and guide them'. Een noodzakelijke voorwaarde opdat 

de coöperatie daadwerkelijk een 'counterweight to all socialist goals' zou vormen. (2 r) 

In de praktijk kregen ze alvast gelijk. Net zoals in Duitsland leidden ook in Frankrijk en Bel

gië alle coöperatieve experimenten van arbeiders en ambachtslui tot evenveel ontgoochelingen. 

In Gent en Antwerpen werd er in r854 zonder enig succes geëxperimenteerd met coöperatieve 
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bakkerijen. In 1856 liet de keizerlijke overheid oogluikend de oprichting toe van een productie

coöperatie in Lyon en een in Toulouse. Die tolerantie was toe te schrijven aan het geringe succes 

van de ondernemingen enerzijds en aan de verregaande infiltratie ervan met als doel controle en 

de beperking van het ledenbestand anderzijds. Theoretisch had Anatole Lemercier misschien ge

lijk- de coöperatieve hoop was er nog altijd 'dans la mémoire ouvrière'(n)- maar praktisch gezien 

was niets minder waar. Op enkele uitzonderingen na, zoals het voorbeeld van de Brusselse typo

grafen, liepen vrijwel alle door arbeiders opgezette initiatieven in de jaren 1850 met een sisser af. 
Net zoals de succesvolle kredietcoöperaties waren ook de andere coöperaties die wel succes 

boekten vrijwel allemaal op de een of andere manier gepatroneerd. Op aansturen van burgemees

ter Frédéric Taulier experimenteerde het stadsbestuur van Grenoble al in 1851 vrij succesvol met 

het coöperatieve restaurant Association alimentaire. Het experiment was een kopie van een derge

lijke coöperatie in Genève en dook tot in de jaren 186o ook nog op diverse andere plaatsen op. In 

België opende de stad Brussel in maart 1868 het coöperatieve restaurant Les Ateliers réunis. Een jaar 

later volgde de stad Luik met zijn Restaurant économique. Nog meer succes hadden de op verschil

lende plaatsen opduikende coopératives patronales. Zo opende Charles Courtin, secretaris-gene

raal van de gelijknamige mijn, in 1865 de Coopérative des Mineurs de la Compagnie d'Anzin. Deze 

patronale coöperaties legden altijd de nadruk op het uitkeren van hoge dividenden en hadden 

nauwelijks een sociale werking. Gezien het enorme succes van de verkoop van kruidenierswaren, 

brood en vlees, werd het voorbeeld van Anzin ook elders gevolgd. 

Een ander heel opmerkelijk en succesvol experiment was de Société de Consommation die 

in 1865 in Roubaix werd opgericht door een lokale industrieel, Auguste Lepoutre. Nadat hij bij 

gebrek aan kapitaal zijn notariaatstudies opgaf, werd hij in 1852 textielfabrikant in Roubaix. Aan

gezien de meeste arbeiders aanvankelijk thuiswerkten, vergde dit niet veel investeringen. De zaak 

maakte een spectaculaire groei door, maar toch wilde hij, zeker na het erkennen van het stakings

recht in 1864, iets ondernemen om te voorkomen dat stakingen en looneisen de groei zouden 

afremmen. Tijdens een zakenreis naar Engeland in 1865 raakte hij gefascineerd door de coöpera

tieve beweging daar. Bij zijn terugkeer belegde hij vergaderingen op het stadhuis van Roubaix om 

een aantal van zijn collega's te polsen over een coöperatie. Op 22 oktober 1865 werd ze daadwerke

lijk opgericht met statuten waarin alle regels van Rochdale voorkwamen. Het grote verschil met 

Rochdale was dat alles gefinancierd werd door Lepoutre en enkele andere industriëlen onder wie 

Louis Cordonnier. Aanvankelijk werd op de koop van brood, kolen, kruiden en aardappelen een 

dividend uitgekeerd van 5 of 6%. Lepoutre, ervan overtuigd dat dit een sterke rem was op de groei, 

gaf een nieuwe kapitaalinjectie zodat de ristorno's artificieel werden opgetrokken: 'Les nouvelles 

adhésions furent nombreuses, ce qui permit de distribuer, peu après, des bonis de 28 à 30%.' Na 

twintig jaar activiteit had de coöperatie in 1887 bijna I. 500 leden, 'chacun d' eux avait donc dans la 

caisse sociale, en dépóts, cotisations et réserve, une sommede n3fr.' 

Eind december 1898 was het ledenbestand opgelopen tot 4.300 leden en werd de maatschap

pij bestuurd door een comité van 7 leden die wekelijks de hele zaak doorlichtten. In 1904 werd 

de Société de Consommation opgedoekt. Op basis van zijn mondelinge bronnen beweertAuguste 

Devaux dat dit toe te schrijven was aan 'l'impéritie de certains administrateurs et de discordes qui 
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surgirent entre ses membres'. Gezien de schitterende administratie in de decennia daarvoor lijkt 

dat echter onwaarschijnlijk. Het is ook opvallend dat het opheffen van de coöperatie heel kort 

volgde op het overlijden van Lepoutre. Misschien dat zijn drie zonen, die al lange tijd in onmin 

met elkaar leefden, er niet veel voor voelden om die coöperatieve werking voort te zetten, (23) 

temeer omdat tegen die tijd een coöperatie geen uitzondering meer was. In 1904 waren er mini

mum 13 andere actief in Roubaix. (24) De Société de Consommation van Roubaix had hoe dan ook 

een zekere naam en faam en was meer dan waarschijnlijk een te volgen voorbeeld. 

The Rochdale Pioneers touring Europe 

Het ontbreken van accuraat cijfermateriaal maakt het onmogelijk om een globaal beeld te krijgen 

van de reële omvang van de coöperatieve beweging in de loop van de jaren 1850 en 186o. Het is 

wel duidelijk dat, behalve de kredietcoöperaties met hun totaal andere doelstellingen, de ontwik

keling van de coöperatieve beweging in continentaal Europa heel ver achterophinkte op die van 

de beweging in Groot-Brittannië, die een spectaculaire groei beleefde. De discrepantie met de 250 

actieve consumptiecoöperaties in de Duitse staten anno 1867 en de 670 coöperaties in Engeland 

en Wales die in 1868 zo'n 209.000 leden telden, spreekt boekdelen. Het Britse voorbeeld was ove

rigens ook uiterst belangrijk voor het verdwijnen van de lange tijd courante vereenzelviging van 

coöperatie en socialisme. 

De coöperatie werd niet langer opgevat als een organisatorische vertaling van maatschap

pijhervormende ideeën, laat staan als een middel om ze te verwezenlijken. Ze werd integendeel 

steeds meer voorgesteld als een uiterst efficiënt middel om de sociale en economische orde te 

bestendigen. Omdat Groot-Brittannië voor alle liberalen een voorbeeld was van hoe behoedzame 

en tijdige hervormingen de beste garantie boden voor politieke stabiliteit, gingen steeds meer 

Europese intellectuelen het Kanaal over op zoek naar oplossingen of middelen om op sociaal 

vlak stabiliteit te bewerkstelligen. Immers, de Continentaal-Europese burger was bang voor het 

vrij onbekende en steeds aangroeiende leger (industrie-)arbeiders. De classes laborieuses werden 

steeds meer geïdentificeerd met de classes dangereuses. Maar in Groot-Brittannië, dat veel vroeger 

en grootschaliger met het fenomeen geconfronteerd werd, toonde onder andere de coöperatie

ve beweging aan dat er heel efficiënte middelen bestonden om die arbeiders zowel materieel als 

moreel te integreren in het burgerlijke bestel, zonder daarbij te raken aan de basisstructuren van 

het economische systeem. Die coöperatie viel bovendien volledig te integreren in het klassenver

zoenende 'beschavingsdefensief' waarbij de burgerij haar eigen morele leiderschap promootte en 

koppelde aan allerlei moraliserende adviezen over onderwijs, sparen, gehoorzaamheid, hygiëne, 

alcoholgebruik. (2 5) Meer nog, het 'handzame' verhaal van de Rochdale Pioneers bevestigde niet 

alleen het culpabiliserende discours dat de ellende van de arbeiders het gevolg was van hun eigen 

verspilzucht. Het bekrachtigde ook de mythe van de sociale mobiliteit, namelijk dat de hardwer

kende, gehoorzame, sparende arbeider verschillende sporten op de sociale lader kon stijgen. 
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De coöperatie was des te aantrekkelijker, omdat uit het Rochdale-verhaal duidelijk bleek dat 

arbeiders via dat kanaal zonder extra inspanning spaarcenten konden vergaren. En dat speelde 

in op de overtuiging dat arbeiders mét spaarcenten geïntegreerd zouden raken in de burgerlijke 

maatschappij vanuit de belangen die ze daardoor zouden hebben in de bestaande orde. Sparen 

werd gezien als een ultiem bewijs van burgerzin en als een middel tot het individualiseren van de 

arbeidersmassa. Rochdale bewees dat coöpereren dat ook deed: 'Les sociétés coopératives sont des 

Caisses d' épargne perfectionnées dont les fonds sont employés par et pour les déposants, ce qui 

rend ces soiétés très précieuses, c' est I' excitation à I' épargne qu' elles provoquent.'(26> De coöperatie 

werd beschouwd als de eenvoudigste manier om de arbeiders in de burgerlijke maatschappij te 

integreren: 'Le mécanisme des associations de consommadon tel qu'il fonctionne généralement 

en Angleterre, rend I' ouvrier capitaliste par Ie fait seul de I' achat des ob jets dont il a besoin.' Van

daar ook dat door het uitbouwen van de coöperatieve beweging 'les révolutions violentes' zouden 

verdwijnen. 'Malgré toutes les déclamations contre les passions anarchiques du peuple, il est cer

tain que la grande majorité de ceux qui essaient de faire des révolutions, n' ont recours à ce moyen 

extrême que par Ie désespoir, parce que leur condition est intolérable et qu'ils n' ont aucun espoir 

de l'améliorer. Lassodation leur donnam les moyens de se procurer un bien-être relatif et même 

de s' élever dans la société par I' ordre, I' économie, Ie travail, la moralité et l'instruction, on peut 

être assuré qu'ils ne se décideront plus aussi aisément à employer la force pour faire disparaître 

quelques abus.'(27) 

In 1864 gaf Casimir Périer aan iedereen die zich interesseerde voor het sociale vraagstuk en een 

dam wou opwerpen tegen het socialisme, de raad om 'toujours tourner ses regards vers les Equi

tables Pionniers de Rochdale [ ... ]. Avec une merveilleuse intelligence des besoins, des qualités, des 

défauts même des populations ouvrières, ils créèrent, pour ainsi dire du premier jet, Ie modèle ou il 

faut chercher les plus sûrs enseignements et les meilleurs exemples.'(2s) De talloze lofzangen op de 

Rochdale Pioneers zorgden er in belangrijke mate voor dat één van de wensen van Victor Huber in 

vervulling ging: het algemene 'association' werd steeds minder gebruikt wanneer het over coöpe

raties ging. Vanaf de jaren 186o doken de noties 'samenwerking', 'Genossenschaft' en 'coopération' 

steeds meer op. Bovendien kwam daardoor ook de consumptiecoöperatie op de voorgrond, ter

wijl de aandacht voor de moeilijk realiseerbare productiecoöperaties evenredig afnam. 

'Rochdale' leek zelfs te impliceren dat een succesvolle consumptiecoöperatie de enige manier 

was om tot succesvolle productiecoöperaties te komen! Opvallend daarbij is dat men vrijwel nooit 

wijst op de materiële weldaden van de coöperatie voor de individuele leden, maar wel steevast 

benadrukt dat die coöperatie vóór alles 'een machtig middel [was] ter opbeuring en verzedelijking 

der werkende klassen'. (29) Want de burger die de coöperatieve experimenten zou ondersteunen 

was niet zozeer geschokt door de materiële ellende van de arbeiders als wel door hun vermeende 

dronken buien, hun luiheid, extravagante gedrag en gebrek aan respect voor werkgevers. Er werd 

doorgaans zelfs nauwelijks verwezen naar de materiële voordelen van de coöperatie voor de indi

viduele arbeiders-leden. De 'divi' -percentages werden wel vermeld en men publiceerde frequent 

balansen van de Rochdale Equitable Pioneers Society. De duizelingwekkende bedragen van de tri

mestriële omzet die één coöperatie in een provinciestadje van 40.000 inwoners als Rochdale ver-
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wezenlijkte, contrasteerden sterk met de omzetcijfers van de vaak dankzij een krediet net opge

starte consumptiecoöperaties op het continent. 

Dergelijke omzetcijfers waren soms letterlijk ongelooflijk voor continentale waarnemers. Zo 

besteedde de Samenwerkende verbruikingsmaatschappij De Werkman Vooruit, die volgens 'het stel

sel van Rochdale' in 1867 in Brussel werd opgericht, in haar blad Verspreiding der Samenwerking 

niet alleen aandacht aan het stichtende verhaal van de Rochdale Pioneers, maar ook aan het weer

leggen van geruchten dat het verhaal een opgeklopte mythe zou zijn. Vooral in de volkswijken 

kon men niet aannemen dat die hele onderneming was begonnen met 'de stuivers en geringe 

bijeenverzamelde winsten van de 28 arme duivels van werklieden' en er bestond al snel een soort 

consensus over dat 'de hand van het gouvernement [ ... ] ten minsten een miljoentje zal hebben 

gegeven om een fonds samen te stellen'(3o) Dit geeft ook indirect aan dat het verhaal van de Roch

dale Pioneers wel degelijk op ruime schaal bekend raakte in de loop van de jaren 186o. Het verhaal 

van Holyoake verscheen in België anno 1866 voor het eerst als feuilleton in het Zondagsblad van 

Gent, terwijl het in Frankrijk al van oktober 1862 tot april 1863 verscheen in Le Progrès de Lyon, een 

van de grootste regionale kranten. 

Het duurde echter nog een jaar, tot november 1864, voor er in Parijs een eerste zogenaamde 

Société coopérative rochdalienne werd opgericht. Contradictorisch genoeg ging het initiatief uit 

van een kredietcoöperatie, de Société du Crédit au Travail. De doelstellingen ervan zaten vervat 

in de volledige titel: Caisse d'Epargne pour le travailleur, Société de Crédit mutuel entre ses membres, 

Banque de crédit et d'escompte pour les sociétés coopératives. Crédit au Travail werd in 1863 opgericht 

door een heterogene groep mensen die vooral gedreven werden door politieke motieven. Hun 

geme~nschappelijke kenmerk was dat ze als republikeinse burgers op zoek waren naar politieke 

aanhang om het Tweede Keizerrijk onderuit te kunnen halen. Vanuit hun bewondering voor de 

ideeën van Schulze-Delitzsch, van wie de doelstellingen in zekere zin tegengesteld waren aan 

die van de Rochdale Pioneers, ondersteunde die kredietbank talloze coöperatieve initiatieven. In 

totaal zouden door Crédit au Travail tussen 1863 en 1868 zo'n 24 coöperaties -vooral productie

coöperaties - zijn opgericht. 

Vooral de verwachtingen over die 'Rochdaliaanse' Association Générale d'Approvisionnement et 

Consommation waren hooggespannen. De oprichting ervan werd, onder het motto 'Détruisons le 

Paupérisme, ou le Paupérisme nous détruira!' aangekondigd in een 16 bladzijden tellend Exposé des 

motifi. Het initiatiefwas minutieus voorbereid en een eerste 'store' opende in Passy, nabij een aantal 

grote fabrieken. In 1865 werd in de Parijse voorstad Saint-Antoine een bijhuis geopend en in 1866 

werd al een eigen bakkerij opgericht waarna het geheel de naam Sincérité kreeg. Net zoals de beslis

sing om ook aan niet-leden te verkopen was het opstarten van die bakkerij een fundamentele afWij

king van de coöperatieve principes. De bakkerij werd namelijk verkregen door de industrieel M. 

Machet als hoofdaandeelhouder van de coöperatie te erkennen, omdat hij zijn 'industriële bakkerij' 

ter beschikking stelde. Voorts is het ook opmerkelijk dat er een ruilcircuit werd opgezet tussen die 

Parijse coöperaties en een aantal consumptiecoöperaties in Algerije. De Algerijnse coöperaties ruil

den onder andere dadels, sinaasappels en citroenen voor appels, gedroogde druiven en 'les produits 

des associations ouvrières, tels que peignes, bronze, imitation, cadres, bijouteries'. (3!) 
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Alleen al uit de winstverdeling blijkt dat de doelstellingen van de kredietcoöperatie Crédit au 

Travail wel degelijk primeerden op die van de coöperaties die via haar kredieten konden worden 

opgericht: 6o% van de winsten ging naar de consumenten naar rato van hun aankopen en maar 

liefst 33% van de winsten moest uitgekeerd worden aan het in de coöperatie geïnvesteerde kapitaal, 

dat dus duidelijk niet afkomstig was van de leden-coöperatoren. Dat die (winst-)verwachtingen 

hooggespannen waren, blijkt vooral uit het feit dat de overige 7% zou worden gebruikt voor de 

vorming van een 'solidariteitsbudget' voor de financiering van kinder- en ouderlingenopvang, 

bibliotheken, leslokalen voor mannen en vrouwen, verpleeg- en ziekenhuizen ... Die doelstel

ling toont aan dat tal van fourieristen, die nog altijd droomden van de verwezenlijking van een 

phalangstère zoals de meester die voor ogen had gehad, bij het initiatiefbetrokken waren. Het liep 

echter niet zo'n vaart. 

Ondanks haar goedbedoelde naam, Sincérité, had ook deze coöperatie af te rekenen met wan

beheer, bedrog en gebrek aan commercieel inzicht. Niet alleen waren de leden-klanten ontevre

den, maar tot overmaat van ramp stelde men eind 1866 bij een controle van de boekhouding vast 

dat de gerant zich verrijkte over de ruggen van de leden. De leden die hun goederen wat duurder 

betaalden in de hoop op een dividend aan het einde van het boekjaar kregen met andere woor

den te horen dat er niets te rapen viel. De juridische stappen die gezet werden, waarbij de gerant 

voor korte tijd achter de tralies verdween en werd vervangen door 'trois co-gérants', waren hoogst

waarschijnlijk niet in staat om het klantenverlies als gevolg van die vertrouwenscrisis te com

penseren. (F) Bovendien kreeg de coöperatie steeds meer af te rekenen met de warenhuizen. Die 

boden op een aantrekkelijke manier een brede waaier van goederen aan tegen goedkope prijzen 

en voerden grote publiciteitscampagnes. Bovendien verleidden ze de arbeiders-consumenten met 

bijvoorbeeld speciaal voor hen ontworpen formules van verkoop op krediet van anders onbereik

bare goederen. 

Coöperatieve verspreidingska na/en, tegenstanders en tegenvallers 

Het ontbreken van betrouwbare cijfers maakt het onmogelijk om een globaal beeld te krijgen 

van de precieze omvang van de coöperatieve beweging. Voor Frankrijk is het echter duidelijk 

dat dit, in aantallen en omzetcijfers, eigenlijk geen grote beweging geweest kan zijn. De krediet

coöperaties La Société du Crédit au Travail en de Banque Walras-Say waren immers duidelijk de 

twee grootste stimulatoren van coöperatieve experimenten en alleen al uit hun beperkte fondsen 

blijkt dat die activiteit makkelijk overschat kan worden. Zoals een lezer van Le Travaileur Associé 

opmerkte, was het zelfs voor tijdgenoten haast onmogelijk om zich werkelijk te informeren over 

het concrete belang van de coöperatieve beweging: 'Curieux de la coopération, je me ferai un 

plaisir d' aller voir des Associations ouvrières', maar alle inspanningen ten spijt raakte hij nooit 

verder dan '[les] on dit et [les] on fait' die telkens weer werden verstrekt door hoogst subjectieve 

'amis très dévoués à la nouvelle idée'. (n) 
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Dat neemt niet weg dat de coöperatieve idee wel zeer verbreid was. Zo zette het warenhuis Magasins 

Réunis in januari 1867 een publiciteitscampagne op met grote affiches die overal in Parijs werden 

aangeplakt én een advertentie op de vierde bladzijde 'des grands journaux', waarin het zich voor

stelde als 'une société coopérative perfectionnée'. Daaruit blijkt indirect dat vooral het dividend 

op de aankopen dé troef was van het hele coöperatieve discours. Het warenhuis dat was opgericht 

met een, naar coöperatieve normen, gigantisch kapitaal van 12 miljoen frank, adverteerde dat elke 

aankoop integraal werd terugbetaald aan de klant! 'Le remboursement se fera par tirage au sort 

dans un intervallede 2 à 59 ans.' De coöperatoren probeerden met handen en voeten uit te leggen 

dat het beleggen van de gelden uit die aanvankelijke aankopen veel meer opbracht dan het hen 

kostte om na 59 jaar het nominale bedrag terug te betalen aan de klant. (H) 

De verspreiding van de idee van coöperatie als potentieel kanaal om de sociale orde te bewaren, 

gebeurde via een aantal specifieke bladen. In 1864 richtte Crédit au Travail een coöperatie op speci

aal voor het uitgeven van het maandblad L'Association. Bulletin des Coopératives françaiseset étran

gères. Het blad had heel wat succes en na één jaargang werd in januari 1866 beslist om het wekelijks 

te laten verschijnen. Maar zijn al te onafhankelijke en vaak republikeinse toon leidde eind 1866 tot 

een publicatieverbod. Prompt werd een opvolger uitgegeven: La Coopération, journal de Progrès 

Social. Vanaf 1867 werd ook jaarlijks een Almanach de la Coopération uitgegeven. De almanakken 

hadden vaak meer impact dan de vaste bladen. Ze waren niet alleen goedkoop of gratis dankzij de 

publicitaire inkomsten, maar brachten ook alleen eenvoudige en korte artikels. 

Ook de groep rond Léon Walras wilde coöperatieve ideeën via de pers zo ruim mogelijk ver

spreiden. In de loop van 1866 sloot die groep een akkoord met een aantal Belgische progressieve 

liberalen om vanuit Gent gezamenlijk het blad Le Travail. Organe International des intérêts de la 

classe laborieuse. Revue du Mouvement Coopératif uit te geven. Wellicht omdat een gezamenlijke 

redactie van Gent en Parijs moeilijk werkbaar was en de verzendingskosten vanuit Gent hoog 

opliepen, werd het initiatief vrij snel gesplitst. Terwijl men Le Travail voortaan in Parijs liet druk

ken, verscheen in Gent Le Travailleur Associé. Propagateur International des doctrines coopératives. 

Inhoudelijk wijzigde het blad niet van koers en maandelijks verscheen ook een lijvige bijlage, Bul

letin Belge du Travailleur Associé, waarin vooral de Belgische politiek centraal stond. Elk op hun 

manier distantieerden de twee bladen zich nadrukkelijk van het socialisme zoals dat in die tijd, 

zeker in bepaalde kringen, in de gedaante van de Eerste Internationale vastere vormen leek aan te 

nemen. In de programmaverklaring van Le Travail stond in dat verband: 'Ce que nous en avons 

dit suffit à faire entrevoir dès à présent qu' elle n'en est pas moins démocratique pour ne pas se 

confondre avec un socialisme à la fois vague et dangereux, superficiel et ryrannique.' (35) 

Net zoals heel wat coöperaties hadden ook die initiatieven een sterke binding met de politiek 

geëngageerde (republikeinse) kredietcoöperaties Crédit au Travail en Banque Walras-Say. Dat deed 

vele coöperaties uiteindelijk ook de das om. Léon Say kon wel beweren dat coöperaties eigenlijk 

een soort 'spaarkassen' waren, toch beschouwde het regime ze als haarden van politieke contes

tatie. Vooral de link tussen de coöperatieve beweging en politieke dissidenten zorgde ervoor dat 

het regime ging dwarsliggen via een publicatieverbod voor de te onafhankelijke coöperatieve pers 

en vooral via talloze 'tracasseries administratives'. (36) Die vermeende politieke link zorgde er ook 
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voor dat het initiatief voor een eerste internationaal coöperatief congres in 1867 in Parijs, waarop 

Schulze-Delitzsch de gevierde hoofdspreker zou zijn, werd verijdeld wegens de republikeinse en 

orleanistische sympathieën van de organisatoren. 

Dat de coöperatieve beweging wel degelijk een impact had en ook een zekere omvang kreeg, 

blijkt indirect uit het feit dat het regime in 1855 nog speelde met de idee van een repressieve wet

geving. Het duurde nog tot juli 1857 voor de coöperatie in Frankrijk een juridisch statuut verwierf, 

als onderdeel van de grote wet op de commerciële verenigingen. Voor 1867 konden coöperaties 

zich alleen juridisch indekken door de vorm aan te nemen van een société par actions, waardoor ze 

aandelen van 500 frank moesten uitschrijven, die onmiddellijk voor een kwart dienden volgestort 

te worden. Dat maakte de coöperaties onbereikbaar voor kleine beurzen. Met de wet van 1867 

kwam daar verandering in door de introductie van de 'société à capita! variable', waardoor slechts 

aandelen van 50 frank vereist waren die bovendien maar voor een tiende moesten worden volge

stort. Daardoor konden coöperaties ook rechtspersoonlijkheid verwerven. 

Op die manier creëerde het regime de mogelijkheid voor coöperaties om niet langer afhankelijk 

te zijn van de kredietcoöperaties, van de politieke tegenstanders. Dat verklaart gedeeltelijk het verzet 

van zowel de groep rond Walras als van de Crédit du Travail tegen deze substantiële verbetering van 

het juridische statuut van de coöperatieve beweging. Zij beriepen zich enerzijds op hun ideologische 

afkeer van elke vorm van staatstussenkomst op coöperatief vlak en uitten anderzijds ook hun vrees 

voor het feit dat een dergelijke wet toeliet alle coöperaties in kaart te brengen waarna, door een kleine 

aanpassing van de wet, de hele beweging makkelijk kon worden opgerold. Die vrees werd nog ver

sterkt doordat het voordelige juridische statuut ook de verplichting inhield om alleen aan leden te 

verkopen. Hoe kon men het naleven van die bepaling controleren zonder alle leden te kennen? 

Dat deze wetgeving vooral gericht was tegen de arbeiders lijdt niet de minste twijfel. Immers, 

al op het coöperatieve congres dat door Crédit du Travail in 1866 werd georganiseerd, was duide

lijk geworden dat er heel wat spanningen bestonden tussen de arbeiders-coöperatoren en de 'bur

gerlijke' initiatiefnemers van kredietcoöperaties. Die laatste groep maakte er, alle 'dévouement à 
l'idée sociale' ten spijt, geen geheim van 'qu'il tient d'abord à ceci, ne pas perdre son argent'. <37) De 

arbeiders van hun kant benadrukten dat Crédit au Travail zich moest onthouden van (winstge

vende) steun aan kleinhandelaren, omdat dit indruiste tegen de doelstellingen van de coöperatie

ve beweging. Ze veroordeelden bovendien de afwijking van een van de Rochdale-regels waardoor 

het kapitaal binnen een coöperatie recht gaf op extra stemrecht. Het werd op dat congres ook 

duidelijk dat de arbeiders-coöperatoren nog altijd een uitgesproken voorkeur hadden voor pro

ductiecoöperaties, omdat het volgens hen de enige manier was om volledige onafhankelijkheid te 

verkrijgen. Vooral op die laatste wens speelde die initiële coöperatieve wetgeving van 1867 aardig 

in door te stipuleren dat voor een openbare aanbesteding een productiecoöperatie bij een gelijk 

bod de voorkeur kreeg op haar concurrenten. Bovendien werd ook rekening gehouden met het 

vaak precaire financiële bestaan ervan door ze, bij het binnenhalen van een dergelijk contract, een 

snelle en voordelige betaling vanwege de overheid te garanderen. (3S) 

Hebben deze wetgeving en de concurrentie van de - bij decreet door Napoleon III - opge

richte Caisse des Associations Coopératives, de bestuurders van Crédit au Travail gestimuleerd om 
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hun actieradius sneller dan daarvoor uit te breiden om de greep op de coöperatieve beweging niet 

te verliezen? Want hoewel ze vanuit Parijs opereerde, had Crédit au Travail een groot (financieel) 

aandeel in vergelijkbare initiatieven over heel Frankrijk. (39) Die centrale positie maakte de coöpe

ratieve beweging natuurlijk ook uiterst kwetsbaar. Dat werd snel duidelijk toen het onbezonnen 

omspringen met de fondsen in december r868 leidde tot het faillissement van de bank: 'Ce furent 

des causes purement financières qui amenèrent cette chute, la banque populaire avait eu Ie tort 

d'immobiliser ses fonds et même ses dépots en les prêtant aux coopératives quine rendirent pas, 

ou pas à temps.[ ... ] Ie désastre moral fut grand parce que Ie Crédit au Travail semblait incarner Ie 

mouvement coopératif, si bien que sa ruïnearrêtatout et fit supposer à bi en des gens que vraiment 

l'institution coopérative n' avait pas d' avenir et n' était pas pratique.'(4o) 

Het faillissement van Crédit au Travail bevestigde de visie van een aantal voor- en medestan

ders van de coöperatieve beweging die gaandeweg steeds meer kritiek waren gaan uiten. 

In tien jaar tijd evolueerde Henri Cernuschi bijvoorbeeld van een fervent verdediger van de 

coöperatie tot een verbeten tegenstander ervan. Deze rijke Italiaanse financier vestigde zich in r856 

in Parijs waar hij, waarschijnlijk via contacten met Victor Huber, vertrouwd raakte met de succes

sen van de Rochdale Pioneers. Net alsHubertrok hij door Frankrijk en Engeland om een zicht te 

krijgen op de mogelijkheden van coöperatieve organisaties. In maart r859 opende hij in Parijs drie 

coöperatieve slagerijen die, wellicht met uitzondering van de initiële kapitaalinvestering, volledig 

functioneerden volgens de principes van Rochdale. Cernuschi spaarde kosten noch moeite en 

zette voor het welslagen van zijn coöperatieve slagerijen ook een uitgebreide publiciteitscampagne 

op, met affiches en advertenties in diverse kranten. Zijn investeringen rendeerden aanvankelijk. 

De eerste balans gaf een verkoop aan van I40.37I frank, zomaar eventjes r% van de totale vlees

consumptie in de Franse hoofdstad. De consumenten die hun vlees tegen de marktprijs kochten, 

konden rekenen op een winstuitkering van 2,5% op hun aankopen. 

Het is niet duidelijk welke precies de oorzaken waren, maar het succes hield niet aan. Na 

twee jaar werden de slagerijen opgedoekt met een verlies van roo.ooo frank. Dat bedrag moest 

niet door de coöperatoren, maar wel door financier Cernuschi opgehoest worden. Als reactie 

op de stijgende belangstelling voor en vooral op de steeds grotere verwachtingen over de co

operatie, publiceerde Cernuschi in r866 zijn Illusions des Sociétés Coopératives. Het moest maar 

eens gedaan zijn coöperaties voor te stellen als een machtig wapen voor de emancipatie van de 

arbeiders. De coöperatieve beweging in continentaal Europa was volledig in burgerlijke handen 

en was niet meer dan een specifiek georganiseerde vorm van kapitalisme. De oplossing moest 

echter wel nog altijd gezocht worden over het Kanaal: de arbeiders moesten niet de coöpera

ties, maar wel de Engelse trade-unions als organisatorisch voorbeeld nemen. De burgerlijke 

verdedigers van de coöperatieve beweging konden de uitval van Cernuschi dan wel voorstel

len als een louter gevolg van zijn persoonlijke 'insuccès remarquable',(4r) maar hij was helemaal 

niet de enige. Uit het blad La Réforme,journal politique et social, organe de la coopération, dat in 

juli r868 werd opgericht als opvolger van Le Travail en La Coopération. journat du progrès social, 

bleek duidelijk dat de burgerlijk-paternalistische invulling van de coöperatieve idee steeds meer 

onder druk kwam te staan. 



HOOFDSTUK 2 

In maart 1865 al werd in L'Association, Bulletin des coopératfves françaiseset étrangères benadrukt 

dat er in Frankrijk duidelijk drie coöperatieve strekkingen bestonden. De coöperaties die werden 

opgericht en bestuurd door 'des paternalistes philanthropes' moesten steeds meer het veld ruimen 

voor coöperaties die al dan niet openlijk door de overheid gepatroneerd werden. Via een uiterst 

offensieve strategie<42
) probeerde de overheid namelijk greep te krijgen op die coöperatieve bewe

ging waarin republikeinse en monarchistische ideeën een vruchtbare voedingsbodem leken te vin

den en waarmee vooral een grote groep potentiële kiezers kon worden bereikt. De derde strekking 

binnen de coöperatieve beweging bepleitte steeds krachtiger de noodzaak voor de arbeiders om 

los van elke vorm van paternalisme coöperaties op te zetten. 

De coöperatie werd met andere woorden in de loop van de jaren 1860 een onderdeel van twee 

totaal tegenstrijdige discoursen en strategieën. Enerzijds werd ze gepresenteerd, gepercipieerd en 

gestimuleerd als een krachtig middel om de arbeiders te individualiseren en te integreren in het 

burgerlijk-kapitalistische bestel. Anderzijds werd ze een geïntegreerd organisatorisch onderdeel 

van de groeiende beweging waarbij de arbeiders zich almaar minder opstelden als een deel van een 

geheel, maar zichzelf steeds nadrukkelijker beschouwden als een geheel op zich. 

De Eerste Internationale 

De politiek van keizer Napoleon 111 die vanaf de jaren 186o de bloei van arbeidersorganisaties sti

muleerde als een wapen in de strijd tegen de politiek eengemaakte oppositie, droeg in Frankrijk 

in hoge mate bij tot de séparation ouvrière. Zo fungeerden de door het keizerrijk georganiseerde 

en betaalde arbeidersdelegaties op de Wereldtentoonstelling in Londen in 1862 bijvoorbeeld als 

een echte katalysator: 'Toute une culture de 1' autonomie ouvrière s' est renforcée dans ce cadre 

[ ... ] Pour la première fois, Ieregard ouvrier sur Ie monde du travail était reconnu dans sa spéci

ficité et son irréductibilité. On admettait à cette occasion, de façon presque o.flicielle, que seuls 

des ouvriers étaient qualifiés pour parler des questions du travail, Ie point de vue des industriels 

n' étant pas substituable au leur. '(43) Danig onder de indruk van de efficiëntie en macht van de Brit

se trade-unions formuleerden die vertegenwoordigers van de arbeiders tal van eisen die uiteinde

lijk resulteerden in de wet van mei 1864 waardoor stakingen toegelaten werden. Net zoals de eerste 

arbeiders-kandidaten bij de verkiezingen van 1863, versterkte ook nu de Eerste Internationale de 

algemene overtuiging dat de emancipatie van de arbeiders veroverd moest worden door de arbei

ders zelf Cruciaal is echter dat de coöperatie aanvankelijk aanwezig was aan beide zijden van de 

steeds groter wordende 'watershed between collaborationism and exclusivism'. (44) 

De pleidooien voor de verzelfstandiging van de arbeiders - omdat hun belangen niet dezelfde 

waren als die van andere maatschappelijke groepen- waren hoegenaamd niet nieuw in de jaren 

1860. Dat die oproepen een concrete organisatorische vertaling kregen was echter helemaal nieuw. 

De Eerste Internationale illustreert dat aardig. Enerzijds belichaamde haar internationalisme een 

ideologische continuïteit met een aantal vroegere kleine, vooral vanuit Londen opererende inter-
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nationale groeperingen van voornamelijk goed opgeleide arbeiders en ambachtslui, die gericht 

waren op informatieverstrekking en opvoeding. Anderzijds brak ze, op organisatorisch vlak, met 

dat verleden: 'Because the new Association had Chapters in various nation-states on the Conti

nent, in the Unieed States and even in Latin America, and because it did not limit its activities 

to education and propaganda, but stressed the practical promotion of workers' solidarity.'<45) Een 

ander fundamenteel verschil met haar voorgangers was dat zij zich in de eerste plaats en uitdruk

kelijk tot arbeiders richtte. Er is heel vaak gewezen op het mythische karakter van die Eerste Inter

nationale: 'une tentative de créer un mouvement ouvrier en faisant croire aux travailleurs qu'un 

tel mouvement existait déjä. <46) Precies omdat burgers en arbeiders dit een tijdlang daadwerkelijk 

geloofden, ontstond bij vriend en vijand het overtrokken beeld van een organisatie met miljoenen 

leden en onuitputtelijke fondsen. 

Het onderzoek naar die Eerste Internationale werd heellang gedomineerd door de theoreti

sche spanningen tussen zogenaamde autoritairen en anti-autoritairen. De tijd dat men er al dan 

niet impliciet van uitging dat de ideeën van theoretici richtinggevend waren voor de evolutie van 

de arbeidersbeweging is allang voorbij. Maar het nauw bij de discoursen uit de jaren 186o en 1870 

aansluitende nieuwe paradigma, dat de theoretici niet het minste belang hadden bij de totstand

koming van organisatie of bewustzijn, is ook niet houdbaar. Als het klopt dat theoretici niet als 

inspiratie dienden, maar wel in aanzienlijke mate de mentaliteit en ideeën van hun tijd weerspie

gelden<47), dan is het alvast onthullend dat ondanks al hun meningsverschillen zowel Marx als 

Proudhon er geen moment aan twijfelden dat het arbeidersvraagstuk opgelost moest worden door 

de arbeiders zelf Gezien de geografische diversiteit wat betreft mentaliteit valt die visie ook te rij

men met de grote verschillen in doelstelling, tactiek en stijl tussen de verschillende afdelingen van 

de Internationale. 

Doorgaans wordt erop gewezen dat de internationalisten in Groot-Brittannië trade-unionis

ten waren, in 'Duitsland' waren het voornamelijk sociaaldemocraten, in de Zwitserse Jura en 

Spanje anarchisten en in Frankrijk ten slotte waren er vrij duidelijke banden met de coöperatieve 

beweging. Lokaal diepteonderzoek ondergraaft echter gewoonlijk die 'nationale' typologie, omdat 

telkens weer blijkt dat de betreffende afdeling van de Internationale die complexe verhoudingen 

op kleine schaal weerspiegelde. De afdeling Amsterdam bijvoorbeeld zocht 'afwisselend en soms 

gelijktijdig verlossing in algemeen stemrecht of stakingen, coöperatieve productie of gezamenlijke 

inkoop, gewapende opstand of petities aan de burgemeester. Het repertoire van de Amsterdamse 

lnternationalen werd gekenmerkt door een variatie en flexibiliteit die eenduidige ideologische 

noemers uitsloot.'<48) Extreem gesteld roept dit de vraag op of de Internationale dan werkelijk 

niets meer was dan 'a small body of men [that] gathered every second Tuesday night in ion

don'. <49) Het interpreteren van de theoretische geschriften als een soort spiegel van mentaliteiten 

en ideeën spreekt dat alvast tegen. Een belangrijker argument is dat zelfs diegenen die doordron

gen zijn van het cruciale belang van persoonlijke, lokale en regionale factoren bij de effectieve 

uitbouw van de diverse secties van de Internationale, benadrukken dat 'au total, dans la mesure 

ou l'A.I.T. a eu une activité indépendante, celle-ci a consisté à diffuser dans le monde ouvrier des 

doctrines, des conseils, des mots d' ordre. Tout cela venair d' en haut, et c' est un point que l' on ne 
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pourrait assez souligner'. (5o) Welke raad kregen die arbeiders over de coöperatie en hoe werd zij 

voorgesteld in die doctrines? 

Zelfs als men sluitend zou kunnen bewijzen dat die doctrinaire teksten niet het minste con

temporaine belang hadden, dan nog kan men er niet omheen dat ze dat wel degelijk belang had

den vanafhet laatste kwart van de negentiende eeuw. Want vanaf de late jaren 186o was Marx de 

facto de leider van de Internationale en zijn teksten fungeerden lange tijd als de nieuwe bijbel van 

de socialistische arbeidersbeweging. Precies daarom werd grote waarde gehecht aan de doctrinaire 

teksten van de Eerste Internationale, want zij werd, niet helemaal ten onrechte, gepercipieerd als 

de 'Internationale de Marx'. (5r) Rond 1900 twijfelde vrijwel niemand eraan dat de breuk tussen 

socialisme en coöperatie te wijten was aan die centrale plaats van Marx' ideeën in het theoretische 

lexicon van de socialistische arbeidersbeweging. Charles Gide beweerde formeel dat alles anders 

werd 'quand la doctrine du socialisme marxiste eut pénétré dans la classe ouvrière [ ... ]et de ce jour 

la Coopération fut frappée de discrédit et même formellement condamnée'. (52) Anderen meenden 

echter dat die parallel tussen marxisme en vijandigheid tegenover de coöperatieve beweging voor

al te wijten was aan een specifieke lectuur van Marx. Zo wees Georges Sorel in dat verband op de 

cruciale rol van de vulgair-marxistische discoursen van Jules Guesde, van wie de teksten totaal ten 

onrechte werden voorgesteld als een objectieve samenvatting van de marxistische doctr~ne. (53) 

Die gideaanse lectuur heeft altijd een 'soreliaanse' lectuur van dit specifieke vraagstuk verdron

gen. (54) Vandaag is het vanzelfsprekend dat een onderzoeker bij de studie van een ideologie altijd 

oog dient te hebben voor de wisselwerking tussen de tekst en de context enerzijds en anderzijds 

permanent moet beseffen dat 'the ideologies which have emerged victorious from the discursive 

conflictsof the past may have been those which best approximated their social 'reality' [ ... ],but 

not necessarily'. (55) Wie inzicht wil krijgen in de verhoudingen tussen socialisme en coöperatie in 

het laatste kwart van de negentiende eeuw moet er vooral rekening mee houden dat binnen de 

socialistische arbeidersbeweging totaal anders werd omgegaan met de marxistische ideologie én 

dat, op enkele uitzonderingen na, lectuur als die van Guesde, waarin weinig ruimte was voor de 

context, de regel was. (56) 

Kar/ Marx, joseph Proudhon of Ferdinand Lassalle? 

Gezien de omvang van de coöperatieve beweging in 1864 en omdat hem vooral de Engelse situatie 

voor ogen stond, kon Marx niet anders dan haar een prominente plaats toekennen in zijn lnau

guralAddress ofthe Working Men's lnternationalAssociation, een soort overzicht van de wederwaar

digheden van de arbeiders vanaf 1848. (s?) Hij opende met de vaststelling: 'lt is a great fact that the 

misery of the working masses has not diminished from 1848 to 1864, and yet this period is unri

valled for the development ofits industry and the growth ofits commerce.' Dat gegeven zette hij 

kracht bij met cijfermateriaal uit officiële statistieken. Vervolgens benadrukte hij vooral dat 'after 

the failure of the Revolutions of 1848, all party organisations and party joumals of the working 
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classes were, on the Continent, crushed by the iron hand of force, [ ... ] the short-'lived dreams of 

emancipation vanished before an epoch of industrial fever, moral marasmus, and political reac

tion'. Maar ondanks dat deprimerende totaalbeeld mocht men niet uit het oog verliezen dat de 

periode vanaf 1848 'has not been without its compensating features'. 

Eerst wees hij op de realisatie in Groot-Brittannië van de Ten Hours' Bil! na dertig jaar strijd. 

Dat was zonder meer indrukwekkend, maar de realisaties van de coöperatieve beweging waren 'a 

still greater victory of the political economy oflabour over the poli ti cal economy of property'. De 

waarde van die coöperatieve experimenten kon volgens Marx nauwelijks overschat worden: 'By 

deed, instead ofby argument, they have shown that production on a large scale, [ ... ] may be car

ried on without the existence of a class of masters employing a class ofhands; that to bear fruit, the 

means oflabour need not be monopolised as a means of dominion over, and of extortion against, 

the labouring man himself; and that, like slave Iabour, like serflabour, hired Iabour is but a transi

tory and inferior form, destirred to disappear before associated Iabour playing its toil with a willing 

hand, a ready mind, and a joyous heart.' 

De praktijk leerde echter: 'However excellent in principle, and however useful in practice, 

co-operative Iabour, if kept within the narrow circle of the casual effort of private workmen, will 

never be able to arrest the growth in geometrical progression of monopoly, to free the masses, nor 

even to perceptibly ligheen the burden of their miseries.' Hij beweerde dat daar de sleutellag van 

de verklaring waarom 'plausible noblemen, philanthropic middle-class spouters, and even keen 

political economists' grote verdedigers waren geworden van wat ze ooit afdeden als 'the Utopia 

of the dreamer of the sacrilege of the Socialist'. Dat impliceerde echter niet dat hij de coöperatie 

afschreef, maar wel dat ze moest georganiseerd worden 'to national dimensions, and, consequent

ly, to be fostered by national means' . En dat kon men alleen realiseren door de politieke macht te 

veroveren: 'The lords of land and the lords of capital will always use their political privileges for 

the defence and perpetuation of their economical monopolies. ' Vandaar ook dat Marx, met een 

indirecte verwijzing naar het Communistisch Manifest van 1848, andermaal de oproep lanceerde 

'Proletarians of all countries, Unite! ' Cruciaal was dat hij duidelijk zei welk doel daarbij prioritair 

was: 'To conquer politica! power has become the great duty of the working classes.' 

Een allereerste vaststelling is dat Marx nergens sprak van consumptie- en kredietcoöpera

ties. Dat hij het alleen had over productiecoöperaties kan gedeeltelijk worden toegeschreven 

aan het feit dat hij in zijn analyse van het kapitalisme vrijwel exclusief oog had voor productie

verhoudingen en dat hij het belang van consumptie binnen het kapitalistische systeem slechts 

beschouwde als een afgeleide daarvan. Het contrast met de talloze 'sociaalliberale' discoursen 

waarin de arbeiders werden benaderd als consumenten en waarin bijgevolg de consumptieco

operatie centraal stond, kan nauwelijks groter zijn. De productiecoöperatie was voor Marx de 

enige vorm die de cruciale tegenstelling tussen arbeid en kapitaal en de uitbuiting van de arbei

der als producent kon beïnvloeden. Anderzijds wees Marx er ook al expliciet op dat de coöpera

tie vooral een wapen was in handen van diegenen die de kapitalistische economie promootten 

en klassenverzoenende discoursen hielden. De coöperatieve beweging werd immers niet alleen 

op het continent gedomineerd door 'burgerlijke elementen', maar ook in Groot-Brittannië kon 
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de aanwezigheid van heel wat 'Christian Socialists' nauwelijks de 'more general middle-class 

presence' verhullen. (5S) 

De meest courante verklaring voor Marx' (theoretisch) positieve evaluatie van productieco

operaties anno 1864 is echter dat het vooral een strategische optie was. Die interpretatie steunt gro

tendeels op de visie dat Marx' oeuvre één geheel vormt waarin weinig of geen evolutie zit. Wanneer 

hij niet geremd werd door tactische overwegingen kon er geen goed woord af voor die 'Koope

rativkrämereien', die vóór alles een beweging vertegenwoordigden waar de arbeider 'renonce à 
transfarmer le vieux monde à 1' aide des grands moyens qui lui sont propres, mais cherche, tout 

au contraire, à réaliser son affranchissement pour ainsi dire, derrière le dos de la société, de façon 

privée, dans les limites restreimes de ses conditions d' existence, et par conséquent échoue néces

sairement'.(59l Maar het is ook mogelijk dat Marx in zijn lnauguralAddress rekening hield met de 

gevoeligheid van de proudhonisten over de coöperatie. De Franse reactie op To the workmen of 

France from the working men of England, bij de oprichting van de Eerste Internationale in septem

ber r864, maakte immers duidelijk dat de Franse internationalisten heel sterk verankerd waren in 

een traditie van denken in termen van arbeiderscoöperaties. 

In die aanvangsperiade van de Internationale vormden de productiecoöperaties een belangrijk 

strijdpunt tussen de aanhangers van Marx en die van Proudhon. Hoewel beide groepen het einde 

van het kapitalisme nastreefden, verschilden ze fundamenteel van mening over de manier waarop 

dat moest gebeuren en over waarin dat moest resulteren. Extreem geformuleerd kan men het mar

xisme zelfs omschrijven als antiproudhonisme. Terwijl Marx de verovering van de politieke macht 

in de staat noodzakelijk en prioritair achtte als een etappe om de sociale structuren te reorgani

seren, meende Proudhon dat de proletarische revolutie precies moest beginnen met de complete 

afschaffing van die staat, omdat het overhevelen van de eigendom naar de staat niet de eerste stap 

naar de bevrijding van de arbeiders was, maar wel de creatie van een nieuwe vorm van despotisme. 

Het gedachtegoed van Proudhon was echter alles behalve eenduidig. Zo herzag hij zijn visie in Du 

principe fédératifin r863. Hij stond niet langer de totale afschaffing van de staat voor, maar alleen 

het inperken van de staat: 'Au mutualisme économique doit correspondre le fédéralisme politique. 

Taujours la même formule: autonomie+ fédération. Dans une société de producteurs, l'Etat est 

réduit au minimum. A la base, la commune, fondement autonome de la vie collective. Entre les 

communes, des liens de fédération. Au bout de la chaîne, en lieu et place de l'Etat-nation, une 

Confédération d'unités autonomes.'(6o) 

Uit een dergelijk toekomstbeeld alleen al blijken reminiscensen aan humanitaire socialisten 

als Charles Fourier. Dat geldt evenzeer voor zijn visie waarin niet de productie, maar wel de 

handel wordt verantwoordelijk geacht voor de maatschappelijke misstanden. In die visie kader

den zijn pleidooien voor de oprichting van 'ruil banken', waardoor de handelswinst zou worden 

opgeheven en de economische gelijkwaardigheid en onderlinge hulpverenigingen de basis van 

het maatschappelijke bouwwerk zouden vormen. De reminiscensen aan Fourier en Owen blij

ken ook uit Proudhons visie dat men de maatschappij moest veranderen vanuit coöperatieve 

gemeenschappen van zelfstandige warenproducenten. Proudhon en zijn volgelingen meenden 

dus dat de arbeidersbeweging zich helemaal niet hoefde te manifesteren in de politieke strijd en 
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zich zelfs niet moest inlaten met stakingen. Zij zagen de redding van de arbeiders in een federatie 

van communes, mutualisme en coöperaties. 

Het is dus best mogelijk dat Marx bij het opstellen van zijn Inaugural Address oog had voor 

de gevoeligheden van de proudhonisten, die zich op dat ogenblik in Frankrijk bij de Interna

tionale zouden voegen. Maar het aantal stakingen nam spectaculair toe en de nieuwe generatie 

militanten herwaardeerde de politiek als emancipatorisch wapen. Daardoor verloren de echte 

aanhangers van Proudhon hun status en vormden ze zelfs in Frankrijk al snel een minderheid. 

Als Marx' positieve bejegening van de productiecoöperatie in 1864 echt louter werd ingegeven 

door strategische en diplomatische overwegingen, dan hield hij vóór alles rekening met de popu

lariteit van Ferdinand Lassalle. 

Lassalie nam niet alleen enthousiast deel aan de revolutionaire beweging in 'Duitsland' in 

1848, maar werkte ook mee aan Marx' Neue Rheinische Zeitung. Omdat hij een tijd gevangen zat, 

bleefLassalle, in tegenstelling tot Marx en andere 'radicalen', in 'Duitsland'. Hoewel ook hij het 

veroveren van de politieke macht als een fundamenteel element beschouwde en daartoe in 1863 

de Allgemeiner deutscher Arbeiterverein oprichtte, beschouwde Lassalie arbeidersproductiecoöpe

raties toch als de voornaamste hefboom om een oplossing van de sociale problematiek te bereiken. 

Impliciet werd op die manier een graduele sociale transformatie van de maatschappij gepredikt. 

Op sommige momenten rechtvaardigde hij de noodzaak om politieke macht te verwerven zelfs 

vanuit zijn geloof in die productiecoöperaties. Zodra de politieke macht was verworven, konden 

de arbeiders via staatssubsidies aan het vereiste kapitaal komen om dergelijke coöperaties op te 

richten. Daaruit bleken niet alleen de reminiscensen aan Phillippe Buchez en vooral aan Louis 

Blanc, maar evenzeer een sterk etatisme. 

In een uitgebreide analyse van Le Parti de Lassalle, die tussen december 1866 en juli 1867 

verscheen in Le Travailleur Associé, werd terecht aangegeven dat 'Lassalle ne se serair jamais posé 

en adversaire du mouvement coopératif, si ce mouvement s' était présenté en Allemagne comme 

en France et en Angleterre.' Het bestempelen van Lassalle als een tegenstander van de coöpera

tieve beweging berustte voor een groot deel op de dominantie van die beweging in 'Duitsland' 

door liberale aanhangers van Schulze-Delitzsch. Maar ook omdat hij de consumptiecoöperaties 

afdeed als een voor de arbeiders heel misleidend palliatief, kon men hem een tegenstander noe

men. In hoogst uitzonderlijke en specifieke gevallen, zoals een tijdelijk verzet tegen de woeker

praktijken van een bepaalde handelaar, kon een consumptiecoöperatie wel enig nut bewijzen. 

Maar uit zijn lectuur van Malthus en Ricardo deduceerde Lassalie de zogenaamde 'ijzeren loon

wet' die stipuleerde dat het 'wirkliche durchschnitdiche Arbeitslohn' altijd, noodgedwongen 

draait rond 'seinen Schwerpunkt': 'Der Lohn kann sich nicht dauernd über diesen Durchschnitt 

erheben, denn sonst entstünde durch die leichtere bessere Lage der Arbeiter eine Veernehrung 

der Arbeiterbevölkerung und somit des Angebots von Händen, welche den Arbeitslohn wieder 

auf und unter seinen früheren Stand herabdrücken würde. Der Arbeitslohn kann auch nicht 

dauernd tief unter diesen notwendigen Lebensunterhalt fallen, denn dann entstehen Auswan

derungen, Ehelosigkeit, Enthaltung von der Kinderzeugung und endlich eine durch Elend 
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erzeugte Verminderung der Arbeitzahl, welche somit das Angebot von Arbeiterhänden noch 

verringen und den Arbeitslohn daher wieder auf den früheren Stand zurückbringt.'(6r) 

Toegepast op de consumptiecoöperatie impliceerde die ijzeren loonwet dat de tijdelijke voor

delen die hij mogelijk opleverde noodgedwongen zouden resulteren in een daling van de lonen. 

Het economische simplisme van deze loonwet en het feit dat hij aansloot bij bepaalde vooroor

delen die leefden bij de arbeiders, verklaren wellicht de grote aantrekkingskracht ervan. Marx zelf 

toonde al in Het Kapitaal aan dat lonen niet onderhevig waren aan een ijzeren wet, maar inte

gendeel uiterst elastisch waren. Dat weerhield talloze marxisten er niet van om deze lassalleaanse 

loonwet, al dan niet in een enigszins gerelativeerde versie, te hanteren als een argument tegen het 

gebruik van coöperatieve organisaties als middel in de klassenstrijd. (62
) 

Hoe dan ook, Lassalie erkende in de vroege jaren 186o dat de coöperatieve idee zoals ze werd 

uitgedragen door Schulze-Delitzsch tijdelijke voordelen kon opleveren voor de 'Mittelstand'. Maar 

net zoals de consumptiecoöperaties, konden ook kredietcoöperaties geen enkel voordeel bieden 

voor de arbeiders. Op zijn talloze en succesvolle meetings in heel Duitsland in de vroege jaren 1860 

beweerde hij dat alleen productiecoöperaties, waarin kapitaal en arbeid in dezelfde handen werden 

verenigd, een oplossing konden bieden. Zijn fundamentele meningsverschil met Schulze-Delitzsch 

uitte hij in de retorische vraag of zijn toehoorders 'sich denn vorstellen könnten, das Kapital für die 

neu entstehenden Grossbetriebe aus den eigenen leeren Taschen zusammenzusparen?'(63) 

Voor Marx en zijn aanhangers, die de arbeiders op andere ideeën wilden brengen, was het 

uiteraard geen slechte zaak dat zowel Lassalie (na 1864) als Proudhon (na 1865) persoonlijk niet 

meer betrokken waren bij de verdere evolutie van de Eerste Internationale. Hun ideeën waren vol

gens Marx trouwens nauw verwant. Beide heren zochten immers 'geen reële grondslag voor hun 

agitatie in de reële elementen van de ontwikkeling der klassen', maar wilden 'de loop van deze 

laatste sturen volgens het ene of andere recept van een doctrinair'. Uit hun latere correspondentie 

over het programma van Gotha, in 1875, blijkt dat Marx en Engels ervan overtuigd waren op the

oretisch vlak 'absoluut niets' te kunnen leren van Lassalle. In het programma van Gotha reikten de 

Duitse lassalleanen en marxisten elkaar de hand, en het vormde de basis voor het samensmelten 

van hun beide partijen in de eengemaakte Sozialdemokratische Partei Deutschlands. 
Het zat Marx en Engels vooral hoog dat het programma van Gotha de 'lassalleaanse staats

hulp' overnam en dan nog wel 'in de meestonverhulde vorm, waarin Lassalie hem gestolen heeft 

van Buchez, [ ... ] die deze eis opperde als tegenwicht voor de socialisten, om de strijd met hen 

aan te binden!'(64) Uiteraard ontging de grote invloed van Lassalie ook de marxisten niet, maar ze 

waren ervan overtuigd dat 'by this unhappy doctrine of faunding co-operative societies with the 

help of the state he [Lassalle] spoiled his agitation in favour of universa! suffrage'. (65) Het enige 

wat hij volgens hen op die manier concreet bereikte was het verstevigen van Schulze-Delitzsch' 

ideeën en de daaromheen groeiende beweging. Toen Schulze-Delitzsch die associatie bovendien 

ook leek aan te wenden om de groeikansen van zijn beweging te optimaliseren, reageerde August 

Bebel furieus: 'Il n' est pas un seul socialiste dans toute l'Allemagne qui attribue à ces sociétés 

l'importance que M. Schulze cherche à leur donner. Pas un seul ne songe à résoudre ainsi même 

un petit moreeau de [la] question sociale.'(66) 
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'Proletariërs aller landen, verenigt U!': de theorie 

De meningsverschillen over productiecoöperaties waren in de schoot van de Internationale uiter

aard maar één aspect van het groeiende antagonisme tussen marxisten en anarchisten. De waarde 

van een eventueel politiek engagement van de arbeiders vormde wellicht de voornaamste twistap

pel. In tegenstelling tot het debat over het stakingswapenen de vakbeweging bleef dit politieke 

vraagstuk toen een vooral theoretische aangelegenheid. De stakingen werden doorgaans theo

retisch wel geïnterpreteerd als een uitvloeisel van het kapitalisme dat de arbeiders meer na- dan 

voordelen opleverde. Maar van bij de aanvang kon men er niet omheen dat het contact tussen de 

Internationale en haar doelgroep vooral tot stand kwam in het kader van stakingen. De zich inten

sifiërende stakingsbewegingen in de jaren r86o vormden immers de 'sociale' basis van de Interna

tionale. Hoewel vooral de proudhonisten fel tegen stakingen waren gekant, werd op het congres 

van Genève in r866 toch een resolutie aangenomen die geheel in de lijn lag van een stelling van 

Marx. Die luidde dat 'vakverenigingen goed werk doen als verzamelpunten van het verzet tegen 

de gewelddaden van het kapitaal', maar dat ze zich niet mochten beperken tot de 'guerrillastrijd 

tegen de uitwerkingen van het bestaande systeem' en evenzeer hun georganiseerde krachten dien

den aan te wenden 'voor het definitief afschaffen van het loonsysteem'. (G?) Dat de Internationale 

zich wou verzekeren van een aanhang in Groot-Brittannië, waarvoor ze zich moest opstellen als 

een organisatie die niet louter met politiek, maar ook met vakbondsstrijd te maken had, is zeker 

niet vreemd aan het tot stand komen van die resolutie. 

Op een gelijksoortige manier debatteerde men op de congressen van Genève (r866), Lausanne 

(r867) en Brussel (r868) over de productiecoöperatie als organisatorisch middel. Vanaf het con

gres van Bazel, in r869, stond de coöperatie wel nog op de agenda, maar na 'Brussel' werd er geen 

enkele resolutie meer over aangenomen. Hoewel de coöperaties nooit een cruciaal onderdeel van 

de congressen vormden, is het toch opvallend dat het naar de achtergrond verschuiven ervan als 

onderwerp van debat, samenvalt met het stelselmatige terreinverlies van de proudhonisten binnen 

de Internationale. Terwijl de marxisten van bij de aanvang de Algemene Raad in Londen min of 

meer domineerden, hadden de proudhonisten hun invloed binnen de Internationale voorallaten 

gelden op congressen. Alleen al door de locatie van de eerste drie congressen wisten ze zich name

lijk verzekerd van een ruime vertegenwoordiging. Proudhons ideeën vonden immers, behalve in 

Frankrijk, vooral aanhang in België en Zwitserland, waar men Frans sprak en schreef. Niet alleen 

het zich verzekeren van een aanhang, maar ook het behoud van de eenheid van de Internationale 

was een belangrijke drijfveer die zich weerspiegelde in de vage formulering van congresresoluties 

die duidelijk getuigden van dit 'compromiskarakter'. Zo was de resolutie die in Genève in r866 

werd gestemd duidelijk bedoeld om niemand voor het hoofd te stoten. Als algemene regel werd 

unaniem aangenomen: 'Loeuvre de l'Association internationale est de combiner, de généraliser et 

de donner de l'uniformité aux mouvements spontanés des classes ouvrières, mais non de les diri

gerou de leur imposer n'importe quel système doctrinaire.' De coöperatie werd gepercipieerd als 

een van die spontane bewegingen waardoor de Internationale 'ne doit pas proclamer un système 
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spécial de coopération, mais doit se limiter à 1' énonciation de quelques prinicpes généraux'. Ver

volgens werden de lovende woorden en de voorzichtige kritiek uit Marx' Inaugural Address in de 

resolutie verwerkt. Ook uit de discussies bleek duidelijk dat in het beste geval alleen heil kon wor

den verwacht van productiecoöperaties. Maar het ontging de congresgangers ook niet dat er tal 

van consumptiecoöperaties bestonden waar ze een aanhang hadden of er een konden verwerven. 

Een resolute veroordeling van de consumptiecoöperatie als middel behoorde dan ook niet tot 

de mogelijkheden: 'Nous recommandons aux ouvriers d' encourager la coopération de production 

plutot que la coopération de consommation. Celle-d touchant seulement la surface du système 

économique actuel, 1' autre 1' attaquant dans sa base.' Dat punt werd nog kracht bijgezet door alle 

coöperaties ook aan te raden 'de consacrer une partie de leurs fonds à la propagande de leurs prin

cipes, de prendre l'initiative de nouvelles sociétés coopératives de production et de faire cette pro

pagande aussi bien par la parole que par la presse'. Dwingend was de resolutie dus helemaal niet, 

maar de goedbedoelde raadgevingen wezen wel alle in de richting van de productiecoöperatie. Iets 

dwingender werd gewezen op het gevaar dat dergelijke productiecoöperaties, bij gebrek aan kapi

taal, makkelijk konden verworden tot 'sociétés ordinaires bourgeoises (sociétés de commandité)'. 

Om dat te voorkomen beperkte men de resolutie niet tot vrijblijvende goede raad, maar werd 

gestipuleerd dat 'tout ouvrier employé doit recevoir Ie même salaire, associé ou non'. Maar zelfs 

daar hield men een klein achterdeurtje open: 'Comme compromis purement temporaire, nous 

consentons à admettre un bénéfice très miniroe aux sociétaires. '(68) 

Op het volgende congres van de Internationale in Lausanne, in 1867, werd de consumptieco

operatie wel veroordeeld als schadelijk voor de zaak, en het enthousiasme voor de productiecoöpe

ratie werd minder vrijblijvend. Dit congres springt vooral in het oog omdat er zonder veel tegen

stand werd geponeerd dat enerzijds '1' émancipation sociale des travailleurs est inséparable de leur 

émancipation politique', terwijl anderzijds '1' établissement des libertés politiques est une mesure 

première d'une absolue nécessité'.(69) Toch is het duidelijk dat de coöperatie op dat ogenblik nog 

altijd een prominente plaats innam. Uit de uiteindelijke resolutie die werd aangenomen blijkt dat 

productiecoöperaties voorlopig het enige kanaal waren voor de arbeiders om daadwerkelijk een 

eind te maken aan hun afhankelijkheid van anderen: 'Le Congrès invite d'une manière pressante 

les membres de l'Association internationale dans les différents pays, à user de leur influence pour 

amener les sociétés de métier à appliquer leurs fonds à la coopération de production.'(?o) 

Dat nam echter niet weg dat er ook heel wat kritiek was. Die kwam er vooral tijdens het debat 

over de algemene en meer fundamentele vraag of ageren via allerhande verenigingen voor de 

emancipatie van de 'Quatrième Etat' (classe ouvrière) niet zou leiden tot de creatie van een grote 

groep niet-leden, van een 'Cinquième Etat dont la situation serair beaucoup plus misérable enco

re'. Uit het rapport van de commissie belast met het onderzoek van dit vraagstuk blijkt zelfs dat 

men daarbij vooral de coöperatieve beweging voor ogen had, want 'les efforts tentés aujourd'hui 

par les associations pour 1' émancipation de la classe ouvrière peuvent se résumer dans ce que 1' on 

a appelé le mouvement coopératif'. Refererend aan zowel Schulze-Delitzsch en het Franse Crédit 

au Travail als aan de Rochdale Pioneers werd de hele coöperatieve praktijk over de hekel gehaald. 

Consumptiecoöperaties werden niet langer afgeraden, maar wel scherp veroordeeld. Ze had-
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den immers maar twee mogelijkheden: of ze verkochten hun producten alleen aan leden, of ze 

verkochten ook aan niet-leden. In dat laatste geval waren ze verwerpelijk als 'intermédiaire col

lectif qui se substitue au commerçant'. Maar ook als alleen aan leden werd verkocht was het uit

gesloten dat consumptiecoöperaties een constructieve bijdrage leverden aan de emancipatie van 

de arbeiders. In de eerste plaats was de kans groot dat ze in dat geval heel kleinschalig bleven 'et 

alors elles n' auront aucune influence sur la situation de la masse et ne feront qu' améliorer la condi

tion de quelques-uns'. Mocht een consumptiecoöperatie er dan toch in slagen om de grote massa 

arbeiders aan te trekken als leden, dan nog zou het uiteindelijke effect ervan 'nul' zijn. Lassalles 

ijzeren loonwet maakte duidelijk school, want volgens het rapport zouden dergelijke coöperaties 

'ne tarderont pas à amener une baisse de salaire proportionnelle à la diminution de prix d' ob jets de 

consommation, parce que la concurrence entre travailleurs, [ ... ] fait que Ie salaire, pour la majo

rité des ouvriers, tend roujours à se réduire au minimum pour procurer Ie strict nécessaire'. 

De productiecoöperaties moesten het vooral ontgelden omdat in de praktijk bleek dat ze vrij

wel altijd een opbrengst voor ingebracht kapitaal in hun statuten voorzagen en meestal ook werk

ten met 'de véritables ouvriers salariés, avec cette différence qu'ici Ie patron, au lieu d' être individu, 

est une collectivité'. Bovendien was het ook duidelijk dat 'la plupart des associations de produc

tion actuelles se constituent entre quelques ouvriers privilégiés qui s' éloignent systématiquement 

de leurs collègues, et elles ne veulent pas s' étendre jusqu'à englober des corps de métiers entiers, 

d' ou déjà une division du prolétariat'. Dat hun goederen en diensten tegen marktprijs in plaats 

van tegen kostprijs werden verkocht, bewees volgens de rapporteurs dat het de coöperatoren niet 

om de emancipatie van de arbeiders te doen was, maar dat 'routes elles ont en vue de faire des 

bénéfices, d' accroître leur cap i tal social, d' arrondir leur caisse': 'en définitive les bénéfices réalisés 

par les associations sont prélevés sur la masse des prolétaires qui setrouveen dehors de ces associa

tions'. Met andere woorden, productiecoöperaties waren niet meer dan 'une nouvelle exploitation 

du travail qui vient s' ajouter à 1' ancienne exploitation bourgeoise'. 

Ondanks alles hield men vast aan de stelling dat er nog hoop was voor de productiecoöpe

ratie. Indirect verwijzend naar Marx' lnaugural Address merkte men op dat de coöperaties de 

situatie konden rechttrekken als ze zich niet zouden beperken tot 'quelques groupes particuliers'. 

Men moest maatregelen treffen waardoor de werking van die coöperaties onmiddellijk voelbaar 

zou zijn voor 'route la collectivité sociale'. Maar de rapporteurs gaven onmiddellijk toe zelf geen 

antwoord te hebben op 'la question de savoir quelles sont ces mesures d' ensemble'. Als theore

tici al geen antwoord konden geven op die vraag, wat moest er dan precies gebeuren opdat de 

coöperatie kon bijdragen tot de emancipatie van de arbeiders? Hoe zouden de coöperatoren, die 

meestal worstelden om een kleine vereniging overeind te houden, daar dan in slagen? Hoe zou

den coöperaties, die geen enkele vorm van krediet mochten verstrekken, aan een startkapitaal 

kunnen komen? Hoe kon een coöperatie overleven als ze alles tegen kostprijs moest verkopen? 

Van die problemen werd met geen woord gerept. 

Wellicht met die realiteit voor ogen trokken de rapporteurs hun discours niet consequent 

door. Het besluit van hun harde kritiek op de coöperatie als organisatorisch middel was: 'Il ne 

faudrait pas condure [ ... ] que nous regardons Ie mouvement coopératif sous sa forme actuelle 
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[ ... ] comme inutile!' Integendeel, elke vorm van vereniging van arbeiders was een zegen en de 

coöperatieve beweging was 'la grande école ou le travailleur s'initie aux questions économiques' 

en 'le plus puissant levier du progrès social'. In de resolutie werd onderstreept dat de coöperatie 

zoals ze dan functioneerde het proletariaat verdeelde door de creatie van een 'cinquième état plus 

misérable encore' en dat dit alleen verholpen kon worden 'par des moyens agissant sur 1' ensemble 

de la société et conformes à la réciprocité et à la justice'. 

Het derde luik van de resolutie bepaalde echter: 'Néanmoins, le Congrès pense que rous les 

efforts des associations ouvrières doivent être encouragés, sauf à faire disparaître autant que possi

bie du sein de ces associations le prélèvement du cap i tal sur le travail, c' est-à-dire à y faire pénétrer 

l'idée de mutualité et de fédération.'<7r) Tijdens de discussie over het rapport voorspelde de Parij

zenaar De Beaumom dat zulke teksten vooral zouden uitlopen op een ontgoocheling 'parmi ceux 

qui sont à 1' ceuvre', louter op grond van theoretische bespiegelingen, van 'des choses qui ne se réa

liseront pas'. Men zou ze beter laten voortwerken 'sans continueHement leur inspirer des craintes 

et les entraver dans leur action par la peur de mal faire'. Het enige wat daarmee uit het vuur werd 

gesleept, was een (theoretische) toevoeging aan de resolutie: 'Le danger supposé d'un cinquième 

état, amené par les efforts accuels des associations ouvrières, s' évanouira à mesure que le dévelop

pement de !'industrie moderne rendra impossible la production sur petite échelle.'<72
) 

Een coöperatief monopolie voor 'les bourgeois'? 

Een jaar later, op het congres van Brussel in september 1868, stond de coöperatie andermaal op 

de agenda, maar dan volledig in de schaduw van andere punten. In Brussel werd namelijk afge

rekend met de proudhonisten. In Lausanne hadden ze de politiek als middel moeten aanvaarden. 

In Brussel boden ze in de discussie over de eigendomsproblematiek nog weerwerk via een minder

heidsmotie, maar ze legden zich neer bij de erkenning van het stakingswapen: 'C' est voir le Proud

honisme battu à plate couture.'<73) Tijdens het debat over de coöperatie bleek duidelijk hoezeer 

de praktijk drukte op de theoretische agenda. In de resolutie over het kredietvraagstuk werd de 

coöperatieve praktijk weer afgedaan als een verzameling verenigingen '[qui] font tout simplement 

passer de l'individualité dans la collectivité le principe d' égoïsme'. <74) En het Rapport élaboré dans 

la Commission de la coopération was slechts een flauw afkooksel van de scherpe theoretische veroor

delingen die in Lausanne waren uitgesproken. De commissie kwam niet tot een echte resolutie en 

hield het bij een weinig inspirerend voorstel: 'Toute société basée sur les principes démocratiques 

repousse tout prélèvement au nom du capita!, sous quelque forme qu'il se présence: rente, intérêt, 

bénéfice et laisse ainsi au travail tout son droit, route sa juste rémunération.' 

Tijdens het daaropvolgende debat werd vooral heftig gereageerd door de Brusselaars Verryc

ken, Hins en Brismée. Hoewel ze alle theoretische kritiek van Lausanne aanvaardden, wilden ze 

toch dat de Internationale met klem zou onderschrijven dat coöperatieve organisaties als middel 

'notre marche vers le but définitif' op geen enkele manier zouden hinderen. Ze werden onmiddel-
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lijk bijgetreden door de voorzitter van de Londense Association of Cigar Makers James Cohn, die 

het getheoretiseer duidelijk moe was. Volgens hem moest men niet onderzoeken of de coöperatie 

'créera ou non un cinquième état, mais à voir si par elle, le public peut profiter de la suppression des 

intermédiaires et 1' ouvrier avoir du travail garanti et convenablement rémunéré'. De Parijzenaar 

Durand gaf onmiddellijk een uiteenzetting over 'les bijoutiers de Paris' om aan te tonen dat Cohn 

wel degelijk gelijk had. André Larondelle uit Verviers ging nog een stap verder en benadrukte dat 

het voor arbeiders haast onmogelijk was om het vereiste kapitaal bijeen te brengen om coöperaties 

op te zetten. Vandaar ook dat het de hoogste tijd werd dat de Internationale ermee ophield kritiek 

te spuien. Ze zou de arbeiders juist moeten aansporen om lid te worden van bestaande coöperaties. 

Pas wanneer die operatie slaagde, kon men hopen de principes, zoals die door de Internationale in 

Lausanne werden geformuleerd, daadwerkelijk te verwezenlijken. 

Zich aansluitend bij Larondelle vond Brismée dat men precies vanuit die logica zoveel moge

lijk consumptiecoöperaties moest opstarten. Daar lag namelijk de sleutel tot het verkrijgen van 

voldoende kapitaal en 'si nous ne nous emparons pas de ce mouvement, les bourgeois l' escamote

ront comme ils 1' ont déjà fait pour d' au tres'. Degenen die beweerden 'que ces sociétés formeront 

une nouvelle aristocratie parmi les ouvriers' hadden het verkeerd voor: 'Comme s'il n'y en avait 

pas déjà une!' Brismée oogstte geen succes met zijn pleidooi voor het oprichten van consumptie

coöperaties. Larondelles voorstel kreeg wel steun nadat Murat aankondigde dat de Brusselse co

operatieve sigarenmakers hadden besloten om lid te worden van de Internationale. En César De 

Paepe kwam op de proppen met de vage aankondiging van 'l'affiliation d'un certain nombre de 

sociétés anglaises et allemandes'. (75) Aan de nietszeggende resolutie van de commissie werd dan 

nog toegevoegd dat 'le Congrès engage tous les membres qui font partie de l'Association interna

tionale des travailleurs à entrer dans les diverses sociétés coopératives, afin de tenter par tous les 

moyens possibles de leur faire adopter les principes reconnus par le Congrès dans les résolutions 

du rapport sur Ie meilleur mode de coopération'. (76) 

Ondanks de pogingen van de Engelse en Belgische secties om de coöperatie ook nog op de 

agenda van het congres van Bazel te krijgen, werd op de volgende congressen niet meer gedebat

teerd over de coöperatie als middel. De coöperatie stond wel weer op de agenda van het congres van 

Parijs in 1870, maar dat congres werd door de Frans-Duitse oorlog verhinderd. Het is echter hoogst 

twijfelachtig of men er andere inzichten en resoluties zou hebben opgedist dan deze die waren aan

genomen in Lausanne en Brussel. Immers, alleen al uit de formulering- 'Conditions de la produc

tion coopérative sur une échelle nationale' - blijkt overduidelijk dat men inzake de coöperatieve 

beweging geen stap verder stond dan Marx' dubbelzinnige lnaugural Address van 1864. 

Kortom, de Eerste Internationale stond negatief tegenover de coöperatieve beweging. Con

sumptiecoöperaties werden volledig afgeschreven, terwijl de productiecoöperaties alleen een se

cundaire rol konden spelen in de emancipatiestrijd van de arbeiders als ze voldeden aan in de 

praktijk totaal onmogelijke regels. Coöperaties waren, zoals ze op dat ogenblik functioneerden, 

schadelijk voor de strijd. Dat was vooral toe te schrijven aan de theoretische vaststelling dat co

operaties het proletariaat onderling verdeelden en het bestaande economische regime bestendig

den. Die standpunten strookten ook met de algemene maatschappelijke opvatting in de jaren 186o 
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waarbij de coöperatie als middel werd vereenzelvigd met de liberale ideologie: 'Dans le camp des 

adeptes du libéralisme, comme dans celui du socialisme, on avait une opinion identique sur le ca

ractère libéral du principe des coopératives. En tant qu' organisations se maintenant sur le terrain 

du régime économique actuel, elles furent recommandées et cultivées par les premiers, maïs par 

contre ignorées, sinon combattues par leurs adversaire.'(77) 

Die negatieve evaluatie van de coöperatie in de 'synodes' van de Eerste Internationale vertaalde 

zich vrij snel in de opvatting dat zich inlaten met coöperaties inhield dat men doctrinaire vraag

stukken negeerde. Bovendien leek ook de praktijk te bewijzen dat diegenen die coöpereerden niet 

langer interesse hadden voor de oorzaken van de sociale ellende en onverschillig bleven bij discus

sies over mogelijke oplossingen voor het sociale probleem. 

Naarmate de socialistische arbeidersbeweging groeide, in het laatste kwart van de negentiende 

eeuw, werd die opvatting niet alleen ruimer verspreid. Ze werd ook richtinggevend in het aanwen

den van de coöperatie voor de opbouw van de beweging. Politieke groeperingen, vakbewegingen, 

ziekenfondsen en coöperaties vormden immers binnen de Eerste Internationale in de praktijk nog 

een soort eenheid, terwijl 'a process of delimitation and division between the four large compo

nentsof the workers' organization' ervoor zorgde dat ze langzaam maar zeker, elk op hun eigen 

manier en verschillend van land tot land, een zekere autonomie verwierven. (?S) Door de triomf 

van het collectivisme (1869), de groei van het marxisme als ideologische leidraad van de socialisti

sche beweging, de erkenning van de vakbeweging en de politieke ontvoogding als noodzakelijke 

elementen in de emancipatiestrijd en de theoretische veroordeling van de coöperatie als middel, 

leidde die verzelfstandiging tot een steeds grotere kloof tussen coöperatie en socialisme. 

Hoewel de coöperatie tijdens debatten nog geregeld ter sprake kwam, zou het toch nog een 

halve eeuw duren, tot het congres van Kopenhagen in 1910, voor ze weer als een apart punt op de 

agenda van een internationaal socialistisch congres stond. Met andere woorden, het oordeel dat 

op de congressen van de Eerste Internationale over de coöperatie was geveld, bleef lange tijd hét 

theoretische houvast. De impact van 'dit oordeel' valt ook gedeeltelijk te verklaren door het feit 

dat de Eerste Internationale een van de belangrijkste lieux de mémoire werd van de socialistische 

arbeidersbeweging. En haar secties waren, al dan niet via persoonlijke banden, heel vaak de voor

bodes van de latere, meer permanente organisaties. Verwachtingen koesteren over de coöperatie 

als middel werd door socialisten lange tijd beschouwd als burgerlijk en gevaarlijk. 

'Proletariërs aller landen, verenigt U!': de praktük 

Buiten de congreshallen had het debat tussen marxisten en proudhonisten maar een heel beperkte 

invloed. César De Paepe, een hoofdrolspeler in dit hele debat, verklaarde in april 1869 dat hij onmo

gelijk kon omschrijven welke precies zijn economische en politieke opvattingen waren. De oorzaak 

daarvan was vooral de nauwelijks bij te houden stroom publicaties. Tijdens een proces waarop de 

Internationale terechtstond als vereniging van misdadigers, aarzelde hij echter niet om te bekennen 
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dat hij in en om Charleroi 'le socialisme' propageerde. Socialisme? 'Quant à vous dire quel est ce socia

lisme, je réponds: j' appartiens à 1' école positiviste d'Auguste Comte, de Proudhon, de Carl Marsck 

[sic], le socialiste allemand.' De Paepe, die een jaar eerder in Lausanne als commissielid medeopsteller 

en verdediger was van het zware theoretische verdict over de coöperatie als organisatorisch middel, gaf 

ook te kennen dat 'dans le bassin de Charleroi, je neme suis occupé que de coopération'.<79) 

Co-operators versusTrade Unionistsin Groot-Brittannië 

De discrepantie tussen de theorie en de praktijk was van bij de aanvang inherent aan de 'werking' 

van de Eerste Internationale. Zo interesseerden de discussies tussenautoritairenen anti-autoritai

ren de Britse trade-unions niet of nauwelijks. Het was deze meest succesvolle en enige massabewe

ging in de schoot van de Internationale ook helemaal niet te doen om de organisatie van interna

tionale arbeiderssolidariteit op zich. Haar voornaamste doelstelling was een organisatie te creëren 

die een dam kon opwerpen tegen de import van continentaal-Europese stakingbrekers, want 'the 

possibility of such importations taking place was in most cases sufficient to deter the British work

men from insisting on their demands'. (So) De Britse trade-unions waren, ook in ledenaantallen, 

een cruciale partner in de Internationale. De Britse coöperaties waren dat niet. De verhouding 

tussen coöperatoren en trade-unionisten was ook allesbehalve gemoedelijk. Zo was het, zeker na 

het oprichten van de Co-operative Wholesale Society in r863, duidelijk dat de coöperatieve bewe

ging lang niet alle eisen van de vakbeweging in haar eigen bedrijven waarmaakte. 

De twee machtige organisaties stonden elk met hun eigen strategieën naast elkaar op het 

sociale schaakbord. Vanaf de late jaren r86o hielden ook de coöperatoren nationale congressen 

die getuigden van hun affiniteit met een eigen coöperatief internationalisme, 'an affinity greater 

perhaps than that which existed between other mass working-class associations and internatio

nalism'. (Sr) Coöperaties en vakbonden steunden op een verschillende sociale basis. De aanhang 

van de coöperatieve beweging bestond wel voor 6o% uit arbeiders, maar slechts 8% daarvan was 

ongeschoold. Coöperaties rekruteerden met andere woorden voornamelijk uit de geschoolde en 

beter betaalde arbeiders. In tegenstelling tot de vakbeweging situeerde de coöperatieve beweging 

de oplossing voor het sociale probleem aan de consumptiezijde van de economie en ze bleef vanuit 

die visie ook altijd de noodzaak van class co-operation benadrukken. Coöperatoren staken boven

dien ook zelden hun superioriteitsgevoel onder stoelen of banken. Holyoake ventileerde geregeld 

de mening dat 'le Trade-Unionisme est un moyen moins énergique que la coopération, et ceci res

sort du fait que la politique des Trade-Unions s'accommode de la domination de !'entrepreneur et 

de la dépendance continuelle de 1' ouvrier, tandis que la coopération a pour but la suppression de 

I' entrepreneur et l'indépendance du travailleur'. (&2
) Het was ook gebruikelijk dat artikels waarin de 

coöperatie werd geprezen, uithaalden naar de trade-unions, omdat deze niet leken in te zien dat 

stakingen niets anders waren dan 'industriële boemerangs', die ondanks eventueel aanvankelijk 

succes altijd negatieve gevolgen hadden voor de arbeiders. 

Uit het taalgebruik van trade-unionvertegenwoordigers in de Algemene Raad van de Inter

nationale blijkt dat die geringschatting wederzijds was. Volgens hen kon iedereen die echt het 
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beste voorhad met de arbeiders er niet omheen dat de coöperaties alleen maar een nieuwe 'class of 

money-makers' hadden gecreëerd en daarmee wilden ze niets te maken hebben. Toen Hermann 

Jungin mei 1871 met het voorstel kwam om namens de Internationale een afvaardiging te sturen 

naar het eeuwfeest voor Robert Owen steigerden een aantal Britse vertegenwoordigers in de Alge

mene Raad onmiddellijk. Omdat Owens erfenis vooral werd gedragen door de coöperatieve bewe

ging meenden ze dat de Internationale afwezig moest blijven. Op die Owenviering zou volgens 

hen vooral gesproken worden over 'what they had dorre at Rochdale and the beauties of private 

property'. Het zou afbreuk doen aan de Internationale als ze met haar aanwezigheid een dergelijke 

meeting moreel zou steunen. Aan het eind van de zitting trok Jung zijn voorstel in, waardoor de 

coöperatieve 'humbugs' het op hun herdenking zonder de Internationale moesten stellen. (83) 

De dominantie van Schulze-Delitzsch en Raiffeisen in Duitsland 

Ook in Duitsland was er die discrepantie tussen theorie en praktijk op coöperatief vlak. Ferdinand 

Lassalie koppelde zijn pleidooien voor het opzetten van productiecoöperaties via kredieten van over

heidswege wel aan scherpe veroordelingen van consumptiecoöperaties, maar in de praktijk expe

rimenteerden zijn volgelingen haast exclusief met die laatste vorm. De voornaamste Duisburgse 

lassalleanen bijvoorbeeld stichtten begin 1863 een consumptiecoöperatie. De initiële drijfveer was 

mogelijk de wil om een dam op te werpen tegen de consumptiecoöperatie die er werd opgericht door 

de daar al bestaande schulziaanse kredietcoöperatie (1861). Het verzet tegen de liberale conceptie van 

de coöperatie resulteerde dus ook in het verzet tegen de ideeën van Lassalle. De praktijk van 'zijn' 

consumptiecoöperatie leerde F.A. Lange dat zijn ideologische voorman Lassalie ongelijk had als hij 

beweerde dat zulke organisaties 'zu verhältnismässiger Reduction des Arbeitslohns führen müssten'. 

Bij het a priori afwijzen van de consumptiecoöperatie had Lassalie volgens Lange geen rekening 

gehouden met de 'moralische Wirkung' ervan, 'weil in ihr der lebendige Keim für weiteren Fort

schritt liegt'. Men kon toch ook nooit echt leren zwemmen zonder nat te worden! Hoewel cijfergege

vens niet voorhanden zijn, lijkt de Duisburgse coöperatie inderdaad vooruitgang te hebben geboekt: 

op korte termijn opende ze diverse bijhuizen en 'schloss sich einige Produktionsstätten an'. Ze was 

ook het stichtende voorbeeld voor de oprichting van andere consumptiecoöperaties in de omgeving 

van Duisburg. Uit het verslag van een ambtenaar anno 1865 blijkt echter dat ook daar de coöperatie 

er blijkbaar niet in slaagde enige aanhang te verwerven 'bei den eigendiehen Fabrikarbeitern'. (84) 

De Duitse coöperatieve beweging werd tot in de jaren 188o haast volledig gedomineerd door 

Schulze-Delitzsch en Raiffeisen. Kredietcoöperaties en in mindere mate ook 'Rohstoffgenossen

schaften'(85) waren veruit de meest voorkomende vormen. En het door Schulze-Delitzsch gepatro

neerde Allgemeiner Verband groepeerde het gros van de consumptiecoöperaties. (86) De enige staat 

waar arbeiderscoöperaties een zekere omvang bereikten in de jaren 186o en 1870, was Württem

berg, hoewel industrie en een grote concentratie van arbeiders daar niet voorkwamen. De drijven

de kracht achter deze regionale beweging was Eduard Pfeiffer. Bij een bezoek aan Rochdale in 1862 

raakte hij geïntrigeerd door de mogelijkheden van de consumptiecoöperatie. In Über Genossen

schaftswesen (1863) en andere geschriften stelde hij coöperatisme tegenover socialisme. De oprich-
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ting van consumptiecoöperaties was de eerste stap naar een totale omvorming van de maatschap

pij. Als succesvolle consumptiecoöperaties hun reserves gezamenlijk zouden aanwenden was het 

mogelijk om de hele economie, inclusief de productiesector, op coöperatieve leest te schoeien. 

In 1864 stichtte Pfeiffer zijn eerste consumptiecoöperatie in Stuttgart. Ze telde tien jaar later 

naar schatting 12% van alle huishoudens uit de stad onder haar leden. Als vooraanstaand 'liberaal' 

politicus in Württemberg kreeg hij het voor elkaar dat heel wat coöperaties er over rechtspersoon

lijkheid beschikten. De volgende stap, een federatie vormen naar het voorbeeld van de Britse Co
operative Wholesale Society, mislukte echter. Dat deze in Mannheim gevestigde Waaren-Einkaufs

gesellschaft faalde, deed de hele beweging instorten. Pfeiffer haakte af. Ondanks zijn verzet tegen 

Schulze-Delitzsch' coöperatieve ideeën, die zich niet in de eerste plaats op arbeiders en op andere 

dan consumptiecoöperaties richtten, zorgde het falen van de federatieplannen ervoor dat de mees

te van de door zijn toedoen gestichte consumptiecoöperaties zich uiteindelijk toch aansloten bij 

het Allgemeiner Verband van Schulze-Delitzsch. 

Het her en der opduiken van arbeiderscoöperaties kan nauwelijks verhullen dat er in Duits

land zogoed als geen band bestond tussen de coöperatieve beweging en de zich ontwikkelende 

socialistische arbeidersbeweging: 'The German workers' movement and working-class co-opera

tives remained separate.' Dat zou te wijten zijn aan de vroege dominantie van marxistische ideeën, 

'[which] generally rejected the co-operative idea', en de verregaande politisering van de Duitse 

arbeidersbeweging. (8?l Het kan echter ook voor een deel toe te schrijven zijn aan het ontbreken 

van een traditie van experimenteren met coöperatieve organisaties. (88
) 

Stakingen en coöperatieve dekmantels in Frankrijk 

In Frankrijk bestond die traditie wel. Daar had het veroveren van de politieke macht veel minder 

aantrekkingskracht. Het algemeen stemrecht was er een feit, maar alle inspanningen en campag

nes voor arbeiderskandidaten ten spijt werden weinig of geen arbeiders daadwerkelijk verkozen. 

Dat vormde in februari 1864 de aanleiding voor het opstellen van het ophefmakende Manifeste des 

soixante dat een duidelijke uiting was van de steeds verder uitdeinende séparation ouvrière. Net als 

de Inaugural Address van de Internationale drukte het Manifeste des soixante de arbeiders op het 

hart dat ze zich onafhankelijk van alles en iedereen moesten organiseren: 'Séparez-Vous.' Maar 

het devies uit de Address, dat het veroveren van de politieke macht prioritair was voor de arbeiders, 

maakte in Frankrijk nauwelijks indruk. De praktijk leerde er namelijk dat, ondanks het algemeen 

stemrecht en hun numerieke meerderheid, de laagste sociale klassen nergens vertegenwoordigd 

werden, omdat 'il nous reste encore à nous émanciper socialement'.(89l 

Toch stonden de arbeiders heel prominent op de maatschappelijke agenda in de tweede helft 

van de jaren 186o. De economische toestand en vooral de !egalisering van het stakingsrecht (1864) 

resulteerden namelijk in stakingen waarvan de omvang en de organisatie totaal nieuw waren voor 

Frankrijk. Hoewel de Franse internationalisten altijd worden geduid als propagandisten van de 

coöperatie, uitte de 'séparation ouvrière' zich organisatorisch veeleer in de talloze vakorganisaties 

die opdoken in het kielzog van diverse stakingen, en dus niet in het opzetten van coöperaties. 
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Toch is het duidelijk dat militante arbeiders ook op coöperatief vlak een onafhankelijke organi

satie bepleitten en zich verzetten tegen gepatroneerde coöperaties. De voornaamste verdedigers 

ervan waren trouwens niet de vertegenwoordigers van de 'arbeidersbeweging', maar men trof 

ze aan in de kringen van de liberale burgerij en de entourage van de keizer. Daarenboven was, 

ondanks de wetgeving van r867, de overgrote meerderheid van de bestaande coöperaties gepatro

neerd door de keizerlijke overheid of door liberale burgers. 

Die gepatroneerde coöperaties werden in de schijnwerpers geplaatst op de Parijse wereldten

toonstelling van r867, waar voor het eerst ook een afdeling 'économie sociale' werd opgezet. Maar 

door het verzet van militante arbeiders tegen dergelijke coöperaties, door de levensduurte en de 

golf van faillissementen die in r868 op gang werd gebracht door het faillissement van de Crédit au 

Travail, verloren zelfs die voorstanders al snel hun enthousiasme voor coöperatieve organisaties en 

hun geloof in de capaciteiten ervan om de arbeiders in het sociaaleconomische bestel te integreren. 

Typerend voor die mentale ommekeer was niet alleen het verdwijnen van een specifiek blad voor 

coöperaties, maar ook het feit dat Le journal des Economistes in juli r868 poneerde dat 'les rnagasins 

coopératifs ne réaliseront pas mieux les beaux résultats annoncés que ne feront les sociétés coopé

ratives de production, [ ... ] si quelques-uns persistent à durer à cóté des rnagasins du commerce 

libre, ce sera par un engouement obstiné pour le système bien plus qu'à raison des avantages rela

tifs que celui-ei peut procurer'. (9o) 

Toch werden er in de tweede helft van de jaren r86o heel wat arbeiderscoöperaties opgericht, 

zij het doorgaans niet door radicale arbeiders of internationalisten. De meeste kaderden niet in 

een of ander groots emancipatieproject, maar werden opgezet om op korte termijn de problemen 

door de stijgende levensduurte op te vangen. Vrijwel al die coöperaties gingen op heel korte ter

mijn, na hoogstens een of twee jaar activiteit, overkop. De voornaamste redenen daarvan waren 

het gebrek aan leden-consumenten of administratief en financieel wanbeheer. Beide problemen 

hadden te maken met de kwestie of men al dan niet verkocht op krediet. Wie het niet deed, vond 

nauwelijks een aanhang onder de arbeiders. Wie wel op krediet verkocht, moest uit geldgebrek 

al snel de boeken sluiten. (9!) Alle retoriek van de Internationale ten spijt waren arbeiderscoöpera

ties dus ook in Frankrijk in de eerste plaats de verketterde consumptiecoöperaties en niet de vaak 

geprezen productiecoöperaties. 

Tijdens de Commune werd, weliswaar in de geest van Louis Blanc, andermaal geëxperimen

teerd met via overheidsgelden opgestarte productiecoöperaties. Maar militante arbeiders koester

den al voor r87o niet langer hoop over het opzetten van louter productiecoöperaties, omdat ze 

er steeds meer van overtuigd raakten dat socio-economische organisaties alleen heilzaam waren 

als de arbeiders ook politieke macht hadden. <92) De coöperatie verloor met andere woorden in de 

jaren r86o de centrale plaats die ze in de loop van de negentiende eeuw in Frankrijk had inge

nomen in de meest uiteenlopende antikapitalistische kritiek. De beweging waarbij afnemend 

enthousiasme voor de productiecoöperaties werd gekoppeld aan een steeds grotere nadruk op de 

vakbeweging, zette zich sterk door in de jaren 1870. Dat coöperaties numeriek toch aanzienlijk 

vertegenwoordigd waren op de eerste arbeiderscongressen van r876 en 1878 was vooral een gevolg 

van het feit dat zij zogoed als geen last hadden van de repressieve politiek die volgde op het neer-
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slaan van de Commune. Vooral de bepaling in de Code Pénal dat 'organisations professionnelles' 

verboden waren, zorgde ervoor dat heel wat vakbonden zich voordeden als coöperaties. Maar in 

werkelijkheid hadden ze het organiseren en ondersteunen van stakingen als voornaamste doelstel

ling. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat- zoals ook verder zal blijken- op die arbeiderscon

gressen niet alleen scherpe kritiek werd geuit over de coöperatie, maar dat er bovendien een grote 

consensus bestond over de ondergeschiktheid van de coöperatie aan de vakbeweging. 

Ondanks de tanende waardering voor de coöperatie, waren er toch ook in Frankrijk in de jaren 

r86o radicale arbeiders en internationalisten die wel degelijk een coöperatieve activiteit ontwik

kelden. Enerzijds ontbreken ook daar de productiecoöperaties, terwijl het anderzijds duidelijk is 

dat de coöperaties zelf niet langer werden beschouwd als valabel. Ze werden vooral gestimuleerd 

omdat het gezien de gespannen politieke situatie schitterende 'haarden van politieke en sociale 

agitatie' waren. Het meest succesvolle voorbeeld is de consumptiecoöperatie La Revendication die 

begin r867 werd opgericht in Puteaux, een kleine, snel expanderende industriële voorstad ten wes

ten van Parijs, met op dat ogenblik zo'n 9.000 inwoners. Het is tekenend voor de globale evolutie 

van de coöperatieve beweging dat La Revendication na 1900 de enige Parijse coöperatie was die 

kon bogen op dertig jaar onafgebroken activiteit. Haar roem en uitstraling steunden echter niet 

alleen op haar verleden, maar vooral ook op haar succes. Zo toonde een in 1914 door de overheid 

gefinancierde studie aan dat anno 1913 maar liefst 3.000 van de 8.ooo huisgezinnen in Puteaux 

hun aankopen deden bij La Revendication. 

De concrete ontstaansgeschiedenis van La Revendication bewijst hoezeer alle verschillende 

organisatievormen in de praktijk vaak verstrengeld waren. De aanleiding was een mislukte sta

king van (textiel-)ververs in juli 1866, waardoor in Puteaux voor velen de staking als tactiek had 

afgedaan. Dat men het aandurfde om een nieuwe organisatie op te starten ondanks de I. 300 frank 

schulden overgeërfd van het 'stakingscomité', wordt toegeschreven aan het feit dat Benoît Malon, 

die als verver de leiding van de staking op zich had genomen, op zijn erewoord verklaa_!_de dat hij 

de som persoonlijk zou terugbetalen als het initiatief faalde. In de intentieverklaring, die op 9 sep

tember 1866 verscheen in La Coopération, kondigde men de oprichting aan van een 'Société civile 

d' épargne, de crédit mutuel et de solidarité des ouvriers de fabrique de Puteaux, Suresnes et pays 

environnants'. Het is opvallend dat de stakingsleiders, nauwelijks twee maanden na het falen van 

de staking, gratis konden beschikken over lokalen in de gemeenteschool en het stadhuis om hun 

coöperatieplannen te bespreken. Het idee sloeg alvast aan want 200 mensen woonden een eerste 

oriënterende vergadering bij, waar het voorbeeld van de Rochdale Pioneers werd uiteengezet. Blijk

baar werkte de holyoakiaanse mythe ook hier wervend, want al in oktober 1867 werd beslist een 

fonds aan te leggen om op korte termijn een eigen bakkerij op te zetten. En toen al had La Reven

dication naast haar winkel in Puteaux bijhuizen in Suresnes, Clichy en Courbevoie. 

Dat snelle succes staat niet los van de hoogst opmerkelijke strategie van Benoît Malon, de vice

voorzitter en grootste inspirator van dit hele coöperatieve project. Malon was een prominent lid 

van de Parijse sectie van de Eerste Internationale en was in die hoedanigheid ook aanwezig op het 

congres van Genève (r866). De discrepantie tussen, enerzijds, de retoriek die Malon als interna

tionalist onderschreef en, anderzijds, zijn eigen discours en de strategie die hij concreet toepaste 
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in Puteaux, kan nauwelijks groter zijn. De richtlijnen van hogerhand waren in de praktijk niet 

aan hem besteed. Hij besefte vrij snel dat een zekere respectabiliteit en vooral voldoende kapitaal 

noodzakelijk waren om de slaagkansen van La Revendication te optimaliseren. Die troeven kon 

hij alleen binnenhalen door bourgeois met een boon voor de coöperatie bij La Revendication te 

betrekken. Daarvoor hield hij opmerkelijke speeches waarin hij benadrukte dat men het woord 

'ouvrier' moest opgeven, want 'en bonne démocratie, l' on doit appeler à la coopérative tous ceux 

qui travaillent et que tous ceux qui travaillent ne s' appellent pas positivement ouvriers' . Zijn stra

tegie rendeerde, want heel wat burgers, onder wie lgnace Horn en Emile Lavasseur, leverden een 

bijdrage voor 'la formation du capital' van La Revendication. 

Nadien schreefBenoir Mal on: 'Par la fandation de cette société en r866-r867, [ ... ] j' entrais dans 

le socialisme, qui, depuis, est devenu la religion de ma vie.'(93) Wellicht dachten ook heel wat ande

ren er zo over. Ondanks de banden met een aantal bourgeois, volgde La Revendication namelijk een 

vrij offensieve strategie. Algemeen wordt aangenomen dat de Chambres syndicales en de Interna

tionale in Parijs heel wat uitstraling hadden door hun associatie met een aantal stakingen, waarbij 

vooral de staking van de metaalarbeiders in r867 en de bouwvakkers in r868 in het oog sprongen. De 

succesvolle staking in de metaalsector werd ook ondersteund door La Revendication. De 322 leden 

beslisten namelijk unaniem om een som van maar liefst 200 frank te schenken aan de stakingskas. 

Tijdens die algemene vergadering verklaarde Malon: 'Le temps de l'insolidarité est passé [ ... ].Les 

ouvriers ne sont plus ces hommes qui cherchaient un maître à suivre; ce sont de nouveaux combat

tants qui se présentent dans l' arène pacifique du progrès pour prendre part aux grandes luttes.' 

Het is best mogelijk dat de coöperatie door die schenking nieuwe leden aantrok, maar het 

kostte haar op korte termijn wel het voorrecht te mogen vergaderen in lokalen van de gemeen

te. Bovendien zorgde ze er indirect voor dat voorman Malon roofrank boete kreeg en voor drie 

maanden de cel inging. Malon was in maart r868 namelijk verkozen tot een van dé voormannen 

van de Internationale in Parijs, nadat Tolain en anderen gearresteerd en beboet waren 'for belon

ging to an unauthorized association'. (94) Bij zijn coöperatieve activiteiten had Malon nooit last 

ondervonden van enige controle van hogerhand. Maar nauwelijks twee maanden na zijn 'promo

tie' binnen de Internationale werd hij net als Tolain veroordeeld en beboet. 

De meeste coöperatieve projecten van Franse internationalisten waren vóór alles bedoeld als 

een manier om die repressieve politiek te omzeilen. De creatie van een plek waar er niet voortdu

rend politiecontrole was, was anno r868 bijvoorbeeld dé drijfVeer van Eugène Varlin om de con

sumptiecoöperatie La Ménagère op te richten in het Parijse Quanier Latin. La Ménagère voldeed 

aan de wensen en nauwelijks enkele maanden later stichtte Varlin het coöperatieve restaurant La 

Marmite. Men gebruikte er niet alleen goedkope maaltijden - waarop, in de geest van Rochdale, 

een winstaandeel werd uitgekeerd volgens wat men had uitgegeven- maar er werd ook gezongen, 

en gediscussieerd over allerlei maatschappelijke problemen. Nauwelijks twee jaar na de oprichting 

bestonden er, verspreid over heel Parijs, al elf Marmites, samen goed voor zo'n 8.ooo leden. 

Het succes van La Revendication, La Ménagère en de diverse Marmites overvleugelt vermoe

delijk de talloze experimenten van internationalisten met consumptiecoöperaties die faliekant 

afliepen. Een ervan is ons bekend, omdat initiatiefnemer Antoine Limousin na het falen van 
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zijn Association coopérative d'Approvisionnement et de Consommation de Belleville-Paris in 1867, de 

Internationale de rug toekeerde. De oprichting van consumptiecoöperaties door internationalis

ten bleef niet beperkt tot Parijs. In Neuville-sur-Saóne, in de buurt van Lyon, werd door de locale 

sectie van de Internationale een consumptiecoöperatie opgericht waarin elke vorm van ristorno 

was uitgesloten. Alle inkomsten verdwenen in een reservefonds om de zaak uit te breiden en om 

onderwijsvoorzieningen uit te bouwen. Of het een succes werd, weten we niet. Maar het is in elk 

geval opmerkelijk dat Louis Rubaud, die Neuville-sur-Saóne op de congressen van de Internatio

nale vertegenwoordigde, op de internationale scène wel trots was op 'notre simple bon sens' maar 

met geen woord repte van 'ons' coöperatieve experiment. (95) 

Uit de casus Roubaix blijkt dat niet alleen het omzeilen van potentiële repressie de drijfveer 

van internationalisten was om een consumptiecoöperatie op te richten. Op 9 februari 1868 was de 

coöperatie het centrale thema van een lezing die Benoît Malon er hield. Hij benadrukte dat er twee 

soorten coöperaties waren: enerzijds deze die 's' appuyant sur la démocratisation du cap i tal, accepte 

la tutelle capitaliste qui, par la force des choses, devient un obstacle à 1' émancipation réelle du tra

vailleur, but et principe de la coopération', en anderzijds de coöperatie die 'proclame 1' affranchisse

ment des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes'. (96) Kort daarop werd met de hulp van Malon 

en de vooral morele steun van La Revendication een arbeiderscoöperatie L'Espérance opgericht in 

Roubaix. Het was in feite aanvankelijk een spaarfonds voor het oprichten van een eigen bakkerij. 

Charles Lecluse, magazijnier bij textielpatroon Auguste Lepoutre, werd voorzitter van de arbeiders

coöperatie en was vermoedelijk ook de oprichter van de sectie Roubaix van de Internationale, die 

op een bepaald ogenblik zo'n 8oo leden telde. Ook die stap werd gezet in ruggespraak met Mal on 

die ook nadien de contactpersoon bleefbij het overleg met de Algemene Raad in Londen. 

L'Espérance bleef echter steken in de hoopvolle fase en leverde concreet weinig resultaten op. 

Aangezien het plan mislukte om via een autonome arbeiderscoöperatie een dynamiek te ontwikke

len, hield internationalist Charles Lecluse het voor bekeken. Hij besliste om zich in te zetten voor 

de consumptiecoöperatie van zijn patroon Auguste Lepoutre. Met andere woorden, als internati

onalist én medeondertekenaar van het Manifeste des soixante ging Lecluse aan de slag bij een pa

tronale coöperatie. Indirect blijkt daaruit dat de coöperatie op zichzelf als nuttig werd beschouwd. 

Lepoutre was er blijkbaar meteen voor gewonnen Lecluse in te schakelen in zijn coöperatie, omdat 

dat bruikbaar kon zijn om de arbeiders te overtuigen van het nut van zijn Société de Consommation. 

Lecluse werd onmiddellijk ondervoorzitter en wat later gerant van Lepoutres coöperatie. Het was 

ook pas na het toetreden van Lecluse dat de Société de Consommation naast brood ook kolen begon 

te verkopen. Het is niet onwaarschijnlijk dat een dergelijke persoonlijke link met de 'arbeidersbe

weging' voor een deel heeft bijgedragen tot het succes van die patronale coöperatie. 

Van federaties en 'plaatselijke toestanden' 

Het is duidelijk dat de coöperatieve richtlijnen van de Eerste Internationale in de praktijk niet 

veel zoden aan de dijk brachten. Eén van de regels die op het congres van Bazel (1869) werden 

aangenomen, werd zeer goed opgevolgd: de keuze van 'middelen en overgangsmaatregelen' werd 
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overgelaten 'aan het initiatief van elke federatie, in overeenstemming met de plaatselijke toestan

den'. (97) In heel wat gevallen was het duidelijk dat een oproep als 'Help U zelve' en het ideaal van 

zelfhulp veel beter aansloten bij de plaatselijke toestand en de lokale gebruiken dan vage noties als 

'internationale arbeiderssolidariteit'. Heel wat banden tussen de ontluikende socialistische arbei

dersbeweging en een of andere vorm van coöperatieve organisatie zijn ons waarschijnlijk omgaan 

omdat dit ideaallater werd afgedaan als burgerlijk en liberaal. Daardoor schitteren die coöperaties 

vaak door afWezigheid in de als bronnenmateriaal zo belangrijke hagiografische historiografie van 

de socialistische arbeidersbeweging. 

Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat de oprichting van de Amsterdamse sectie van de Inter

nationale altijd werd gesitueerd in april of mei 1869, terwijl uit recent onderzoek blijkt dat die 

sectie nog voor eind 1868 gestalte kreeg, 'niet als verbond van vakverenigingen of een organisatie 

met staatkundige doelstelling, maar als de al langer voorbereide coöperatieve woningbouwver

eniging'. Die coöperatieplannen gingen uit van twee ondernemers, Vislaake en Brons Boldingh, 

en ze hadden aanvankelijk een enorm succes. Leden sloten zich aan en betaalden inleg 'bij hon

derden tegelijk'. In april 1869 was de uittocht van leden echter even massaal als de aanvankelijke 

toeloop, omdat penningmeester Y.Z. Kool v~rklaarde dat het tekort van maar liefst 150 gulden in 

de kas op het conto van zijn vrouw geschreven moest worden: zij zou tijdens het opruimen het 

geld in de kachel hebben geworpen. Heel wat leden-spaarders zagen hun 'dure dubbeltjes' niet 

terug en 'in de beweging zou nog heellang bitter worden gegrapt over de "kool" die de Bouw

maatschappij was gestoofd'. 

De eerste contacten tussen Amsterdam en de Internationale kwamen medio 1868 tot stand via 

Antwerpen en Brussel. In augustus 1868 publiceerde Vislaake een Brussels manifest over de wer

king en de doelstellingen van de Internationale en hij voegde er in zijn nabeschouwing aan toe: 

'Komt, nederlandsche werklieden, gij wordt door uwe zuidelijke broeders uit den slaap wakker 

geschud.'(9S) Op het derde congres van de Internationale in Brussel in datzelfde jaar hadden de Bel

gische secties er alvast geen twijfel over laten bestaan dat zij de coöperatie als middel goedkeurden. 

De Brusselse voorman Brismée had er zelfs voor gewaarschuwd dat, als men te lang zou talmen 

om de coöperatieve beweging op te bouwen, 'les bourgeois 1' escamoterom'. (99) Nergens werden 

zijn woorden zo bewaarheid als in Nederland. De Internationale wilde er vooral 'een tegengewicht 

vormen tegen de liberale en nationale tendenties, die de arbeidersbeweging in rustiger (en gemak

kelijker te beïnvloeden) banen trachtten te leiden'. (wo) De coöperatie werd wellicht beschouwd als 

een van die rustiger banen en de Nederlandse coöperatieve beweging werd lange tijd gedomineerd 

door linkse liberalen, en in mindere mate door het gematigde Algemeen Nederlandsch Werklieden 
Verbond. De Belgische secties waren de enige die op de congressen van de Eerste Internationale 

de organisatie van zowel productie- als consumptiecoöperaties verdedigden. Ook in de praktijk 

experimenteerden in België de leden van de Internationale heel wat met coöperatieve organisaties, 

waardoor dit terrein niet exclusief werd overgelaten aan allerlei andere actoren. 
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Internationalisten en coöperatoren in België 

Er is nog altijd heel wat onduidelijkheid over de Eerste Internationale in België. Hoewel ze er in de 

aanvangsfase vrij zwak was, wordt toch aangenomen dat ze een grote impact had in België. Daar

bij wordt dan vooral gewezen op het feit dat grote aantallen arbeiders op een of andere manier 

lid waren van of contact hadden met afdelingen van de Internationale. Die stelling wordt vaak 

onderbouwd met fabelachtige ledenaantallen. Sommigen hebben het zelfs over een kwart mil

joen arbeiders. (lol) Dergelijke hoge cijfers duiken ook op in talloze contemporaine bronnen, maar 

ze zijn ongetwijfeld een grove overschatting. Zelfs Louis Benrand spreekt van 'meer dan 70.000 

leden'. (!02) Die cijfermatige onduidelijkheid doet echter geen afbreuk aan de opvatting dat de 

Internationale inderdaad een grote impact had op de evolutie van de arbeidersbeweging in België. 

Niet alleen legde ze mee de grondslag van de sociaaldemocratie, maar cruciaal waren vooral de 

grote verwachtingen en de hoop die heel wat leden uit hun lidmaatschap en het mythische beeld 

van de Internationale puurden. 

De Brusselse sectie agerend in een coöperatieve woestijn 

Het interne reglement van de eerste Belgische pendant van de Internationale verscheen op 30 juni 

1865 in La Tribune du Peuple. Deze Brusselse sectie, die kortweg La Fédération werd genoemd, 

beschouwde heel België als haar actieterrein. De doelstellingen waren niet min: het creëren van 

een hechte band tussen diverse arbeidersgroepen, het bevorderen van hun onderlinge commu

nicatie en vooral het zoeken naar middelen om de situatie van de arbeiders te verbeteren. De 

inkomsten zouden bestaan uit de ledenbijdragen van minimum 1 frank per jaar. Naast de alge

mene onkosten - briefwisseling, organisatie van meetings, publicaties - zou die kas ook worden 

ingeschakeld om een krediet van 30 frank te verstrekken aan leden die verhuisden en geen werk 

vonden, om hulp te bieden aan leden tijdens een staking, en om coöperatieve verenigingen te stu

ren of te ondersteunen. Heel opvallend is dat van bij de start werd gestipuleerd dat de 'sections de 

province' weliswaar niet mochten ingaan tegen de algemene principes, maar dat ze voor het ove

rige deze reglementen vrij konden aanpassen 'aux habitudes et usages de leur localité'. (Io3) 

Tussen de beschrijving en de realisatie van de verheven doelstellingen gaapte echter een kloof. 

Ondanks de vaak contraproductieve verhalen over de 'onuitputtelijke kas' van de Internationale, 

beschikte de Belgische afdeling wellicht nooit over meer dan 1.000 frank. De Internationale 

illustreert trouwens aardig dat het beheren van geld een van de moeilijkste taken was binnen 

de arbeidersbeweging. Niet alleen was wantrouwen over geldzaken een heel belangrijke rem op 

eventuele expansie, maar bovendien volstond een gerucht over financiële onregelmatigheden 

vaak om een vereniging aan het wankelen te brengen. Hoe dan ook, het Brusselse reglement laat 

er geen twijfel over bestaan dat de coöperatie werd beschouwd als een van de middelen waarmee 

men de situatie van de arbeiders kon verbeteren. Dat betekent echter niet dat dit een algemeen 

aanvaarde stelling was bij de Brusselse internationalisten. Uit de verslagen van hun bijeenkom-
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sten blijkt zelfs dat de coöperatie 'één van de punten [was] waar in de Internationale nogal heftig 

kon over gediscussieerd worden'. (w4) 

De regiememsbepaling omtrent coöperaties was bovendien theoretisch geladen, omdat op dat 

ogenblik de coöperatieve sterkte in België uiterst gering was. In die coöperatieve woestijn over

heersten de op Schulze-Delitzsch' ideeën gebaseerde Banques Populaires, die zich vooral richtten 

tot ambachtslui en kleine middenstanders enerzijds en tot dagloners met de ambitie om zich bij 

die categorie te voegen anderzijds. Anno 1865 functioneerden dergelijke kredietcoöperaties in 

Luik, Brussel, Verviers en Huy. Het handjevol consumptiecoöperaties dat in de loop van 1864 

werd opgericht in de provincie Luik had zo weinig succes dat het best mogelijk is dat men in Brus

sel nauwelijks op de hoogte was van het bestaan ervan. De Brusselse correspondent van Le Tra

vail die in augustus 1866 een status quaestionis opmaakte van de coöperatieve beweging in België, 

kende, behalve de vermelde kredietcoöperaties en de Brusselse Alliance Tjpographique, alleen de 

Association liégeoise pour l'achat et la vente d'objets de consommation. Ondanks haar latere aantrek

kelijkere naam L'Equité werd ze toch geen echt succes: medio 1866 had ze een honderdtalleden en 

dat aantal was tegen 1869 'opgelopen' tot 157 en tegen 1870 tot 169. 

Uit de schaarse gegevens die beschikbaar zijn, blijkt trouwens dat, hoewel ze zich beriep op 

de Rochdale Pioneers, het aanvankelijk geen echte coöperatie was. Het was meer een soort groe

pering die afspraken had met bepaalde detailhandelaren: 'Cette association [ ... ] a adopté le sys

tème qui consiste à remettre aux membres des Bons à I' aide desquels ils se procurent chez eer

tains fournisseurs ce dont ils ont besoin, et ces demiers bonifient à la société un certain nombre 

dep.% sur les achars effectués au moyen de ces Bons.' Bij de kleine schare leden waren wellicht 

weinig of geen arbeiders, want een lidmaatschapsaandeel kostte 100 frank. In de statuten werd 

gestipuleerd dat niemand voor meer dan 3.000 frank aandelen mocht hebben. Dat er vermoede

lijk weinig arbeiders-leden waren, blijkt ook uit het feit dat in 1866 slechts 64 van het honderdtal 

(betalende) leden ook verbruikers waren. Hoewel L'Equité ergens tussen januari 1867 en mid

den 1869 werkelijk een winkel opende, kan er van enige sociale werking geen sprake zijn geweest. 

Tijdens het tweede trimester van 1869 was de totale omzet immers maar 7.700 frank, 'ce qui, en 

vérité, était insignifiant'. (Io 5) 

De in 1864 in Verviers opgerichte consumptiecoöperatie La Prévoyante had in 1869 wel een 

omzet van 7.500 frank per maand, maar net als L'Equité was ze niet echt een succesvolle onder

neming. Het is echter duidelijk dat beide niet werden opgericht en gedragen door arbeiders. De 

initiatiefnemende 'bourgeois philanthropes' werden vooral gedreven door de verhalen over de 

morele invloed die uitging van de Rochdale-coöperatie op het gedrag van de arbeiders in en om 

Rochdale. Tijdens een algemene vergadering van La Prévoyante op 18 februari 1867 gafV. Marcotte 

een lezing over de voordelen van coöperatieve organisaties. Hij verklaarde er dat hij zich inspande 

voor de coöperatie vanuit de overtuiging 'que le jourou tous les ouvriers feront partie des sociétés 

coopératives et seront par là plus éclairés et plus moraux, !'industrie n'aura qu'à y gagner'. De tijd 

was voorbij dat 'Ie malheur de l'un faisait Ie bonheur de l'autre' . Voortaan was de solidariteit tus

sen de verschillende klassen een noodzaak, want 'si Ie niveau de la classe ouvrière s' élève, Ie niveau 

de la classe supérieure s' élève également'. (wG) 
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Ondanks de beperkte omvang van de coöperatieve beweging in de praktijk, werd de coöperatie

ve idee dus, net als in Frankrijk en Duitsland, ook in België vooral gezien als een liberaal prin

cipe. Dat de Brusselse sectie van de Internationale de coöperatie van bij de aanvang toch zag als 

een middel, is onder meer toe te schrijven aan de persoonlijke opvattingen van bepaalde oprich

ters. En het is ook een gevolg van de in de loop van de jaren 1850 gegroeide contacten tussen de 

geschoolde bovenlaag van de arbeiders en de brede radicaal-liberale stroming waarin het sociaal

progressisme een belangrijke plaats innam. Die netwerken ontstonden en groeiden vooral onder 

invloed van het antiklerikalisme van beide groepen, waardoor ze zich aan dezelfde kant bevonden 

van dé politieke breuklijn, de klerikaal-liberale strijd. 

Er is vaak gesuggereerd dat niet alleen het antiklerikalisme een band smeedde met de 'socia

listen' die in 1865 aan de wieg stonden van die eerste Brusselse sectie van de Internationale. De 

verstandhouding zou vooral ook bewerkstelligd zijn doordat progressistische liberalen ageerden 

tegen het bekwaamheidskiesrecht en voor het afschaffen van elke cijnsdrempeL (IO?) Dat beeld is 

echter vooral een gevolg van regressieve causaliteit, vanuit de wetenschap dat het algemeen stem

recht later de centrale politieke eis van de Belgische Werkliedenpartij werd. Ook na 1865 was 

La Tribune du Peuple- opgericht in 1861 en van 1865 tot het verschijnen van L1nternationale in 

januari 1869 het semiofficiële orgaan van de Internationale in België- niet zozeer begaan met de 

stemrechteis of de sociale kwestie, maar was ze 'in de eerste plaats de spreekbuis bij uitstek van 

de vrijdenkers'. (lOS) 

De band tussen bepaalde liberalen en die radicale elementen had in 1854 ook een organisatori

sche vertaling gekregen met de oprichting van L'Ajfranchissement, die behalve de morele en mate

riële emancipatie van de burgers vooral burgerlijke begrafenissen wilde bevorderen. Dat de voor

naamste stichters ervan radicalen en latere internationalisten als Coulon, Pellering en Brismée 

waren, is vooral een gevolg van de opeenstapeling van ontgoochelingen na 1848. In 1857 kwam het 

echter in de schoot van L'Ajfranchissement al tot een breuk tussen 'geduldigen' en 'ongeduldigen', 

tussen diegenen die meenden de emancipatie van de arbeiders te realiseren via de opbouw van 

organisaties en diegenen die onmiddellijk wilden overgaan tot actie. Het voorstel van Brismée om 

L'Ajfranchissement uit te bouwen tot 'une association d' approvisionnement et une caisse de secours 

mutuel'(Io9), stuitte op verzet van Coulon en Pellering die de meerderheid van de leden achter 

zich kregen. Kort daarop stichtten Brismée en zijn aanhang Les Solidaires, een tweede fonds voor 

burgerlijke begrafenissen. Los van ideologische opvattingen speelt in die breuk ook het persoon

lijke element een cruciale rol. De coöperatieve ontgoochelingen van Coulon met L'Association des 

ouvriers tailleurs de Bruxelles en La Solidarité contrasteerden sterk met letterzetter Brismées erva

ringen als medestichter van de weliswaar kleinschalige maar succesvolle Alliance Tjpographique. (uo) 

In 186o werd, op initiatief van Brismée, Steens, De Paepe en Verrycken, in de schoot van Les 

Solidaires, een meer politieke afdeling, L'Association Ie Peuple, opgericht. De vier stichtende leden 

geloofden in de coöperatie en zorgden vanaf 1861 voor de uitgave van La Tribune du Peuple. 

De Brusselse sectie van de Internationale was vooral een aangelegenheid van een kleine groep 

enthousiastelingen, die zeker geen grote impact had op wat leefde bij de bevolking. Pas in maart 

1867 werd voor het eerst in het openbaar over het doel en het nut van de Internationale gesproken 
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en het zou nóg een jaar duren voor er ook buiten Brussel dergelijk groepjes werden opgericht. Uit 

een stuk van César De Paepe dat synchroon met de oprichting van de Brusselse sectie verscheen, 

blijkt niettemin dat het de leidende ambachtslieden niet aan pragmatisch inzicht ontbrak: 'On 

s' aperçoit bien vite, que routes ces petites questions politiques ne sont agitées généralement par 

une partie de la bourgeoisie qu' en tant qu' elle y trouve ovations honneurs et profi.ts, tandis que ces 

mêmes questions ne font qu'intéresser médiocrement la plèbe travailleuse, pour celle-ci, la grande 

question du moment, la question capitale, c' est celle de la croûte de pain.'<m) Het probleem met 

die korst brood was niet alleen de prijs, maar evenzeer de vaak inferieure kwaliteit ervan. Los van 

de theoretische langetermijnbezwaren tegen de coöperatie, kon men er haast niet omheen dat ze 

voor beide problemen een goedwerkende remedie kon bieden. 

Gewapend met de kritiek van Charles Fourier op de commerciële anarchie schreef César De 

Paepe beide problemen toe aan parasiterende tussenpersonen. Zij voerden de prijzen artificieel 

op door hun geldhonger, terwijl de onderlinge concurrentie hen ertoe aanzette te frauderen met 

de kwaliteit van de goederen. Op lange termijn zou men volgens De Paepe moeten komen tot de 

organisatie van distributie en handel als 'un service public dont la charge incomberait à la Com

mune'. Dat kon men bewerkstelligen door consumptiecoöperaties op te richten, want 'c' est vers 

un semblable procédé de distribution des produits que paraissent tendre, dès aujourd'hui déjà, les 

sociétés coopératives de consommation, surtout dans les pays ou comme en Angleterre, elles ont 

établi une entente entre les associations de production, entretiennent avec ces dernières des rela

tions constantes'. (m) 

Brusselse praktijken: De Werkman Vooruit, La Ruche, La Fourmi en Plança et Cie 

De Brusselse internationalisten waren dus minstens rudimentair op de hoogte van de resultaten 

van de Britse coöperatieve beweging en de in r864 opgerichte Co-operative Wholesale Society. Rond 

die tijd begon ook het Brusselse liberale weekblad La Liberté er steeds vaker over te klagen dat de 

coöperatieve beweging in België niet van de grond leek te komen. Begin r866 publiceerde het een 

oproep om consumptiecoöperaties op te starten. Als 'bewijs' voor de haalbaarheid en het werk

bare van dergelijke verenigingen werd alweer expliciet verwezen naar Rochdale. Wellicht lagen die 

oproepen aan de basis van de oprichting eind r866 van de consumptiecoöperatie Les Equitables 

Pionniers de Bruxelles, die iets later werd omgedoopt tot De Werkman Vooruit. Hoewel ze met haar 

omzet van 5.000 frank rond februari r867 bezwaarlijk succesvol te noemen is, waren de Brusselse 

internationalisten toch vertrouwd met de werking ervan, aangezien ze ter sprake kwam in de bla

den van de Internationale. 

Meer nog, het courante beeld van een causaal verband tussen de oprichting van de Interna

tionale en het opduiken van nieuwe coöperatieve experimenten klopt niet. In tegenstelling tot 

die visie uit de apologetische historiografie van de socialistische arbeidersbeweging, wijst alles er 

veeleer op dat de Belgische internationalisten net met coöperaties experimenteerden doordat zij 

initiatieven als Les Equitables Pioniers de Bruxelles kenden. Op het derde congres van de Interna

tionale in Brussel in september r868 gaf Brismée al aan dat consumptiecoöperaties dringend aan-
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gewend moesten worden als middel omdat het terrein anders bezet zou worden door 'de burgers'. 

De Brusselse sectie experimenteerde op dat ogenblik al met de consumptiecoöperaties. Laurent 

Verrycken en Ch. Granshoff namen aan het congres deel als afgevaardigden van respectievelijk de 

consumptiecoöperaties La Fourmi en La Ruche. 

Behalve de congresdeelname van Granshoff zijn er geen sporen van banden tussen de Brus

selse internationalisten en La Ruche. Bovendien lijkt dit niet zozeer een coöperatie in de strikte zin, 

maar eerder een constructie zoals L'Equité uit Luik. La Ruche schreef de regels van Rochdale wel

iswaar in haar vaandel en opende een kruidenierswinkel, maar ook deze onderneming paste in de 

praktijk 'Ie système des fournisseurs agréés par Ie moyen de bons d' achat' toe. Hoewel ze na enkele 

maanden met zo'n 260 leden een omzet realiseerde van 6.ooo frank per maand, ging de zaak vrij 

snel op de fles omdat al te gemakkelijk krediet werd verstrekt dat vervolgens niet werd afgelost. 

Werd dat niet onaardige ledenbestand trouwens niet precies daardoor bereikt? 

Ook rond La Fourmi zijn meer vraagtekens dan antwoorden, maar aan de rechtstreekse band 

tussen La Fourmi en de Internationale kan men niet twijfelen. Laurent Verrycken, de zaakvoerder 

van La Fourmi, was in de vroege jaren 186o actief lid van Les Solidaires. Hij stond in 1865 aan de 

wieg van de Brusselse sectie van de Internationale en was lange tijd een van de meest actieve leden 

ervan. Bij de oprichting van de Brusselse sectie werkte hij als arbeider-bakker. Eind 1865 ging 

hij als locomotiefbestuurder aan de slag. Die verandering leidde ertoe dat hij zijn Internationale

engagement een tijdje op een laag pitje zette. Zodra hij de draad weer opvatte, in oktober 1866, 

was hij op vrijwel alle vergaderingen aanwezig en stond de coöperatie, op zijn verzoek, geregeld op 

de agenda. Wanneer hij precies begon met de oprichting van La Fourmi is niet duidelijk, maar op 

het ogenblik dat hij voor het eerst expliciet de consumptiecoöperatie als middel verdedigde in de 

Brusselse sectie van de Internationale was hij al zaakvoerder van de coöperatieve bakkerij. 

De drijfveer voor het oprichten van La Fourmi was dus helemaal niet het verschaffen van 

aanhang en middelen voor de Internationale. Liggen persoonlijke motieven aan de basis van de 

oprichting? Wilde Verrycken weer aan de slag als bakker en hoopte hij via coöperatieve weg op 

betere arbeidsvoorwaarden? Mocht die hypothese kloppen, dan zou men in het manoeuvre van 

Verrycken om La Fourmi aan de Internationale te linken zelfs een poging kunnen zien om zich 

via de Internationale te verzekeren van een grotere aanhang voor 'zijn' coöperatieve bakkerij. Dat 

doet echter geen afbreuk aan het engagement van Verrycken, die een broertje dood had aan the

oretische discussies en er wellicht vast van overtuigd was via La Fourmi een steentje bij te dragen 

tot de emancipatie van 'de' arbeiders. Welke ook zijn drijfveren waren, La Fourmi werd in de eer

ste helft van 1868 een geïntegreerd onderdeel van de Brusselse sectie van de Internationale. Op 26 

april 1868 werden de door Verrycken en Steens opgestelde statuten van La Fourmi aangenomen 

op een zitting van de Brusselse sectie. Voor de buitenwereld werd de integratie van La Fourmi in 

het netwerk van de Internationale bevestigd door de publicatie van haar statuten in La Tribune du 

Peuplevan 25 oktober 1868. Die gepubliceerde versie zou een tijdlang als model dienen voor andere 

coöperaties die zich wilden aansluiten bij de Internationale. (u3) 

Het opstellen van de statuten was waarschijnlijk een moeilijke klus voor de onervaren inter

nationalisten, maar ze maken alvast duidelijk dat de verwachtingen hooggespannen waren: 'La 
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société a pour but d' améliorer la condition matérielle et intellectuelle de ses associés'. Die dub

bele doelstelling zou enerzijds verwezenlijkt worden door tussenpersonen af te schaffen bij de 

broodproductie en andere basisgoederen, en anderzijds door lezingen en discussies te houden 

over onderwerpen die de arbeiders direct aanbelangden. Het is bovendien duidelijk dat het rea

lisme de bovenhand kreeg op allerhande theoretische vooroordelen. De goederen werden bij La 

Fourmi niet aan de man gebracht tegen kostprijs maar wel tegen marktprijs. Interest betalen op 

kapitaal dat eventueel in de coöperatie wordt gestopt of op het krediet dat de coöperatie aan de 

leden verstrekt, mag dan al theoretisch fout zijn, in de realiteit bleek het een absohue noodzaak. 

De middenweg bestond erin dat 'de te betalen intrest nooit hoger dan 5% mocht zijn'. De manier 

waarop de winsten uitgekeerd moesten worden, wijst er niet alleen op dat de coöperatoren ver

trouwd waren met het verhaal van de Rochdale Pioneers, maar ook dat ze ledenbinding via de 

winstuitkering- om de drie maanden! -beschouwden als de sleutel tot succes: 'Les bénéfices 

se répartissent comme suit: à titre de dividendes aux associés proportionnellement à leur con

sommation 75%; les 25% restant servent au renouvellement du matériel et à l'amortissement de 

la dette.' Daaruit blijkt dat de coöperatie op zich als valabel werd beschouwd. Er werd namelijk 

geen financiële ruimte gecreëerd om een sociaal kapitaal aan te leggen waarmee daadwerkelijk 

werk gemaakt kon worden van de veelgeprezen intellectuele ontvoogding, laat staan dat er ruimte 

was om sociale voorzieningen op te starten. 

Dat men relatief aanzienlijke 'geldstromen' verwachtte en daarover de nodige argwaan koes

terde blijkt uit het feit dat alle administratieve en verantwoordelijke functies binnen de coöpera

tie ontdubbeld werden. Als gerant was Laurent Verrycken weliswaar als enige belast met het toe

zicht op de verkoop van eetwaren en de productie van brood, maar als dusdanig stond hij onder 

het toezicht van een raad van beheer en èen directiecomité. Volgens de statuten was dit geen losse 

controle, maar een dagelijks gebeuren. Voorts werden de inkomsten en uitgaven totaal geschei

den. Er werd een min of meer duidelijke taak omschreven voor twee secretarissen, twee ontvan

gers en een hulpontvanger, drie economen- belast met de aankoop van basisgoederen voor de 

broodproductie -, de schatbewaarders en de controleurs. Het is twijfelachtig of de hele construc

tie daardoor werkbaar was, aangezien iedereen voortdurend één of meer andere verantwoordelij

ken controleerde, wat resulteerde in een chaos waarin het aanwijzen van verantwoordelijkheden 

haast onmogelijk werd. 

Waarschijnlijk sprokkelden de op coöperatief vlak onervaren internationalisten diverse 

bestaande statuten bijeen en plukten ze daaruit de bepalingen die hen valabel leken. Dat er een 

plan was om gelden te reserveren voor enige sociale werking is al vreemd, maar andere bepalingen 

wijzen ook in die richting. Opmerkelijk is bijvoorbeeld de regel dat bij overlijden van een lid de 

erfgenamen het recht hadden op de laatste winstuitkering en de bijdrage in het kapitaal van hun 

erflater, 'saufla retenue de 5 francs stipulée à l' artiele 20'. Noch in artikel2o, noch in de overige 44 

artikels van de statuten wordt hierover enige duidelijkheid verschaft. Rekening houdend met de 

aard van de doelgroep, blijkt die 'sprokkel' -hypothese ook uit de opvallend hoge initiële bijdrage 

die van de leden werd verwacht: 100 frank. Dat was een zware last die nauwelijks lichter werd door 

de bepaling dat het via maandelijkse afbetalingen van minimum I frank kon worden geregeld. 
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Die bepalingen zijn zeker niet vreemd aan het roemloze bestaan van La Fourmi, want alle controle 

en hoge verwachtingen ten spijt werd het een totale mislukking. Als de internationalisten daad

werkelijk vertrouwd waren met de Rochdale Pioneers, dan was het hen toch ontgaan dat het verbod 

op kredietverkoop een hoeksteen vormde van het Rochdale-succes. Al na heel korte tijd deed La 

Fourmi de boeken dicht. Aan het faillissement werd niet de minste ruchtbaarheid gegeven, wat op 

zich al een aanwijzing is dat de werking ervan nooit echt veel uitstraling had gehad. 

Gezien de hoge concentratie van ambachtslui in Brussellijken experimenten met productie

coöperaties meer voor de hand liggend. Maar de productiecoöperatie als middel in de strijd van 

de Brusselse internationalisten was helemaal niet efficiënter dan de consumptiecoöperatie als mid

del. De productieateliers die door bakkers en schilders in 1867 zouden zijn opgericht in Brussel 

was een kort leven beschoren. In februari 1869 werd echter een groot 'arbeidersfeest' georganiseerd 

naar aanleiding van de eerstesteenlegging van het Atelier social fondé par l'Association des ouvriers 

marbriers. César De Paepe, Laurent Verrycken en Eugène Hins spraken er namens de Internatio

nale en juichten het vooral toe dat de marmerbewerkers deze productiecoöperatie opzetten in de 

schoot van hun vakvereniging en niet als enkele individuen die zelf patroon wilden worden. 

Hoewel de productiecoöperatie standhield tot rond 1872, was ze nooit rendabel. De kosten 

voor het atelier, waar een twintigtal arbeiders werd tewerkgesteld, ondermijnden de slagkracht van 

de vakvereniging, die telkens weer fondsen moest ophoesten om de coöperatie overeind te hou

den. Van bij de aanvang was het duidelijk dat vooral de verkoop van de in het atelier vervaardigde 

goederen de achillespees was. Eind december r869 lieten de Brusselse marmerbewerkers al aan 

iedereen weten dat hun magazijnen vol zaten en dat ze dringend geld nodig hadden. Om zich een 

meer zakelijk imago aan te meten, vermeden de coöperatoren het woord 'coöperatie' en ze pro

beerden contracten binnen te halen onder de naam Plança et Cie. De coöperatievoorman Ernest 

Plançon zorgde voor lijsten met tekeningen van de verschillende producten en prijzen naargelang 

van het soort marmer waarin bijvoorbeeld een schouw werd vervaardigd. 

Aangezien een aantal marmerbewerkers van de coöperatie 'had been working for masters who 

exported their goods to England the men wanted to do business in a similar way'. Daartoe werd 

zelfs het plan opgevat om in The Times te adverteren. Maar Plançon kreeg er geen voet aan de 

grond, want de Engelse 'masters were very reluctant to do business with them and offered less than 

the cost of raw material for their goods'. In juli 1869 hadden vele participanten eigenlijk de moed 

al opgegeven en er werd een poging ondernomen om via connecties binnen de Internationale een 

oplossing te vinden. Hoe radeloos ze waren blijkt uit het feit dat ze niet alleen bereid waren alles 

tegen kostprijs te verkopen, maar bovendien de klant tot drie maanden uitstel van betaling te 

geven. Contactpersoon Hermann Jung zette de zaak bondig uiteen op een zitting van de Algeme

ne Raad in Londen, waarop John Weston, George Harris en Benjamin Lucraft verklaarden inlich

tingen te zullen inwinnen. Harris meldde eind augustus r869 dat zijn onderzoekje had uitgewezen 

dat de prijzen van de Brusselaars inderdaad hoogst competitief waren. 

Hoezeer de discussies in de Londense Algemene Raad door de achterban werden gevolgd 

blijkt uit het feit dat Plançon eind november r869 hiervan nog altijd niet op de hoogte was. In een 

briefherinnerde hijJungaan de hele zaak- 'sans pour cela porter préjudice à votre industrie'- en 
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speelde ook in op diens persoonlijk gewin. Jung wist toch wel dat niet alleen 'Ie temps que vous 

perdriez à ceci serait retribué', maar dat er bovendien ook '2% de remise pour Ie placier' te verdie

nen was? Als Jung de Internationale ter harte nam, moest hij maar snel iets doen aan deze zaak. 

De Brusselse marmerbewerkers hadden zich immers op individuele basis bij de Internationale 

aangesloten, maar het collectieve lidmaatschap stond over een maand opnieuw ter discussie, dus: 

'Si vous réussissiez dans cette affaire, ça encouragerait beaucoup les membres à voter l'affiliation en 

bloc.' Maakte Jung naar aanleiding van deze 'herinnering' Harris' informatie over? Heeft dit bij

gedragen tot de beslissing van de Brusselse marmerbewerkers om zich in december 1869 'en bloc' 

bij de Internationale aan te sluiten? Het staat vast dat de coöperatie een aantal contracten- al dan 

niet in Engeland- heeft binnengehaald, want anders zou ze het, ondanks de steun van de 'société 

de résistance des marbriers', nooit nog enkele jaren hebben volgehouden. Uiteindelijk werd de 

druk op de vakvereniging toch te groot en een algemene vergadering besliste bij grote meerder

heid om de zaak op te doeken. (n4) 

De lamentabele praktijkervaring leidde ertoe dat binnen de Belgische afdeling van de Inter

nationale de diverse contrasterende visies op de coöperatie als middel bleven bestaan. Naast de 

grootste groep van onverschilligen was er de groep tegenstanders, die door eigen ontgoochelende 

ervaringen uitermate vijandig stonden tegenover het experimenteren met coöperatieve vereni

gingsvormen. De mislukkingen en ontgoochelingen in de nasleep van 1848 stonden vrij centraal 

in hun betogen tegen de coöperatie. In 1863-1864 argumenteerde César De Paepe dat die misluk

kingen louter waren toe te schrijven aan persoonlijke en zeer incidentele factoren, die dus in niets 

afbreuk konden doen aan de efficiëntie van de coöperatie als middel voor de arbeidersbeweging. 

Maar het zich opstapelen van de mislukkingen maakte een dergelijke argumentatie uiteraard pro

blematisch en wekte alvast het vermoeden dat mensen als Coulon gelijk hadden dat '1' association 

est impossible dans 1' ordre des choses actuels, et que c' est propager des idées funestes que de la 

préconiser comme moyen de rénovation sociale'. (n5) 

Naast de onverschilligenen de tegenstanders was er nog een derde groep die bleef geloven in 

de efficiëntie van coöperatieve organisaties. In Linternationale van 25 juli 1869 werd dit geloof 

aardig geargumenteerd: 'Le tout n' est pas de faire la Révolution, mais de savoir liquider Ie régime 

et organiser le nouveau.' Er werd niet aan getwijfeld dat de coöperatie daarbij een nuttig instru

ment was omdat men op kleine schaal kon experimenteren met sociale doelen en die experimen

ten een beeld gaven van wat de nieuwe, sociaal rechtvaardige maatschappij als geheel zou kunnen 

worden. Wat deze voorstanders daarbij sterk aantrok, was dat coöperaties de arbeiders verant

woordelijkheid bijbrachten en hen economische kennis verschaften vanuit de praktijk. Maar zij 

gingen er ook van uit dat de coöperaties, dankzij de (materiële) vooruitgang voor de leden- hoe 

klein ook - beter dan welke andere verenigingsvorm ook op korte termijn in staat waren om 

arbeiders te groeperen. 

De diametraal tegenover elkaar staande opvattingen over de waarde van de coöperatie als mid

del waren helemaal niet nieuw. Ze vormden een onderdeel van de vraag over het al dan niet aan

wenden van 'palliatieve middelen' en of die niet vooral zouden bewerkstelligen dat de revolutie 

een zaak werd van het 'hiernietmaals'. 
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Coöperatieve ervaringen en ontgoochelingen buiten Brussel 

De kleine Brusselse afdeling van de Internationale slaagde er dus aanvankelijk niet in om impact 

te hebben op de 'beweging van arbeiders'. Hoe onbeduidend haar werking was, blijkt indirect ook 

uit het totaal ontbreken van de Internationale in de Belgische pers, die vóór r868 hoogstens een 

aantal stukjes bracht over de congressen van Genève (r866) en Lausanne (r867). Die stilte werd 

in september r868 doorbroken toen de 'bloedgierige schreeuwers' in Brussel congresseerden(uG), 

waardoor de Internationale in alle mogelijke bladen plots heel wat aandacht kreeg. De internatio

nalisten waren in hun schik met de aandacht voor hun beweging. Wellicht droeg de berichtgeving 

in hoge mate bij tot het opduiken van de Internationale in tal van andere Belgische steden. In de 

loop van r868 werden verschillende pogingen ondernomen om afdelingen op te richten en die 

kwamen er ook in Antwerpen, Verviers, Luik, Charleroi, Gent en de Borinage. Het was veeleer 

een soort 'inbraak', dan wel een doorbraak van de Internationale. Hoewel heel wat internationa

listen de staking beschouwden als een uitwas van het kapitalisme die de arbeiders meer na- dan 

voordelen zou opleveren, was het toch via stakingen dat het contact tussen de arbeiders en de 

Internationale tot stand kwam. 

Baanbrekend was vooral de heftige staking in het bekken van Charleroi in maart r868. Niet 

de Internationale, die er onbestaande was, maar de economische situatie was verantwoordelijk 

voor die uitbarsting van arbeidersverzet. De Oostenrijkse ambassadeur in Brussel informeerde 

zijn werkgever eind maart r868 daarover accurraat: 'Les causes immédiates de ces scènes sauvages 

sont: le ralentissement considérable qu' ont sub i les affaires des charbonnages, le marasme dont 

souffre actuellement la métallurgie, enfin le renchérissement du prix du pain. Les salaires ont 

éprouvé une diminution de IO% et le prix du pain a augmenté de 15 à 20%. Mais il y a peut-être 

des causes morales plus profondes [ ... ] Ces immenses agglomérations ouvrières sont littérale

ment entourées par le déploiement d'une richesse inouïe, dont ils sont les instruments et qui 

excite naturellement leur jalousie et leur convoitise, surtout quand la misère se présente avec le 

cortège habituel de ses navrantes douleurs et de ses passions aveugles.'(n7) Meer dan waarschijn

lijk waren de stakingen een reactie op die stijgende levensduurte. In een in opdracht van de Brit

se overheid gemaakte studie over de levensomstandigheden van de Belgische arbeiders stond te 

lezen dat rond de jaarwisseling r868-r869 bijna 900.000 mensen of één vijfde van de bevolking 

afhankelijk was van liefdadigheidsinstellingen. (uS) Ook de patroons voelden dat er potentieel 

gevaar was voor de openbare orde. Loonsverlagingen werden gradueel ingevoerd en diegenen die 

de aanwezigheid van legers werklozen wilden uitbuiten om de lonen onder het volstrekte mini

mum te doen zakken, werden op andere ideeën gebracht. Die doelbewuste strategie verklaart 

wellicht gedeeltelijk het tijdsverschil tussen de grootste sprong van de levensduurte-index in r867 

en het uitbreken van stakingen in r868. 

De internationalisten hadden niet echt een aandeel in de stakingen tussen die van maart r868 

in het bekken van Charleroi en die van april r869 in de Borinage. Volgens hen was het steeds weer 

verspilde energie die zó nodig was voor 'le grand jour de la liquidadon sociale'. (1I 9) Het mythische 

beeld van de Internationale en het feit dat een kleine kern van welbespraakte Brusselse internatio-
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nalisten talloze meetings hield in het hele land, zorgden voor de uitbreiding van de Internationale 

in het kielzog van die stakingen. De gelijktijdigheid van die twee gegevens zorgde ervoor dat vrijwel 

iedereen buiten de Internationale ervan overtuigd was dat de stakingen een gevolg waren van die 

meetings, wat in april 1869 resulteerde in een grootschalig gerechtelijk onderzoek naar bewijzen dat 

de stakingen een rookgordijn vormden voor een revolutionair complot van de Internationale. Het 

harde, repressieve optreden tegen de stakers speelde ook de internationalisten in de kaart en leverde 

België de eretitel op van 'litde paradise of the landlord, the capitalist, and the priest'. (xw) 

In de internationalistische pers en op de agenda van de meetings kregen de stakingen zelf 

heel wat aandacht. Maar aangezien, naast de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, vooral de 

levensduurte een steen des aanstoots was, stond ook de coöperatie geregeld op de agenda. Op de 

meetings werd nog gesproken over alle mogelijke coöperaties, maar in de praktijk experimenteerde 

men haast exclusief met consumptiecoöperaties. Hoe centraal zij vaak stonden in de organisatori

sche opvattingen van secties van de Internationale blijkt uit de statuten van de Fédération boraine 

die op I december 1868 werd opgericht in Paturages. In dit acht bladzijden tellende document werd 

met geen woord gerept van een weerstandskas en spitste men zich volledig toe op een geplande 

Société de Secours mutuel et coopérative. Aan de levensvatbaarheid en het succes van een dergelijke 

Société Coopérative Internationale werd alweer helemaal niet getwijfeld. Het verschijnen van het 

weekblad La Fédération boraine bewijst dat er wel degelijk enige activiteit werd ontwikkeld, maar 

de coöperatieve plannen werden nooit geconcretiseerd. Charles Coudroy, de verbindingsman tus

sen de Internationale en de Borinage, heeft bijvoorbeeld wel pogingen ondernomen om via een 

lijst van 'fournisseurs autorisés' te verkrijgen dat bepaalde winkeliers 2% korting zouden geven aan 

de arbeiders, terwijl diegenen die niet op zijn lijst stonden, zouden worden geboycot. Over de rea

lisatie van dit plan is echter niets bekend, tenzij het feit dat men in maart r869 in Quaregnon daad

werkelijk een aantal slagers heeft geboycot omdat ze een korting weigerden. In de buurt van Mons 

werden twee koeien gekocht om het vlees ervan in Quaregnon in een geïmproviseerde 'boucherie 

économique' te verkopen, 'la seule trace de coopération dans le Borinage à cette époque'. (m) 

Op tal van andere plaatsen experimenteerden internationalisten wel degelijk met consump

tiecoöperaties. Het enige spoor van het twintigtal consumptiecoöperaties dat ze, verspreid over 

Wallonië, oprichtten tussen r868 en r87r, is de vermelding van de oprichting ervan in La Tri

bune du Peuple of L1nternationale. Dat alleen al wijst erop dat hun activiteiten wellicht niet al te 

lonend waren, wat ook geregeld indirect blijkt. Zo werd in augustus 1869 de consumptiecoöpe

ratie L'Economie opgericht in Lize-Seraing. Nauwelijks vier à vijf maanden later was er al geen 

spoor meer van te bekennen en de internationalisten beslisten andermaal om een coöperatie op 

te starten, maar ook daarvan is geen spoor te ontdekken. Het is bovendien opvallend dat op de 

plaatsen waar al coöperaties actief waren, de Internationale de richtlijn gaf om zich bij die al 

bestaande initiatieven aan te sluiten. Zo moesten internationalisten in Verviers zich bij de pater

nalistische coöperatie La Prévoyante voegen. 

Ook op coöperatief vlak stonden de praktijk en de grootse plannen dus in schril contrast met 

elkaar. De afdeling Antwerpen bijvoorbeeld was al in januari r869 van plan om over 'nauwelijks 

enkele weken' te beginnen met een 'goedkope bakkerij, een kruidenierszaak en een slachterij'. 



HET SCHEIDEN DER WEGEN: COÖPERATIE ALS MIDDEL TEGEN SOCIALISME 115 

Dat vertaalde zich echter pas in mei 1870 in een overeenkomst met een bestaande bakkerij en een 

kolenman om kortingen te krijgen. Met de regelmaat van een klok bleven de Antwerpse internati

onalisten de oprichting van een echte coöperatie aankondigen, maar alle goede intenties ten spijt 

bleef dit idee steken in de planfase. Zoals voor alle andere initiatieven was het gebrek aan midde

len de voornaamste rem. Dat gemis aan coöperatieve praktijkervaring weerhield de Antwerpena

ren er niet van om in mei 1869 al een federatie van coöperaties ter discussie te stellen op het derde 

congres van de Internationale in België. Iedereen was onmiddellijk voor het idee gewonnen en de 

Antwerpse sectie- die geen coöperatie had!- kreeg de opdracht om de nodige stappen te zetten. 

Er kwam uiteraard niets van terecht. (m ) 

Informeel bestond er echter tussen bepaalde internationalistische coöperaties in Wallonië wel 

degelijk een soort federatie. Een zekere Godeau slaagde erin om de aankoop voor een aantal 

consumptiecoöperaties naar zich toe te trekken en hij beheerde daarvoor het geld van de secties 

Baune, Morlanwelz, Fayt, La Hestre, Carnières en Piéton. Al snel bleek dat hij vooral zijn eigen 

zaken behartigde. De gelden om de schulden van de coöperaties af te lossen belandden geregeld in 

eigen zak. Hoewel een zekere Bruno die zaak begin mei 1869 al aanklaagde tijdens het grote proces 

rond de Internationale, duurde het toch nog tot half juni 1869 voor er daadwerkelijk klacht werd 

ingediend. Godeau probeerde nog tal van andere voormannen en de beweging in zijn val mee te 

sleuren, maar werd uiteindelijk veroordeeld tot tien jaar gevangenis en 1882 frank boete. Dit was 

een hoogst onverkwikkelijke zaak voor de Internationale en al helemaal voor de arbeiders en hun 

eventuele vertrouwen in coöperatieve experimenten.(12 3) 

In september 1870 werd de federatie-idee nog eens opgeworpen door de Luikse internationalis

ten Alfred Herman en Richard Mayeu. Zij waren de drijvende kracht achter wat wellicht de enige 

succesvolle coöperatie van de Internationale is geweest: La Mutualité. Deze coöperatie werd opge

richt begin 1869 en beschikte enkele maanden later al over diverse bijhuizen in verschillende wijken 

van de stad. Maar liefst 21 bij de Internationale aangesloten coöperaties beantwoordden de oproep 

van Herman en Mayeu en congresseerden in mei 1871 gedurende twee dagen in Luik. Dat resul

teerde in de statuten van een federatie van alle bij de Internationale aangesloten coöperaties. De 

structuur was tweeledig: coöperaties dienden zich regionaal te federeren en die federaties zouden 

vertegenwoordigd worden in het Comité Central waar allerlei gegevens zouden worden verzameld 

over goedkope leveranciers en dergelijke meer. Alweer een groots plan dat nooit gerealiseerd werd. 

En de liberalen? 

Ondanks de coöperatieve activiteiten binnen diverse afdelingen van de Internationale, was de 

coöperatie tegen die tijd al duidelijk het terrein geworden van progressieve liberalen. Een van de 

voornaamste redenen die de Luikse internationalisten ertoe hadden aangezet om een federatie

congres bijeen te roepen, was precies dat ze zich wilden afzetten tegen het voorbeeld van Rochda

le waarvoor 'les journaux bourgeois' steeds vaker reclame maakten. Volgens de internationalisten 
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symboliseerden de Rochdale Pioneers vooral arbeiders die hun gelijken uitbuitten via het opzetten 

van een 'kapitalistisch' bedrijf. Precies om dat te vermijden probeerden ze de internationalistische 

coöperaties te federeren. 

Het was de internationalisten niet ontgaan dat de coöperatie steeds meer bijval vond bij die

genen die volgens hen het kapitalistische systeem verpersoonlijkten. Zo kwamen de coöperaties 

geregeld voor in de bijna tien jaar aanhoudende discussie in Kamer en Senaat rond de herziening 

van de Code de Commerce. De coöperatie was in dit wetboek uiteraard van ondergeschikt belang. 

En na jaren discussies was het in 1870 nog altijd niet duidelijk of er een aparte wetgeving op de 

coöperatie zou komen, dan wel of men die organisatievorm zou opnemen als een onderdeeltje 

van de nieuwe Code de Commerce. Het richtinggevende voorbeeld daarbij was de wetgeving op de 

coöperatie die in r867 zowel in Frankrijk als Pruisen was goedgekeurd. Vooral de Brusselse liberale 

volksvertegenwoordiger Auguste Couvreur stuurde geregeld aan op een debat over de coöperaties 

en analyseerde de bestaande coöperatieve wetgeving in Frankrijk en Pruisen. 

Couvreur hamerde niet alleen op de talloze morele voordelen die de coöperatie had. Hij was 

vooral gewonnen voor de coöperatie als instrument om 'les classes laborieuses' in het bestel te 

integreren vanuit zijn overtuiging dat 'dans les tempsou nous vivons, il faut les séparer Ie moins 

possible des au tres classes de la société'. (r2.4) Toch liet een juridisch statuut voor coöperaties tot 1873 

op zich wachten. In de nieuwe Code de Commerce werden ze erkend als verenigingen met varia

bel kapitaal die op elk ogenblik het aantalleden konden uitbreiden en die werden vrijgesteld van 

patentbelasting. Van een bepaling zoals die in Pruisen en later in Duitsland, waar men banden 

met politieke bewegingen verbood, was hoegenaamd geen sprake. 

Een dergelijk juridisch statuut was echter geen noodzaak om met coöperaties te experimen

teren. De grens tussen de activiteiten van de Internationale en de progressieve liberalen die met 

coöperaties experimenteerden, was trouwens niet altijd duidelijk. (r2 s) Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 

ontwikkelingen in Gent, de bakermat van de moderne arbeidersbeweging in ons land. De Gentse 

wevers en spinners stichtten op het eind van de jaren r850 de eerste industriële vakverenigingen die 

niet langer gepatroneerd werden door ploegbazen: Broederlijke Maatschappij der \Vt>vers en Maat

schappij der Noodlijdende Broeders. Ondanks de nodige spanningen en twisten, die zich ook orga

nisatorisch vertaalden in afsplitsingen, traden de verschillende weversverenigingen in r867 solidair 

op tijdens een staking en ze sloten zich in oktober r868 aan bij de Gentse afdeling van de Inter

nationale. Voormannen als Karel De Boos, Pol de Wachter en anderen sloten zich helemaal niet 

op in hun arbeidersverenigingen, maar woonden ook vergaderingen bij van het Vtzn Crombrugge's 

Genootschap, een liberale culturele vereniging die ook op het eind van de jaren r850 was opgericht. 

Het was onder auspiciën van het Vtzn Crombrugge's Genootschap dat eind november r866 de 

Gentse Volksbank werd opgericht, 'sur le modèle des banques fondées en Allemagne par M. Schul

ze-Delitzsch'. Hoewel de leden van dit genootschap vooral ambachtslui, kleine middenstanders 

en kleine industriëlen waren, waren er toch ook arbeiders onder hen, meer bepaald 'eenige leden 

der Gentsche werkmansvereeniging'. (I2G) In de schoot van het genootschap werd actief gezocht 

naar paternalistische modellen van arbeidersverenigingen die ervoor moesten zorgen dat de arbei

ders, 'les nouveaux barbares', niet langer een bedreiging vormden voor de bestaande sociale orde. 
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Onderwijs en sparen waren de centrale bouwstenen van deze 'sociale politiek', maar ook de coöpe

ratie leek een uiterst geschikt middel. Ook in populaire liberale geschriften, zoals De Toverdrank 

van Felix Boone en Het Huisgezin des Meubelmakers van Prudens Van Duyse, werd de coöpera

tie geprezen als een voor iedereen bereikbare manier voor het verwerven van welstand. Heel wat 

arbeiders en militante voormannen van de vroege socialistische arbeidersbeweging waren nauw 

betrokken bij bepaalde coöperatieve plannen. 

Zo was Karel De Boos, leider van de radicale weversvereniging en later ook spilfiguur van de 

Gentse afdeling van de Internationale, lid van de in april 1867 opgerichte consumptiecoöperatie 

Werkmansgenootschap tot aankoop van levensmiddelen. Initiatiefnemer François Laurent wilde via 

die coöperatie vooral de 'opbeuring en verzedelijking der werkende klassen' bespoedigen. Hij 

wees erop dat door de 'wegbaners' van Rochdale het bewijs was geleverd dat goedfunctionerende 

coöperaties een doeltreffend middel waren om de opstandigheid van arbeiders in te dammen. (127
) 

Niet alleen waren in het kielzog van De Boos ook heel wat wevers lid geworden van die coöpe

ratie, maar bovendien werd ze, naast de weerstandskas, de mutualiteit en de spaarafdeling, ook 

opgenomen in het activiteitenverslag van 1867 van de meest radicale weversvereniging Vooruit. 

Op dat ogenblik werd het brood er voor 5 cent onder de officiële broodprijs verkocht en de meest 

radicale elementen uit de vroege arbeidersbeweging hoopten 'dat zij in 't kort een winkel van alle 

levensmiddelen zouden kunnen openen'. (I2B) Hoewel een formele aansluiting er niet kwam, stond 

de Internationale in Gent toch lange tijd bekend als een vereniging 'die geen ander doel scheen te 

hebben dan de aankoop van levensmiddelen'. (129) 

Het Werkmansgenootschap tot aankoop van levensmiddelen had een betrekkelijk succes: tussen 

april 1867 en april 1869 groeide het van 49 tot 388 leden en beschikte het over een magazijn aan 

de Lievekaai en bijhuizen in de Rolgemstraat en de Sint-Hubertstraat, waar naast het zelfgebak

ken brood ook een breed gamma van kruidenierswaren, kolen, ellengoed, tabak, snuif en sigaren 

werd verkocht. Het is bovendien opvallend dat er ook aan niet-leden werd verkocht en dat zowel 

het brood als de kolen thuis geleverd konden worden. Precies omdat 'de openbaarmaking dezer 

uitkomsten' de groei nog versnelde, verscheen op I mei ook het eerste nummer van een eigen 

weekblad, De Samenwerking. 

Maar na het succes volgde algauw de ondergang, want de sociale diversiteit van de participan

ten gaf aanleiding tot een splitsing. Als lid van het bestuur weigerde Karel De Boos de beslissing 

te aanvaarden om, naast het uitkeren van de winst aan de verbruikers, ook II% uit te keren aan de 

aandeelhouders. Hij wilde wel een billijke interest betalen voor kapitaalsinbreng, maar de win

sten exclusief op basis van het verbruik verdelen. Het werd al snel duidelijk dat vooral de arbeiders 

consumeerden en dat van de initiatiefnemende burgers alleen Laurent en Vuylsteke ook werkelijk 

goederen aankochten bij de coöperatie. Maar de heren waren in het bestuur in de meerderheid 

waardoor de aandeelhouders hun zin kregen en De Boos aan de deur werd gezet. Wellicht kreeg 

die breuk rond eind mei 1869 haar beslag. Al dan niet op aansturen van de internationalisten wer

den geruchten verspreid over het 'charlatanismus' van het bestuur. Die geruchten en het vertrek 

van voorman De Boos zorgden ervoor dat vooral 'het werkvolk' de coöperatie de rug toekeerde. 

In het blad De Samenwerking werd er onmiddellijk voor gewaarschuwd dat iedereen die zijn 100 
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frank inleg nog niet had volgestort, geen aanspraak meer kon maken op winstuitkering, en niet 

alleen werden voor het eerst 'de werkstakingen' openlijk veroordeeld, maar er werd ook werk 

gemaakt van de strijd tegen 'de verderfelijke grondstelsels van het socialismus'. (13o) 

Half juni r869 werd de uitgave van De Samenwerking al opgeschort en wellicht volgde ook de 

stopzetting van de coöperatie zelfkort daarna. De middenstand was altijd al sterk tegen het coöpe

ratieve initiatief gekant en hij zorgde er ook voor dat initiatiefnemer François Laurent politiek 

nooit aan de bak kwam. De Gentse internationalisten van hun kant ondernamen nog een poging 

om op eigen houtje een nieuwe consumptiecoöperatie op te starten, maar 'de nieuwe kring was 

doodgeboren'. Waar ze dan wel weer in slaagden, was het opzetten van een netwerk van winkeliers 

die bereid waren tijdens stakingen leden van de Internationale 'te gerieven tegen bons' die na de 

staking zouden worden ingeruild tegen 'klinkende munt'. (131
) Ondanks het debacle en de breuk 

kregen het Werkmansgenootschap tot aankoop van levensmiddelen en vooral initiatiefnemer Fran

çois Laurent een ereplaats in het Gentse pantheon van sociale visionairen. Die laatste werd geëerd 

omdat hij onder andere de idee van coöperatieve zelfhulp als oplossing voor de sociale kwestie in 

brede kring had gepropageerd. 

Die twee jaar positieve ervaring met een coöperatieve organisatie beïnvloedde vast ook de 

beslissing van een klein groepje resterende internationalisten om, in r873, een coöperatief avon

tuur, De Vrije Bakkers, te beginnen. De breuk binnen het Werkmansgenootschap was trouwens indi

rect al een uiting van een zich verzelfstandigende arbeidersbeweging die in de jaren r870 overal in 

Europa tot stand kwam. 

In het laatste kwart van de negentiende eeuw groeide de socialistische arbeidersbeweging zowat 

overal uit tot een van de meest zichtbare exponenten van de 'organisatiekoorts' in de samenleving. 

Bovendien was ze een van de duidelijkste uitingen van de veranderende politiek, waarbij al dan 

niet buitenparlementaire bewegingen en partijen op basis van een aantal 'beginselen' een soms 

zelfs nog niet kiesgerechtigde achterban samenbrachten. 
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Hoofdstuk 3 Vooruit met die coöperatieve 
beweging (1875-188s) 

De (nationalisatie' van de arbeidersbeweging 

Retrospectief is het duidelijk dat de Frans-Duitse oorlog een keerpunt was in de politieke geschie

denis van Europa. Gedurende vier decennia zouden de Europese grootmachten geen onderlinge 

oorlogen meer uitvechten en de kaart van Europa onderging geen fundamentele wijzigingen. Na de 

vestiging van de Derde Republiek in Frankrijk en het Tweede Keizerrijk in het eengemaakte Duits

land (r87r) waren ook de politieke systemen in diverse landen relatief stabiel. De Commune van 

Parijs slaagde erin om de hoop van talloze revolutionairen andermaal hoog te doen oplaaien, maar de 

repressie tijdens de 'Bloedweek' van mei r87o was niet min. Er vielen naar schatting vijfentwintigdui

zend doden en vele tienduizenden arbeiders sloegen op de vlucht of werden verbannen. Parijs verloor 

zijn tot dan toe vanzelfsprekende rol van 'hart van de Europese revolutie' en de Franse arbeidersbe

weging werd voor lange tijd beroofd van haar meest militante leden en potentiële voormannen. 

De Commune was de laatste revolutie van het oude type en het neerslaan ervan markeerde 

zowel het einde van de ambachtelijke fase van de arbeidersbeweging, als het begin van het lange 

stervensproces van de Eerste Internationale. De Britse trade-unions stonden van bij de aanvang 

afkerig tegenover de Commune en keerden de Internationale massaal de rug toe. In Frankrijk en 

Spanje werd ze buiten de wet gesteld, in Denemarken en Oostenrijk-Hongarije werden haar leden 

systematisch vervolgd. De mythe stortte in als een kaartenhuis en daar waar ondanks alles toch 

nog enige vooruitgang werd geboekt, snelde de economische conjunctuur de behoudsgezinde 

krachten te hulp. In België bijvoorbeeld maakte de arbeidersbeweging in r87r-r872 nog een uit

zonderlijke bloei mee, maar die eindigde daarna abrupt. 

Louis Eertrand noteerde: 'Lindustrie était en pleine prospérité. Les salaires des houilleurs, en 

1873, étaient de 6o pour cent plus élevés qu' en r869 et les ouvriers, moins malheureux, devenaient 

plus indifférents. [ ... ] Ils abandonnèrent leurs organisations, sans penser aux mauvais jours qui 

pouvaient suivre. Les associations désertées peu à peu tombèrent ou n' eurent plus que quelques 

douzaines de membres sur des milHers d' ouvriers. '(•) De recessie van 1873-187 4 kwam er bovendien 



VOORUIT MET DIE COÖPERATIEVE BEWEGING 129 

des te harder aan en pas in 1879 zou het gemiddelde mijnwerkersloon er opnieuw het niveau halen 

van r865. Even snel als ze gekomen waren, verdwenen na 1870 zowat overal in Europa tal van ver

enigingen die in de loop van de jaren r86o waren opgericht. Binnen de Internationale liepen de 

meningsverschillen zo hoog op dat ze in 1872 al feitelijk ophield te bestaan. 

De ideologische tegenstellingen binnen de Internationale stonden niet los van de bredere 

maatschappelijke evoluties, waarbij vooral de verdere opmars van de industriële productie en de 

daaraan verbonden marginalisering van zelfstandig handwerk in het oog springen. Hoewel er 

grote regionale- tot zelfs lokale- verschillen waren, kwam er toch zowat overal geleidelijk een 

einde aan de dominantie van de stedelijke ambachtslui in de arbeidersbeweging. Steeds duide

lijker verschoof het zwaartepunt van het organiseren van ambachtslui naar het organiseren van 

fabrieksarbeiders. Dat blijkt ook uit het feit dat traditionele ambachtelijke desiderata op program

matisch vlak naar de achtergrond verdwenen. Ambachtslui hielden niet alleen lang vast aan hun 

corporatieve organisatie, maar koppelden hun hoop op de performativiteit van productiecoöpe

raties ook aan een onverschilligheid op politiek vlak en een eerder negatief inschatten van loutere 

vakbonden omdat die de loonarbeid als feitelijk uitgangspunt hadden. 

Het is duidelijk dat die desiderata in de ideologische tweestrijd binnen de Internationale 

vooral werden uitgedragen door het anarchisme, waar politieke onthouding werd verbonden aan 

steeds minder realistisch klinkende discoursen voor het opzetten van productiecoöperaties waar

door ambachtslui hun zelfstandigheid zouden kunnen aanhouden. Het is dan ook geen toeval dat 

het anarchisme veel meer weerklank kreeg in weinig of niet-geïndustrialiseerde landen en dat de 

antiautoritaire Internationale, behalve in Spanje, nergens op een massale aanhang kon rekenen. 

Diametraal tegenover die visie stond de marxistische these over de noodzakelijkheid van de 

politieke actie, zoals die in september 1871 op een conferentie van de Internationale in Londen 

krachtig werd geformuleerd: 'Against the collective power of the properried classes the working 

class cannot act, as a class, except by constituting itself into a politica! party, distinct from, and 

opposed to, all old parties formed by the properried classes.'(l) Het zich organiseren in een onaf

hankelijke politieke partij impliceerde enerzijds een totale breuk met het liberalisme waarmee het 

vroeg- of ambachtelijke socialisme zo veel banden had, en anderzijds het zich organiseren op nati

onaal niveau. Daardoor sloot die opvatting aan bij het overal aan de gang zijnde staatsvormings

proces en de steeds verdere uitbouw van nationale infrastructuren die de arbeidersbeweging haast 

dwongen zich om te vormen tot een nationale organisatie. 

Hoewel er in die 'nationalisatie' van de arbeidersbeweging een aantal grote richtingen zijn te 

zien - trade-unionisme, anarchisme, sociaaldemocratie - is het toch onmogelijk om in continen

taal Europa duidelijke regio's af te bakenen waar voor deze of gene invulling werd geopteerd. Van

uit de praktijk groeide zowat overal een heel eigen theoretische en organisatorische invulling van 

het socialisme die helemaal niet beantwoordde aan nationale kaders. Zo bestond er bijvoorbeeld 

in de jaren r87o-r88o nogal wat verschil tussen de opvattingen van een socialistische militant uit 

Verviers en een uit Gent. Zeker in zijn revolutionair-syndicalistische vorm zou het anarchisme nog 

lange tijd nazinderen, maar in een tweetal decennia haalde de marxistische these over de noodza

kelijkheid van de onafhankelijke politieke actie de bovenhand. 
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De Sozialdemokratische Partei Deutschlands als voorbeeld 

Vanaf 1875 en vooral in de jaren 1880 werden in de meeste Europese landen nationale socialistische 

partijen opgericht die in 1889 de voornaamste constituerende elementen vormden van de nieuwe, 

Tweede, Internationale. Op haar derde congres in Zürich in 1893 nam die Internationale de motie 

aan dat alleen wie de noodzakelijkheid van de politieke actie onderschreef, aan haar congres

sen kon deelnemen. Die motie vormde de basis om, na hevige discussies, de anarchisten op het 

eerstvolgende congres van 1896 in Londen uit te sluiten. De triomf van de sociaaldemocratische 

richting was niet alleen toe te schrijven aan het feit dat ze beter aansloot bij de politieke en socio

economische evolutie van de maatschappij. Ze was ook een gevolg van het succes van de in 1875 

opgerichte Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), die erin slaagde om op een nooit eerder 

geziene schaal een leger sociaaldemocratische 'klassenstrijders' te vormen. 

Het Sozialistengesetz en het primaat van de politiek 

Met protagonisten als Schulze-Delitzsch bestond er in Duitsland een sterke links-liberale stro

ming die aan de basis lag van heel wat arbeidersverenigingen, spaarkassen, coöperaties. De Duitse 

socialistische arbeidersbeweging was in de jaren 186o de eerste die zich expliciet afzette tegen 

dit paternalistische zelfhulpliberalisme en met de politiek als middel consequent een eigen weg 

insloeg. Het is typerend dat ondanks hun onderlinge verdeeldheid de lassaleaanse Allgemeiner 

Deutscher Arbeiterverein en de marxistische Eisenachbeweging elkaar vaak steunden vanuit een 

gemeenschappelijke aversie van dergelijke links-liberale initiatieven. Het is niet toevallig dat de 

nieuwe sociaaldemocratische koers het eerst opdook in Duitsland, waar de arbeidersbeweging als 

gevolg van de eenmaking in een diepe crisis verzeild raakte. 

De demografische evolutie, het nieuwe kapitaal dankzij de Franse schadevergoedingen, de 

creatie van een eengemaakte handelsruimte met één bank- en één muntsysteem zorgden ervoor 

dat het indrukwekkende industrialisatiepalmares van de jaren 186o ook na 1870 nog even aanhield. 

De voormannen van de arbeidersbeweging staken hun kritiek op de Frans-Duitse oorlog en de 

annexatie van Elzas en Lotharingen, noch hun sympathie voor de Parijse Commune onder stoelen 

of banken. Met dergelijke standpunten stonden ze diametraal tegenover de publieke opinie en ze 

kregen al snel het stigma van Reichsfeind en vaterlandslose Gesellen. Ondanks het algemeen stem

recht behaalden de socialistische partijen bij de Rijksdagverkiezingen van maart 1871 gezamenlijk 

dan ook maar een schamele 3,3% van de stemmen. De malaise droeg echter in grote mate bij tot het 

bundelen van de krachten rond een compromistekst tijdens een conferentie in Gotha in 1875. Bij 

de eerstvolgende Rijksdagverkiezingen van augustus 1877 behaalde de eengemaakte SPD 9% van 

de stemmen, met uitschieters tot 40% in bepaalde industriële centra. Hoewel stemmen en leden 

niet vergeleken kunnen worden, kan men er toch van uitgaan dat de SPD met haar 493.000 stem

men een beduidend grotere aanhang had dan de vakbeweging die in 1878 zo'n 55.000 leden had. 
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De snelheid waarmee de industrialisatie zich voltrok, zorgde ervoor dat de vakbeweging in de 

jaren 1870 nog altijd voornamelijk bestond uit lokale organisaties die verbonden waren met de 

oude, meer ambachtelijke industrieën. Daardoor kon ze bijvoorbeeld ook geen organisatorische 

munt slaan uit de stakingsgolf van 1872-1873. De achterban van de SPD daarentegen bestond 

voornamelijk uit loonarbeiders en dan vooral uit diegenen 'for whom industrialisation had already 

provided a relatively secure, if still rather impoverished level of existence [and ... ] whohad little 

or no chance for impravement of their personal status through occupational advancement'. (3) De 

partij en de vakbeweging steunden dus op een andere sociale basis en bovendien waren de electo

rale successen van de SPD indirect de genadeslag voor de syndicale organisatie. 

De bundeling van de politieke krachten in Gotha had enerzijds wel een soort eenmaking van 

diverse syndicale strekkingen mogelijk gemaakt, maar het succes van de SPD creëerde anderzijds 

mee de sfeer die in oktober 1878 het goedkeuren van het Sozialistengesetz mogelijk maakte. Die 

antisocialistenwet gaf lokale politiediensten de macht om alle verenigingen en organisaties te 

ontbinden die een link hadden met socialistische activiteiten en dus volgens de wet een bedrei

ging vormden voor de bestaande sociale orde. Ondanks het verbod op elke vorm van organisatie 

mochten sociaaldemocraten toch kandideren voor politieke mandaten. Aangezien het debat over 

de wet zes maanden aansleepte werd op een en ander wel geanticipeerd, en 'die polizeiliche Praxis 

übertraf dann freilich die schlimmsten Erwartungen'. (4) Maar liefst honderd vijftig periodieken 

en meer dan duizend boeken en brochures werden onmiddellijk op de index geplaatst, terwijl alle 

mogelijke arbeidersverenigingen en vakbonden werden ontbonden. 

De antisocialistenwet heeft niet alleen bijgedragen tot het verstevigen van de eenheid binnen 

de socialistische beweging, maar heeft naast tal van ideologische factoren ook mee bepaald dat de 

partij in Duitsland dé speerpunt werd van de socialistische arbeidersbeweging. In tegenstelling tot 

de vakbeweging werd de coöperatieve beweging niet getroffen omdat er zogoed als geen banden 

waren met de sociaaldemocratie. De enige bekende slachtoffers waren een aantal coöperatieve 

drukkerijen die indirect werden getroffen doordat het sociaaldemocratische drukwerk vóór 1878 

een substantieel onderdeel was in hun orderboek. Behalve de ideologische afkeer van de coöpe

ratie als middel, is het ontbreken van een band met de coöperatie toe te schrijven aan het feit dat 

die beweging volledig gedomineerd werd door de liberalen.(5) Tot grote ergernis van de sociaalde

mocraten stelde Schulze-Delitzsch geregeld expliciet dat het toetreden van socialistische sympa

thisanten tot 'zijn' consumptie- en productiecoöperaties uiteindelijk zou leiden tot 'annexatie' van 

alle mogelijke socialistische verenigingen en organisaties. In zijn beroemde pamflet Unsere Ziele 

reageerde Bebel hierop met een sterk anticoöperatief discours en besloot: 'Herr Schulze kann bis 

in alle Ewigkeit warren, wenn er hofft, die Sozialisten liefen zu ihm über.'(6) 

Van Gotha (1875) tot Erfurt (1891): de SPD en de coöperatie 

De stellingname van de liberalen over coöperaties mag dan al niet eenduidig geweest zijn, toch 

hebben hun discoursen waarin coöperaties werden voorgesteld als de antipode van socialisme en 

syndicalisme, de Duitse socialistische arbeidersbeweging gesterkt in haar theoretisch afschrijven 
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van de coöperatie als middel. Terwijl er op het forum van de Internationale discussies waren over 

de coöperatie als middel, schitterde ze toch door afwezigheid in het door August Bebel opgestel

de ontwerpprogramma voor de in r869 opgerichte Sozial-demokratische Arbeiterpartei. De partij 

was opgericht op het congres van Eisenach en wou zich vooral afzetten tegen het lassalleanisme. 

Dat kon echter niet verhinderen dat de coöperaties opdoken in de debatten over dit ontwerppro

gramma. De zeer verwarde discussie resulteerde in het volledig onderschrijven van Lassalles visie 

waarbij 'Staatliche Förderung des Genossenschaftswesens und Staatskredit für Produktivgenos

senschaften' werden opgenomen als de 'nächsten Farderungen in der Agitation'. 

Tijdens de daaropvolgende congressen van de Eisenachbeweging werd geregeld uitgehaald 

naar die bepalingen, waarbij vooral de uitval van voormalig Lassalieaanhanger Wilhelm Bracke op 

het congres van 1873 indruk maakte. Bracke veroordeelde de impliciete boodschap dat men enig 

heil kon verwachten van de huidige machthebbers. Hij onderschreef dat met lassalleaanse pro

ductiecoöperaties een kleine groep arbeiders geholpen kon worden, maar begreep niet dat som

migen over het hoofd zagen dat die arbeiders noodzakelijkerwijs vrij snel zouden evolueren tot 

reactionaire tegenstanders van hun revolutionaire beweging. Brackes argumentatie resulteerde in 

de oprichting van een commissie die het hele vraagstuk zou uitpluizen. Maar ook op het eerstvol

gende congres in Coburg in juli 1874 bereikte men geen eensgezindheid over äer dunkle Fleck im 

Programm. Uit de zeer geanimeerde debatten blijkt echter dat de meerderheid van de congresgan

gers alle bepalingen over productiecoöperaties uit de statuten en het programma wilde schrappen. 

In het congresverslag werd zelfs expliciet melding gemaakt van 'eines allseitig klaren Willens und 

der prinzipiellen Uebereinstimmung aller' . Andermaal werd een duidelijke stellingname echter 

verdaagd. Liebknecht benadrukte dat een partiële herziening meer na- dan voordelen had en dat 

men tot die tijd beter kon vasthouden aan het in r869 gestemde 'Product eines Campromisses der 

sozialistisch-kommunistischen Auffassung mit dem Lassalleanismus'. Die houding werd wellicht 

ingegeven door het feit dat men de lassalleanen niet voor het hoofd wou stoten. Dat zou immers 

danig de gesprekken en onderhandelingen verstoren die Eisenachers en lassalleanen vanaf februari 

1874 aanknoopten om samen te smelten tot één partij. 

Ondanks de 'principiële overeenstemming' onder de Eisenachers werd Lassalles standpunt 

over de coöperatie integraal overgenomen in de grondbeginselen van het beroemde programma 

van Gotha: 'Die deutsche Arbeiterpartei verlangt, urn die Lösung der sozialen Frage anzubahnen, 

die Errichtung von Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe unter der demokratischen Kontrol

Ie des arbeitenden Volkes. ' Hoezeer dat werd ingegeven door de allesoverheersende wil om tot een 

eengemaakte partij te komen, blijkt nog het best uit het feit dat de vernietigende kritiek van Marx 

op dit hele programma die men nog vóór het congres ontvangen had, werd achtergehouden. (?) De 

coöperatieparagraaf getuigde volgens Marx van een verregaande naïviteit, omdat men er leek van 

uit te gaan dat men een nieuwe maatschappij kon opbouwen zoals men een nieuwe spoorweg aan

legt. Snapten ze dan niet dat de staat slechts een ondergeschikte was van de maatschappij en dus 

helemaal geen positieve betekenis kon hebben in het kapitalistische bestel? Waarom werd gewag 

gemaakt van het 'sociale vraagstuk' en niet van 'klassenstrijd'? Kortom, het hernemen van de onre

alistische formules van Buchez als basisprincipe was voor Marx totaal onaanvaardbaar. 
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August Bebel de ongezalfde paus van de Tweede Internationale, vond het zoals menig historicus 

onvoorstelbaar dat een klein land als België een voorbeeldfunctie had. 

Door het volledig ontbreken van enige socialistische activiteit op coöperatief vlak had dit pro

grammapunt echter een louter theoretische relevantie. Vandaar ook dat het op latere congressen 

niet meer te berde werd gebracht. Na het afkondigen van de antisocialistenwet werd overigens 

niet meer jaarlijks gecongresseerd. Als de kwestie toch werd aangekaart, zoals op het congres 

van r887 in het Zwitserse St. Gallen, dan werd ze andermaal doorgegeven aan een commissie. 

Op de eerstvolgende partijdag in Halle in 1890, drie jaar later, verklaarden de commissieleden 

dat ze nog altijd geen nieuw ontwerp hadden. Ondertussen was het hele klimaat wel grondig 

veranderd. Zo kreeg Liebknecht niet de minste tegenstand toen hij wees op de 'Naivetät der 

Auffassung'. Staatshulp bij het opzetten van productiecoöperaties was volgens hem alleen rea

listisch wanneer de 'socialistische toekomststaat' verwezenlijkt was. Omdat de realisatie van dit 

nieuwe bestel echter dé oplossing van het hele sociale vraagstuk was, was het hele principe niet 

alleen strijdig met de doelstellingen van de beweging maar ook intern contradictorisch. Bij het 

opstellen, bespreken en goedkeuren van de nieuwe stenen tafels van de Duitse sociaaldemocra

tie op het congres van Erfurt in r89r heerste een oorverdovende stilte rond productiecoöperaties 

en staatshulp. (B) 

Hoewel het al in de jaren 1870 overduidelijk was dat verwachtingen koesteren over produc

tiecoöperaties een utopie was, bleven ze dus toch tot 1891 geregeld opduiken in de theoretische 

cenakels van de SPD. Niet één keer werd gerefereerd aan andere vormen van coöperatieve orga

nisatie. Alle werden stilzwijgend afgedaan als energieverspillende palliatieve organisatiemiddelen. 
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Oergelijke coöperaties konden alleen het kapitalistische bestel reproduceren en dus bestendigen. 

Voor krediet- en landbouwcoöperaties alleen al was dat duidelijk vanuit de sociale groepen waarop 

ze zich richtten en waarop ze steunden. Dat werd nog eens bevestigd door het feit dat ze haast 

volledig gepatroneerd werden door 'conservatieven' als Schulze-Delitzsch en Raiffeisen. Hoewel 

ook consumptiecoöperaties in groten getale lid waren van het Allgemeiner Verband van Schulze

Delitzsch, was het toch enigszins anders omdat die coöperaties wel degelijk concrete voordelen 

konden opleveren voor de arbeiders. 

Voor de socialistische beweging was het in de eerste plaats een objectief gegeven dat een oplos

sing van het sociale vraagstuk gezocht moest worden aan de productiezijde van de economie. Een 

organisatie die zich concentreerde op distributie en consumptie van goederen kon in haar optiek 

onmogelijk een echte constructieve bijdrage leveren aan de strijd. Marx:' herhaaldelijk wijzen op 

het simplisme van Lassalles ijzeren loonwet kon niet verhinderen dat heel wat sociaaldemocraten 

die voor werkelijkheid namen. Oe eventuele voordelen die consumptiecoöperaties opleverden 

konden met andere woorden in hun visie alleen hun syndicale actie ondergraven. Aangezien de 

socialistische activiteiten op syndicaal vlak onder de antisocialistenwet zogoed als onbestaande 

waren, verzwakte die argumentatie wel enigszins. Maar dat veranderde niets aan het feit dat con

sumptiecoöperaties werden beschouwd als 'a subterfuge of capitalist exploitation'.(9) Het niet-ver

kopen op krediet en het vaak hoge instapgeld zorgden er trouwens voor dat de coöperatieve prak

tijk ook de stelling voedde dat coöpereren alleen haalbaar was voor relatief goedbetaalde arbeiders. 

In de klassenstrijdretoriek van de SPD kon dat niet anders vertaald worden dan als het optrekken 

van schotten tussen de verschillende lagen van de arbeidersklasse. 

Los daarvan was het voor de socialistische beweging, die haar doelstellingen via parlementaire 

weg wilde verwezenlijken, haast onmogelijk om consumptiecoöperaties te propageren aangezien 

dergelijke organisaties heel wat kwaad bloed zetten bij potentiële kleinburgerlijke kiezers. Op het 

SPD-congres van r892 in Berlijn werd zelfs expliciet aangegeven dat de partij zich vooral afzijdig 

hield op coöperatief vlak om de electoraal belangrijke 'Kleingewerbetreibender' niet tegen de haren 

te strijken. Hoewel ze theoretisch een vloek was, werd de primaire doelstelling van de socialistische 

arbeidersbeweging in de praktijk toch al vrij snel het veroveren van zoveel mogelijk macht en man

daten binnen het verfoeide staatsbestel. Al in september r882 wees Eduard Bernsrein op de 'colossal 

State Cult [that] haunts our ranks'.(w) Oe enige weg voor de SPD om macht te veroveren was ver

kiezingen. Vooral door die prioritaire electorale strategie was de partij 'never a purely working-class 

movement, and at timesindeed actively solicited petit-bourgeois support'.(n) De mate waarin dat 

het geval was, varieerde naargelang van het aandeel van die groep in de totale bevolking. Inhoudelijk 

werd het debat daarover pas in de jaren r89o gevoerd - het landbouwvraagstuk, het revisionisme ... 

-maar in de praktijk was de SPD al daarvoor 'nota labor party, but a people's party'. (!2) 

Voor de coöperatie was het hoe dan ook nefast dat de partij grote groepen aan zich wist te 

binden via alle mogelijke verenigingen- van zangverenigingen tot turnclubs. Daardoor kon zij 

ook op dat vlak nauwelijks nog een meerwaarde bieden, temeer omdat de meeste coöperaties ook 

heel kleinschalig bleven. Socialisten die ondanks alles toch iets zagen in de coöperatie als middel 

oogstten onder kameraden vooral medelijden. 'Hoe kon een toch zo verstandig mens van dit mid-
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del nog iets verwachten', dacht Eduard Bernsrein toen hij in 1881 werd geconfronteerd met het 

enthousiasme van Louis Benrand over de mogelijkheden van coöperatieve organisaties. (r3) 

Coöperatieve uitzonderingen bevestigen de regel 

Was het tussen 1878 en 1890 überhaupt mogelijk om te twijfelen aan het feit dat de SPD de juiste 

strategie volgde? Niet alleen waren andere strategieën door de antisocialistenwet zogoed als on

mogelijk, bovendien overtrofhet succes van de partij alle verwachtingen. Het kiessysteem zorgde 

ervoor dat de SPD pas in 1912 de grootste fractie in de Rijksdag werd en zelfs dat had te maken 

met het feit dat er geen eengemaakte liberale partij was. Toch kon niemand eromheen dat de SPD 

na de verkiezingen van 1890 de grootste partij van Duitsland werd. Het was trouwens mee onder 

druk van de SPD dat er sociale verzekeringen tegen ziekte, ouderdom en invaliditeit kwamen in 

Duitsland. Tot 1890 waren er slechts heel zelden banden tussen de arbeidersbeweging en de coöpe

ratieve beweging, die naast en soms ook tegen elkaar in functioneerden. 

Er waren echter wel degelijk sociaaldemocraten die oog hadden voor en experimenteerden 

met coöperaties. In 1888 bijvoorbeeld werd in Dresden de consumptiecoöperatie Vorwärts opge

richt. Verwees de naam naar het partijblad van de SPD of naar de Gentse consumptiecoöperatie 

Vooruit, die op dat ogenblik befaamd was in Duitsland?(•4) Als uitgesproken arbeiderscoöperatie 

en onder leiding van SPO-Rijksdagafgevaardigde Wurm, leverde Vorwärts alvast het bewijs dat 

via consumptiecoöperaties in industriële centra een stevige achterban kon worden opgebouwd. 

Maar noch haar naam, noch haar succes kon verhinderen dat het gros van de SPD-voormannen 

in Dresden zich distantieerde van Vorwärts en er ook openlijk kritiek op had. (r5) 

Het is opvallend dat vooral in Saksen de kloof tussen de arbeiders- en de coöperatieve bewe

ging minder groot was dan elders in Duitsland. Het koninkrijk Saksen industrialiseerde niet 

alleen vroeger, maar ook sneller dan alle andere 'staten' die opgingen in het eengemaakte Duits

land. In 1871 waren al meer dan 6oo.ooo mensen, of bijna de helft van de bevolking, er tewerk

gesteld in de industrie. Vooral in de jaren 1860 werden in Saksen talloze spaarverenigingen opge

richt. In heel wat gevallen werd het gespaarde kapitaal geïnvesteerd in coöperatieve experimenten, 

waardoor er 98 consumptiecoöperaties actief waren in 1869. Dat dergelijke coöperaties er aantrek

kelijk waren, was vooral het gevolg van hun voordelige juridische statuut. Een coöperator kon er 

nooit aansprakelijk worden gesteld voor meer dan zijn ingebrachte kapitaal. In vrijwel alle andere 

Duitse staten werd echter de Pruisische wetgeving van 1867 overgenomen, waarin 'das Prinzip der 

unbeschränkten Solidarhaft' juridisch was verankerd. (•6) 

Hoezeer de SPD zich afzijdig hield van de coöperatie als organisatorisch middel blijkt wel

licht nog het best uit het feit dat sociaaldemocraten zelfs in Saksen nauwelijks betrokken waren bij 

coöperatieve experimenten. Maar ook hier zijn er uitzonderingen. Zo is het bijvoorbeeld bekend 

dat in 1884 in Leipzig een consumptiecoöperatie werd opgericht door SPD-sympathisanten. Dat 

voorbeeld van de 'einige wenige' coöperaties 'die unmittelbar von gewerkschaftlich und sozialde

mokratisch organisierten Arbeitern ins Leben gemfen worden waren'(!?) bewijst andermaal dat 

electorale berekening een cruciale rol speelde in die hele kwestie. De aanleiding voor het opzetten 
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van die consumptiecoöperatie was immers de anti-SPD-campagne die bij de Rijksdagverkiezin

gen van 1881 werd gevoerd door een groep winkeliers in de voornaamste arbeiderswijken. (rs) In 

Leipzig volstond het blijkbaar dat winkeliers openlijk de electorale strategie van de SPD tegen

werkten om concurrerende organisaties op te zetten. 

De paar bekende spreekwoordelijke uitzonderingen bevestigen echter de regel dat de SPD 

zowel theoretisch als praktisch zo weinig mogelijk uit te staan wilde hebben én had met de coöpe

ratieve beweging. Die stelling en de houding van de op dat ogenblik veruit meest succesvolle so

cialistische partij ter wereld beïnvloedde natuurlijk de buitenlandse kameraden. Ze heeft er zeker 

toe bijgedragen dat het overnemen van het politieke socialisme vaak hand in hand ging met het 

verwerpen van de coöperatie als middel. De jonge Nederlandse internationalist Salomon van der 

Hout bijvoorbeeld was 'eens de grote propagandist van de koöperatie', maar hij 'verwerpt deze 

totaal' toen hij in 1873 de opvattingen van Lassalie en de Duitse sociaaldemocraten leerde kennen. 

Zijn coöperatieve discoursen werden vervangen door pleidooien voor 'direkte politieke aktie zoals 

de Lassalleanen en socialisten in Duitsland voorstaan'. (r9) 

Vooruit: ontstaan van een model 

De Eerste Internationale mocht dan al na het congres van Den Haag in 1872 feitelijk opgehouden 

hebben te bestaan, de strijd tussen het anarchisme en de ontluikende sociaaldemocratie werd er 

niet minder om. Het was voor iedereen duidelijk dat de anarchistische stroming razendsnel haar 

invloed verloor in de schoot van de Europese arbeidersbewegingen. Eind september 1877 werd in 

Gent een 'universeel socialistisch congres' belegd, waarop tussen beide strekkingen een solidari

teitspact zou worden gesloten. Tot een pact kwam het echter helemaal niet: de politieke onthou

ding van de anarchisten werd er tot de prullenmand veroordeeld en de suprematie van de sociaal

democratie werd geofficialiseerd. Tijdens de debatten liet Wilhelm Liebknecht niet na te wijzen 

op het indrukwekkende palmares van 'zijn' SPD die eerder dat jaar een grote verkiezingsoverwin

ning had behaald en naar zijn zeggen 400.000 leden had. Cijfers die gewoon indruk moesten 

maken. Door met een duidelijke meerderheid een motie aan te nemen analoog aan die van Marx 

uit 1871, onderschreef dit universele socialistische congres de strategie van de SPD. 

Gent, 'la plus forte citadel Ie du socialisme' 

In opdracht van het congres brachten César De Paepe en Louis Eertrand in Le Manifeste de Gand 

een synthese van de nieuwe tactiek van de arbeidersbeweging: men moest zich organiseren in 

onafhankelijke politieke partijen om afgevaardigden in het parlement te krijgen of om het alge

meen stemrecht af te dwingen waar dat nog niet was ingevoerd. Naast die duidelijke richtlijnen 

nam het congres ook een motie aan waardoor coöperatieve experimenten impliciet werden afge

keurd. Coöperaties en communistische kolonies waren weliswaar 'de nombreuses formes que 
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rêvent 1' aspiration socialiste' , maar 'elles enlèvent à la révolution une certaine quantité de forces'. 

Dergelijke middelen konden dan ook beter niet aangewend worden omdat men alle krachten zou 

kunnen bundelen 'sur Ie terrain de la lutte ouverte par la bourgeoisie' . (2a) 

Het sociale vraagstuk werd in de loop van de jaren 1870 sterk geaccentueerd door talloze pro

cessen: de landbouwcrisis, de crisis van de industrie, de mutaties van de industriële productie, de 

migraties, de daarmee samenhangende urbanisatie. Los van de arbeidersbeweging werd de sociale 

problematiek daardoor steeds meer een noodzakelijkheid op de politieke agenda. Het maatschap

pelijke proces en het succes van de SPD hebben zeker bijgedragen tot die opgang van de politieke 

actie als speerpunt van de socialistische arbeidersbeweging. 

Ook de opkomst van een nieuwe generatie militanten heeft daartoe bijgedragen, een link die 

César De Paepe al heel expliciet legde op het congres van de antiautoritaire Internationale van 

1876 in Bern. Die jongeren - 'jeunes gens qui n' étaient que des enfants lors des premiers Congrès 

de l'lnternationale' (2 r) - hadden geen boodschap aan de discussies tussen anarchisten en sociaal

democraten. Aangezien het voor de meesten zelfs niet duidelijk was 'wat eigenlijk het verschil was 

tusschen de twee fractiën' maakte de hele controverse een schamele indruk. (22
) 'Des mots! Des 

mots! Des mots!' De activiteit en de vooruitgang van de SPD contrasteerden daar uiteraard sterk 

mee, waardoor heel wat van die jongeren al snel de Duitse sociaaldemocratie idolaat vereerden. 

Een van hen resumeerde het hele universele congres van september 1877 in één zin: 'Les jeunes et 

leurs méthodes triomphaient!'(2 3) 

Hoewel de afsluiter van Wilhelm Liebknecht: 'Gand est la plus forte citadelle du socialisme' 

hem volledig was ingegeven door de locatie van het congres<24), getuigde de bereidheid van de 

Duitse sociaaldemocraten om over een eventuele heropstanding van de Internationale te congres

seren in een Belgische provinciestad er toch van dat in Gent al vóór r877 sociaaldemocratische 

paden werden bewandeld. De Gentse sectie van de Internationale ondervond niet de minste 

terugslag van het debacle van de Commune en in de loop van r87r bereikte ze zelfs haar absolute 

hoogtepunt met 3.000 leden en een wekelijkse verkoop van 2.000 exemplaren van De Werker. Een 

algemene werkstaking van de metaalbewerkers in oktober 1871 werd haar echter fataal. Ondanks 

de aanvankelijke euforie keerde de mythe van de Internationale al snel als een boemerang terug. 

Omdat ze niet over de middelen beschikten om de stakers te steunen en omdat hun onder

handelingen met de patroons op niets uitdraaiden, zagen de internationalisten zich genoodzaakt 

een beroep te doen op de Gentse burgemeester, graaf Charles de Kerchove de Denterghem, om te 

bemiddelen. Het vergelijk willigde weliswaar een aantal eisen in van de metaalbewerkers- onder 

andere tienurenwerkdag en ro% loonsverhoging- maar stipuleerde ook dat alleen zij die hun lid

maatschap van de Internationale opzegden weer aan het werk konden. Een keuze die niet echt 

verscheurend was, al was het maar omdat de Internationale op flagrante wijze bewezen had geen 

reële bijdrage te kunnen leveren aan wat voor arbeidersverzet dan ook. Bovendien kwam ook een 

geruchtenmolen op gang rond voorman Karel De Boos en een aantal ongeregeldheden in het 

beheer van de fondsen. Andermaal werd bewezen dat er voor de leegloop van een vereniging geen 

betere stimulans bestaat dan geruchten over gesjoemel met, of diefstal van de kas. Aangezien de 

verkoop van De Werker zakte tot 'enkele nummers' ging het blad weer over in Antwerpse handen 
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en op vergaderingen van de sectie kwamen nog maar '6 of 8 personen' opdagen. In de loop van 

1873 noteerden de Antwerpse kameraden in De Wérker 'dat de Gentsche sectie werkelijk niet meer 

bestaat'. 

Tabula rasa. 

De weversverenigingen, de Broederlijke Wévers en de radicalere Vooruit, overleefden de klap 

wel, maar ook daar beperkte de activiteit zich tot 'overschouwingen van de roemrijke tijd'. Van het 

hele Internationaleavontuur bleef in Gent dus eigenlijk weinig of niets over. Al dan niet wegens 

broodroof trokken bovendien tal van actieve leden weg uit Gent om elders hun geluk te beproe

ven. Wat overbleef, waren enkele vrienden die 'gewoon geworden waren zich met de maatschap

pelijke kwestiën nu en dan onledig te houden, net als anderen met konijnenteelt, duivenspelen, 

zang, tooneel, enz.'(2 5) 

Het zoeken naar een nieuwe dynamiek en De Vrije Bakkers 

Dat het kleine groepje contact hield, was zeker ook toe te schrijven aan het feit dat de nieuwe 

voorman, Paul Verba uwen, de opvolger van Karel De Boos aan het hoofd van Vooruit, herberg De 

Vogelstruis overnam. Op die plek kon men probleemloos dergelijke gesprekken voeren. 'Het kon 

niet anders' of de economische crisis, de diverse kleine, ongeorganiseerde stakingen en vooral de 

stijgende levensduurte waren 'ten huize Verbauwen meer dan eens het gespreksonderwerp'. Voor

al het almaar duurdere brood was 'eene groote bekommering voor de behoeftige klas'. (26) 

Naast de economische crisis hadden ook de grondige verschuivingen in het bakkersbedrijf een 

aandeel in die uitzonderlijke prijsstijging. Eerst deed in 1867, met de oprichting van de Groote 

Gentsche Voordeelige Bakkerij van Oscar Pyfferoen, de schaalvergroting haar intrede in de sector. 

Mee onder druk van die groeiende concurrentie verenigden zo'n 150 bakkers zich in januari 1869 

in de Maatschappij der Vereenigde Bakkers. Op I augustus 1869 werd de voornaamste eis van die 

maatschappij al gerealiseerd: het afschaffen van de 'broodpegel', die een vaste prijs voor het brood 

bepaalde en bovendien ook de winst van de bakker beperkte. De Vereenigde Bakkers bleven actief 

en bepaalden een richtprijs voor het brood om te vermijden dat onderlinge concurrentie de markt 

zou verpesten. Verenigd stonden ze bovendien niet alleen sterker tegenover het monopolie van de 

bloemmolens die eenzijdig de meelprijs bepaalden, maar konden ze ook druk uitoefenen op stiel

bedervers die al te gretig gebruik maakten van slechte grondstoffen. 

Tegen die achtergrond en gezien de coöperatieve ervaring van de kleine schare resterende 

internationalisten in het Wérkmansgenootschap van Laurent, wekt het weinig verwondering dat 

ze begin 1873 beslisten om weer een coöperatief experiment op te starten. Ze hadden immers 

alle noodzakelijke apparatuur in de kelder van Verbauweos herberg, die vroeger een bakkerij was 

geweest. Hoewel die apparatuur verouderd was, is het toch moeilijk te geloven dat dit louter toe

val was- zoals doorgaans wordt aangenomen. Verbauwen nam rond Nieuwjaar 1873 zijn intrek in 

De Vogelstruis en nauwelijks enkele weken later werd op zijn voorstel beslist om een coöperatieve 

bakkerij op te zetten. Het zou vreemd zijn als bij de overname van de herberg helemaal niets extra 

was aangerekend voor de als bakkerij ingerichte kelder. Verbauwen had bovendien indirect nog 
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De kelder van Paul Verbauwen zoals hij in de latere heroïsche verhalen werd verbeeld. 

meer coöperatieve ervaring dan de overige leden, aangezien zijn vader al jaren lang bestuurslid was 

van een coöperatieve bakkerij in de Sint-Lievensstraat die al sinds 1849 bestond. 

Was er sprake van enige berekening bij Verbauwen? Hoewel dit totaal geen afbreuk zou doen 

aan de historische waarde van De Vrije Bakkers, zou het toch enigszins misstaan in het later tot ver

velens toe herhaalde heroïsche, 'Rochdaliaanse' stichtingsverhaal. Het is alvast duidelijk dat het de 

ongeveer dertig initiatiefnemers ernst was. Ondanks de hoge broodprijs van zo'n 50 centiem per 

kilogram(27l, vergaarden ze op drie maanden tijd een kapitaaltje van roo frank. Vervolgens werd 

in De Vogelstruis een vergadering belegd waarop Loclewijk Pressier het doel en de voordelen van 

een dergelijke coöperatie toelichtte en waardoor nog enkele nieuwe leden werden aangetrokken. 

Verbauwen werd belast met het opstellen van statuten. Oudere, kleine coöperatieve bakkerijen, 

zoals Het Trompetje, De Waterduivel, Het Dubbel Slot, dienden als voorbeeld. (zS) Wellicht door 

zijn lectuur van de regels die aan de basis lagen van het Rochdale-succes(z9), week hij gevoelig af 

van die lokale voorbeelden waar de winsten evenredig onder de leden werden verdeeld. Dankzij 

Verbauwen werd bij De Vrije Bakkers van bij de start geopteerd voor het verdelen van de winsten 

volgens het verbruik van de leden. De inleg van extra leden zorgde ervoor dat men, naast geld 

voor herstellingswerken in de kelder, onmiddellijk nog meer danroofrank kon besteden aan de 

aankoop van de nodige grondstoffen. In de zomer van 1873 ging de coöperatie De Vrije bakkers 

uiteindelijk effectief van start. 
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Hoewel de groei helemaal niet spectaculair was, ging er toch een zekere dynamiek uit van De Vrije 

Bakkers. Aanvankelijk werd weinig of geen uitbreiding verwezenlijkt buiten de kleine kern: het 

aantalleden bleef tot 1875 onder de 6o steken, maar die consumeerden wel zo'n 550 broden per 

week. Het geloof van de leden in hun coöperatie blijkt misschien nog het meest uit het feit dat ze 

niet alleen tal van praktische problemen overleefde, maar ook dat zelfs een diefstal van maar liefst 

567 frank uit de kas haar niet de das omdeed. Het probleem zou zelfs verholpen zijn omdat de 

leden zich akkoord verklaarden om gedurende een halfjaar af te zien van hun deel in de winst! 

Op de driemaandelijkse vergaderingen van De Vrije Bakkers hield men ook altijd socialistische 

redes en men drong er bij de leden op aan om lid te worden van de Internationale. Die nieuwe 

dynamiek onder 'de vrienden' blijkt ook uit het omvormen van hun weversvereniging Vooruit tot 

de Vereenigde wt>vers van Gent en omstreken en het uitgeven van een eigen blad, De Voorbode. Het 

verdelen van de winsten volgens de individuele consumptie van de leden vereiste ook een relatief 

uitgebreide administratie. Omdat die maar niet wilde vlotten, werd in de loop van 187 4 beslist om 

de administratie van De Vrije Bakkers over te laten aan Delahaye en Blansaer. 'De een was klerk, 

de ander fabriek werker, maar beiden schenen voor bestuurlijke zaken in de wieg gelegd. Hunne 

boeken werden op onberispelijke wijze gehouden; de slechte betalers lieten zij geen oogenblik met 

rust, terwijl zij de uitgaven met argusoogen bewaakten, meer nog dan dat zij het voor hun eigen 

duiten zouden gedaan hebben.' (3o) 

Het resultaat was haast onmiddellijk merkbaar. Eerst werd Verbauwen, die zich niet langer 

hoefde in te laten met administratieve beslommeringen, ingeschakeld om het brood rond te dra

gen waardoor men ook leden aantrok die niet in de onmiddellijke omgeving van De Vogelstruis 

woonden. Er werd voortaan verkocht tegen marktprijs en bovendien werd iets goedkopere bloem 

gebruikt waaruit ook meer broden werden gebakken, wat resulteerde in een winst van 7 tot 8 cen

tiemen per brood. De efficiëntie deed Verbauwen uiteindelijk de das om. Zijn werkzaamheden 

voor de coöperatie leidden ertoe dat hij in 187 4 als voorman van de Vereenigde wt>vers werd ver

vangen door Pol De Wachter, die ook meer geschikt was om de nagestreefde hereniging met de 

Broederlijke wt>vers te realiseren. (3r) Verbauwen beging de fout de groei van De Vrije Bakkers aan te 

grijpen om vergoedingen te eisen voor het gebruik van zijn kelder en loonopslag te vragen voor 

zijn broodrondes. De capaciteit van de oven in Verbauwens kelder volstond echter op dat ogen

blik al niet meer. Daardoor kocht men wellicht zelfs broden aan bij gewone bakkers om, ondanks 

een klein verlies daarop, geen nieuwe leden te moeten weigeren. Maar de associatie van De Vogel

struis met de Internationale schrikte ook bepaalde arbeiders af. Kortom, de financieel haalbare 

verhuizing van De Vrije Bakkers naar het ruimere 'estaminet' In de Vossestaart had met het oog op 

uitbreiding niets dan voordelen. 

De groei was dus aanvankelijk beperkt, maar werd vanaf 1878 aanzienlijk: de r66 leden con

sumeerden gemiddeld 1. 300 broden per week, wat een zuivere winst opleverde van 4· 511 frank. 

In 1879 werden wekelijks 4· 710 broden verkocht onder 602 leden, met een zuivere winst van 

16.907,39 frank. Eind 188o waren er 1.500 leden, werden wekelijks 11.110 broden gebakken, werd 

'eene groote hoeveelheid koloniale waren aan zeer voordeeligen prijs' verkocht en aan de leden 9 

centiem winst per geconsumeerd brood uitgekeerd. (3 2
) 
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De verhuizing van De Vogelstruis naar In de Vossestaart had ook consequenties voor de verhouding 

van de coöperatie De Vrije Bakkers met de heroplevende arbeidersbeweging. Vóór die verhuizing 

vormde zij het epicentrum van de beweging: het café waar het brood werd gekocht, was ook de 

vergaderzaal van de Gentse sectie van de Internationale, die kon rekenen op een steeds talrijker, 

vooral jong publiek. Een exponent van die nieuwe generatie was Edward Anseele die in septem

ber 1874 'puur uit nieuwsgierigheid, eens komen luisteren was, aangezet door een makker van zijn 

leeftijd, Delahaye'. (33) Die 'geografische' band werd door de verhuizing verbroken. Verbauwen was 

verbolgen over de hele verhuizing: eerst probeerde hij nog de klanten van De Vrije Bakkers aan te 

houden met de verkoop van brood voor eigen rekening. Toen dat mislukte moest ook de Gentse 

sectie De Vogelstruis verlaten, omdat Verbauwens nieuwe bijverdienste als agent van een verzeke

ringsmaatschappij de associatie van zijn herberg met de Internationale niet toeliet. Als nieuw ver

gaderlokaal werd geopteerd voor La Villede Paris. 

Een eerste belangrijke bijdrage van De Vrije Bakkers aan de heropleving van de arbeidersbe

weging, was het doorbreken van de inner circle, waardoor 'socialisten ook bij niet-socialistische 

leden veel van hunne slechte faam begonnen te verliezen, en dan werd daar met dubbelen ijver 

gebruik van gemaakt om ze aan te sporen lid der Internationale te worden, of dan toch ten minste 

van hunne vakvereniging'. Bovendien bracht de coöperatie geld in het laatje, omdat de socialist 

van dienst bij de driemaandelijkse vergadering en winstuitkering de leden aanspoorde een deeltje 

van hun winst af te staan voor de beweging en te deponeren in een daartoe bestemde schaal in 

het lokaal. In 1874 was dankzij de coöperatie 'de ontmoediging onder de vroegere aanhangers der 

Internationale al voor een goed deel geweken'. 

Het is typerend dat Paul De Witte en Edmond Van Beveren - 'alhoewel niet ingenomen met 

de coöperatie, die we nog altijd als een slaapmiddel aanzagen om de menschen zoet te houden, of 

afleiding te bezorgen' - bij hun terugkeer in Gent in 1874lid werden van De Vrije Bakkers. 'Ten eer

ste, omdat de leden vrienden en kennissen waren, en omdat wij ten slotte zegden dateene vereeni

ging, welke dan ook, toch nog altijd beter was dan geene. Wij hadden dan toch weer eene plaats en 

een groepje lieden, bij wie wij konden trachten onze theorieën aan den man te brengen.'(34) 

De beweging raakte medio de jaren 1870 ook uit het isolement van het weversmilieu. Naast de 

fusie van de rivaliserende weversmaatschappijen werd ook de spinnersmaatschappij heropgericht, 

werden socialistische vakbonden van vlas- en metaalbewerkers opgericht, en ontstonden er een 

Ziekenbeurs Moysons Vereeniging en een Vrijzinnige Werkmansbibliotheek Leeren Vereert. Hoezeer 

de theorieën die Van Beveren en De Witte aan de man wilden brengen geëvolueerd waren, bleek 

toen al die verenigingen in 1877 tegelijk aansloten bij de op Gothaleest geschoeide Vlaamse Socia
Listische Arbeiderspartij (VSAP). 

'Naar school bij de Duitschers' 

Het idee om zich naar Duits model te organiseren als onafhankelijke politieke arbeiderspartij 

werd door Van Beveren geïmporteerd en al in juni 1874 geopperd in een manifest. De meeste van 

hun 'theoretische inzichten' haalden de Gentenaren aanvankelijk uit de brochure De lnternatio-
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nale en haar beoordelaars van Hendrik Gerhard. Daarin werd niet alleen een uitvoerig beeld gege

ven van de toekomstige communistische maatschappij, maar werd ook betoogd dat het algemeen 

stemrecht de eerste en meest noodzakelijke stap was voor de realisatie van die maatschappij. Tek

sten van Wilhelm Liebknecht waren uiteraard ook in trek. Vooral op aansturen van Van Beveren 

werden uitgaven ervan verzorgd: in 1875 verscheen zijn vertaling van Liebknechts Tot Aanval en 

Verdediging! en in 1876 kwam er een tweede druk van Gerhards brochure. 

In hun zoektocht naar 'zoo mogelijk sterker geestesvoedsel' beslisten ze ondertussen een abon

nement te nemen op het SPD-blad Der Volksstaat, dat in Leipzig verscheen: 'Naar school bij de 

Duitschers', was onze leus; van hen moeten wij leeren wat het sodalismus is en hoe men de massa 

doet aanhangen [ ... ]Wat wij het eerst van de Duitsehers overnamen was hunne wijze van strijd

voeren en inrichting.' Welke richting een en ander uitging, bleek duidelijk uit Van Beverens eer

ste eigen brochure Het Algemeen Stemrecht. Er werd stemrecht 'voor alle Belgen' geëist, want 'dan 

alleen is er zege te hopen, dan alleen zendt de toekomst ons lauwertakken, om de sociale kwestie 

wreedzaam [sic] tot haar einddoel te leiden'. (35) 

De Gentenaren waren weliswaar de eersten die 'in politiek doen' als nieuwe strategie voor de 

arbeidersbeweging propageerden, maar gaandeweg won dit standpunt ook aanhangers in andere 

federaties van de ontredderde Internationale. De kleine kern van Antwerpse kameraden die nog 

altijd De Werker uitgaf, wist niet goed meer van welk theoretisch hout pijlen te maken, maar 

onderhield wel de beste contacten met de nieuwe beweging in Gent en steunde ook op nationaal 

niveau de eisen. Terwijl in Wallonië, op het antiautoritaire bolwerk Verviers na, alle federaties 

'waren doodgebloed in mislukte stakingen'(36), leidde de ideologische verwarring en verbrokkeling 

in Brussel tot de oprichting van de Chambre du Travail eind 1874. In haar statuten ontbrak elke 

referentie aan de politiek, maar toch werd de langetermijndoelstelling ervan door een van de drij

vende krachten van het initiatief après coup omschreven als een poging om een socialistisch reveil 

te bewerkstelligen dat vanuit Brussel zou uitstralen over het hele land en dat moest resulteren in 

de oprichting van 'un parti socialiste beige'. (37) 

In mei 1877 zetten de Brusselaars de eerste organisatorische stap met de oprichting van de Parti 

Socialiste Brabançon (PSBr), die de politieke actie voor haar rekening nam, terwijl de Chambre du 
Travail verantwoordelijk bleef voor vakbondsacties. Bovendien werd door bemiddeling van César 

De Paepe in de PSBr ook de deur opengelaten voor progressisten en burgerlijke elementen. Nog 

in diezelfde meimaand werd ook de Vlaamse Socialistische Arbeiderspartij (VSAP) opgericht. Daar 

was van een dergelijke politiek-syndicale scheiding geen sprake. De VSAP nam integraal het pro

gramma van Gotha over, waardoor ook een motie als die van De Paepe voor haar ondenkbaar was. 

Vooral door bemiddeling van de Brusselse Chambre du Travail ging zij in september 1879, na drie 

moeizame congressen, samen met de twee regionale socialistische partijen op in een eengemaakte 

Belgische Socialistische Partij (BSP). Hoewel een aantal groepen uit het Centrum betrokken waren 

bij de BSP, was ook dit toch vooral een Vlaams-Brusselse aangelegenheid, aangezien de arbeiders 

uit Charleroi, Luik en de Borinage eigenlijk onverschillig bleven. In dit Belgische 'Gothaprogram

mà stond voorop dat '1' association tend par routes les voies légales, au Socialisme'(3S), waarbij het 

algemeen stemrecht onmiddellijk een van de voornaamste eisen werd. 
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De stemrechteis dook rond 1879-1880 ook op in verenigingen en groepjes die niets met de socia

listische beweging te maken hadden. Al in de herfst van 1879 kwam het idee naar voren om, naar 

aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid, in de hoofdstad een 

massamanifestatie voor algemeen stemrecht te organiseren. Eind november 1879 werd daartoe op 

aansturen van de BSP zelfs een Mouvement pour !'ob tention du Sujfrage Universet opgericht, waarin 

burgers en verenigingen van alle mogelijke strekkingen welkom waren. Op haar congres in febru

ari 188o kon de nieuwe beweging rekenen op tachtig afgevaardigden van zowel socialistische als 

progressistische verenigingen uit Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Henegouwen. Er werd onder 

andere beslist om een petitie voor algemeen stemrecht op te stellen, om in Brussel socialistische 

kandidaten voor te dragen bij de wetgevende verkiezingen van juni 188o, en om op 15 augustus 

een grootse nationale manifestatie te organiseren. 

Er was met andere woorden effectief heel wat beweging. Men spaarde kosten noch moeite. 

De Gentse Bond voor het Algemeen Stemrecht schrikte er bijvoorbeeld niet voor terug om in mei 

188o een propagandablad Het Algemeen Stemrecht te laten drukken op maar liefst IO.ooo exem

plaren. De verwachtingen in BSP-kringen waren heel hooggespannen. Toen de Gentse Bond in 

maart 188o een algemeen-stemrechtstempel wou aankopen, ging iedereen onmiddellijk akkoord. 

Edmond Van Beveren stond er wel op dat 'het een eenvoudige weze, daar hij misschien nog geen 
jaar zal moeten dienen!' (39) 

De petitie, de verkiezingsdeelname en de manifestatie waren echter evenveel slagen in het 

water. De hele beweging belandde op een dood punt: de BSP raakte volledig op de achtergrond 

en de diverse federaties plooiden zich helemaal terug op zichzelf. De revolutionaire en anarchisti

sche groeperingen die hadden opgeroepen tot de boycot van de diverse acties kregen niet alleen in 

Wallonië, maar ook in Brussel andermaal de wind in de zeilen. Symptomatisch was bijvoorbeeld 

dat La Voix de l'Ouvrier, het enige Franstalige orgaan van de BSP, eind september 1881 ophield te 

bestaan. Kortom: 'Découragement dans la familie socialiste belge.'(4o) 

Vooruit of de creatie van een oorsprongsmythe 

In dit hele partijvormingsproces schitterde de coöperatie door afwezigheid. Het was bijvoorbeeld 

typerend dat De Vrije Bakkers zich in mei 1877 niet aansloten bij de VSAP, terwijl de Gentse socia

listische vakbonden en het ziekenfonds Moysons Vereeniging dat wel deden. Daarin kwam verande

ring toen de Gentse sociaaldemocraten in de winter van 1880-1881 de Samenwerkende Maatschappij 

Vooruit oprichtten. Voor het eerst bestond er een coöperatie met als voornaamste doelstelling het 

dienen en ondersteunen van de socialistische actie. Vooruitwas inderdaad baanbrekend: een coöpe

ratie opgericht door een politieke partij. Dat was een breuk met zowel de coöperatieve als de socia

listische praktijk. Rond de eeuwwisseling evenaarde haar faam die van de Rochdale Pioneers. (4r) 

Over de drijfveren van die 'Rochdale Pioneers of Belgium' bleef echter geen enkele directe 

bron bewaard. (42) Dat is op zich niet zo verwonderlijk. De Witte wijst er bijvoorbeeld op dat 'nie

mand onzer had gedacht[ ... ] dat onze nederige werkzaamheden ooit gewichtig genoeg zouden 

geweest zijn, om beschreven en gedrukt te worden' .(43) Tot op vandaag blijven we omtrent de 
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oprichting dus volledig aangewezen op het holyoakiaanse 'stichtingsverhaal', dat zijn meest uit

gebreide versie kreeg in de werken van Bertrand, De Witte, Avanti en Kenis. Het werd ook altijd 

overgenomen door historici. (44) Precies dat verhaal maakt het ontbreken van bronnenmateriaal 

wel degelijk opmerkelijk, omdat de notie 'socialisme' centraal zou hebben gestaan in de breuk tus

sen De Vrije Bakkers en Vooruit. Niet één stukje in burgerlijke kranten om zich te verkneukelen in 

de strijd tussen kameraden? Niet één spoortje van de, naar verluidt, openlijke pamflettenoorlog? 

Waarom deden de anders zo ijverige politiespionnen er deze keer volledig het zwijgen toe? 

Volgens het klassieke verhaal wilden de socialisten De Vrije Bakkers overtuigen 'à aborder fiè

rement Ie drapeau rouge'. Maar door een meerderheid van het bestuur werd 'de zaak nog enkel 

commercieel opgevat', waardoor ze weigerden een openlijk socialistische koers te varen 'de crainte 

de faire peur aux ouvriers et de nuire au développement de 1' oeuvre entreprise'. De bakkerij stond 

misschien wel bekend als 'rood', maar de meeste leden waren 'personen van alle gezindheid, en nog 

meer zonder gezindheid'. Een centraal element in het verhaal is dat het bestuur van De Vrije Bakkers, 
vanuit zijn commerciële drijfveren, de socialistische activiteit financieel niet ondersteunde. (45) 

Het overleven van deze 'oorsprongsmythe' is naast het gebrek aan bronnenmateriaal vooral 

een gevolg van indirecte regressieve causaliteit. Het verhaal is namelijk vooral plausibel omdat, 

in navolging van Vooruit, de socialistische coöperaties naar het woord van Emile Vandervelde 

effectief uitgroeiden tot de ruggengraat van de socialistische arbeidersbeweging in België. Naast 

het opvallende anachronisme dat het hele initiatief ophangt aan de persoon van Edward Anseele, 

bleef/blijft men het ontstaan van Vooruit duiden als een uiting van verzet van de jonge socialisten 

tegen het toeschrijven van intrinsieke kwaliteiten aan de coöperatie en van hun wens om haar 

alleen aan te wenden als 'melkkoe' of geldmachine voor hun beweging met een hoger doel. 

Dat verhaal klopt niet. Precies het gebrek aan commercieel instinct van de bestuurders van De 

Vrije Bakkers was een van de voornaamste redenen om een nieuwe coöperatie op te zetten. De Vrije 
Bakkers steunde wel degelijk voluit de socialistische activiteit, maar de verhoogde activiteit en de 

financiële nood van de socialisten door de hele stemrechtbeweging anno r88o zorgden ervoor dat 

de door het bestuur gehuldigde politiek van 'voorzichtigheid en trapsgewijze uitbreiding, heel wat 

leedwezen' veroorzaakte. (46) Er zat gewoon nóg meer in. Anseele gaf in r892 aan dat de socialisti

sche minderheid haar visie uitte in het socialistische weekblad De Volkswil, terwijl de meerderheid 

van het bestuur 'se défendait en publiane des brochures'. (47) 

Een analyse van De Volkswil (r879-r88r), de enige onafhankelijke bron die niet werd beïnvloed 

door de 'oorsprongsmythe' en de herdenkingsretoriek, leert iets anders. Aan de basis van de split

sing binnen De Vrije Bakkers lagen vooral oude vetes, een gewijzigde opvatting over het nut van de 

coöperatie, de voor de beweging ontnuchterende zomer van r88o en een heel opportuun klimaat om 

coöperaties op te zetten. Stuk voor stuk elementen die niet in het klassieke 'stichtingsverhaal' staan. 

Van De Vrije Bakkers tot Vooruit 

Ondanks hun band met de bloeiende consumptiecoöperatie De Vrije Bakkers weken de Gentse 

socialisten medio de jaren r87o niet af van het algemene patroon van wantrouwen en desinteresse 
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Edward Anseele: padre padrone van de Gentse sociaaldemocratie en architect van 

het Belgisch model. 
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voor de coöperatie als organisatorisch middel. De Gentse voorman Edmond Van Beveren was 

zelfs een van de meest fervente tegenstanders van de coöperatie. In augustus 1877 drukte hij bij

voorbeeld zijn Brusselse collega's op het hart dat coöperaties verwerpelijk waren omdat ze wetma

tig moesten resulteren in de creatie van 'de nouveaux patrons, de nouveaux exploiteurs'. <48) Het feit 

dat de jonge socialisten steeds meer steunden op 'Duitse brochures tot het verkrijgen van nieuw 

voedsel' kon hen enkel sterken in die opvatting. (49) 

De idolatrie van de Duitse sociaaldemocraten eiste gaandeweg ook steeds grotere financiële 

offers: de aankoop van Duitse brochures, de abonnementen op talloze bladen, het aanmaken en 

te koop aanbieden van portretten van Bebel en Liebknecht . .. Hoever die bewondering ging en 

hoe ze werd ingevuld, blijkt uit het devies van voorman Van Beveren aan al diegenen die zittin-
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gen wensten bij te wonen van het Universeel Socialistisch Congres: '11 conviendra que les membres 

soient prévenus de se conduire d'une manière convenabie et de se vêtir avec décence, afin que 

les internationalistes allemands, qui camptent parmi eux des gens très comme il faut, n'aient pas 

une trop facheuse opinion des internationalistes belges.'<so) Kocht Van Beveren nieuwe 'degelijke' 

kledij op kosten van de kas? Er was in elk geval consternatie in de rangen toen Blansaer en Dela

haye, administrateurs van de sectie, bekendmaakten dat hij zich een vergoeding van 32 frank had 

toegekend om op het Gentse(!) congres aanwezig te zijn. De 26 frank loonverlies en de 6 frank 

correspondentiekosten werden hem uiteindelijk toch gegeven. (sr) 

Het 'beheer der gelden' zorgde steeds vaker voor spanningen en was dé achillespees van de 

beweging. Blansaer en Delahaye namen het niet langer dat zij verantwoordelijk waren voor een 

'boekhouding' die ze niet konden controleren. Energieke nieuwelingen als Van Beveren en Ansee

le, die zich vanaf september 1876 ook verenigden in De jonge Socialisten, slaagden er namelijk 

telkens weer in om een meerderheid achter zich te krijgen, waardoor er geen rem stond op hun 

bestedingspatroon. De 'vroegere vooraanstaanden' Blansaer en Delahaye verloren elke greep op de 

sectie ten voordele van de 'vooruitstrevende jongeren' en ze grepen in oktober 1877 dan ook kleine 

opstootjes aan om zich terug te trekken, 'zij en hunne vrienden wijdden zich dan geheel aan het 

besturen der coöperatieve bakkerij'. <s2
) 

Zodra Blansaer en Delahaye verdwenen waren uit de sectie, was het hek volledig van de dam. In 

de hoop meer leden te werven werd het lidgeld verlaagd van 30 tot 25 centiemen. Daarin was boven

dien een abonnement van 5 centiemen op De Werker inbegrepen. Dat men er in september 1878 150 

frank voor overhad om Van Beveren af te vaardigen naar een internationaal congres in Parijs, wekte 

heel wat wrevel. Vooral het feit dat het congres hoogstwaarschijnlijk verboden zou worden, bewees 

dat dergelijke kosten volledig buitensporig waren. Van Beveren ging toch. Buiten de afgunst- wie 

van hen zou een tripje naar de lichtstad hebben afgeslagen?- zorgden de buitensporige onkosten 

ervoor dat nog meer 'oudgedienden' afhaakten, van wie vooral Pol De Witte in het oog sprong. (53) 

Dergelijke onkosten zorgden er ook voor dat het plan om naast het Antwerpse De Werker een eigen 

Gents socialistisch weekblad uit te geven meer dan een jaar werd uitgesteld. Hoewel De Volkswil 

werd gepland vanaf augustus 1878, verscheen het eerste nummer toch pas op 4 april 1879. 

De sectie van de VSAP en de coöperatie De Vrije Bakkers hadden wel nog tal van vooral per

soonlijke banden, maar vormden steeds meer twee gescheiden entiteiten. Het verlies aan invloed 

in de sectie compenseerden Blansaer en Delahaye door het stevig in handen houden van de co

operatie, waar ze de jongelui met hun onstuimige financiële gedrag wilden weren uit het bestuur. 

De sociaaldemocraten van hun kant repten tot eind 1878 in hun vergaderingen met geen woord 

van de coöperatie. In De Volkswil brachten ze geregeld echo's van het klassieke coöperatieve dis

cours van de Eerste Internationale en de SPD: 'Men moet niet spreken van samenwerkende 

genootschappen van onderstand, van krediet of van levensmiddelen, zij kunnen bijna niets.'<s4) 

De grote goeroe op dat vlak was Ferdinand Lassalle. Enerzijds werd zijn ijzeren loonwet met de 

regelmaat van een klok opgevoerd in De Volkswil, terwijl anderzijds zijn pleidooien voor de op

richting van productiecoöperaties via staatskrediet uit het Gothaprogramma integraal werden 

overgenomen in het programma van de VSAP. 
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Bij Lassalie leerden ze ook dat 'de geheele kunst om groote praktische uitkomsten te verkrijgen 

erin bestaat, dat men alle krachten, te alle tijden op één punt, op het gewichtigste punt, samenvat 

en noch rechts noch links ziet' . (55) Dat ene punt was voor de socialisten duidelijk het algemeen 

stemrecht. De dynamiek die van de stemrechtbeweging uitging in de eerste helft van r88o verhin

derde echter niet dat de beweging aan invloed verloor. Zo liep de verkoop van De Volkswil gestaag 

terug. Tussen april en juni 1879 werden van elk nummer gemiddeld 1.223 exemplaren verkocht, 

tussen februari en april r88o was dat al teruggelopen tot 801 exemplaren. Aangezien alle leden van 

de sectie automatisch geabonneerd waren op het blad wijst het verlies van meer dan een derde 

van de lezers indirect op een teruglopend ledenbestand. Een aantal processen en veroordelingen 

wegens majesteitsschennis zorgden wel nog voor een zekere positieve spanning en nieuwe kracht. 

Maar zelfs de grootste optimist in de beweging kon niet ontkennen dat de socialisten kampten 

met een gebrek aan organisatie en geen aansluiting vonden bij de massa. 

De voormannen beseften dat 'menschen maar komen waar er vele menschen zijn en juist zij 

die niet komen zijn er noodig om de 'vele' te maken'. Ze voelden zich als opgesloten in een 'fatale 

cirkel' : 'Onze zaak heeft mannen, de massa en geld nodig. Om de massa van hare rechten bewust 

te maken, om haar al het heilzame te doen beseffen dat voor haar in onze beginselen ligt opge

sloten, om haar socialistisch te maken, zal er veel moeten uitgegeven worden aan reizen, gazetten, 

vlugschriften enz. in één woord, er is veel, zeer veel geld noodig. En juist dit geld moet men ver

krijgen van de massa die nog moet ontwikkeld worden, in welke er dus nog geld moet gestoken 

worden.' (5G) Die cirkel meenden ze enkel te kunnen doorbreken door aan te sluiten 'bij de behoef

ten van den tijd', een tijd waarin 'de macht niet aan hem is die het schoonste godsdienstsysteem 

predikt of het best over vrijheid kan praten, maar aan hen die het eerste, het meeste, het goedkoop

ste de voortbrengselen op de markt brengen'. (57) De haast spectaculaire groei van de coöperatie De 

Vrije Bakkers vanaf eind 1879 stond in schril contrast met het tanen van alle andere takken van de 

socialistische beweging, precies omdat ze wonderwel aansloot bij de 'behoeften van den tijd'. (5S) 

Eind 1879 en begin r88o heerste in Gent door tal van factoren een echte 'manie' voor co

operaties. (59) Door de overvloedige regen tijdens de zomer werd onder de bevolking steeds meer 

gesproken over de hongersnood van 1816 en een mogelijke herhaling daarvan. De regen veroor

zaakte een gedeeltelijke misoogst die zich tijdens de strenge winter van 1879 vertaalde in een 

gevoelige prijsstijging van zowel granen als aardappelen. Iedereen die in een dergelijke context 

goedkoop brood op de markt bracht, had een grote kans op slagen. De coöperatieve formule kon 

dan ook op heel wat bijval rekenen: de slaagkansen lagen heel hoog aangezien de gemiddelde 

Gentse bakker overleefde met een clientèle van zo'n veertig gezinnen. Alleen al het spreken over 

coöperaties zorgde voor een zekere 'opgewektheid' onder de bevolking. (Go) Naast de vrees voor 

mogelijke voedseltekorten werden de gemoederen ook verontrust door de steeds frequentere ver

oordelingen voor 'vervalsching der eetwaren'. De socialisten lieten niet na erop te wijzen dat dit 

een gevolg was van het kapitalisme, van 'onze maatschappelijke wanverhoudingen' . Plots bena

drukten ze dat de arbeider niet alleen werd uitgebuit als producent, maar evenzeer werd 'bestolen' 

als consument. Bovendien haalden ze zich 'nog vele schadelijke gevolgen voor de gezondheid op 

den hals door het gebruik van spijzen, die in den handel en in hunnen samenstelling vervalscht, 
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ja vergiftigd worden'. De lezers werden zelfs ingewijd in de wondere wereld van middeltjes om 

dergelijke vervalsingen te ontmaskeren. (6r) 

Hun dalende invloed overtuigde de Gentse socialisten ervan dat theorieën geen effect hadden, 

in tegenstelling tot de wervingskracht van concrete voorbeelden. De enige tak van hun beweging 

die vooruitgang boekte en, die een dergelijke voorbeeldfunctie vervulde, was de coöperatie. De 

ijzeren loonwet en theoretische veroordelingen van de coöperatie verdwenen dan ook snel uit hun 

blad. Niet aansluiten bij De Vrije Bakkers kon volgens hen alleen nog geïnterpreteerd worden als 

'formele dwaasheid'. Terwijl enerzijds de kritiek achterwege bleef, werd anderzijds steeds vaker 

gehamerd op de 'aanmerkelijke voordeden' van de coöperatie. Die voordelen bleken plots 'voor 

alle arbeiders onschatbaar' te zijn! Ze twijfelden er niet meer aan dat men 'binnen weinige jaren 

op het gebied der coöperatie wonderen kan verrichten'. (62
) 

Vooral opmerkelijk was het prijzen van de intrinsieke kwaliteiten van de coöperatie als orga

nisatorisch middel: de voordelen waren mooi, maar cruciaal was 'het bewustzijn dat men dit zelf 

heeft gewonnen en niets gekregen'. De coöperatie werd dus gezien als een schitterend middel om 

de eigenwaarde van de arbeiders op te krikken. Er stond geen limiet op wat een dergelijke organi

satie vermocht: 'Gansch onzen stand ontrukken aan den vernederende grillen der openbare lief

dadigheid', want de coöperatie zou 'tonen aan de verwaande burgerij die met ons centen brast en 

ons bespot, wat de werkman vermag, en wat wij zonder hem zijn'. Bovendien zou de coöperatie 

door die eigenschappen er misschien ook voor kunnen zorgen dat de beweging niet langer haar 

beste krachten verloor omdat die een eigen winkeltje begonnen en hun idealen vaarwel zegden. 

De kracht van de coöperatie zou ervoor zorgen dat die mensen voortaan binnen de beweging een 

onafhankelijk bestaan konden opbouwen. (63) 

Hoewel de coöperatie ook in België geregeld werd voorgesteld als 'important[e] dans I' oeuvre 

de pacification', verwezen de Gentse socialisten toch op geen enkel ogenblik naar dergelijke dis

coursen. Wellicht onbewust onderschreven ze de discoursen die het potentieel van consumptieco

operaties tegenover de inefficiëntie van productiecoöperaties plaatsten, die niet méér waren dan 

'une goutte d' eau dans le fleuve'. (64) In andere landen sterkten dergelijke 'pacificatie discoursen' de 

socialistische arbeidersbewegingen niettemin in hun afwijzing van de coöperatie als organisato

risch middel. Dat dit in België niet gebeurde, kwam doordat dergelijke paternalistische coöpera

ties in de praktijk niet bestonden. De Gentse socialisten waren meer dan waarschijnlijk zelfs niet 

vertrouwd met die discoursen en raakten vanuit de coöperatieve praktijk werkelijk overtuigd van 

de performativiteit van de coöperatie als middel. Het realiseren van de grootse verwachtingen over 

de coöperatie veronderstelde wel een maximale expansie ervan. Dat zorgde echter voor spannin

gen binnen de Gentse socialistische familie. 

Nadat Blansaer en Delahaye zich in 1877 terugtrokken uit de partij, hadden zij zich volledig 

toegelegd op het bestuur van De Vrije Bakkers. Het succes van die coöperatie was vooral aan hen 

te danken. Het was dus nogal voor de hand liggend dat zij er beslist niets voor voelden om nu 

ook binnen de coöperatie hun macht af te staan aan de nieuwe generatie socialistische militan

ten. Zij waren nog niet vergeten dat ze het bestuur van de 'politieke arm' van de beweging ver

loren waren door de overtuigingskracht en redenaarstalenten van die jonge snaken, onder wie 
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Anseele. Blansaer, Delahaye en hun aanhang domineerden het bestuur van De Vrije Bakkers en 

slaagden er telkens in om bij de verkiezing van nieuwe bestuurders de kandidaten van de 'sectie' 

te counteren. De krachtsverhoudingen in het bestuur waren dan ook hoogst onevenwichtig. Zo 

werd Paul Verbauwen bijvoorbeeld in 1879 met een grote meerderheid van 18 tegen 7 stemmen 

uit het bestuur geweerd, hoewel hij op dat ogenblik razend populair was door zijn gevangenis

straf wegens majesteitsschennis. 

De socialisten konden de beleidslijnen van de coöperatie De Vrije Bakkers wel niet beïnvloeden, 

maar ze konden wel degelijk op elke vergadering- in alle openheid!- hun socialistische idealen 

toelichten en propaganda maken voor hun stemrechtbeweging. Om voor de hand liggende rede

nen kwamen de arbeiders-leden in groten getale opdagen voor de zesmaandelijkse vergaderingen 

van de coöperatie waarop de winsten werden verdeeld. De socialisten werd geen strobreed in de 

weg gelegd om de vergadering toe te spreken. Algemeen stemrecht was immers even belangrijk als 

goedkoop brood en 'even als er geld noodig was om u als samenwerkende maatschappij in te rich

ten, zoo is er ook geld noodig om die beweging te maken en te doen lukken'. Ze beseften boven

dien heel goed dat de arbeiders veel makkelijker een duit in het stemrechtzakje zouden doen op een 

ogenblik dat ze een voor hen vrij substantiële bonus kregen: 'Allen zult gij een groot getal brooden 

trekken, zonderter iets van af, één brood bij voorbeeld, voor de beweging van het algemeen stem

recht [ ... ] Dat elk een brood, slechts één brood afsta.' Het enige wat de arbeider moest doen om 

zijn morele plicht te vervullen was 'iets af te zonderen van hetgeen hij gratis zal ontvangen'. (G5) 

De broodkaartjes die de arbeiders wilden afstaan voor het goede doel konden ze in een schaal 

leggen die aan de in- en uitgang van het vergaderlokaal geplaatst werd. Ook hier speelde de psy

chologische druk een rol, aangezien iedereen kon zien wie wel en wie niet gaf. Bovendien zal de 

socialist die de schaal 'bewaakte' wel niet nagelaten hebben om bij het verlaten van de zaal nog 

eens extra reclame voor de zaak te maken. Het bestuur van De Vrije Bakkers had ook probleemloos 

toestemming gegeven om in het lokaal van de coöperatie een permanente collectebus te plaatsen, 

waarin leden op elk ogenblik een gift voor de stemrechtbeweging konden deponeren. 

Op die manier bereikten de acties van de socialisten voor algemeen stemrecht heel wat meer 

arbeiders dan via hun gewone standaardpropaganda. Ook daarom was een expansie van de coöpe

ratie een volstrekte noodzaak. De bestuurders van De Vrije Bakkers voelden echter niets voor wilde 

avonturen en bleven zweren bij hun succesvolle politiek van 'voorzichtigheid en trapsgewijze 

uitbreiding'. Nieuwe leden werden zelfs geregeld geweigerd omdat dat nieuwe investeringen zou 

vergen. Het beleid van Blansaer en Delahaye ergerde niet alleen de socialisten, maar het zorgde er 

ook voor dat heel wat arbeiders verstoken bleven van de coöperatieve voordelen. 

Eind maart 1880 waren er in Gent al minstens twee coöperaties actief die waren opgericht 

door arbeiders die bij De Vrije Bakkers geweigerd werden. In de Sint-Pieterswijk werd De Eigene 

Bakkers opgericht, die aan haar 6oo leden vóór de tweede helft van 1880 al een winst uitkeerde 

van 12.511,62 frank op een verkoop van 139.447 broden. Net buiten de Brugse Poort begonnen De 
Vooruitziende Bakkers aan hun succesverhaal: eind december 188o hadden ze 203 leden, ze hadden 

47·751 broden gebakken en een winst verwezenlijkt van 3.902,08 frank. Hoort ook de coöperatie 

Werkman Vooruit, die eveneens in de loop van 188o werd opgericht, in dit rijtje thuis? 
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Oe socialisten zagen die verdeling van de coöperatieve krachten met lede ogen aan, alleen al omdat 

de leden van die nieuwe coöperaties voor hen haast onbereikbaar waren. Bovendien verdeelden 

vele kleine coöperaties de massa die ze nodig hadden om hun 'fatale cirkel' te doorbreken. Dat was 

zeker een van de redenen waarom ze niet onmiddellijk weggingen bij De Vrije Bakkers. Ze voel

den helemaal niet de noodzaak om een openlijke socialistische koers te varen met de coöperatie, 

maar vreesden vooral een opdeling van de arbeiders over diverse coöperaties. Want 'evenals in alle 

andere zaken brengt verbrokkeling van krachten zwakte te weeg; en dit moet vermeden worden'. 

Vandaar ook dat ze nog een poging ondernamen om De Vrije Bakkers te profileren als 'moeder

maatschappij', waarbij de nieuwe coöperaties zouden fungeren als 'afdeelingen'. (66) Maar, 'voyant 

qu'ils ne pouvaient se rendre maîtres de la Coopérative De Vrije Bakkers, les socialistes décidèrent 

de se retirer de cette Société et d' en créer une nouvelle'. (67) 

Vooruit en het doorbreken van de fatale cirkel 

Toen de stemrechtbeweging in de zomer van 188o op een dood punt aanbelandde, doemde de 

fatale cirkel andermaal op. De socialisten wilden het koste wat het kost de eenheid van de co

operatieve beweging in de stad bewerkstelligen. Blansaer en Delahaye hadden ongelijk dat 'men 

met te ras te loopen, de zaak kan bederven'. Het was 'dwaasheid en kortzichtigheid [om] op dit 

terrein te blijven stilstaan. Er kan oneindig meer gedaan worden.' Om hun streven naar een 

federatie van alle Gentse coöperaties onder de koepel van De Vrije Bakkers kracht bij te zetten 

haalden ze de meest overtuigende voorbeelden aan, omdat die meer wervingslaacht hadden dan 

eender welk discours. 

Hét voorbeeld bij uitstek waren uiteraard de Britse coöperatoren. Die hadden ingezien dat 

men de groei van de coöperaties niet mocht indammen om zijn economisch doel - 'zoo veel 

mogelijk de tusschenpersonen verwijderen, die slechts door eene waar voort te verkoopen, leven' -

te bereiken. Het zou een schande zijn zich te beperken tot het 'in eigen zak doen vloeien' van de 

winsten van een aantal kleinhandelaren. Het doel was duidelijk: 'Om door gemeenschappelijk 

inkoopen in 't groot, ook de tusschenkomst van den groothandelaar voor een groot deel over

bodig te maken.' Om dergelijke stoutmoedige plannen te realiseren was 'eene federatie onder de 

verschillige verbruiksvereenigingen noodzakelijk'. Mocht men in Gent over een dergelijke fede

ratie beschikken, dan 'zou men niet alleen beter en billijker kunnen koopen, maar bovendien 

ook nog aannemelijker winst doen'. Opdat de lezers van De Volkswil niet zouden twijfelen aan de 

concrete haalbaarheid van dergelijke ideeën, kregen ze de omzetcijfers voor 1872 en 1879 mee van 

de in 1864 in Manchester opgerichte Co-operative Wholesale Society. Ook die was klein begonnen 

en goochelde nu met miljoenen. De Britten bewezen dat het kon. Werd daar 'niet reeds een stuk 

sodalismus verwezenlijkt?' Werd daar 'het algemeen welzijn niet door het persoonlijk egoïsme 

bevoordeeld?'(6S) 

Het is niet duidelijk wanneer de socialisten hun pogingen opgaven om De Vrije Bakkers te 

propageren als moedermaatschappij van de verschillende coöperaties die in 188o ontstonden in 

Gent. Wellicht viel de beslissing kort na de voor de beweging zo ontnuchterende zomer. Dat de 
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oprichting van Vooruit nog tot eind november 1880 op zich liet wachten, had waarschijnlijk vooral 

te maken met praktische beslommeringen. Zo was het niet voor de hand liggend dat men gewoon 

een nieuwe coöperatie opzette naast De Vrije Bakkers. De vraag rees hoe men het reservefonds 

moest opsplitsen als die nieuwe coöperatie een aantal van haar leden wilde overnemen. Kon men 

van de leden die de overstap maakten andermaal een inlegbedrag vragen of kon men hun initiële 

aansluitingsbijdrage vorderen van De Vrije Bakkers? 

Uiteindelijk zijn de socialisten er op een of andere manier in geslaagd om De Vrije Bakkers te 

ontbinden. Dat proces nam een aantal maanden in beslag, omdat de meerderheid van het bestuur 

zich daar niet zomaar bij neergelegde. Het lokaal In de Vossestaart in de Kathelijnestraat werd ver

laten: zo'n 1.500 leden volgden de meerderheid van de bestuursleden naar hun nieuwe coöperatie 

met dezelfde naam, De Vrije Bakkers, in de Zonder Naamstraat, terwijl een paar honderd leden de 

socialisten volgden om lid te worden van Vooruit, gehuisvest in een herberg in de St.-Gillisstraat. 

Ook die zoektocht naar een geschikt lokaal was niet van vandaag op morgen opgelost. De herberg 

Zacheus was beslist niet de eerste keuze. Het meest opvallende kenmerk van het gebouwtje was de 

saleté lamentable en bovendien moest men er nog investeren in het bouwen van ovens. (69) 

Alweer was geld de achillespees van de hele onderneming: men moest de huur ophoesten, 

ovens bouwen en voldoende middelen hebben om de eerste grondstoffen aan te schaffen. Het is 

bekend dat Vooruit een lening van 2.000 frank kreeg van De Broederlijke Wevers om haar eerste 

stappen te zetten. Ook daardoor ging weer tijd verloren, want de wevers koppelden aanvankelijk 

een aantal voorwaarden aan die lening. Ze eisten 'que le comité de la nouvelle boulangerie coo

pérative devait être composé des seuls tisserands et qu'aucun membre ne pouvait être admis à la 

coopérative s'il ne faisait d' abord partie du syndicat de son métier' . Dergelijke apriori's waren voor 

de socialisten onaanvaardbaar, want de voornaamste drijfveer voor de oprichting van een eigen 

coöperatie was zich te ontdoen van allerhande remmende factoren. Beide eisen werden dan ook 

stevig aangevochten, maar de Broederlijke Wevers lieten alleen de eerste vallen. Tegen de wil van de 

socialisten in werd dus de bepaling opgenomen dat bestuursleden alleen gekozen konden worden 

'uit de leden van de vakvereenigingen die bij de socialistische partij aangesloten waren. '(yo) 

Volgens de overlevering werd de Vooruit dus op 21 november 188o opgericht: eindelijk kon

den de socialisten een openlijk socialistische koers varen met hun coöperatie. Maar trommels en 

trompetten, noch de rode vlag waren te horen of te zien bij de oprichting. De eerste verwijzing 

naar het bestaan van de nieuwe coöperatie liet in de socialistische pers op zich wachten tot half 

februari 1881, tot het ogenblik dat de eerste broden daadwerkelijk geleverd werden. Ook collega

socialisten in andere steden waren vóór die tijd helemaal niet op de hoogte van het bestaan van 

een socialistische coöperatie. In De Werker van 8 januari 1881 publiceerden de Antwerpse kamera

den bijvoorbeeld nog altijd reclame voor De Vrije Bakkers, en De Eigene Bakkers kregen een sneer 

omdat ze voor een opdeling van de coöperatieve krachten zorgden. 

Zodra ze naar buiten trad, in februari 1881, liet de nieuwe coöperatie Vooruit geen twijfel 

bestaan over de drijfveer die tot haar oprichting geleid had: 'Eenieder heeft al met lofhooren spre

ken over den goeden gang der samenwerkende broodmaatschappijen die aan de werkman zooveel 

voordeel verschaffen, en met recht wil elke werkman of elke huisvrouw lid der maatschappijen 
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worden. Welnu, daar de bestaanden bij lange nog bij machte niet zijn al de werklieden der stad 

en het omliggende van brood te voorzien, zoo is er thans door de zorgen onzer partij eene nieuwe 

samenwerkende maatschappij geopend, die voor titel voert Vooruit! en gevestigd is in de van ouds 

gekende herberg "Zacheus".' 

De oprichting van Vooruitwas werkelijk een mijlpaal: voor het eerst in België was een 'partij' de 

oprichter van een coöperatie. Met de Britse coöperaties werd de doelstelling gedeeld de arbeiders 

op economisch, moreel en intellectueel vlak te emanciperen. Nieuw was echter dat Vooruit ook 

hoorde bij te dragen tot de vitaliteit en de macht van de partij, enerzijds door mensen aan te trek

ken die zich anders nooit achter de socialistische idee zouden scharen, en anderzijds door alle leden 

aan de partij te binden door allerlei materiële voordelen. De aanleiding voor die nieuwigheid was 

dus niet meteen socialistisch, want iedereen moest lid kunnen worden van een coöperatie. 

De trendbreuk lag ook in de onverholen ambitie van de nieuwe coöperatie, die slechtszo'n 200 

leden telde bij de start, maar er wel onmiddellijk op voorzien was om 'vele honderde huisgezin

nen te gerieven'. In het kader van die commerciële politiek benadrukten de nieuwe coöperatoren 

ook sterk de voordelen van hun coöperatie, met als voornaamste troef dat 'het brood te huis wordt 

besteld, zoowel binnen als in het omliggende der stad'. (?r) De uitbreiding van de coöperatie werd 

niet langer geremd door de voorzichtigheid van bestuursleden, maar uiteraard diende men wel de 

banden aan te halen met de andere coöperaties in de stad. Hoewel deze geen socialistisch bestuur 

hadden, waren ze toch 'onbetwistbaar een ontegensprekelijk argument ten voordede der socialis

tische beginselen'. De meeste leden van De Eigene Bakkers en De Vooruitziende Bakkers mochten 

dan al 'niet het minste begrip der werkersbeweging hebben, ja zelfs vijandig tegen de socialistische 

partij zijn, toch helpen zij door hun lidmaatschap aan de ontbinding der kapitalistische organisa

tie mede, en werken alzoo de socialistische beweging in de hand'. 

Het is niet duidelijk of de gezamenlijke afk.eer van De Vrije Bakkers het bindmiddel was, maar 

Vooruit kon in elke geval rekenen op de enthousiaste steun van zowel De Eigene Bakkers als De 

Vooruitziende Bakkers. De beide hielden onder hun leden collectes zodat de nieuwkomer vol

doende ruimte zou hebben om zijn stoute dromen te realiseren. (?2
) Het was de socialisten alvast 

menens om met hun Vooruit! de coöperatieve beweging in Gent vooruit te doen gaan. Het was 

de eerste coöperatie in Gent die brak met de traditie van louter brood bakken en verkopen. Al na 

een maand besliste het bestuur om naast brood ook 'eene allerbeste kwaliteit koflij (echte Che

ribon)' te verkopen. Het argument tegenover de leden-klanten was uiteraard de prijs: wat in de 

'gewone winkel' 3>40 frank de kilo kostte, was bij hen voor 2,80 frank te krijgen. Een ander mar

ketingsnufje dat de uitbreiding van de coöperatie moest bespoedigen en dat evenzeer inging tegen 

elke coöperatieve traditie, was het gratis lidmaatschap. Elk lid van een socialistische vakvereniging 

kon in april r88r lid worden 'zonder inkomgelden te moeten betalen'. Het aanbod gold niet zolang 

de voorraad strekte, maar liep wel ten einde op I mei r88r. (n) Allen daarheen? 

Het lijkt erop dat de propaganda haar doel niet miste. De nieuwe strategie vertaalde zich 

namelijk ook in de cijfers van Vooruit. Tussen maart en april r88r was er een opmerkelijke toena

me van de ontvangsten: van 2.689,23 tot 4.403,96 frank. De schaalvergroting en de reclame bete

kenden ook een gevoelige stijging van de uitgaven: van I.J76,7r tot 4.208,12 frank. In de loop van 
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april 1881 verdubbelde Vooruit nagenoeg haar ontvangsten. Dergelijke acties getuigden van lef en 

bewezen dat gebroken werd met de voorzichtigheid die bij De Vrije Bakkers gebruikelijk was. De 

snelheid van het succes blijkt nog het meest uit het feit dat Vooruit in de loop van 1882 haar lening 

van 2.000 frank bij de Broederlijke ~vers al afloste. (74) 

In tegenstelling tot wat het 'scheppingsverhaal' vertelt, werd Vooruit niet opgericht om open

lijk een socialistische koers te varen, maar wel om de meeste en de goedkoopste 'voortbrengselen' 

op de markt te brengen en via die weg de massa bij haar beweging te betrekken. 

Van VSAP tot BSP 

Los van de coöperatie was de Gentse socialistische arbeidersbeweging sinds het hernemen van haar 

activiteit medio de jaren 1870 een soort voorbeeld. Zonder theoretische poeha opteerde zij ervoor 

om gelijktijdig economische en politieke actie te voeren, wat zich in 1877 in de VSAP organisato

risch vertaalde in de vertegenwoordiging van diverse arbeidersverenigingen in één partijbestuur. 

Twee jaar later, in 1879 werd 'haar' formule gewoon overgenomen door de BSP. 

Socialistische kruisvaarders 

De oprichting van de BSP was voor de Gentenaren eigenlijk niet meer dan een naamsverande

ring. Dat gold ook voor de Antwerpse socialisten. De beweging in Antwerpen was kleinschaliger, 

vertoonde veel minder dynamiek en eigenlijk volgde men er de Gentenaren op de voet. Door de 

quasi-afwezigheid van industriearbeiders en de dominantie van talloze kleine ambachtslieden en 

havenarbeiders was de achterban er totaal verschillend. Bovendien ontbrak het Antwerpen aan 

bekwame voormannen. Ondanks een vrij sterke band met de antiautoritaire Internationale kreeg 

de Gentse idolatrie van de SPD ook in Antwerpen vrij snel navolging. Werden stemgerechtigde 

arbeiders er in 1875 nog opgeroepen zich te onthouden bij de gemeenteraadsverkiezingen, dan 

heette het in april 1876 in hun weekblad al dat 'in de tegenwoordige omstandigheden alle socia

listen met de werking dier grote beweging van Duitsland bekend moeten zijn; zij moet tot richt

snoer dienen onzer verdere organisatie'. (75) 

Vooral opvallend is dat de veranderende houding van de Gentenaren tegenover de coöperatie 

als middel in Antwerpen zonder enige vertraging werd overgenomen. Al in maart 188o werd het 

plan opgevat een 'Volksbakkerij' op te richten 'op dezelfde voet en met het reglement der Maat

schappij De Vrije Bakkers van Gent, is het gelukken dezer onderneming een bewezen feit'. (?G) 

Hoewel de Gentse socialisten zich op de borst klopten voor het bewerkstelligen van die vernieu

wing in de Scheldestad, ging de Antwerpse De Vrije Bakkers uiteindelijk toch van start met nau

welijks 38 leden. Die brachten elk IO frank kapitaal in en kochten eind september 188o hun eerste 

broden. Ondanks haar beperkte omvang was de coöperatie van bij de start cruciaal voor de socia

listische beweging, want die beweging ondersteunen was 'heure ware zending'. (77) Die steun bleek 
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bijvoorbeeld uit het feit dat ze in 1883 het blad De Werkeronder handen nam, waardoor de inhoud 

ervan weer enigszins op niveau werd gebracht. Begin 1884 was het zelfs de coöperatie die een afde

ling van de partij oprichtte! Naast een kleine sigarenmakersvakbond waren die 'section socialiste' 

en De Vrije Bakkers de enige organisaties die de Antwerpse socialisten vertegenwoordigden bij de 

oprichting van de BWP in april 1885. (7B) 

Een dergelijk, haast blindelings volgen van de strategie van de Gentse kameraden was uitzon

derlijk, maar toch werd zowat overal opgekeken naar hun dynamiek. Al vanaf 1876 hielden ze in 

een brede straal rond Gent- van Zeeuws-Vlaanderen tot Noord-Frankrijk- meetings om het 

'socialistisch evangelie' te verkondigen. De poging om het Vlaamse achterland in hun invloeds

sfeer te betrekken bleek in april 1878 ook uit het beleggen van het VSAP-congres in Kortrijk 

waarop, naast Gent, Antwerpen en Brussel, ook Kortrijk, Roeselare en Brugge vertegenwoordigd 

waren. Dat proselitisme is later ook terug te vinden in de statuten van Vooruit waarin gestipu

leerd werd dat 'de maatschappij alle bewegingen zal ondersteunen die strekken tot ontvoogding 

en veredeling der arbeidende klasse'.(79) Hoewel hun 'kruistocht' toen weinig succes had(Bo), droeg 

hij toch bij tot het beeld dat andere socialistische groepen hadden van de Gentse sectie als hoogst 

dynamische kern. Dat contrasteerde sterk met het gebrek aan beweging in Brussel en in heel wat 

Waalse federaties waar de antiautoritaire Internationale en het politieke 'abstentionisme' hoog in 

het vaandel stonden. 

Brussel, 'un véritable chaos de partis socialistes' 

De Brusselse afdeling van de Internationale bereikte in 1876 een dieptepunt. Uit een schrijven van 

januari 1877 van Louis Benrand aan een groep buitenlandse 'compagnons' blijkt hoe steeds meer 

Brusselaars daardoor oog kregen voor de Gentse 'revivement d'idées'. Volgens Benrand raakten 

ook steeds meer Brusselaars ervan overtuigd dat 'pour faire avancer l' organisation de la classe tra

vailleuse [ ... ] il faut s'occuper de questions pouvant être comprises par rous [ ... ] des questions 

dont la réalisation est reconnue nécessaire, et faisable actuellement'. Grote groepen arbeiders 

waren volgens hem de theoretische discussies beu, vanuit de overtuiging dat 'ce n' est que par des 

efforts continus, ce n' est qu' en travaillant avec persévérance et courage que nous pourrions vaincre 

nosennemis et pour en arriver là tous les moyens, quels qu'ils soient, sont bons'.(BI) Die houding 

was in de eerste plaats een gevolg van het feit dat de beweging in Brussel vooral was aangewezen op 

in kleine bedrijfjes werkende geschoolde arbeiders en zelfstandige ambachtslui. Die sociologische 

achterban leende zich uiteraard vooral tot vakorganisatie, waardoor de politiek er weinig of geen 

kans maakte. In de meeste verenigingen werd alles wat politiek was zelfs expliciet verboden. 

Hoewel de mechanisering al rond 1850 werd geïntroduceerd in die kleine industrie en in tal 

van ambachtelijke sectoren, versnelde en intensifieerde dat proces pas aanzienlijk vanaf 1875. In 

combinatie met de gevoelige prijsdalingen in de tweede helft van de jaren 1870 resulteerde dat 

haast automatisch in het tanen van de oude, kleinschalige, vaak elitaire vakorganisaties. Ze ver

loren namelijk heel wat van hun pressiemiddelen tegenover kleine patroons die voortaan tal van 

taken konden overlaten aan ongeschoolde arbeidskrachten. Dat hele proces 'conduisit à une 
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prise de conscience des intérêts communs non seulement d'une profession déterminée, mais de 

rous les ouvriers. En fait, 1' abandon du particularisme corporarif entraîna une véritable prise de 

conscience de classe'. (82) 

Ondanks de complicaties die eraan vastzaten voor hun job, uitten openbare ordehandhavers 

toch geregeld hun opluchting over de hopeloze verdeeldheid van de Brusselse arbeidersbeweging. 

In Brussellag dan wel het zwaartepunt van de revolutionaire actie, maar de arbeidersbeweging was 

er ook de drijvende kracht van de hele stemrechtbeweging die in 188o culmineerde in de verkie

zingsdeelname - zelfs Nicolas Coulon stond op de lijst! - en de betoging voor de viering van vijf

tig jaar België. De revolutionaire tegenkanting en de interne verdeeldheid waren mee de oorzaak 

van het falen van al die acties(83), wat dan weer leidde tot een zekere ontmoediging en neergang 

van de evolutionistische strekking van de beweging. De talloze revolutionaire groeperingen kon

den echter geen munt slaan uit die terugval, omdat ze er niet in slaagden 'een steriel revolutionair 

verbalisme' te overstijgen. (84) 

De coöperatie was maar een van de vele discussies waardoor de spanningen tussen de verschil

lende fracties in het Brusselse soms heel hoog konden oplopen. Omdat er in de praktijk vrijwel 

geen coöperaties actief waren, werd het coöperatievraagstuk zo veel mogelijk ongemoeid gela

ten. Er bestonden weliswaar enkele kleine, nauwelijks levensvatbare productiecoöperaties, maar 

die maakten geen wezenlijk deel uit van de beweging. De coöperatieve experimenten tijdens de 

hoogtijdagen van de Eerste Internationale leidden vrijwel overal tot een soort wantrouwen tegen

over dit middel. 

Bij de oprichting van de Chambre du Travail eind 1874 bijvoorbeeld, gaf het voorstel van ex

communard Gustave Bazin om naast vakbonden ook coöperaties toe te laten, aanleiding tot heel 

wat discussie. Om het hele initiatief niet te doen stranden werd een compromis bereikt waardoor 

coöperaties lid konden worden, áls ze alle principes van de Chambre du Travail onderschreven, 

waardoor ze zich dus openlijk als ondergeschikt aan de vakbeweging dienden op te stellen. Wan

neer de coöperatie later ter sprake kwam tijdens vergaderingen van de Chambre du Travail pro

beerde men vrij diplomatisch om niemand te kwetsen, maar van concrete hulp voor een bepaald 

coöperatief experiment kwam nooit iets terecht. De coöperatie werd een 'vrije kwestie': elke vak

vereniging moest voor zichzelf uitmaken hoe ze in dat verband handelde. 

Die lijn werd ook aangehouden in de bladen van de Chambre du Travail. Ze weerspiegelden de 

algemene trend waarbij theoretische vraagstukken steeds meer het veld moesten ruimen. Econo

mie Sociale (1875-1876) publiceerde vooral voordrachten van De Paepe en probeerde polemiek zo 

veel mogelijk te weren. Maar in La Voix de I'Ouvrierwerd vanaf mei 1878 openlijk een veel pragma

tischer lijn voorgeschreven: het nastreven van sociale, politieke en economische hervormingen via 

niet-revolutionaire legalistische weg. Met zijn wekelijkse oplage van zo'n 1.000 exemplaren zorgde 

het blad voor een vrij aanzienlijke verspreiding van de opvatting dat de economische en politieke 

actie hand in hand moesten gaan. Hoewel ook De Paepe, Anseele en Van Beveren in de redactie 

zaten, werd het blad eigenlijk integraal gedragen door Eertrand en Duverger. Los van de traditie 

lag het vanuit hun eentaligheid voor de hand dat de Brusselaars, ondanks de heel sterke banden 
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met de Gentse kameraden, 'de mosterd niet haalden' in Duitsland, maar wel bij de zuiderburen in 

Frankrijk. Daar had La Voix de l'Ouvrier ook heel wat lezers, tot het blad er verboden werd. 

Sterk in trek was bijvoorbeeld de Histoire du Socialisme (1878) van Benoît Malon, die bij 

het schrijven ervan werd geassisteerd door De Paepe. Onder invloed van De Paepe en vanuit 

zijn eigen coöperatieve ervaring met La Revendication in Puteaux en tijdens de Commune, brak 

Malon er onder meer een lans voor de consumptiecoöperaties. Hij onderschreef de stelling die De 

Paepe al in de jaren r86o verkondigde, en werkte die in 1891 verder uit in zijn Socialisme lntégral: 

het verleden heeft voldoende aangetoond dat coöperaties niet in staat zijn het sociale vraagstuk op 

te lossen, laat staan dat ze een bedreiging zouden vormen voor het kapitalisme, maar toch zijn ze 

uiterst geschikt en zelfs cruciaal voor het organiseren en opvoeden van arbeiders. De coöperatie 

dus als onderdeel van een ruimere socialistische actie. 

Tegen de gangbare opvatting in dat coöperaties indien leefbaar alleen resulteerden in de trans

formatie van hun leden in 'de gros bourgeois', stelde Arthur Duverger onder invloed van Malon 

de coöperatie andermaal ter discussie op vergaderingen van talloze groeperingen in het Brus

selse. Als voorman van de revolutionaire strekking kon Emmanuel Chauvière niet nalaten hierop 

te reageren, omdat Duverger als 'très grand partisan des évolutions pacifiques [ ... ] une certaine 

influence sur ses amis du groupe' had. Dat het Chauvière menens was, bleek in september 1879 

op een vergadering van de Cercle Démocratique. Alle middelen waren goed om Duvergers betoog 

onderuit te halen. 

Chauvière onderstreepte de noodzaak '[d']examiner sérieusement la question des sociétés coo

pératives, qui n' existent plus qu' en Angleterre et en France'. Het 'onderzoek' bleef echter beperkt 

tot het onderbouwen van de gangbare opvatting met een absurd fictief voorbeeld. De als wer

kelijkheid gepresenteerde fictie leverde volgens hem het bewijs dat gebruik maken van coöpera

ties niets anders was dan 'entraver le progrès, former des ennemis qui nous combattent, retarder 

l'avènement de la révolution.Vous voyez bien, quoiqu'en dise Duverger, qu'en citant Malon, c'est 

un mauvais exemple'. Om Duvergers discours volledig onderuit te halen moest ook collega-ex

communard Malon aangepakt worden, waarbij 'ooggetuige' Chauvière volledig uit de bocht ging: 

'Moi, qui vous parle, j 'étais au 22 e arrondissement au moment de la Commune et je puis vous assu

rer que si Mal on, au lieu de parlementer avec les Versaillais, avait marché en avant et s' était mon

tré plus énergique, le 18 mars 1871 ne serair jamais venu salir et ensanglanter l'histoire de France'! 

Kortom: 'Pour arriver à notre but, il nous fa ut clone rejeter tous les moyens pacifiques. C' est par 

la violence que nous vaincrons.'(85l 

Wat zich in Gent in de praktijk voltrok, werd in Brussel dus ook 'theoretisch' onderbouwd. 

Tot groot genoegen van de ordehandhavers stond Duverger hoegenaamd niet alleen met zijn 

standpunt: 'C' est là une détermination que 1' on ne saurait trop approuver car 1' organisation de 

sociétés coopératives constitue peut-être le remède unique contre le danger des doctrines socia

listes et ce n' est que dans ces sortes d' associations que les ouvriers de rous les métiers trouve

ront la réalisation de leurs rêves [ ... ] Si rous les ouvriers au lieu de se mettre en grève, avaient le 

bon esprit d' employer 1' argent que coûtent ces grèves à 1' organisation d' ateliers dont ils seraient 

propriétaires, les théories socialistes cesseraient d' être un danger pour eux et pour les gouverne-



VOORUIT MET DIE COÖPERATIEVE BEWEGING 157 

ments.'<86
) Op een internationale bijeenkomst van economisten in Brussel in maart r884, waar 

onder andere Léon Say en Frédéric Passy het woord voerden, gaf gastheer Sabatier aan dat 'tout 

ira comme sur des roulettes' als de arbeiders 'des sociétés de secours mutuels et des sociétés coo

pératives' zouden oprichten. <87) 

Toch raakten ook de socialisten uit de drie voornaamste federaties van de BSP overtuigd van 

de coöperatie en ze discussieerden op hun congres van mei r88o over de voordelen van en de voor

oordelen over coöperaties. De resolutie die er werd aangenomen was geheel doordrongen van 

Malons en De Paepes stelling dat coöperaties 'ne peuvent pas seules résoudre le problème social [ ... 

mais ... ] elles font réellement bénéficier 1' ouvrier du profit qui revient, aujourd'hui, à 1' employeur 

ou à l'intermédiaire, mettam à sa disposition des produits de bonne qualité et constituent un puis

sant excitant au groupement et un excellent moyen de propagande'. <88) 

Over de voorlopers van het Brusselse Maison du Peuple 

Toen de Brusselse afdeling van de BSP na de intense en ontnuchterende zomer van r88o herleid 

was tot 'een machteloze sekte'(89) , ontstond ruimte voor pogingen om die coöperatieve loflie

deren te concretiseren. La Voix de l'Ouvrier bracht voortaan analyses waaruit moest blijken dat 

zogenaamd neutrale coöperaties in feite vaak tot het instrumentarium behoorden van de Kerk 

om het volk onder de duim te houden. De Britse coöperatieve beweging werd in de schijnwer

pers geplaatst als 'un grand mouvement ouvrier, issu des idées communistes d'Owen et quine 

vise à rien moins qu'à une transformation graduelle de l'organisation sociale toute entière'. Een 

dergelijk discours diende vooral om tegengas te geven tegen de wijdverspreide opvatting over de 

coöperatie als een 'palliatif inventé par la bourgeoisie' , 'un mouvement à la Schulze-Delitzsch, 

un mouvement de la petite bourgeoisie ou de quelques ouvriers privilégiés tendam à s' éloigner 

de leur classe' . (9o) 

Uiteindelijk verscheen in april r88r een oproep voor een vergadering waarop het opstarten van 

een coöperatieve bakkerij zou worden besproken. Los van de evolutie op theoretisch niveau speel

den daarbij vooral het zelfvertrouwen en de kracht die de Gentenaars uitstraalden een doorslag

gevende rol. Alleen al uit de veelvuldige en vriendschappelijke contacten tussen Louis Bertrand, 

Edward Anseele en Edmond Van Beveren kunnen we opmaken dat men in de hoofdstad goed op 

de hoogte was van wat de 'provincialen' uit Gent allemaal realiseerden. Anseele en Van Beveren 

zullen Benrand bijvoorbeeld vast niet verzwegen hebben dat ze in november r88o maar liefst 300 

frank overmaakten aan de Duitse sociaaldemocraten om hun verkiezingscampagne te steunen. 

De Brusselaars werden zelfs heel direct geconfronteerd met de organisatorische suprematie van de 

Gentse kameraden. Die slaagden er niet alleen in een eigen weekblad, De Volkswil, uit te geven en 

wat later ook nog De Toekomst, ze hielden bovendien ook het Brusselse La Voix de l'Ouvrier gaan

de. Toen het blad eind september r88r toch ten onder ging, was de administratie ervan volledig in 

Gentse handen en werden ook de schulden door de kameraden uit de provincie gedelgd. 

Het enthousiasme voor het nieuwe coöperatieve avontuur in de hoofdstad was uiterst beperkt. 

Net als in Antwerpen ontbrak het de coöperatoren in Brussel aan de positieve sfeer die in Gent 



HOOFDSTUK 3 

bestond rond coöperatieve initiatieven. (91) In Brussel hadden heel wat potentiële leden bovendien 

de talloze mislukkingen uit de jaren I86o-1870 concreet beleefd. De 'stichtingsvergadering' van 

de Boulangerie Coopérative Ouvrière op 16 mei 1881 lokte dan ook maar een dertigtal geïnteres

seerden. Om meer leden te werven deed men een beroep op Edmond Van Beveren, die in juli 1881 

de Brusselaars probeerde bij te brengen dat coöperatieve organisatie noodzakelijk was voor een 

beweging die vooruitgang wilde boeken. Van Beveren was op zijn hoede om het vooral syndicaal 

georganiseerde Brusselse publiek niet voor het hoofd te stoten: 'Certes, les sociétés de résistance, 

les sociétés de métier sont bonnes, mais actuellement à cause de la crise industrielle, ces socié

tés étant forcément inactives ne sont pas un moyen de ralliement. Il faut donc chercher autre 

chose.'(92
) In augustus 1881 waren al88 mensen voor het initiatief gewonnen en ze vergaarden een 

kapitaaltje van 6oo frank. Het is opmerkelijk dat vooral gerekruteerd werd uit de 'Vlamingen', die 

al vanaf 1879 duidelijk pragmatischer waren ingesteld dan hun Franstalige stadsgenoten. (93) Hoe

wel vanaf juni 1881 een soort winkeltje werd gehouden in het 'socialistische' lokaal Au Cygne op de 

Grote Markt, duurde het nog meer dan een jaar, tot september 1882, voor de eerste eigen broden 

werden verkocht. Geldgebrek was wellicht het voornaamste obstakel. Zo waren ze na al die tijd 

nog altijd aangewezen op Vooruit, die zich borg stelde voor de aankoop op krediet van de nodige 

bloem. Een andere remmende factor was dat, naar Brusselse traditie, eerst talloze vergaderingen 

werden gewijd aan het opstellen van statuten voor de nog op te richten coöperatie. Dat had wel 

als voordeel dat die coöperatie onmiddellijk heel bewust inspeelde op de Brusselse situatie, waarin 

de traditionele bakker niet alleen het voordeel van de gewoonte en van de verkoop op krediet als 

troeven had. Zo was het gebruik waarbij men in geval van ziekte bij de bakker langetermijnkre

diet kreeg, er wijd verspreid. Een en ander werd door de Boulangerie Ouvrière opgevangen door, 

in tegenstelling tot Vooruit, onder de marktprijs te verkopen en van bij de aanvang een Caisse de 

Secours op te richten. Een wekelijkse inleg van 5 centiemen garandeerde de leden 7 gratis broden 

per week in geval van ziekte. (94) 

Een van de grote pijnpunten in de statutaire discussies was het al dan niet volgen van Vooruit 

in het zich aansluiten bij de BSP. Men was niet bereid de hele zaak te compromitteren, dus 'les 

socialistes acceptèrent de rester sur le terrain de la neutralité'. Tegenover de buitenwereld deden 

de Brusselse socialisten echter altijd alsof de Brusselse coöperatie daadwerkelijk lid was van de 

BSP. Maar dat was niet het geval!(95) Ondanks talloze persoonlijke banden tussen de coöperatie en 

de socialistische beweging was er van een formele band geen sprake. Pas bij de herziening van de 

statuten in 1888 werd de Brusselse coöperatie echt een onderdeel van de BWP, van de sociaalde

mocratische arbeidersbeweging. 

Die aansluiting zorgde ondertussen voor heel wat spanningen. In april 1884 bijvoorbeeld werd 

tijdens een stormachtige algemene vergadering een zoveelste voorstel om zich bij de BSP aan te 

sluiten, verworpen. Meer nog: 'Enhardis par ce succès, les bonshommes du pétrin proposent 

d'inscrire dans le règlement de la boulangerie, un artiele interdisant toutes les discussions sur des 

questions politiques ou sociales.'(96) Een 'Rochdaliaans' voorstel dat duidelijk in het verlengde 

lag van de corporatieve traditie in Brussel, maar dat wellicht verworpen werd. Naast tal van vak

bonden en het Comité Central Socialiste vertegenwoordigde de coöperatie immers de Brusselse 
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federatie op het stichtingscangres van de BWP, waar ze vervolgens geen lid van werd. Dergelijke 

discussies in de schoot van de coöperatie waren echter koren op de molen van diegenen die de 

coöperatie als middel bleven bestrijden. Behalve hun eindeloze parafraseren van de ijzeren loon

wet verwezen ze ook graag naar die discussies op zich, als een voorbeeld van de verdeeldheid die 

coöperaties in eigen kring zaaiden. 

Net als de Antwerpse Vrije Bakkers bleef de omvang van de Brusselse Boulangerie Ouvrière 

lange tijd beperkt. Van februari tot augustus 1885, drie jaar na het opstarten en rond het tijdstip 

dat de BWP werd opgericht, had de coöperatie zo'n 400 leden. Die spendeerden in een halfjaar 

19.000 frank voor de aankoop van 52.434 broden van I kilogram en realiseerden zo een bénéficevan 

3·146,40 frank. In Le National Beigevan 3 april 1884 werd berekend dat een gezin dat twaalfbroden 

per week kocht via de winstdeling eigenlijk jaarlijks één maand brood gratis kreeg. De coöperatie, 

die voor de betrokkenen aanzienlijke voordelen opleverde, was een duidelijke exponent van de 

langzame heropleving van de socialistische beweging in Brussel. 

In het eerste nummer van het herboren weekblad La Voix de l'Ouvrier werd geproclameerd 

dat ze voortaan zonder schroom een socialisme voorstond ' [qui] sera naturellement évolution

niste, transformiste, progressif'. (97) Op dat ogenblik beschikte men in Gent al over een eigen 

dagblad Vooruit en men had er in december 1883 op de Garenmarkt een eigen lokaal ter waarde 

van 2o.6oo frank aangekocht dat in mei 1884 feestelijk werd geopend. De 2.200 Vooruitleden 

verwezenlijkten tussen juni en december 1885 een 'te verdelen som' van 32.830 frank. In de door 

de broodbezorgers van Vooruit wijdverspreide Gentse socialistische pers was weinig ruimte voor 

uiteenzettingen over onteigening en collectivisme. Des te meer werd gebruikt gemaakt van dui

delijke slogans als 'Werklieden van Gent, bemint uwe gezondheid en uw profijt, en wordt lid 
van den Vooruit.' (98) 

Verviers en het volharden van de 'theologen des revolutie' 

Alle Gentse inspanningen waren gericht op de verwezenlijking van de droom van alle arbeiders. 

Volgens Anseele was die droom kort samen te vatten: 'Ils veulent être capitalisces eux-mêmes.' De 

doelstelling was om het overheersende 'eigenbelang' te benutten om voor iedereen 'algemeene 

en klimmende rijkdom' mogelijk te maken. (99) De Gentse socialisten onderschreven met andere 

woorden onbewust de stelling van talloze liberale economisten uit het midden van de negen

tiende eeuw die in de coöperatie het middel bij uitstek zagen om van iedereen 'kapitalisten' te 

maken, om de laagste sociale klassen te integreren in het bestaande maatschappelijke bestel. De 

coöperatie was hét middel om die doelstelling te realiseren en de volgens hun eigen 'berekenin

gen' vijfhonderd Gentse socialisten die in juli 1883 nog geen lid waren van Vooruit konden alleen 

rekenen op onbegrip. Over theoretici met bezwaren tegen de coöperatie uitten ze hun minach

ting: als we die 'theologen des revolutie' mogen geloven kunnen we gewoon afwachten 'tot dat 

ons op een schoon en dag de gebraden verkens der sociale revolutie in den mond vliegen'. Moch

ten ze wat meer kennen van 'de praktijk in plaats van de theorie, waarachtig, zij zouden zoo veel 

onzin niet uitkramen'. (wo) 
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De indrukwekkende staat van dienst van hun zogenaamde 'modelorganisatie' zette uiteraard de 

oproep om ook in andere federaties zo snel mogelijk werk te maken van de coöperatie, heel wat 

kracht bij. Typerend was bijvoorbeeld dat een enthousiaste schets van de ledentallen van de socia

listische arbeidersbeweging in het Luikse werd voorafgegaan door de opmerking dat die aantal

len nog niet zo veel voorstelden in vergelijking met Gent. Zelfs Emmanuel Chauvière, een fer

vent tegenstander van de coöperatie en een blanquistische revolutionair, loofde de activiteiten en 

organisatie van de Gentse sociaaldemocratie! Op het BSP-congres van juni r883 werd de vraag 

'Quels sont les moyens de faire un parti fort et bien organisé?' beantwoord met een verwijzing 

naar 'l'exemple de l'Allemagne' én met een vergelijking tussen Gent en de rest van België.(wi) Het 

algemeen stemrecht en de politiek bleef men beschouwen als de voornaamste hefbomen tot de 

realisatie van het socialisme, maar precies om die politieke macht te verwerven werd de coöperatie 

steeds explicieter beschouwd als hét middel daartoe. 

Om een nationale uitstraling te hebben moesten de Gentse 'ordewoorden' vertaald worden in 

het Frans en gepubliceerd worden in La Sentinelle, dat na het verdwijnen van La Voix de l'Ouvrier 

in r88r het enige Franstalige aan de BSP verbonden blad was. De coöperatie kon alvast niet klagen 

over een gebrek aan aandacht in La Sentinelle. Tussen april r882 en april r883 kreeg de consump

tiecoöperatie Les Ouvriers Réunis uit Verviers heel wat aandacht. Hoewel het blad maar twee keer 

per maand verscheen, werd toch ruimte vrijgemaakt om de 'Rochdaliaanse' statuten in extenso 

op te nemen en in diverse bijdragen artikel per artikel door te lichten. In het spoor van de Gentse 

kameraden werden ook in La Sentineffe de theoretici die geen praktische, organisatorische resulta

ten boekten, gehekeld. (w2
) Een heel opvallende verschuiving was bovendien dat men steeds meer 

de nadruk ging leggen op consumptievraagstukken. Was het niet voor iedereen duidelijk dat 'le 

mal réside dans la répartition inégale et spoliatrice des produits?'(w3) Door die discoursen gingen 

sommigen al snel de coöperatie als dé oplossing voor het sociale vraagstuk voorstellen. De ijzeren 

loonwet van de tegenstanders werd daarbij ondanks zijn lassalleaanse 'pedigree' afgedaan als een 

bewijs van hun 'ignorance des lois économiques'.(w4) 

Op dat ogenblik zaten de Gentse 'Vooruiters' zelf helemaal niet met een dergelijk alfa-en

omegagevoel over de coöperatie. Dat bleek ook uit hun tussenkomsten in de levendige polemiek 

die tussen oktober r883 en januari r884 in La Sentineffe werd gevoerd. Louis Benrand had bena

drukt dat men in België al te makkelijk voorbijging aan het feit dat 'pour faire une révolution 

il fa ut des révolutionnaires'. Hij toonde zich een fervent voorstander van de coöperatie als hét 

middel 'à réunir les ouvriers sur le terrain à la fois politique et économique'. De coöperatie dus 

als noodzakelijk middel om mensen te verenigen en warm te maken voor het politieke socialisme, 

want 'ce n' est pas en déclamant ou en restant dans les théories pures qu' on forme des soldats'. Dat 

doet men wel door in te spelen op datgene wat alles, inclusief de politieke overtuiging, domi

neert: 'l'intérêt'. In de polemiek die zich daarop ontspon tussen Benrand en Delfosse beriep deze 

laatste zich haast exclusief op de debatten over de coöperatie in de schoot van de Eerste Inter

nationale en uiteraard op de ijzeren loonwet zoals die opnieuw werd gepropageerd door Jules 

Guesde. (w5) Uiterst nuchter mengde ook Anseele zich in de pennenstrijd, die vaak heel hard en 

direct werd gevoerd. Het probleem van de socialistische beweging in België was volgens Anseele 
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niet de onverschilligheid van de arbeiders, maar wel het feit dat ze vreesden voor hun job als ze 

het socialisme openlijk aanhingen. Het kwam er dan ook vóór alles op aan om uit te pakken met 

een positief project: niet zozeer 'het vernietigen' van het kapitalisme, maar veeleer 'het opbou

wen, het scheppen' van een socialistische maatschappij. Het al dan niet steunen van het coöpe

ratieve spoor werd dan ook vaak voorgesteld als een kwestie van optimisten versus pessimisten. 

Vooruit bewees dat de coöperatie cruciaal was voor een dergelijk positief project, getuige het feit 

dat bezoekers getroffen werden door 'la foi sincère dans 1' avenir' van de Gentse socialisten. Naast 

het makkelijke aantrekken van leden en de enorme financiële steun voor de beweging somde 

Anseele heel sec een aantal voordelen op die de coöperatie opleverde voor de lokale socialistische 

arbeidersbeweging: 'We tonen heel concreet aan de arbeiders dat we geen dieven zijn, dat we 

uiterst praktisch zijn, dat de arbeiders zonder patroons en kapitalisten kunnen aangezien we het 

op eigen houtje verzamelde materiaal en kapitaal zeer goed besturen.' Een cruciaal verschil met 

alle andere organisatiemiddelen was dat via de coöperatie 'nous acquérons une grande influence 

sur la femme, sur la familie, enfin sur toute la classe ouvrière'. Maar woorden kunnen onmoge

lijk iemand ten volle bewust maken van wat volgens Anseele in Gent onomstotelijk werd bewe

zen: 'La coopération estleplus puissant moyen de propagande révolutionnaire qui puisse exister!' 

Twijfelaars? 'Qu'ils viennent nous voir à Gand.'(106) 

De hele discussie en een bezoek aan Gent in juli 1884 sterkten de initiatiefnemers van een 

coöperatief experiment in Verviers, lange tijd het anarchistische bolwerk bij uitstek. Als voorzitter 

van En avant, een kring die gematigde socialisten verenigde, nodigde Pierre Flusse Anseele uit om 

hun coöperatie in Verviers te propageren. Het 'socialisme pratique et pas anarchiste' van Anseele 

sprak blijkbaar heel wat mensen aan, want direct na zijn lezing engageerden 75 toehoorders zich 

om voortaan ook hun brood bij de coöperatie te kopen. Kort na het opstarten van de Meunerie 

et Boulangerie mécanique Ouvrière kon men de bestellingen nauwelijks bijhouden en de Gentse 

Vooruit moest 200 extra broden leveren zodat de Vervierse coöperatie geen leden zou verliezen. De 

levering was gratis! Wel viel ze duidelijk samen met de beslissing van de coöperatie om aan te slui

ten bij de BSP, waarop de Gentse socialisten er de Brusselaars onmiddellijk op wezen dat zij wel 

degelijk de juiste strategie in petto hadden. De Vervierse coöperatie was ook vertegenwoordigd op 

het stichtingscongres van de BWP. 

Ondanks dit duidelijke initiële succes zorgden het verzet en de lastercampagnes 'par les com

merçants verviétois' en vooral het administratieve wanbeheer ervoor dat de coöperatie geen succes 

werd. Anderzijds speelde ook de hopeloze verdeeldheid van de socialistische arbeidersbeweging 

in Verviers een grote rol. Daardoor werd de nochtans sterke verspreiding van socialistische ideeën 

er niet vertaald in succesvolle organisaties. De coöperatie was een niet onbelangrijke exponent 

van de tweedracht in Verviers, omdat heel wat socialisten ervan overtuigd bleven dat een arbeider

coöperator 'ne saurait défendre des intérêts quine sont plus les siens, parce que, pour conserver sa 

situation, il est obligé de devenir de plus en plus conservateur' . (Io?) In 1890 liep de tegenstelling uit 

op de oprichting van twee verschillende Vervierse federaties die zich beide aansloten bij de BWP, 

een situatie die pas in 1897 werd rechtgezet. 
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De Nederlandse 'Domela Nieuwenhuisbeweging'(108J 

In tegenstelling tot de eerder uitzonderlijke toespraak van Anseele in Verviers anno 1884, organi

seerden Gentse socialisten vanaf 1879 geregeld meetings in Noord-Frankrijk waar ze ook vaste col

porteurs hadden voor hun bladen. De contacten met Nederland waren weliswaar minder gestruc

tureerd, maar even intens. Van Beveren bijvoorbeeld hield ook na zijn terugkeer voortdurend 

contact met Nederland, terwijl Anseele 'als zoon des huizes' werd ontvangen bij Ferdinand Dome

la Nieuwenhuis, de primus (inter pares) van de Nederlandse socialistische arbeidersbeweging. (ro9) 

Het belang van dergelijke contacten kan nauwelijks overschat worden omdat buitenlandse invloe

den doorgaans via dat kanaal geïntroduceerd werden. Dat gold ook voor het coöperatiedebat 

onder Nederlandse kameraden in de loop van de jaren 188o. 

Het ANWV en het sociaalliberalisme 

Net als in België maakte ook de Nederlandse radicale arbeidersbeweging een aanzienlijke terugval 

mee in de eerste helft van de jaren 1870. De Eerste Internationale ging weliswaar niet volledig aan 

Nederland voorbij, maar veel vakverenigingen wist ze niet aan zich te binden. Het in 1871 opge

richte nationale en meer gematigde Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond (ANWV) had 

meer succes, hoewel het 'niet veel anders [was] dan een vollediger organisatie van de al bestaande 

werklieden- of vakvereenigingen met een ietwat breeder omschreven programma'. (no) 

Het vrijzinnig-liberale ANWV streefde naar politieke en godsdienstige neutraliteit en wilde 

wars van klassenstrijd en internationalisme vooral via overleg met patroons en overheid directe 

lotsverbetering bewerkstelligen. Na het verdwijnen van de Internationale rond 187 4 vonden toch 

heel wat van haar voormannen onderdak bij het ANWV Dat proces werd eind 1876 bezegeld 

toen het in 1868 door internationalisten opgestarte weekblad De Werkman door het Verbond werd 

overgenomen en omgedoopt tot De Werkmansbode. Mee onder invloed van voorzitter Bernarclus 

Hermanus Heldt was het ANWV met zijn 5. 500 leden, verspreid over 56 afdelingen in 1876, voor

al een verzamelplaats voor de progressief-liberale stroming binnen de arbeidersbeweging. Vanuit 

zijn streven naar onmiddellijke lotsverbetering had het ANWV niet alleen oog voor loonsverho

gingen maar evenzeer voor de coöperatie. 

Het coöperatiedebat werd op dat ogenblik in Nederland, zoals elders in Europa, gedomineerd 

door sociaalliberalen. Vanuit hun angst voor een potentiële ontsporing van de burgerlijke maat

schappij waren ze de coöperatie gunstig gezind, omdat zij de mogelijkheid impliceerde van een 

oplossing voor de sociale kwestie binnen de kapitalistische economische orde. De coöperatie was 

een basisingrediënt van de sociaalliberale receptuur voor sociale verbetering in de jaren zestig en 

zeventig. In 1862 al werd bijvoorbeeld op aansturen van Pierson een coöperatie, Amsterdamsche 

winkel, opgezet. De 'winkel' in kwestie functioneerde echter nooit goed en werd uiteindelijk in 

1866 ontbonden. Gelijksoortige projecten in Den Haag (1865), Alkmaar (1865), Leiden (1866), 

Deventer (1868) en Voorschoten (1868) hadden evenmin succes. 
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In bladen als De Economist en Tijdschrift voor Staatshuishoudkunde kwam de coöperatie gere

geld ter sprake en werd herhaaldelijk gewezen op de ontwikkeling ervan in het buitenland. (m) 

Dat liep in 1876 al uit op de creatie van een flexibel juridisch kader voor de coöperatie dat meer 

analogie vertoonde met de recentere Belgische (1873) dan met de Franse (1867) en Duitse (1867) 

wetgeving daarover. Niet alleen uit de praktijk, maar evenzeer uit hun geschriften bleek dui

delijk dat de ideeën van de Nederlandse sociaalliberalen vooral verwant waren met en geïnspi

reerd door die van Schulze-Delitzsch. Uit het in 1866 gepubliceerde De Arbeidersvereenigingen 

van de Witt Hamer, dat een krachtige impuls gaf aan de coöperatiegedachte in liberaal Neder

land, bleek bovendien dat ook zij worstelden met de associatie van coöperatie en socialisme: 

'Het is waar, sommige coöperatoren zijn nog echte volgelingen van Owen; maar meer en meer 

verdwijnt die socialistische richting. De levensregel voor de coöperatie is kortweg: verschaf u 

kapitaal en ontwikkel u en helpt elkander!'(m) 

Meer nog, de coöperatie was volgens de Nederlandse 'volgelingen' van Schulze-Delitzsch 'het 

beste geneesmiddel tegen socialisme en communisme', want ze bracht de status van 'kapitalist' 

binnen ieders handbereik. Het 'communistische spook' kon alleen worden afgehouden door het 

bestaan 'eener nijvere middenklasse' als een soort schot tussen arm en rijk. De coöperatie was hét 

instrument om een dergelijke middenklasse te bestendigen en haar eventueel zelfs te versterken 

met arbeiders die sociale vooruitgang maakten. (n3) Vanaf 1870 ontmoetten heel wat sociaallibera

len elkaar in het Comité ter bespreking der Sociale Quaestie. 

Onder auspiciën van dat comité wijdde het ANWV in 1873 in Utrecht een congres aan het co

operatievraagstuk. Dat congres zorgde er niet alleen voor dat heel wat aanwezigen kennismaakten 

met de Rochdale Pioneersen hun principes, maar het richtte ook een Commissie voor de Coöperatie 

op die vanaf 3 januari 1874 het weekblad De Coöperatie uitgaf Tot de ondergang van het blad, in 

december 1877, staken de Witt Hamer, ter Haar, Pekelharing, Goeman Borgesius, Kerdijk er de 

lofbazuin van de coöperatie. Maar er werd ook ten strijde getrokken. Om de middenstand niet 

voor het hoofd te stoten en de coöperatie overeind te houden was het uit den boze 'tegen den 

minst mogelijke prijs' te verkopen. Maar een beperking van 'het lidmaatschap tot de werkende 

stand' was evenzeer verwerpelijk, omdat op die manier de klassenverzoenende werking van de co
operatie werd ondergraven. (n4) 

Naast sociaalliberalen zetelden in het Comité ter bespreking der Sociale Quaestie ook een aantal 

werklieden. Een van hen was Heldt, de links-liberale leider van het ANWV die het sociaalliberale 

coöperatiediscours ook overnam voor rekening van 'zijn' Verbond. Op het congres van 1878 werd 

de motie aangenomen dat alle mogelijke vormen van coöperatie bevorderd dienden te worden. 

Helde bleeflange tijd een fervent voorstander van de coöperatie en hij onderbouwde zijn discours 

daarover ook geregeld met 'Belgisch materiaal', maar de activiteit van het ANWV beperkte zich 

op dat terrein tot propaganda, terwijl effectieve realisaties uitbleven. 

. Tegen die tijd was het ANWV echter al over zijn hoogtepunt heen, omdat de koers die gericht 

was op samenwerking met linkse liberalen, kwaad bloed zette bij zowel zijn rechter- als zijn lin

kervleugel. De linkse radicalen, die de ANWV-bijeenkomsten altijd benutten om hun theorieën 

te propageren, splitsten zich in 1878 af en verenigden zich in de Sociaal Democratische Vereniging 
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(SDV). De rechtervleugel had uit verzet tegen een campagne voor neutraal staatsonderwijs in 1876 

al gebroken met het ANWY, waarop het antirevolutionaire en protestants-christelijke Nederlands 

Werklieden Verbond 'Patrimonium' onder leiding van Abraham Kuyper een opmerkelijke bloei 

doormaakte. Hoewel ook Patrimonium in de praktijk weinig of geen coöperatieve initiatieven 

nam, werd toch pas in r886 het stichten van 'coöperatieve consumptieve winkel- en bouwvereeni

gingen, spaarkas, en al wat meer door samenwerking kan worden verkregen' als doelstelling uit 

zijn statuten geschrapt. (u5) Dat gebeurde vooral uit bezorgdheid voor de middenstand, omdat de 

interpretatie van de coöperatie als een soort synoniem van socialisme en vooral als grafdelver van 

die middenstand in protestants-christelijke kringen heellang standhield. 

De coöperatieve ledentallen in Nederland waren nochtans uiterst beperkt. Alleen de in 1876 

in Den Haag opgerichte Eigen Hulp was succesvol. Het initiatief kreeg al snel navolging in heel 

Nederland en men zette al in de vroege jaren r88o de eerste stappen in de richting van 'de geza

menlijke inkoop' van een Wholesale Society. Van enige sociale werking was echter geen sprake en 

in de statuten van Eigen Hulp werden arbeiders aanvankelijk zelfs expliciet geweerd. Alleen zij 'die 

geheel of gedeeltelijk hun bestaan vinden of gevonden hebben in loon van arbeid van de geest' 

konden er hun inkopen doen. Die beperking werd in r885 wel opgeheven, maar het bleef een 

'ambtenaren vereniging'. Die dominantie van Eigen Hulp had natuurlijk een impact op 'l' attitude 

qu' a prise le parti socialiste à l' égard des coopératives'. (u 6) 

Sociaaldemocratie, Haagse pastorie en Gentse coöperatie 

In discoursen werd de coöperatie voorgesteld als een efficiënte remedie tegen de potentiële 

opkomst van het socialisme. In de praktijk werden arbeiders uitgesloten en beperkte de coöpe

ratie zich tot het louter inspelen op de wet van vraag en aanbod, zodat 'hoofdarbeiders' bepaalde 

goederen goedkoper zouden kunnen aanschaffen. Los van ideologische en praktische bezwaren 

over de coöperatie ontbrak het de socialisten alvast niet aan argumenten om haar buiten beschou

wing te laten. De pleidooien van Heldt, 'de slippendrager van de heren', en van het brave ANWV 

voor de coöperatie, versterkten dit bovendien. Geheel in overeenstemming met hun buitenlandse 

'geestesgenoten' beschouwden de Nederlandse oud-internationalisten de verbruikscoöperatie als 

een door de burgerij in het leven geroepen palliatief middel, 'een dropdrankje voor borstkwaal

lijders'. (u?) Ook hun enthousiasme voor de productiecoöperatie werd sterk getemperd door het 

snelle falen van alle pogingen op dat terrein. 

In de schoot van het ANWV hergroepeerden een aantal voormalige Amsterdamse internati

onalisten zich in een Gemengde Vereeniging. Ze ergerden zich aan de gematigde koers en stijl en 

vooral aan het feit dat in heel wat vakverenigingen niet gesproken mocht worden over politieke en 

godsdienstige vraagstukken. Een dergelijke apolitieke houding werd namelijk steeds nadrukkelij

ker een complement van tevreden zijn over de gang van zaken. Bovendien was de doorbraak van 

het politieke socialisme in het buitenland, organisatorisch vertaald in de oprichting van de SPD 

in 1875, hen uiteraard niet ontgaan. Vanuit hun oogpunt was vooral de oprichting van de VSAP 

in 1877 van belang. (nS) In juni 1878 werd op hun aansturen het Duitse programma van Gotha 
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besproken op een buitengewoon landelijk congres. Maar de stenen tafels van de sociaaldemocratie 

werden er afgekraakt en de voorstellers ervan belachelijk gemaakt. Het ANWV-bestuur zag zo zijn 

, kans om de erkenning van de Gemengde Vereeniging als afdeling te kelderen. 

Het scheiden der wegen was onvermijdelijk geworden. Op 7 juli 1878, nauwelijks drie weken 

later, werd de nietszeggende naam Gemengde Vereeniging ingeruild voor Sociaal Democratische Ver

eeniging (SDV). De eerste openbare SDV-vergadering kon rekenen op een veertigtal aanwezigen. 

Precies een maand later werd in De Werkmansbode het Programma der Sociaaldemocratische Partij 

in Nederland gepubliceerd. Het was een kopie van het Duitse Gothaprogramma, inclusief de eis 

tot 'oprichting van socialistische productieve associaties met staatshulp' en het streven 'naar ophef

fing der ijzeren loonwet'. 

In datzelfde blad verschenen vanaf juli 1878 ook een reeks anonieme Sociale Brieven waarin 

het socialisme werd omschreven als 'niets anders dan gelijke vrijheid voor allen' en waarin vooral 

ergernis werd geuit over de 'oppervlakkigheid' waarmee dat socialisme werd aangevallen. (rr9) 

Het was een publiek geheim dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis, een lutherse dominee uit 

Den Haag, de auteur was van die brieven. Zijn samenwerking met het ANWV in de vorm van 

de Sociale Brieven verminderde sterk nadat hij in februari 1879 op uitnodiging van de SDV in 

Amsterdam een lezing hield, waarvan de titel alleen al aanstootgevend was: Grond en bodem in 

gemeenschappelijk bezit. Nauwelijks veertien dagen later verschafte dominee Domela Nieuwen

huis zich een nieuw 'spreekgestoelte' door het weekblad Recht voor Allen op te richten. Naast 

pleidooien voor algemeen stemrecht en 'de deelname van allen aan de algemeene welvaart, daar 

ieder mensch recht heeft op een menschwaardig' bestaan, moesten vooral de paternalistische 

strategieën van sociaalliberalen en het ANWV het ontgelden: 'Niet dus het volk onmondig 

gelaten en met vaderlijke goedheid geregeerd voor het volk, neen, alles zij en worde door het 

volk gedaan.'(120
) Paternalisme en 'vaderlijke goedheid' waren omnipresent in de discoursen over 

coöperaties. Tegen het standpunt van het ANWV in had hij dat al in zijn Sociale Brieven aange

kaart en er de conclusie aan gekoppeld dat coöperaties een oplossing van het 'arbeidersvraagstuk' 

alleen maar konden verhinderen. (m) 

Aanvankelijk was noch de inhoud, noch de prijs van Recht voor Allen op de arbeiders afge

stemd. Dat veranderde wel drastisch in september 1879, toen dominee Nieuwenhuis uittrad en 

voluit de socialistische kaart trok. Op dat ogenblik was van een socialistische beweging in Neder

land eigenlijk nog geen sprake. Het is best mogelijk dat 'formele organisatiestructuren en nauw 

omschreven geloofsartikelen geen noodzakelijke voorwaarden voor een levensvatbare socialisti

sche arbeidersbeweging' waren (m), maar toch was dit label niet van toepassing op het kleine groep

je enthousiaste Amsterdammers in 188o. 

De eersteniet-Amsterdamseafdelingen van de SDV in Haarlem en Den Haag kwamen pas 

tot stand in juni 188o, een stap die ook op andere plaatsen in Nederland in de loop van de jaren 

188o slechts schoorvoetend werd gezet. In april 1881 werd een overkoepelende Centrale Raad opge

richt en vanaf 1882 raakte, althans 'officieel', de benaming Sociaal-Demokratische Bond (SDB) in 

gebruik. Maar 'een gemeenschappelijk program had men niet, een konstituerend kongres had 

evenmin plaats gehad'.(123
) De nationale uitstraling van de SDB was vooral te danken aan zijn 
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absolute voorman, de charismatische uitgetreden dominee Ferdinand Domela Nieuwenhuis: een 

heer die zich encanailleerde met de arbeidersbeweging. 

Net als de Nederlandse overheden en socialisten hielden ook de Gentse kameraden hem in de 

gaten. 'Naar ontwikkeling trachtend' nodigden ze 'de predikant bij de Lutherse Kerk' in juni 1879 

al uit om zijn lezing Grond en bodem in gemeenschappelijk bezit bij hen over te doen. Zes weken 

lang werd De Volkswil voor een vierde gevuld met de toespraak, die naderhand ook nog eens in 

brochurevorm werd uitgegeven. De 'echt Wetenschappelijke Avondstond' met Domela werd ech

ter vooral een propagandistisch schot in de roos, omdat de Gentse politiecommissaris Vandrom 

onder het toneel van het Gentse vergaderlokaal Parnassus tussen de biervaten werd aangetroffen. 

Honderden pamfletten met een afbeelding van 'de kelderrat' werden verspreid. Het korte verblijf 

in Gent, het gezelschap van Anseele en Van Beveren en vooral de concrete werking van de co

operatie De Vrije Bakkers maakten indruk op Domela Nieuwenhuis. In de 'cursus staathuishoud

kunde' die werd ingericht voor arbeiders in de 'Haagse pastorie', werd uitvoerig gesproken over 

'de arbeid der Belgische leiders Anseele en Van Beveren'. (u4) Een boodschap die ook voorbij de 

drempel van de 'pastorie' werd verkondigd, aangezien Nieuwenhuis in arbeiderskringen verreweg 

de meeste gevraagde spreker was. 

Het 'sprekend voorbeeld' van 'de vereeniging der Vrije bakkers te Gent' veranderde Domela 

Nieuwenhuis' beoordeling van de coöperatie aanzienlijk. Hendrik Gerhards 'dropdrankje voor 

borstkwaallijders' werd voortaan geprezen, want 'een pijnstillend middel is soms een uitkomst 

voor het ogenblik'. Uiteraard moesten arbeiders op hun hoede blijven voor 'de opgeschroefde 

beloften van wonderdokters, die met dit of dat maatschappelijk recept de wanverhoudingen zul

len genezen'. Maar initiatieven als De Vrije bakkers leken 'een wegbereiding tot een georganiseerde 

maatschappij, waarin productie, consumptie en de verdeeling van de produkten des arbeids wor

den geregeld'. Domela Nieuwenhuis bracht een klassiek coöperatiediscours waarin tussenperso

nen makkelijk in het niets kunnen verdwijnen en de winsten van de kleinhandel de arbeiders ten 

goede komen. 'Coöperatie ter hand nemen' werd een nieuw parool. Wie zich daar niet achter 

schaarde, was 'een dwaas', want 'hij slaat zijn eigen belangen in het aangezicht'. Was het bewust 

nastreven van goedgeoriënteerd eigenbelang niet de kortste weg naar een rechtvaardiger maat

schappij? '0, datdeoogen geopend werden, opdat men zich bewust werd van zijn eigen belang! 

[ ... ] Moge het voorbeeld van anderen daartoe opwekken!' 

Hoe men concreet tewerk moest gaan was voor Domela geen punt. Het opzetten van een ver

bruikscoöperatie kon niet anders dan 'heel eenvoudig' zijn. Woorden en ideeën lagen hem meer 

dan daden. Als idee werkte de coöperatie alvast stimulerend: 'Laat men eerst zoo'n zaak zelf ter 

hand nemen, toonende dat men den tusschenpersoon niet noodig heeft en, evenals hij, den win

kelier kan missen.' Een volgende stap lag voor de hand. Door het uitbreiden van de zaak zou de 

arbeider 'toonen, dat hij ook den patroon kan missen, ook de kapitalist, door den arbeid te organi

seren' . De coöperatie kon het socialisme niet verwezenlijken, maar toch alvast een en ander: 'Van 

iets tot alles is kleiner afstand dan van niets.'(12 s) 
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Amsterdamse, Rotterdamse en Haagse coöperatieve experimenten 

Domelàs discoursen waren niet aan dovemans deur geklopt. De Amsterdammers die zich wilden 

aansluiten bij nog een op te richten coöperatie, werden eind februari I88o via een advertentie in 

Recht voor Allen opgeroepen om zich aan te melden. Veertig reacties volstonden om in de schoot 

van de SDV-Amsterdam een commissie te vormen die de haalbaarheid van het initiatief onder

zocht. Half juni I88o werd aan de Egelantiersgracht een coöperatieve bakkerij geopend. De 'direc

teur' van de bakkerij, met een schamel weekloon van 9 gulden, was niemand minder dan Hendrik 

Gerhard, die tot dan de Amsterdamse afdeling had geleid. Dat hij zich tevredenstelde met het 

brouwen van 'dropdrankjes' was wellicht een gevolg van zijn slepende ziekte. De gevierde spreker 

van weleer kon als oude man die status niet langer waarmaken en wilde ervan af. 

Eind I88o betreurde hij het ten zeerste niet te kunnen ingaan op de uitnodiging van de Gentse 

kameraden die in I875-I876 hun theoretische onderbouwing onder andere uit zijn teksten haal

den. In I88o waren de rollen omgekeerd. Gerhard bestuurde nu een op Gents model gebaseerde 

coöperatie. Toen ze in Gent in I88o de jaarlijkse Vlaamsche Lantaarn omdoopten tot Vooruit! 

Volksalmanak voor Noord en Zuid Nederland deden ze uiteraard ook een beroep op Gerhard. De 

kersverse directeur van de Amsterdamse coöperatie benadrukte in het blad vooral dat het organi

seren van de arbeiders weliswaar schitterend was, maar dat men op zijn hoede diende te blijven 

opdat 'schijnhervormingen [ ... ] de zuiverheid onzer principen niet zouden aantasten'.<126
) Der

gelijke ideeën waren wellicht veraf toen directeur Gerhards coöperatie in de tweede helft van 188I 

maar liefst 6oo gulden winst maakte, waarvan een deel in natura kon worden verdeeld onder de 

leden. <127) Maar een succesverhaal werd het niet. 

Typerend was bijvoorbeeld dat het hele systeem van de Gentse Vrije Bakkers en later ook van 

Vooruit, waarbij de winsten werden uitgekeerd in broodjetons, voor de meeste Amsterdamse leden 

onduidelijk bleef. Bovendien hadden ze af te rekenen met de concurrentie van de door het ANWV 

gedomineerde Amsterdamse Volksbakkerij, die evenzeer kampte met een gebrek aan enthousiasme 

en loyauteit van de achterban tegenover het coöperatieve initiatief. Na nauwelijks drie jaar, in I884, 

ging de coöperatieve bakkerij van de Amsterdamse SDB roemloos ten onder, want 'coöpereren 

vereischt bij de menschen, die het willen doen, eenig inzicht en onderling vertrouwen. Het schijnt, 

dat beiden in die coöperatie hebben ontbroken.'(IlB) 

Hetzelfde lot was ook de Amsterdamse Volksbakkerij beschoren, en de coöperatieve bakkerij 

die eind I883 doordeSDB-afdeling Rotterdam werd opgestart.<129) Wellicht zaten oud-militan

ten van beide Amsterdamse initiatieven in oktober I886 achter de oprichting van een Comité 

ter oprichting van een volksbroodbakkerij. Alleen al de benaming kan erop wijzen dat de nieu

we Volksbakkerij, die op I februari I887 haar eerste broden verkocht, dichter aanleunde bij het 

ANWV dan bij de SDB. Kort daarop betreurde men in Recht voor Allen, vanaf I maart I884 het 

officiële 'orgaan der Sociaal-Demokratische Partij', dat uit gesprekken bleek dat de meeste leden 

van de Volksbakkerij er blijkbaar van overtuigd waren 'als zou alleen langs de weg van coöpera

tie in het verbruik verbetering te verwachten zijn'. Hoewel een coöperatie goed kon zijn om 'de 

kudde' te verenigen, was de Volksbakkerij volgens hen daarom toch 'een remtoestel' voor de 
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arbeidersbeweging. Men liet er zich namelijk duidelijk 'aan den neus leiden door mannen als 

Goeman Borgesius, Kerdijk, moderne predikanten enz.', waardoor de Amsterdamse socialisten 

de opdracht kregen niet langer te proberen 'langs coöperatieven weg verbetering te brengen in 

de maatschappelijke wanverhoudingen'. (l3o) 

Terwijl de coöperatieve experimenten in Amsterdam en Rotterdam een kort en weinig brui

send leven was beschoren, kregen de discoursen van Domela in zijn thuishaven Den Haag wel 

een concrete en efficiënte vertaling. Met de 'morele' steun van Domela verzamelden Rudolf 

Flinterma en Willem Wagener in 188o via collectes onder de arbeiders in luttele weken tijd 236 

gulden. In juli 188o verkocht de Haagse coöperatie De Volharding, 'een der weinige inrichtingen 

die op zuiveren, niet-kapitalistischen grondslag berusten' , haar eerste broden. Anderhalf jaar 

later, eind december 1881, konden de 240 leden 268 gulden winst verdelen met het aantal gecon

sumeerde broden als verdeelsleutel. Het adagio van de coöperatie was duidelijk: 'Voor de arbei

derszaak is het hoogste belang: vereenigen, daarna het hoogste: vereenigen en dan het hoogste: 

vereenigen.'<131) Het succes hield ook aan. In 1884 werd een winst gemaakt van bijna 4.000 gulden, 

in 1885 verwezenlijkten de 1.200 leden zelfs een winst van meer dan 10.000 gulden. Tekenend 

voor de dynamiek en het succes was dat De Volharding al in december 1882 begon met de bouw 

van een 'eigen huis' om de bakkerij in onder te brengen. Zonder een forse financiële injectie 

van Domela Nieuwenhuis zou dat feest niet zijn doorgegaan. Dat alleen al illustreerde Dornela's 

geloof in de coöperatie als middel voor de arbeidersbeweging. <132
) Met de nodige zin voor sym

boliek en pathetiek legde peetvader Nieuwenhuis in augustus 1883 de symbolische laatste steen 

van het gebouw. Het was typerend dat men in Recht voor Allen niets vernam over de hele bouw, 

behalve over de eerste en laatste steenlegging. 

De kleine SDB beschikte nog altijd over weinig afdelingen en de onderlinge contacten tussen 

die afdelingen lieten bovendien veel te wensen over. In Den Haag was men er niet over te spreken 

dat men geen informatie kreeg over de activiteiten in de rest van het land, terwijl men over Gent 

en Brussel wel geïnformeerd werd. Niet alleen via hun weekbladen, maar ook via directe contac

ten reikten de Gentenaren hun Noorderburen de hand. Zo hielden Anseele en Van Beveren eind 

juli 188o een lezing in Vlissingen en Middelburg. Hun speech, Voor ons en voor u, benadrukte vóór 

alles de noodzaak van organisatie: 'Oneindig velen zijn als wij ten volle overtuigd, dat de maat

schappij, langs een hellend vlak, met een duizelingwekkende vaart, den afgrond te gemoer snelt. 

Vreesdijk zal de botsing zijn, als de nederstorting plaats heeft, vreesdijk vooral voor den niet bezit

ter. Als wij dan nog dezelfde trage, lusrelooze, onverschillige en onderling verdeelde massa zijn, 

nog hetzelfde domme volk, dan gaan wij een ijselijke toekomst te gemoer.'<ml De Vlissingse voor

man Lansens bracht ook nog een tegenbezoek aan Gent, maar toch kwam de zaak niet echt van 

de grond. (lH) Ondanks alle problemen werden op diverse plaatsen in Nederland pogingen onder

nomen om arbeiders warm te maken voor coöperatie. Er waren namelijk niet alleen de pleidooien 

van Domela Nieuwenhuis en de SDB, maar ook het gematigde ANWV bleefbenadrukken dat via 

coöperatie 'een eerste bescheiden schrede op een beteren weg' werd gezet. (l35) 
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'Trotsch tegenover den mindere, kruipend tegenover den meerdere' 

Terwijl de Gentse socialisten eind 1880 kampten met een soort manie waardoor de hele arbeiders

beweging dreigde te verdrinken 'in den vloed der coöperatie'<136l, leverden hun Nederlandse kame

raden dus inspanningen om enige coöperatieve activiteit te ontwikkelen. Dat rendeerde slechts 

in geringe mate, met De Volharding als notoire uitzondering. Die 'slechte staat van dienst' gold 

niet alleen de coöperatie, maar was representatief voor de gang van zaken bij de hele socialistische 

arbeidersbeweging. Op 28 januari 1882 gaf zelfs Recht voor Allen toe dat de hele beweging 'den slak

kengang gaat'. Verzachtende omstandigheden waren niet alleen van economische aard. (IJ7l Ook de 

Nederlandse 'zeden' hadden een nefaste invloed op de ontwikkeling van de SDB. 

Domela Nieuwenhuis meende dat het volk 'zoo diep is gezonken, dat het voor een deel niet eens 

gevoeld en bemerkt dat het het ellendig heeft. Het heeft mij dikwijls gegriefd, dat ik, die gelukkig 

niet weet bij ervaring wat ellende is, dat ik aan de arbeiders moet vertellen dat zij het ellendig heb

ben'. Hij zag ook wel in dat het niet louter een probleem van bewustzijn was. Schuldige nummer 

één bleef de mentaliteit van de Nederlandse arbeiders, die 'liever minder eten als zij den schijn van 

fatsoen maar kunnen bewaren naar buiten door een gladgestreken hoed en een overhemd en stijve 

boord op zondag. Daarom de tijd moet komen dat zij dat ook moeten missen, dan eerst zullen zij 

hun ellende gevoelen, want zoo lang zij den heer kunnen uithangen, zoolang zijn ze tevreden. De 

arbeiders hier ten lande schamen zich veelal arbeiders te zijn en verwijderen alles wat daaraan kan 

herinneren.'(1J8l Wie bij een arbeiderscoöperatie zijn brood haalde, etaleerde uiteraard zijn status. 

Die mentaliteit was vooral opvallend voor buitenstaanders. Anseele en Van Beveren waren 

ervan overtuigd dat het niet eenvoudig was om socialist te zijn in Nederland: 'Buiten alle vijan

den en vooroordeden die wij hier te bekampen hebben, staan zij daar tegenover eene bevolking, 

slepend, slaafsch van aard, trotsch tegenover den mindere, kruipend tegenover den meerdere, 

met een pronkzucht zonder gelijken[ ... ], tegenover een fatsoen, o een fatsoen, dat loodzwaar op 

allen weegt[ ... ]. 't Is treurig, het grootste deel eener bevolking haar ideaal te zien maken van haar 

gang, hare houding op straat, van een blinkenden schoen of hoed, van eene plooi in jas of kleed.' 

Het gebeurde uiterst zelden dat socialisten hun opdracht minimaliseerden, maar Anseele en Van 

Beveren gaven ruiterlijk toe dat het in Gent eenvoudiger was om arbeiders te mobiliseren: 'Wij 

hebben slechts slapenden wakker te schudden, maar zij hebben lijken te bezielen.'(IJ9) Dat impli

ceerde zeker niet een totaal gebrek aan solidariteit, maar globaal genomen strekte die 'zich niet 

verder uit dan tot degenen die men persoonlijk kent en met wie men direkt te maken heeft' . <140
) 

Zich aansluiten bij eenSDB-afdeling echter veronderstelde dat men zich inschreef in een weinig 

georganiseerde vereniging die appelleerde aan vage noties als klassenbewustzijn en internationale 

solidariteit. Het feit dan men zich nu eenmaal makkelijker identificeerde met figuren dan met 

abstracte noties was wellicht een zoveelste element dat de dominantie van Domela Nieuwenhuis 

zou kunnen verklaren. De Gentse kameraden leverden echter het bewijs dat mobiliserende kracht 

evenzeer kon uitgaan van de heel concrete voordelen die een coöperatieve organisatie genereerde. 

Hoewel de slechte economische toestand in de eerste helft van de jaren 188o een extra stimulans 

bood voor het oprichten van coöperaties, was de economie, in overeenstemming met de evolutie 
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van de socialistische arbeidersbeweging in andere landen, niet het voornaamste agendapunt van de 

SDB. Centraal stond het algemeen stemrecht. In februari r883 bundelde een heel heterogeen gezel

schap de krachten in een Bond voor Algemeen Stemrecht die vanaf r885 opereerde onder de naam 

Nederlandsche Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht. De SDB was van bij de aanvang de stuwende 

kracht achter die bond. Een grote nationale betoging in Den Haag op zondag 20 september r885 

vormde het hoogtepunt van de kiesrechtbeweging. De stemming was er een van kies- of vuistrecht: 

op een massaal bijgewoonde meeting later die dag werd een motie aangenomen die geen ruimte 

liet voor vreedzaam ijveren voor algemeen stemrecht: 'Wij willen óf stemrecht, óf revolutie!'(141
) 

Ze kregen geen van beide. Het voornaamste gevolg van de demonstratie was een harder optre

den van het staatsapparaat tegen het 'rode gevaar'. Er kwam een verbod op het ontvouwen van 

rode vlaggen in het openbaar, gemeentelijke overheden bewerkten zaaleigenaren waardoor socia

listische bijeenkomsten nog moeilijker werden, de politie trad nog driester op dan daarvoor. 

Door de agitatorische sfeer en de hooggespannen kortetermijnverwachtingen van de sociaalde

mocraten hadden ze nog weinig oog voor organisatorische opbouw. Medio r885 vroeg Domela 

Nieuwenhuis zich andermaal af 'waarom men niet de middelen kan aangrijpen die te Gent met 

zulk uitnemend succes zijn aangewend?' Maar wie 'hier en nu' verandering verwachtte, spande 

zich niet in voor de coöperatie, nochtans 'een middel om het socialisme te steunen door de arbei

ders in staat te stellen hun verzet te organiseeren van de centen, die op die wijze zonder bezwaren 

voor de huishouding bespaard zijn'. (142
) 

Toen Vooruit in maart r885 de stakende mijnwerkers in de Borinage ondersteunde met een 

zending van duizenden broden, prikkelde het Gentse voorbeeld sterker dan ooit. Die strijd werd 

in Nederland niet alleen gevolgd, in diverse gemeenten werd ook toestemming gevraagd om een 

collecte te mogen houden, kleine lokale SDB-afdelingen spanden zich in om wat centen in te 

zamelen en in Recht voor Allen werd een speciale steunlijst geopend voor de Belgische stakers met 

een gift van 76,65 gulden van De Volharding als uitschieter. <143) De in België verblijvende Hubert 

van Kol was wild enthousiast over het 'schoon teken van solidariteit onder alle loonslaven van 

Vlaanderen en het Walenland' en hij spoorde Domela Nieuwenhuis aan om naar het voorbeeld 

van Gent ook de Nederlandse socialisten 'naar een scherp afgebakend doel' te doen 'oprukken met 

georganiseerde krachten'. (144) 

Op het terrein ontbrak het hen echter aan krachten en stond hen geen duidelijk doel voor ogen. 

Op de koop toe kreeg Domela problemen met justitie wegens majesteitsschennis. Ondanks scher

pe krantenstukken in de loop van r885 met onthullingen over pedofiele seksschandalen, waarin hij 

onder andere Edward VII en Leopold II in opspraak bracht, kreeg Domela pas goed last toen hij 

in april r886 Nederlands' eigenste Willem III aanviel. Hij besefte zelf onmiddellijk dat de bewe

ging een zware klap zou krijgen door zijn internering. In antwoord op een schrijven van Domela 

vroeg Van Beveren zich verwonderd af of'er nu werkelijk niemand is die uwe plaats kan innemen?' 

Spraken ze onderling ook af dat Van Beveren een helpende hand zou uitsteken om de Nederlandse 

arbeiders warm te maken voor geleidelijke organisatorische opbouw? De juridische procedures 

leidden ertoe dat Domela pas op 17 januari r887 zijn intrek nam in 'De Nederlandsche Bastille'. <145
) 

Van Beveren was op de meeste van Dornela's afscheidsmeetings aanwezig en benadrukte naast de 
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noodzaak van organisatie dat diens veroordeling indirect een zegen was voor de beweging. In Bel

gië groeide de beweging immers nooit sterker dan na de veroordeling van Anseele en Oefuisseaux 

in de nasleep van de rellen van maart r886. De Gentenaar bracht op die meetings uiteraard ook 

hulde aan martelaar Domela en riep iedereen op om 'de partij te dienen met allen ernst en toe

wijding'. In Amsterdam werd zijn oproep alvast beantwoord met het 'eendrachtig omhoog steken' 

van de handen 'en als uit één mond klonk het: ja dat zweeren wij'. (l46) Naast de afscheidsmeetings 

van Domela begon Van Beveren ook aan een heuse 'ronde van Nederland', waarbij hij in talloze 

lezingen zijn toehoorders aanspoorde om het Gentse en Belgische voorbeeld te volgen. 

De Groningse Toekomst en Edmond Van Beveren in Nederland 

Oe SDB had de wind niet in de zeilen anno r887. Oe grootste schok voor de sociaaldemocraten 

was wellicht het feit dat ze op 19 februari het mikpunt werden van een gewelddadige opstoot van 

koningsgezindheid. Die 'Oranjefurie' maakte het voor socialisten wel heel moeilijk om zich als de 

vanzelfsprekende vertegenwoordigers van het volk op te werpen. Bovendien kon zelfs een verblind 

militant er niet omheen dat de hele stemrechtbeweging een slag in het water was. De grondwets

herziening leverde namelijk niet meer op dan een rekbaar artikel waarin stemrecht werd gegeven 

aan 'burgers die tekenen van geschiktheid en welstand gaven'. (l47l 

Recht voor Allen bracht steeds sterkere pleidooien voor een langzame organisatorische opbouw 

van de beweging. Oe kortetermijnverwachtingen werden bijgesteld. Men legde er zich blijkbaar 

bij neer dat de grote Kladaradatsch nog niet voor morgen was. Niet een korte revolutie, maar een 

langzaam 'rottingsproces' zou het kapitalisme onderuithalen. Vanuit die visie werden arbeiders

verenigingen voortaan beschouwd als 'de cellen waaruit de toekomstige maatschappelijke orga

nisatie moet worden opgebouwd'. (148) 'Brood en kennis voor allen' werd ook in het Nederlandse 

socialistische blad een steeds weerkerend adagio. Nu de verwachtingen opnieuw realistische pro

porties aannamen, werd ook de coöperatie weer geprezen: 'Het vereenigt de kudde, en bovendien 

goed brood maakt gezond bloed, en gezond bloed is de moeder van heldere gedachten en aan 

heldere gedachten heeft onzen stand dubbele behoefte. '(l49) Ook Domela Nieuwenhuis, die op 31 

augustus r887 vervroegd en onverwachts zijn 'kerker' verliet, steunde de vernieuwde belangstel

ling voor de coöperatie. Op het zevendeSDB-congres van december r887 werden alle afdelingen 

opgeroepen om via coöperaties aan middelen te komen voor de propaganda. Oornela's rechter

hand, Cornelis Croll, kreeg als opdracht de propaganda voor de coöperatie op te voeren. Om zich 

voor te bereiden op zijn nieuwe taak trok Croll vrijwel onmiddellijk op studiereis naar ... Gent. 

Het is opvallend dat Van Beverens ronde van Nederland met zijn Coöperatie en Socialisme 

lezing samenvalt met het opduiken van coöperatieve initiatieven in bepaalde SOS-afdelingen. 

In Amsterdam bijvoorbeeld gaven anno r887, naast Van Beveren, ook lokale militanten lezingen 

over 'de voor-en nadelen der Coöperatie' en op initiatief van Frans Masdorp werd de coöperatie 

Amsterdamsche Arbeidersmaatschappij opgericht met aanvankelijk niet meer dan 30 à 40 leden. Oe 

socialistische pers had 'uiteraard' geen aandacht voor het stille werk van die coöperatie. Dat werk 

werd echter wel geleverd. Een voorbeeldje: 'Leed het gezin van K.A.Bos gebrek omdat vader in de 
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cel zat, dan zegde een van zijn vrienden in de afdelingsvergadering spontaan toe, bij de kameraden 

van de coöperatieve volksbakkerij te zullen aankloppen, die vervolgens inderdaad maanden lang 

iedere week veertien broden ter beschikking stelden.'(rso) 

Los van de materiële voordelen- goedkoop 'socialistisch brood'!- die de coöperatie onmid

dellijk opleverde voor haar leden, spaarde de Amsterdamsche Arbeidersmaatschappij jaren lang om 

een eigen gebouw te verwerven. Dat plan werd in de zomer van 1890 geconcretiseerd met de ope

ning van Constantia. Zonder de grond mee te rekenen, kostte alleen al de bouw van Constantia 

veertigduizend gulden! Behalve de coöperatieve gelden werden ook andere bronnen aangeboord, 

zoals het uitschrijven van aandelen en leningen, maar de exploitatie van het gebouw bleef in 

handen van de Amsterdamsche Arbeidersmaatschappij. Zonder coöperatieve bakkerij had men dit 

gebouw nooit kunnen aanhouden: 'Constantia dat zich zelf niet dekken kan, wordt uit deze bak

kerij gesteund of beter gezegd, helemaal in stand gehouden. Een derde van den gemaakten winst 

wordt gebruikt om de hypotheek schuld van Constantia af te lossen.'(rsr) De Amsterdammers 

waren ook vóór Constantia niet dakloos, aangezien ze lange tijd het Volkspark konden huren, maar 

in andere afdelingen maakte de praktijk van het 'zaalafdrijven' socialistische vergaderingen en 

meetings haast onmogelijk. In zijn voor Nederlands gebruik geschreven Coöperatie en Socialisme 

benadrukteEdmond Van Beveren dan ook dat de coöperatie het middel bij uitstek was om een 

eigen gebouw te verwerven waar vrij vergaderen geen enkel probleem zou opleveren. 

Dat discours sloeg aan. In Groningen had de beweging, onder andere door zaalverbod, sterk te 

lijden onder de repressie die volgde op de grote kiesrechtbetoging van 1885. Het antwoord op de 

vraag hoe ze het gebrek aan vergaderlokalen kon opvangen, kwam er toen Van Beveren tijdens zijn 

ronde van Nederland begin 1887 Groningen aandeed. Het luidde: 'Het opzetten van een coöperatie

ve volksbroodbakkerij naar het voorbeeld van de Vooruit uit Gent.' Het bestuur van de in mei 1887 

opgerichte coöperatie De Toekomst nodigde Van Beveren in september 1888 uit om zijn lezing nog 

eens over te doen, omdat het ervan overtuigd was dat dit velen zou doen inzien dat coöperatie en 

socialisme hand in hand dienden te gaan. Uit vrees gematigde arbeiders af te schrikken die nodig 

waren om de coöperatie rendabel te maken, werd in de statuten geen melding gemaakt van financi

ele steun aan de socialistische strijd. Toch werd De Toekomst door socialist H.WBoutsema al in 1889 

omschreven als 'de spil waarrond de geheele arbeidersbeweging in het Noorden zich beweegt'. Ook 

in Groningen leidde dat tot het optrekken van een eigen huis, De Toekomst, dat in juli 1888 werd vol

tooid. <rs2
) Dat kwam alvast het zelfvertrouwen van de Groningse socialisten ten goede. In 1890 waan

den ze zich al de gelijken van de afdelingen Den Haag en Amsterdam en ze opperden dan ook het 

idee om de Centrale Raad van de SBD naar Groningen te verhuizen. Maar dat feest ging niet door. 

Ook op tal van andere plaatsen speelde men met het idee om een coöperatie op te zetten als 

ruggengraat voor de beweging, maar bij gebrek aan middelen en knowhow bleef men in de plan

fase steken. Zo werd in de in juli 1887 opgerichte SDB-afdeling Almelo, Werklieden-vereeniging 

Vooruit genaamd, van bij de start het plan opgevat om een coöperatie op te zetten. Het werd echter 

pas gerealiseerd toen men beschikte over externe fondsen. De administratie van Recht voor Allen 

had namelijk begin 1888, na een drie maanden lange staking in Almelo, nog 1.6oo gulden in de kas 

die via steunlijsten was gespijsd. Op voorstel van Domela Nieuwenhuis werden die fondsen niet 
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verdeeld onder de stakers, en op een vergadering besliste men ze te gebruiken om de coöperatie De 

Overwinning op te zetten. In juni 1888 werden de eerste broden verkocht. Na enkele weken werd 

Edward Anseele uitgenodigd om er de realisaties uit Gent te beschrijven en zo het enthousiasme 

voor de coöperatie aan te wakkeren. De formule om een Gentse spreker uit te nodigen miste ook 

hier haar effect niet en een jaar later al, op I september 1889, werd het eigen gebouw van de Alme

loose socialisten, De Overwinning, feestelijk geopend. 

Met een gift van 500 gulden en van 21.6oo broden behoorde de Haagse coöperatie De Volhar

ding tot de grootste steunverleners van de stakers van Almelo. Zij ondersteunde ook het officiële 

partijblad Recht voor Allen. Als vroeg resultaat van het 'zich richten op Gent' groeide De Volhar

ding in de loop van de jaren 1880 uit tot een heuse arbeiderscoöperatie met meer dan 2.000 leden 

eind 1889. Indirect leverde ze zelfs een aanzienlijke bijdrage tot het succes van Vooruit, omdat 

Van Beveren in 1883 bij De Volharding voor het eerst de heetwaterovens van Borbeck zag. Het 

overnemen van deze hoogst efficiënte broodproductie gaf Vooruit een armlengte voorsprong op 

alle andere bakkers in Gent. Het was nota bene wellicht dankzij een forse lening van 40.000 

frank van Domela Nieuwenhuis dat Vooruit die investeringen in 1883 allemaal aankon. Ook bij 

de Haagse Volharding zorgde de financiële armslag van Domela Nieuwenhuis voor de kers op de 

taart: naast de fondsen voor de grond en bouw van de eigen bakkerij werden ook de Borbeck

ovens door hem gefinancierd. 

Door die financiële steun van de topman van de socialistische beweging had men in het bestuur 

van De Volharding geen probleem met zijn steun aan vaak expliciet socialistische acties. De Vol

hardingwerd namelijk opgericht nog voor er eenSDB-afdeling was in Den Haag en het bestuur 

ervan bestond behalve uit socialisten ook uit leden van het gematigde ANWY. Na verloop van 

tijd zorgde dat echter wel geregeld voor spanningen. Al in 1885 schreefBeidt dat De Volharding in 

feite al was 'overgegaan in handen van de sociaaldemocraten' omdat ze er steeds meer in slaagden 

'het bestuur der vereniging in handen hunner partij te spelen', wat volgens Recht voor Allen een 

normale zaak was voor een 'als sociaal-democratisch opgerichte bakkerij'. (153) De gematigden en de 

socialisten verenigden zich in de schoot van De Volharding in respectievelijk Intijds Ontwaakt en 

Altijd "Wakker om bij de verkiezing van nieuwe bestuursleden de stem te winnen van zoveel moge

lijk leden van de coöperatie: 'Voorkomen, dat deze volkszaak wordt herschapen in een partijzaak' 

versus 'voorkomen, dat deze volkszaak wordt herschapen in een bourgeoiszaak.'(l54) Bij de eerste 

grote confrontatie in maart 1887 werden alle vier de socialistische kandidaten voor bestuursfunc

ties verkozen. Bij elke verkiezing moesten de gematigden het onderspit delven. In september 1887 

verloren uiteindelijk de laatste gematigden hun zitje in het bestuur en was De Volhardingvolledig 

in socialistische handen. 

Een burgerlijk paard voor een socialistisch Troje? 

Die 'machtsovername' effende niet alleen het pad voor bijvoorbeeld de grote steun aan de sta

kers in Almelo, maar evenzeer voor de nogal roekeloze aankoop van "Walhalla, de vroegere Rode 

Burcht. De Haagse socialisten droomden er al een tijdje van om naar het voorbeeld van 'de schep-
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pingen der Gentenaren' via hun coöperatie 'oasen in den woestijn' te creëren. (l55) Dat bleek echter 

een brug te ver en korte tijd later moest men Walhalla met een klein verlies alweer loslaten. De 

splitsing tussen gematigden en socialisten had namelijk ook tot een aanzienlijk ledenverlies geleid. 

Heel wat gematigden stapten na de socialistische machtsovername uit De Volharding en richtten 

een nieuwe, neutrale coöperatie op, De Hoop. 

Men probeerde nog om die splitsing propagandistisch te benutten door te wijzen op de ana

logie met Gent, waar Vooruit ook werd bekampt door Volksbelang. Maar het werd voortaan wel 

onmogelijk om bij conflicten tussen het bestuur en het personeel de schuld volledig in de schoe

nen van de neutralen te schuiven. Dat zorgde geregeld voor spanningen. Het ontslag van Bert van 

Ommeren wegens zijn duidelijk anarchistische sympathieën zette bij vele partijgenoten kwaad 

bloed. In juli 1888 werd in de schoot van De Volhardingzelfs een speciale commissie opgericht die 

de vele geruchten over 'baantjesjagerij' bij de bakkerij moest onderzoeken, omdat het voor veel 

onvrede zorgde bij tal van Haagse SDB-leden. De meeste klachten en geruchten werden door de 

commissie totaal ongegrond bevonden, maar dergelijke onderzoeken waren uiteraard niet bevor

derlijk voor de sfeer. (I56) 

Die spanningen in de schoot van De Volharding lieten ook sporen na op nationaal niveau. Cor

nelis Croll, die in december 1887 door het SDB-congres was aangeduid als verantwoordelijke voor 

de coöperatieve propaganda, werd namelijk tijdens zijn opdracht als lid van de onderzoekscom

missie bij De Volhardingvooral geconfronteerd met de minder fraaie kanten van de interne keuken 

van de socialistische coöperatie. Dat heeft in elk geval de zeer eigenzinnige manier waarop hij zijn 

functie als coöperatiepropagandist invulde, mee bepaald. Aanvankelijk benadrukte hij, in navol

ging van de Belgische kameraden, dat de coöperatie geen doel was maar een middel. Cruciaal daar

bij was dat de coöperatie de arbeiders zou voorbereiden op de taak die hen te wachten stond zodra 

de controle over de productiemiddelen was verworven: 'Er is maar één middel voor de arbeidende 

klasse, om de handelspraktijk, de administratie en het bestuur over kapitaal te leeren en dat is door 

zelve zaken te doen d.w.z. door zich te organiseren in koöperatieve vereenigingen.'<157) 

Maar vanaf augustus 1888 al begon Croll inzake de winstverdeling af te wijken van het Bel

gische model. Uit pragmatische overwegingen opteerden de Belgische coöpererende socialisten 

ervoor om een aanzienlijk aandeel van de winsten te reserveren voor de individuele consument. 

Ze beseften namelijk maar al te goed dat niet het 'socialistisch evangelie' maar wel de concrete 

voordelen nieuwe leden aantrokken. Nieuwe leden, dat betekende grotere winsten ... ook voor 

de arbeidersbeweging. Croll raakte er echter van overtuigd dat dit systeem de coöperatie tot doel 

zou maken en dat alleen het overmaken van de volledige winst aan de arbeidersbeweging kon 

garanderen dat ze beleefd werd als middel. Vanuit zijn ijver om de ideologische zuiverheid te 

bewaren, zette Croll dus een rem op de al vrij problematische ontwikkeling van de socialistische 

coöperatie in Nederland. (lsS) 

Op het SDB-kerstcongres van 1888 zou een evaluatie gemaakt worden van een jaar intensieve 

propaganda voor de coöperatie. Kort voor het congres publiceerde Croll een brochure met de sug

gestieve titel De Coöperatie, het paard van Troje. Een woord van waarschuwing. Na afloop van het 

congres gafhij aan dat ze bedoeld was 'om, vóórdat de beschrijvingsbrief voor het laatste kerstcon-
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gres in de afdeelingen aan de orde kwam, onze meening over dit punt van partij-politiek aan onze 

partijgenooten ter overweging aan te bieden'. (r59) Hij besefte echter heel goed dat zijn 'woord van 

waarschuwing' een groot gewicht kreeg door zijn functie als verantwoordelijke propagandist 'over 

dit punt van partij-politiek'. Bovendien publiceerde hij het hoogstwaarschijnlijk bewust vlak voor 

het congres om elk voorafgaand wederwoord onmogelijk te maken. (r6o) 

Crolls paard van Troje was een aardig stukje metaforische demagogie. Voor de Haagse SDB' ers 

was de Laocoöngroep in hun vergaderlokaal Walhalla een vertrouwd beeld. Laocoön en zijn kin

deren symboliseerden de arbeid, de slangen de wurggreep van het kapitalisme. Maar 'wie de intie

me geschiedenis van de socialistische beweging in Nederland' kende, kreeg 'bij de aanschouwing 

van dien Laokoon echter nog iets anders voor den geest: [ ... ] den waarschuwenden Laokoon der 

sage, die zijn lans slingerde in de zijde van het houten paard [ ... ] Waren de Trojanen toen niet 

met blindheid geslagen geweest dan hadden zij dien raad opgevolgd en zou hun stad gespaard zijn 

gebleven'. Cornelis 'Laocoön' Croll betoogde dat de sociaaldemocraten 'ter wille van de stoffelijke 

voordeden die de coöperatie kan afwerpen de oogen te veel hebben gesloten voor de veel grootere 

zedelijke nadeden die 'zaken-doen' moet medebrengen'. 

De vele spanningen en enkele ontslagen die De Volharding troffen, bewezen volgens hem 

afdoende 'dat we met coöperatie, corporatie, of welken anderen vorm van 'zaken-doen', den 

kapitalistischen duivel hebben gehaald binnen onze eigen gelederen'. Daarenboven kon toch 

niemand ontkennen dat coöperaties alleen gepropageerd werden om winsten te maken voor de 

beweging: 'Welnu, wij weten allen dat geen winst kan worden gemaakt zonder den arbeider te 

kort te doen.' De coöperatie was niets anders dan 'het paard van Troje door de bourgeoisie voor 

onze muren gesteld; halen we het binnen dan opent zich weldra de verborgen deur en de meest 

geduchte vijanden der arbeidersbeweging springen te voorschijn: broodnijd, haat en tweedracht 

zijn hunne namen.' 

Centraal in de hele discussie stond het voorbeeld van de Gentse socialistische arbeidersbewe

ging. In het kader van de propaganda voor de coöperatie trok in juli 1888 een grote groep Neder

landse socialisten naar Gent om er een rondleiding te krijgen in de gebouwen van Vooruit. De Vol

hardingvan haar kant was onmiddellijk bereid zich aan te sluiten bij een federatie van coöperaties 

die de Belgische socialisten in 1887 vanuit Gent probeerden op te zetten. Vandaar ook dat Croll 

zijn voornaamste pijlen op de Belgische sociaaldemocraten moest richten om het paard buiten de 

vesting te houden. Wellicht bij gebrek aan een sluitende argumentatie nam hij daarvoor zijn toe

vlucht tot een oud spreekwoord: 'Leert van Uwe vijanden wat ge te doen en te laten hebt; in den 

regel zal uw belang medebrengen precies het tegendeel te doen van hetgeen zij van u verlangen.' 

Op die manier volstond het om te wijzen op talloze katholieke en liberale discoursen waarin de 

coöperatie werd opgehemeld. De populariteit van Van Beveren viel hij aan met een artikel uit het 

katholieke Nieuwsblad voor Nederland dat maar liefst een vijfde van zijn brochure vulde en waarin 

de Gentenaar werd geprezen en tegenover Domela Nieuwenhuis werd gezet: 'Hier de man van 

het woord,- daar de man van de daad! ' Verder haalde Croll andermaal de ijzeren loonwet van 

stal en benadrukte hij dat coöperaties heel veel energie vergden van de beste krachten over wie de 

arbeidersbeweging beschikte. Op die manier haalde hij ook, zij het vriendelijk, Anseele onder-
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uit. Die mocht dan wel 'zeer ijverig' zijn, hij zou zijn tijd toch nuttiger kunnen besteden, want 

'door schacheren in kruidenierswaren en steenkolen is de menschheid waarlijk niet te redden!'<161
) 

Inzake de politieke cultuur van de socialistische arbeidersbeweging had Croll wel één grote troef 

tegenover degenen die ondanks alles de Belgische kameraden als voorbeeld bleven beschouwen: 

'Maar hen, die de coöperatie als middel met een beroep op België verdedigen, zou ik willen wijzen 

op het gewichtige feit, dat van alle socialistische partijen alleen België in zóó hoogemate steunt 

op de coöperatie, en dat tegenover België mag worden gewezen op de Duitsche socialisten, die 

zich, zonder ooit aan coöperatie of andere bijzaken te hebben gedaan, hebben ontwikkeld tot de 

best georganiseerde en machtigste partij ter wereld.' Daarbij ging Croll natuurlijk niet in op het 

feit dat de socialistenwet van 1878 er nog altijd van kracht was, waardoor de SPD de politiek wel 

moest beschouwen als een topprioriteit. 

Croll haalde zijn slag thuis. Zijn argumenten waren voor het congres 'ernstig genoeg[ ... ] om 

voor te stellen den Centralen Raad in 't vervolg te ontheffen van de verplichting de koöperatie te 

bevorderen'. <162) De aanwezigen stemden unaniem voor de richtlijn dat Nederlandse socialisten 

zich niet langer mochten bezighouden met coöperaties, met zakendoen. Die unanimiteit was ech

ter schone schijn. Croll zelf wees daar ook op, toen hij twee jaar later de beweging de rug toekeer

de en als verdediger van het 'recht van het individu tegenover de fictie gemeenschap' een nieuwe 

ophefmakende brochure publiceerde. Ter toelichting van mijn uittreden uit de Sociaal-Demokrati

sche Partij (een vraag van staatsrecht mede) werd binnen de week drie keer herdrukt. Kop van Jut 

was deze keer Domela Nieuwenhuis die door het sponsoren van tal van initiatieven 'velen en veel 

beheerscht' in de beweging. Dat was volgens Croll ook de reden waarom Domela eind 1888 de 

propaganda voor de coöperatie liever niet wilde stopzetten. Berekening en angst om populariteit 

te verliezen leidden ertoe dat hij later toch stemde voor de stopzetting ervan. <16
3) 

Hoewel er aanduidingen zijn dat Domela Nieuwenhuis anno 1888 de coöperatie nog altijd 

een warm hart toedroeg, onderschreefhij Crolls paard-van-Trojemetafoor. Aan Van Kol schreef 

hij kort voor het congres: 'De schijn bedriegt hier te veel en ook hier moet men onderscheiden 

tusschen hetgeen men ziet en wat men niet ziet. Wij zijn groot geworden zonder coöperatie en 

wij zullen, zonder de bestaande dingen op te geven, niet verder gaan op dien weg.'<164) In latere 

speeches hamerde hij op de ijzeren loonwet, waaruit werd afgeleid dat van coöperaties 'geen heil' 

te verwachten viel. De dominee die in 1879 de 'oppervlakkigheid' veroordeelde waarmee het soci

alisme bestreden werd, bestreed als anarchist in de jaren 1890 even oppervlakkig de coöperatie als 

onderdeel van de socialistische arbeidersbeweging. <165) 

Het congresbesluit van 1888 had ook wel degelijk gevolgen in de praktijk. In Gorredijk bij

voorbeeld groeide onder invloed van de propaganda voor de coöperatie het idee om dit middel 

aan te wenden. Er werd al gesproken over een verkooplokaal en er werd een commissie ingesteld 

die de praktische kant van de zaak zou onderzoeken. Toen de landelijke SDB eind 1888 echter haar 

strategie radicaal omkeerde, werd het hele plan in Gorredijk begraven. Uit de vrij hevige polemiek 

die in januari en februari 1889 werd gevoerd in de kolommen van Recht voor Allen blijkt duidelijk 

dat de meningen over het coöperatievraagstuk sterk verdeeld waren. De koerswijziging van de lan

delijke SDB werd door sommigen toegejuicht, terwijl anderen erover verbolgen waren. Typerend 
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was dat de redactie de hele polemiek besloot met de vertaling van een anticoöperatiestuk uit het 

Duitse blad Der Grundstein, met als enige commentaar 'juist'. (rGG) 

De coöperatie, die in de praktijk slechts op enkele plaatsen werkelijk van de grond was geko

men, verdween snel op de achtergrond. Maar in die afdelingen waar men voor december 1888 dit 

middel had aangewend voor de socialistische actie, coöpereerde men duchtig voort. (rG?) De Volhar

ding bleef 'zaken doen' en ook in Groningen stoorde men zich hoegenaamd niet aan richtlijnen 

van hogerhand. De coöperatie De Toekomst werd er langzaam maar zeker uitgebouwd en kreeg 

zelfs indirect de zegen vandeSDB-nationaal die in 1889 congresseerde in haar gebouw.(rGS) 

Franse socialisten: meesters zonder leerlingen? (169) 

De Franse coöperatieve beweging na 1870 was vrij specifiek In tegenstelling tot in Nederland en 

België bestonden er tijdens het Tweede Keizerrijk heel wat 'paternalistische' coöperaties. Maar 

de roemloze ondergang ervan nog voor de Commune contrasteerde sterk met het succes van de 

Schulze-Delitzschbeweging in Duitsland. De bloedige onderdrukking van de Commune had de 

dood of verbanning van duizenden militanten van de arbeidersbeweging tot gevolg en bevestigde 

op onthutsende wijze de fundamenteel repressieve houding van de republikeinse overheid. (r?o) 

In 1872 werd de Internationale buiten de wet gesteld, er werd gestipuleerd dat de politieprefect 

voor elke meeting toestemming moest geven en het stakingsrecht dat in 1864 was erkend, werd 

opnieuw ingetrokken. Gezien het relatieflage aantal arbeiders op de totale bevolking- goed 27% 

anno 1876- en het repressieve klimaat, is het verwonderlijk dat de arbeidersbeweging niet totaal 

ten onder ging. 

Maar al meteen in de nasleep van de Commune werden opnieuw tal van arbeidersverenigin

gen gesticht. Ze waren een afspiegeling van de zogenaamde Ecole coopérative syndicale. Als een 

van de voornaamste vertegenwoordigers ervan hield Joseph Barberet in Le Rappel pleidooien om 

geweld en stakingen te vermijden. De vakbeweging diende zich voornamelijk toe te leggen op 

coöperatieve experimenten en consei!s des prudnommes. Hoezeer coöperatieve en syndicale stra

tegieën parallel liepen, bleek bijvoorbeeld toen 'délégués de syndicats et de sociétés coopératives 

ouvrières' begin 1873 in Parijs beslisten om de krachten te bundelen in een overkoepelende coöpe

ratie. Die zou krediet verschaffen voor de oprichting en uitbreiding van coöperatieve initiatieven. 

Tal van kleine coöperaties werden ook effectief opgericht, maar deze 'deuxième tentative du Crédit 

au Travail' leverde geen blijvende resultaten op. (r?r) Net als die coöperatieve initiatieven steunden 

ook de vele kleine syndicale organisaties vooral op een achterban uit de traditionele ambachtelijke 

beroepen. In 1875 waren er in heel Frankrijk vermoedelijk zo'n 135 syndicale organisaties, waarvan 

meer dan een derde in Parijs. Een jaar later was dat aantal opgelopen tot 182 met samen 32.700 

leden op een totaal van zo'n 5 miljoen arbeiders. 
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De arbeiderscongressen van 1876 en 1878 

Die verschillende groeperingen organiseerden in oktober 1876 het eerste Congrès ouvrier de France, 

waarop zich 350 afgevaardigden van 150 arbeidersverenigingen verzamelden. Vertegenwoordigers 

van vakbonden en coöperaties waren daar om een aantal concrete zaken te analyseren: 'Il ne faut pas 

ici un vain étalage de paroles; mais, il faut qu'il sorte de nos discussions des résultats pratiques pour 

la question sociale et l'amélioration dusort des travailleurs.'(I?2
) Een van de discussies handelde over 

'les associations coopératives de production, de consommadon et de crédit'. De resultaten ervan her

inneren onvermijdelijk aan de moties die op de congressen van de Eerste Internationale werden aan

genomen. De coöperatie werd er toen namelijk omschreven als 'moyen radkal d' affranchissement 

du travail et de suppression du paupérisme', waarbij men echter alleen de productiecoöperatie voor 

ogen had. Ondanks de talrijk aanwezige vertegenwoordigers van consumptiecoöperaties werden 

die verenigingen er afgedaan als een bijkomstigheid. Intrinsieke kwaliteiten werden hen hoege

naamd niet toegedicht. Hoogstens konden ze nuttig zijn om de noodzakelijke middelen te verzame

len voor het opzetten van des ateliers coopératifs syndicaux. Ondanks die gematigd positieve evaluatie 

van de coöperatie was de kritiek op de coöperatie als organisatorisch middel niet min. 

Als vertegenwoordiger van de Parijse huisschilders zei lsidore Finance lange tijd geloofd te 

hebben in de coöperatie als middel om het sociale vraagstuk op te lossen, maar, 'je n'y crois plus'. 

Via een uiterst grondig voorbereide en lange toespraak- dertig bladzijden in het congresverslag! -

wilde hij bereiken dat ook de overige congresgangers er zo over dachten. Wie zich schikte naar het 

devies van het congres en zijn toevlucht niet nam tot utopische woordenkramerij, moest volgens 

hem vóór alles oog hebben voor het negatieve van de coöperatieve praktijk. Finance bracht een 

vrij uitgebreid historisch overzicht: de experimenten van Louis Blanc, de ondergang van het Cré

dit au Travail, het succes van Schulze-Delitzsch in Duitsland, de Rochdale Pioneers. Het kon de 

aanwezigen toch niet ontgaan zijn dat de voornaamste verdedigers van de coöperatie in het beste 

geval 'conservateurs sociaux' waren? Zelfs Napoleon 111 stimuleerde tijdens hetTweede Keizerrijk 

de coöperatie! Wie haar genegen was kon de doelstelling van de coöperatie hoogstens omschrij

ven als 'conserver en améliorant'. Het was volgens Finance al veelbetekenend dat dit tot op heden 

in Frankrijk een aaneenschakeling van mislukkingen had opgeleverd. Maar zelfs als die gang van 

zaken doorbroken kon worden, dan nog bewees Rochdale afdoende dat coöperatief succes de 

arbeidersbeweging van haar meest bekwame krachten beroofde. Een coöpererende arbeider werd 

immers al snel 'un sousproduit de la bourgeoisie [ ... ] une sorte d'aspirant petit-bourgeois'. Door 

de coöperatie zorgde iedereen voor zichzelf en verdween het collectieve, waardoor grote groepen 

arbeiders de boot misten. 

Tot een echt debat kwam het niet. Dat een meerderheid toch de min of meer positieve evalu

atie goedkeurde, was vooral te danken aan Nicaise, de vertegenwoordiger van La Revendication 

uit Puteaux. De meeste andere coöperatieve vertegenwoordigers op het congres beperkten hun 

repliek op Finances woorden tot een opsomming van de onmiddellijke materiële voordelen die de 

coöperatie aan haar leden schonk. Besefte Nicaise dat dit indirect Finances argumentatie onder

schreef? Zoals César De Paepe voor hem, benadrukte Nicaise dat de geschiedenisles niets bewees, 
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omdat het falen van talloze coöperaties 

in het verleden te wijten was aan louter 

toevallige factoren. Hij keerde de zaak 

bovendien om en verklaarde dat con

sumptiecoöperaties haast een noodza

kelijke voorwaarde waren om te komen 

tot de gewenste productiecoöperaties. 

Consumptiecoöperaties konden im

mers de noodzakelijke fondsen ople

veren én 'elles forment les ouvriers aux 

règles de 1' administration et de 1' ordre, 

sans lesqueUes les sociétés de produc

tion ne sauraient se fonder urilement'. 

Cruciaal was dat coöperaties net groeps

vormend werkten omdat ze zich niet al

leen richtten tot 'ouvriers d'une même 

corporation, mais à tous les ouvriers 

habitant le même quartier'. Namens 

de Parijse coöperatie L'Egalitaire kwam 

Louis Pagèze ook nog aanzetten met de 

typische vraag hoe men de vrouw bij 

een beweging dacht te betrekken als 

men niet beschikte over goedkope co

operatiegoederen als troef?(m) 

Dat men wel degelijk geloofde in de 

werkbaarheid van coöperaties als mid

del blijkt uit het niet onaanzienlijke 
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aantal ervan in Parijs. Ook hierover is de informatie andermaal uiterst schaars. Toch zijn de namen 

bekend van maar liefst 23 consumptiecoöperaties en 22 productiecoöperaties die tussen juni 1876 

en december 1877 actief waren in de hoofdstad en haar onmiddellijke omgeving. Het geloof in dit 

middel spreekt nog sterker uit het feit dat 13 consumptiecoöperaties in januari 1877 een federatie 

vormden. In de statuten van die Union ouvrière des Sociétés de Consommation werd geëxpliciteerd 

dat de federatie totaal apolitiek was. Er werd wel besproken hoe men de werking van de coöpera

ties kon uitbreiden, en onderzocht of bepaalde goederen gezamenlijk aangekocht konden worden. 

Succesvol was die federatie echter helemaal niet en het fenomeen bleefbeperkt tot Parijs. 

In realiteit was er van een echte coöperatieve beweging hoegenaamd geen sprake. Naast Parijs 

was Lyon de enige andere Franse stad waar daadwerkelijk coöperatieve activiteit voorkwam. Maar 

de invulling ervan verschilde fundamenteel met die in de hoofdstad. De coöperatie was er eigen

lijk louter een soort winkel, die niets had uit te staan met een zich organiserende arbeidersbewe

ging. Initiatief ging er niet van uit, elke wijk in de stad had er wel zo eentje en de meeste beston-
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e revolutie in een boodschappentas? 

den al tijdens het Tweede Keizerrijk. 

Het ontbreken van een band met de 

arbeidersbeweging blijkt bijvoorbeeld 

ook uit het feit dat er geen productie

coöperaties of zelfs aanzetten daartoe 

waren. Ook hun desinteresse voor het 

tweede Congrès ouvrier de France dat 

eind januari, begin februari 1878 in 

Lyon werd georganiseerd, illustreerde 

dat. Terwijl op het congres in Parijs 

enkele tientallen coöperaties vertegen

woordigd waren, kwamen nauwelijks 

twee jaar later in Lyon nog slechts twee 

afgevaardigden ervan opdagen. Beiden 

kwamen bovendien uit Parijs: Victor 

Frilley namens de Union ouvrière des 

Sociétés de Consommation en Gustave 

Calvinhac namens L'Union démocrati

que des Travailleurs. Die laatste bestond 

eigenlijk alleen op papier als 'une sorte 

de bureau de centralisation des oeuvres 

de consommadon et de production'. 

Het lag dan ook voor de hand dat het 

coöperatievraagstuk niet al te veel tijd 

kreeg toegemeten. Tal van congresgan

gers kleefden al duidelijk een soort ide-

aalbeeld van de arbeider aan, hielden 

collectivistische discoursen en zetten daarbij l'inutilité de la coopération in de verf. Maar Frilley 

daarentegen presenteerde de coöperatie vanuit 'le cóté moralisateur de la coopération' als 'la seule 

méthode à employer pour 1' émancipation des travailleurs'. 

Een licht herziene kopie van de motie die in Parijs werd aangenomen werd ook in Lyon goed

gekeurd, maar het was veelbetekenend dat de notie coopération werd vermeden en vervangen door 

het vagere association. Volgens Léon Blum getuigde Parijs r876 nog van het geloof in de haalbaar

heid van 'équilibrer dans la production les rapports entre cap i tal et travail', terwijl dat in Lyon 

anno 1878 niet langer het geval was. Een strijdvaardige vakbeweging wars van Barherets ideeën 

was overduidelijk de topprioriteit, maar ook de vorming van een Parti ouvrier socialiste werd er al 

in het vooruitzicht gesteld. (r74l 

Ondanks alle desinteresse wist Frilley toch nog uit de brand te slepen dat de coöperatie op de 

dagorde stond van het geplande Internationaal Arbeiderscongres dat in september 1878 zou wor

den gehouden naar aanleiding van de wereldtentoonstelling in Parijs. De organisatie van het con-
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gres werd echter op het allerlaatste moment overhoop gegooid door een verbod van de regering

Dufaure. Tot ongenoegen van Jules Guesde legde het organisatiecomité zich daar onmiddellijk bij 

neer. Guesde en enkele kameraden werden later gearresteerd en veroordeeld tot lichte gevangenis

straffen omdat ze het verbod negeerden. Niet alleen werd het proces dankbaar gebruikt als forum 

voor hun collectivistische ideeën, maar 'le gouvernement offre ainsi à ceux que leurs adversaires 

commencent à appeler les guesdistes une large publicité et la palme du martyre'. (!75) 

Jules Guesde genoot voordien al heel wat aanzien in radicale kringen. Door zijn openlijke ver

dediging van de Commune als republikeinse politicus leefde hij tot 1876 in ballingschap. Na zijn 

amnestie in september r876 leefde hij van zijn pen en maakte, ondanks het repressieve klimaat, 

hoegenaamd geen geheim van zijn socialistische sympathieën. Zijn ideologische ideeën haalde hij 

vooral bij Marx, Lassalie en de SPD. Hij onderhield tal van directe contacten en schreef ook stuk

ken voor Die Zukunft. Omgekeerd was de financiële steun van de Duitse socialist Karl Hochberg 

onontbeerlijk voor het overeind houden van L'Egalité, dat in november r877 voor het eerst ver

scheen. Ideologisch was dit zogenaamde eerste marxistische blad in Frankrijk helemaal niet een

duidig(I76l, maar wat betreft de coöperatie werd zeer duidelijk de SPD-lijn aangehouden. 

Vrijwel onmiddellijk na het congres van Lyon werd L'Egalité een tribune voor het anticoöpe

ratieve discours. Iedereen moest beseffen dat de coöperatie 'une invention de la bourgeoisie' was 

om de arbeiders van het revolutionaire pad te houden: 'En dehors de la révolution, toutes les so

ciétés coopératives entassées sur toutes les chambres syndicales seront impuissantes à les mettre 

en possession de ce capital qui leur manque.'(m) Meer nog, coöperaties dreven een wig tussen de 

arbeiders. Niet alleen de scheiding tussen leden en niet-leden kwam daarbij ter sprake, maar ook 

het feit dat coöperaties stakingsbrekers konden zijn. Stakende leden consumeerden immers min

der waardoor de coöperatie al snel schade ondervond van stakingen. (178) De meest courante argu

mentatie tegen de coöperatie was echter de simplistische en daardoor hoogst aantrekkelijke las

salleaanse ijzeren loonwet. (179) Om dat argument zo ruim mogelijk te verspreiden werd begin r879 

ook de brochure La loi des salaires et ses conséquences uitgegeven. Net als het Programme et adresse 

des socialistes révolutionnaires françaiswerd die brochure in r878 door Guesde opgesteld tijdens zijn 

zes maanden durende opsluiting. 

Marseille 1879 en de triomfvan Jules Guesde 

Synchroon met de toenemende kritiek op de coöperatie als organisatorisch middel werd het col

lectivisme steeds meer gepropageerd als het beloftevolle pad voor de arbeidersbeweging. Nadat 

L'Egalité in juli r878 van hogerhand verboden werd, werd de collectivistische propaganda gevoerd 

via lezingen, manifesten en pamfletten. Terwijl de collectivisten in januari-februari r878 in Lyon 

een kleine minderheid vormden, waren ze anderhalf jaar later, in oktober 1879, op het derde nati

onale Arbeiderscongres in Marseille in de meerderheid. Het congres riep zich openlijk uit tot 

Congrès ouvrier socialiste de France. Onder het scanderen van 'Vive la Révolution!' werd, meerder

heid tegen minderheid, 'l' appropriation collective de tous les instruments de travail et forces de 

production' aangenomen als het ultieme streefdoel. 
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Met dit congres werd echter vóór alles het politieke socialisme onderschreven. Na de lectuur van 

een oproep van de SPD om zich te organiseren als onafhankelijke politieke partij werd La Fédéra

tion du Parti des Travailleurs socialistes de France in de steigers gezet: 'C' est I' orientation politique 

et révolutionnaire de Jules Guesde qui a prévalu.'(rso) Die doorbraak had echter meer weg van een 

inbraak. Cruciaal was de consolidatie van de republiek waardoor de band met republikeinen niet 

langer noodzakelijk was. Ook vormden de congresgangers maar een heel kleine avant-garde van 

de groep georganiseerde arbeiders, die op hun beurt in het niet verzonken tegenover de massa 

ongeorganiseerde arbeiders. 

In de schoot van die avant-garde was er hoegenaamd geen eensgezindheid. De guesdisten 

wisten bijvoorbeeld zeer goed dat hun ideeën vooral rond Marseille weerklank vonden. Voor het 

eerst waren ook opvallend meer loonarbeiders aanwezig op het congres. In tegenstelling tot de 

gebruikelijke aanhang van ambachtslui hadden zij weinig of geen problemen met het verketteren 

van allerlei traditionele handelspraktijken en met oversimplificaties van complexe arbeidsverhou

dingen. Ondanks alle euforie van buitenlandse sociaaldemocraten en marxistische historici bete

kende dit congres helemaal niet de doorbraak van het marxisme in de Franse socialistische arbei

dersbeweging. (rsr) Paste het ideologische label 'marxistisch' wel op de guesdisten van vóór 1882? 

De socialistische beweging was anno 1879 in de eerste plaats 'an amorphous movement which 

included few recognisable Marxists [ ... and ... ] it was not untill the 189os that an explicitly Marx

ist paradigm became dominant among French socialists'. (182
) 

L1mmortel Congrès was vooral een breuk omdat voor het eerst de vaak problematische osmo

se tussen socialisme en coöperatie volledig werd verbroken: 'Le jeune collectivisme y triompha 

du vieux coopératisme.'(r8J) Het verzet tegen de coöperatie was een cruciaal bindmiddel voor de 

zeer heterogene 'collectivistische meerderheid'.(184) Tal van enthousiastelingen- 'marxisten', anar

chisten, toekomstige possibilisten- hadden zelfs helemaal geen idee van wat dit 'collectivisme' 

behelsde. Wat 'het oude coöperatisme' inhield wisten ze wel: 'Une apparence de solution que I' on 

pourrait croire inventée par la bourgeoisie égoïste [ ... ] Ie plus grand commun diviseur des forces 

ouvrières.' Niet alleen consumptie- maar ook productiecoöperaties werden nu veroordeeld als 

anti-emancipatorische instrumenten. 

Ze werden in die opvatting nog gesterkt door de houding van de enkele vertegenwoordigers 

van coöperaties op het congres. Auguste Chartier uit Nîmes verklaarde: 'Qui dit société coopéra

tive de consommation, dit socialisme.' Gezien de context een blunder van formaat, waardoor de 

anticoöperatoren de totale breuk konden bewerkstelligen en zonder enige nuancering elke vorm 

van coöperatieve organisatie afkeurden. lsidore Firtance kreeg het volledige congres op zijn hand 

met de uitspraak: 'Nos réactionnaires ont très bien vu que la préoccupation de la fortune à acqué

rir tuerait inévitablement chez les meilleurs des prolétaires, les grandes dispositions généreuses, les 

grandes aspirations politiques et sociales, en les livrant à de petites questions de boutique, en leur 

donnant un caractère bas, mesquin, en un mot le caractère bourgeois. C' est ce qui est arrivé!' Zich

zelf respecterende socialisten konden na het congres moeilijk om de consensus heen: de coöperatie 

was 'une amusetee bourgeoise'. (r85) 
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Vrijwel niemand twijfelt eraan dat dit congres een belangrijke rol speelde in de verhouding tus

sen socialisme en coöperatie. De enigen die daaraan twijfelden waren coöpererende tijdgenoten 

die 'de veroordeling van Marseille' beschouwden als een louter gevolg van de samenstelling van 

de commissie die de resolutie over de coöperatie had opgesteld. Volgens de meest courante inter

pretatie was het congres 'une rupture nette': 'avant 1879, c' est vers la coopération que va Ie mou

vement ouvrier; à partir de 1879, c' est vers Ie socialisme'. (rs6) Daarbij wordt dan meestal beweerd 

dat die breuk in de jaren 1880 totaal was en in de loop van de jaren 1890 vervaagde. De oprichting 

van de Verrerie d'Albi en de Bourse des Coopératives Socialistes in 1895 is volgens heel wat historici 

de organisatorische vertaling van een tweede, solider huwelijk tussen socialisme en coöperatie. 

Anderen wijzen er echter op dat het huwelijk pas rond de eeuwwisseling daadwerkelijk werd inge

zegend. De Parti Socialiste Ouvrier Révolutionnaire (allemanisten) en de Parti Ouvrier Français 

(guesdisten) keurden immers op hun respectievelijke congressen van 1896 en 1897 wel een posi

tieve evaluatie van de coöperatie goed. Maar die kaart werd pas echt gespeeld vanaf 1900, toen 

duidelijk werd dat de socialistische arbeidersbeweging niet meer hoefde te hopen op de kleine 

middenstand als potentiële electorale achterban. 

Natuurlijk waren er 'socialisten' die individueellid waren van een bestaande coöperatie, maar 

dan voornamelijk van consumptiecoöperaties die al voor 188o actief waren. Dergelijke persoon

lijke banden kunnen echter makkelijk overschat worden, want de ledentallen waren aan de lage 

kant. Het aantal productiecoöperaties was verwaarloosbaar, en medio de jaren r88o waren in heel 

Frankrijk maar een tweehonderdtal consumptiecoöperaties actief. Los van de talloze patronale ini

tiatieven die in dit cijfer inbegrepen zijn, is het voor de omvang van de beweging revelerend dat de 

consumptiecoöperatie La Fédération in Vienne met haar 1.200 leden in 188o wellicht de sterkste 

coöperatie van heel Frankrijk was. Ter vergelijking: de Gentse Vrije Bakkers hadden op dat ogen

blik bijna 1.500 leden. Het uitblijven van concrete resultaten ontmoedigde menig voorstander. In 

de Revue du Mouvement Social trachtte Charles Limousin bijvoorbeeld via grootse rapportages 

over coöperatieve successen in Duitsland en Groot-Brittannië de coöperatie in Frankrijk te sti

muleren, maar ook hij raakte totaal ontmoedigd. Zoals Henri Cernuschi bijna twintig jaar eerder, 

staakte Limousin de strijd en waarschuwde voortaan voor 'les illusions d' association'. (rS7) 

Hoezeer de coöperatie onder socialisten had afgedaan bleek uit de vrij dogmatische veroor

deling ervan door Guesde en zijn achterban. Nog meer revelerend waren de harde woorden van 

Benoît Malon, die in 1867 nog aan de wieg stond van La Revendication in Puteaux. In 1883 had 

hij het in zijn Manuel d'Economie Sociale ronduit over 'les voies trompeuses du coopératisme': 

'Beaucoup de gens ont vu et voient encore dans les sociétés coopératives une manifestation du 

socialisme. Rien n' est moins exact [ ... ] Elles sont plutot une application des doctrines de liberté 

que préconise 1' école économiste contre 1' école socialiste.' Het dwepen met de Rochdale Pioneers 

was volgens hem uiterst misleidend, want 'ils n' ont fait que changer Ie nom des patrons des ate

liers dont ils ont pris la direction. Laissant subsister le salariat, ils doivent, sous peine de ruine, se 

conformer aux lois du monde capitaliste'. (rSS) 

Gaandeweg kon die socialistische analyse ook onderbouwd worden met nationale ·voorbeelden. 

Zo was het voornaamste besluit van de extraparlementaire commissie die in 1883 de bestaande pro-
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ductiecoöperaties doorlichtte, dat arbeiders zich helemaal niet onderscheidden van gewone patroons 

wat het personeelsbeleid betrof. (rB9) Onder invloed van de zogenaamde Ecole de Nîmes en haar theo

retische voorman Charles Gide, werden klassenverzoening en 'Rochdaliaanse' neutraliteit vanaf 1885 

de kernbegrippen in liberale, coöperatieve discoursen die gepaard gingen met een heropleving van 

de coöperatieve beweging. Tussen 1864 en 1885 werden in heel Frankrijk jaarlijks gemiddeld 5 à 6 

nieuwe coöperaties opgericht, tussen 1885 en 1893 was dit gemiddelde al opgelopen tot 21 à 22. 

Sectaire onderlinge verdeeldheid 

Scherp in contrast met die coöperatieve opleving stond het gebrek binnen de socialistische bewe

ging aan dynamiek en concrete organisatorische opbouw, waardoor het contact met de arbeiders 

zo goed als onbestaande was. De radicale frontvorming tegen Joseph Barbereten de gematigde 

elementen hield namelijk niet lang stand. Hoewel op het congres van Le Havre in 1880 het door 

Marx, Engels, Guesde en Lafargue geschreven minimumprogramma werd aangenomen, werd het 

front daarna heel snel verbroken. In het programma werd namelijk naast een aantal concrete eisen, 

zoals onder andere persvrijheid en minimumlonen, de politieke actie centraal gesteld. Ondanks 

hun aanvankelijke goedkeuring van het programma, bleek het al snel onaanvaardbaar voor de 

anarchisten, die zich in 1881 afsplitsten. Tal van andere groepen zouden volgen, waardoor de Fran

se socia~istische arbeidersbeweging tot rond 1900 hopeloos verdeeld bleef in diverse fracties: gues

disten, blanquisten, allemanisten, broussisten, possibilisten, onafhankelijken. 

Blanpain, een heel ijverige politierapporteur in de jaren 188o en 1890, merkte in juni 1894 op: 

'La situation est très compliquée, très embrouillée, même pour les initiés.' Zijn collega 'Argus' rap

porteerde in maart 1894 dat er in Parijs alleen al negentien verschillende socialistische groeperin

gen actief waren. (19o) Op hun respectievelijke congressen in de loop van de jaren 188o kwam de 

coöperatie bij de diverse fracties alleen incidenteel ter sprake en schitterden vertegenwoordigers 

van coöperatieve organisaties door afwezigheid. Uiteraard kan men, zo men wil, zelfs het belang 

aantonen van de blanquisten, die zich onderscheidden van de anderen door elke gedeeltelijke 

hervorming te verwerpen, en vooral door hun politics of anniversary remembrance. Maar vanuit 

een breder perspectief geldt voor alle fracties dat ze vóór 1890 nooit 'les dimensions d'une secte' 

overschreden. (191
) Hoewel niet de pers maar het café allicht het voornaamste propagandakanaal 

vormde, was het opduiken en vooral het verdwijnen van talloze socialistische bladen ondanks de 

nieuwe meer liberale perswetgeving van 1881 toch zeer symptomatisch voor het gebrek aan 'per

formance' van de beweging. (192
) 

Hoe vijandig de verschillende strekkingen tegenover elkaar stonden bleek bij de oprichting 

van de Tweede Internationale in 1889: er werden in Parijs twee verschillende stichtingscongressen 

gehouden. Pas toen er 37 socialisten- 20 onafhankelijken, 6 guesdisten, 5 allemanisten, 4 blan

quisten, 2 possibilisten- werden verkozen bij de wetgevende verkiezingen van 1893 werd het soci

alisme een factor van echt politiek belang. Hoewel de socialistische afgevaardigden in de Kamer 

één fractie vormden, zou het toch nog meer dan tien jaar duren voor de eengemaakte partij, de 

Section Française de l1nternationale Ouvrière (SFIO 1905), gerealiseerd werd. De meest succesvolle 
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organisatoren waren de guesdisten. Zij bouwden de eerste moderne politieke partij van Frankrijk, 

met het département du Nord als voornaamste bastion. Behalve een duidelijke affiniteit tussen de 

Parti Ouvrier en de textielarbeiders, is het onmogelijk de sociologische achterban van de beweging 

onder één noemer te vatten. 

Le Nord als uitzondering 

De economische depressie en de sociale verschuivingen waren in de jaren 188o in Frankrijk zo erg 

dat contemporaine analisten van het sociale vraagstuk meenden dat 'ce que le passé n' a pas su faire 

en des sièdes, 1' avenir peut 1' accomplir en quelques années'. <193) De verregaande industrialisering 

van bepaalde regio's en vooral ook de homogenisering van Frankrijk waarbij een nationale markt 

ontstond, betekenden het einde van een maatschappij die tot medio de jaren 1870 nog haast volle

dig gebaseerd was op een rurale economie en mentaliteit. De toch zeer efficiënte strategie waarbij 

industriearbeiders geïsoleerd werden om besmetting met revolutionaire microben te voorkomen, 

kon niet langer worden toegepast. Voor het eerst kwam er een echte rurale exodus, waarbij grote 

groepen werkelijk volledig afhankelijk werden van de industriële arbeid. 

Dat wijzigde tal van gemeenschapsbanden fundamenteel, zoals ook de introductie van nieuwe 

productiemethodes dat deed. De grotere concentraties loonarbeiders en vooral de frequentere en 

vaak zelfs georganiseerde stakingen leidden ertoe dat de Franse overheden vanaf 1885 de arbeidssi

tuatie meer systematisch in de gaten hielden en officiële stakingsstatistieken opmaakten. De nieu

we gemeenschaps- en samenlevingsvormen leidden ook tot het vervagen van de courante beeld

vorming over de patroon of industrieel als pater familias. Men werkte niet langer voor de patroon 

of voor de als grote familie gepercipieerde fabriek, maar wel voor de centen en het loon moest dan 

ook meer dan daarvoor in verhouding staan tot het geleverde werk. Een dergelijke beleving van 

de arbeid zorgde ervoor dat men makkelijker overging tot protest en ze was doorslaggevend voor 

het ontstaan van arbeidersorganisaties. 

Vooral stakingen droegen ten zeerste bij tot 'Ie pessimisme des classes dirigeantes, leur croyan

ce en la Jin d'un monde, envers de 1' espérance révolutionnaire des ouvriers'. (194) Veruit het belang

rijkste centrum van stakingsconflicten was Ie Nord, waar tussen 1870 en 1890 maar liefst 209.353 

stakers gedurende 3· 589 dagen betrokken waren bij 431 stakingen. De eerste echte confrontatie 

met 'de nieuwe wereld' was de grote staking van april-mei 188o in de textielfabrieken van het 

Noorden, waarbij op het hoogtepunt meer dan 35.000 arbeiders het werk neerlegden. Dat was een 

gevolg van de vroege en snelle industrialisatie. De demografische cijfers en urbanisatiecijfers van 

le Nord weken gevoelig af van die in de rest van het land. Zo groeide de totale Franse bevolking 

tussen 1851 en 1876 maar 7%, terwijl dat in het al dichter bevolkte Noorden 31% was. 

Rond 1870 al woonde de meerderheid van de bevolking er in stedelijke agglomeraties en waren 

bijna anderhalf miljoen mensen, meer dan de helft van de bevolking, afhankelijk van de industrie. 

Dé uitschieter was Roubaix, het 'Franse Manchester'. Het provinciestadje van het begin van de 

negentiende eeuw was tegen 1891 de tiende stad van Frankrijk geworden: 'Roubaix mushroomed 

from 8ooo to 125,ooo inhabitants over the nineteenth century.'(l9s) Hoewel de migratie niet de 
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oorzaak was van de verstedelijking van Roubaix, was ze toch verantwoordelijk voor de snelheid en 

omvang van de groei die bijvoorbeeld drie maal hoger was dan in Parijs. In de jaren 1870 en 188o 

was meer dan de helft van de bevolking er afkomstig uit buurland België. (r9G) 

De sociologische samenstelling van de bevolking maakte van het Noorden 'zonder twijfel een 

kookpunt voor de vorming van een socialistische massabeweging'. Aangezien bovendien 'voor de 

meeste Belgen de psychologische grens tussen twee landen niet veel meer was dan een provincie

grens met wat meer douaniers', lag het voor de hand dat de Gentse socialisten op het eind van de 

jaren 1870 ook de 'Belgische kolonie' in het Noorden betrokken in hun 'kruistochten tot versprei

ding van het socialistische evangelie'. (197) Er woonden in het Noorden trouwens heel wat beken

den, want Gent was voor veel arbeiders hun oorspronkelijke thuishaven. Velen bleven die band 

ook trouw, waardoor kaartclubs als Les Bons Gantois in Roubaix bijzonder populair waren. (r9S) 

De initiële verspreiding van socialistische ideeën in het Noorden was dan ook niet op het 

conto van Jules Guesde te schrijven, maar wel op dat van Belgische sociaaldemocraten die het 

terrein hadden voorbereid voor een snelle verspreiding van zijn ideeën. Eind oktober 1877 rap

porteerde de politiecommissaris van Tourcoing al aan de 'préfet du Nord' dat 'les excitations des 

internationalistes belges sont le seul danger sérieux pour nos eentres [ ... ] les grèves de nos grandes 

agglomérations industrielies habitées par plusieurs milliers d' ouvriers belges ne peuvent être susci

tées que par les socialistes du même pays qui parient et font des discours en langue flamande'. (1
99) 

De situatie in le Nord werd door de Gentse socialisten op de voet gevolgd. Toen in oktober 

1878 tal van Belgen na een partiële staking het land werden uitgezet op aansturen van het Stads

bestuur van Roubaix, verschenen al snel overal in de stad affiches van Gentse makelij waarin de 

Franse en Belgische arbeiders werden opgeroepen zich aan te sluiten bij het internationale soci

alisme om dergelijke wantoestanden te voorkomen. De politiek waarbij werkgevers de dalende 

prijzen en stagnerende markten haast exclusief probeerden op te vangen door op arbeidskosten te 

besparen, veroorzaakte loonsverlagingen, armoede en vooral grote groepen werklozen. Het ont

ging ook de préfet niet dat 'la misère est de plus en plus grande'. Maar typerend voor de mentaliteit 

was dat hij ondanks alle klachten geen redenen zag tot paniek. Immers, 'ceux qui se plaignent le 

moins sont les vrais ouvriers, qui supportent la misère stoïquement, ceux-là ne reçoivent jamais de 

secours; ceux qui crient leplus sont les habitués du bureau de bienfaisance et d' oeuvres de charité, 

qui considèrent ce qu' on leur donne comme leur étant dû et une grande partie vend les bons de 

pain et de viande pour aller chez les marchands de vins'. (wo) 

De Gentse socialisten van hun kant zagen echter dat 'de socialistische geest die men door de 

verschrikkelijke slachting van 1871 voorgoed meende te hebben begraven, er heden weer sterker 

is dan ooit' en ze begonnen al in de loop van 1879 met een min of meer systematische vorm van 

propaganda. Vanaf eind juli 1879 organiseerden ze wekelijkse bijeenkomsten net over de grens, op 

Belgische bodem. De meest courante agendapunten waren 'praktische wenken' en 'het nut der 

vereeniging', maar in februari 188o al lichtte Anseele er bijvoorbeeld het SPD-programma van 

Gotha toe dat vervolgens in vertaling werd uitgedeeld. In de loop van de zomer werden de eerste 

socialistische groepjes in het Noorden al gevormd en beschikten ze in Roubaix en Armentières 

over vaste colporteurs voor hun Volkswil, De Werker en allerlei brochures. (w1
) 
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Een eerste echt concreet resultaat was de oprichting van een coöperatieve bakkerij in maart 

r88o. <202
) Uit de inlichtingen die de Préfecture du Nord verzamelde over Les amis jidèles blijkt dat 

de coöperatie werkelijk van start ging, en dat werd beslist de vereniging niet langer in het oog te 

houden, aangezien de betrokken schoenmakers en wevers allen 'une bonne réputation' hadden en 

'le local dans lequel se tiendra le siège de la société se trouve dans de bonnes conditions'. Daardoor 

werd, behalve van de oprichting, geen enkel spoor bewaard, waardoor we kunnen aannemen dat 

Les amis jidèles geen lang leven beschoren was. (2o3) 

De stakingen van maart 1880 

De propagandistische werking en de voortrekkersrol van de Gentse socialisten kwamen echter 

pas goed aan het licht toen een maand later in de hele textielsector van het Noorden stakingen 

uitbraken. Ze werden een pioniersdatum voor de hele Franse arbeidersbeweging aangezien ze 'le 

début de la popularisation du mouvement ouvrier' markeerden. (204
) In de loop van februari en 

maart r88o waren er al een aantal kleine stakingen. Ze bleven echter altijd beperkt tot een specifiek 

bedrijf en eindigden alle vrij snel zonder enige toegeving van de patroons in kwestie. Op 2 maart 

r88o stelde de préfet du Nord zijn minister van Binnenlandse Zaken gerust: de zaak kan hier niet 

uit de hand lopen omdat 'les Belges qui sont plus heureux en France que dans leur pays redoutent 

extrêmement 1' expulsion', waardoor we ze makkelijk in het gareel kunnen houden. (2o5) 

Al bij de eerste echte confrontatie tussen patroons en arbeiders bleek die hypothese niet te klop

pen, want nauwelijks twee maanden later stond het hele arrondissement Rijsel in rep en roer. Bij de 

stakingen waren volgens de berekeningen van de préfet, naast 'les ouvriers en chomage, les vagabonds, 

les femmes, les enfants et les contradicteurs de profession', 36.667 textielarbeiders betrokken. In zijn 

rapport aan de minister van Binnenlandse Zaken, waarin hij in 88 bladzijden een balans opmaakte 

van de staking, twijfelde hij niet aan de doorslaggevende rol van 'les délégués de l'Internationale de 

Gand'. Alles was zoals gewoonlijk begonnen met kleine tot één bedrijfbeperkte groepjes werkweige

raars die een loonsverhoging eisten. Maar het opdrijven van de meetings aan de grens, waar Gentse 

socialisten opriepen tot solidariteit en ook steun verleenden, veroorzaakte een kettingreactie: 'Les 

manufactures depuis longtemps si calmes furent rapidement prises en pleine activité.'(wG) 

De spanning in les classes dirigeantes blijkt alleen al uit de hoeveelheid energie en middelen die 

vele overheden besteedden aan het opstellen van rapporten en telegrammen om zicht te krijgen 

op de zaak, namelijk die van Roubaix, Wattrelos, Croix, Wasquehal, Tourcoing, Linselles, Halluin, 

Armentières, Nieppe, Houplines, Rijsel, La Madeleine, Marcq en Bareuil, Parijs, Brussel en Gent. 

Men had vrijwel onmiddellijk in de gaten dat de staking gestuurd werd vanaf Belgische bodem. (2o7) 

De Belgische diensten beseften wel dat '1' entente qui s' établit entre les ouvriers belges et français' 

potentieel gevaarlijk was(ws), maar reageerden tot ergernis van hun Franse collegàs rijkelijk laat. 

Zo hadden pas op r6 mei de eerste grenspatrouilles door gendarmes te paard daadwerkelijk plaats. 

Tien dagen later mochten de paarden al weer op stal. Ergernis heerste ook over het feit dat niets 

werd ondernomen om de smokkelpraktijken, die indirect de staking ondersteunden, tegen te 

gaan. De Gentse propagandisten trokken bijvoorbeeld nooit naar de grens met alleen maar socia-
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listisch drukwerk, maar ook met allerlei goederen die in België goedkoper waren en dus makkelijk 

met winst verkocht konden worden. Behalve de staking waren ook die praktijken een doorn in 

het oog van de Noord-Franse middenstanders. De arbeiders trokken echter altijd in grote groepen 

-met 500 à 6oo man!- de grens over, waardoor individuele controle onmogelijk was.<2
o9) 

Michelle Perrot is een van de weinige historici van de arbeidersbeweging die wijst op de aan

wezigheid en de rol van de Belgen in de staking van april-mei 1880. Ze grijpt er zelfs geregeld naar 

terug als een soort typevoorbeeld van de authentieke, spontane stakingen van de jaren 188o die 

sterk contrasteerden met de latere, door bureaucratische vakbonden gestuurde stakingen. Die 

spontane stakingen werden gewoonlijk gedragen door jonge, in dit geval vaak recent geïmmi

greerde, arbeiders. <210
) Dat beeld klopt echter niet. De voornaamste invloed van de Gentse socia

listen op de stakingen was precies het kanaliseren van de spontaniteit. Ze benadrukten dat der

gelijke spontane stakingen geen enkele zin hadden, omdat de patroons sterk genoeg waren om te 

wachten tot de ongeorganiseerde arbeiders, gedreven door de honger, het werk hervatten. Op elke 

meeting werd gehamerd op de noodzakelijkheid van organisatie en de 1 à 2 centiemen loonsver

hoging per week die men hoopte binnen te rijven, moesten in een weerstandskas gestort worden. 

Volgens Anseele zouden ze na anderhalf jaar al over voldoende middelen beschikken om op zijn 

minst een staking van drie maanden aan te houden. 

De Gentse socialisten beperkten zich niet tot het schetsen van langetermijnplannen en tot 

pleidooien om het geloof in de toekomst op te krikken. Er werden ook duidelijke richtlijnen 

gegeven. Anseele benadrukte dat confrontaties vermeden moesten worden en dat ze als groep een 

zekere waardigheid moesten uitstralen, want een socialist 'réclame un droit et non du sang'. (2II) In 

De Volkswil gaven ze te kennen dat in Ie Nord bewezen werd dat de arbeiders de hele maatschap

pelijke machine draaiende hielden: 'Daar staan ze nu die reusachtige machienen, stil en stom; 

daar liggen ze nu opeengestapeld die kapitalen.'(212
) Aanvankelijk waren er wel nog tal van scher

mutselingen waarbij een aantal stakers werden gearresteerd wegens slagen en verwondingen, maar 

al vrij snel werden de richtlijnen strikt opgevolgd. De ordehandhavers waren onthutst over het 

verdwijnen van de gebruikelijke grève et rebellion. De stakende arbeiders 'sont même plus gais', 'ils 

passent leur journée sur l'herbe' en na een eventuele avondmeeting 'ils rentrent dans ces cents en 

chantant et dans une attitude calme'. Indrukwekkend en duidelijk georkestreerd was bijvoorbeeld 

een samenkomst van 12.000 à 15.000 arbeiders voor het stadhuis van Roubaix op 13 mei om 10.00 

uur 's morgens. Na een moment van stilte verdwenen ze gewoon in alle richtingen. 

Vooral de combinatie met de haast eindeloze stroom geruchten over werkelijke steun uit Gent 

en van de Britse trade-unions zorgde ervoor dat 'leur attitude commence à inspirer des inquiétu

des', want 'de cette façon la grève peut s' éterniser'. <21 3) Bladen als Le Progrès du Nord gingen volledig 

uit de bocht met berichten als zou 'de Internationale(???) de som van 175.000 frank' beschikbaar 

stellen voor de stakers. <21
4) Maar het is wel zo dat op minimum twee verschillende vergaderingen 

in Mont-à-Leux respectievelijk 2.000 en 2.500 frank onder de stakers werden verdeeld. Iedereen 

kreeg 2 tot 4,5 frank, afhankelijk van het aantal kinderen in het gezin.<215
) De herkomst van het 

geld is onduidelijk. Volgens de politie-informanten kwam alles uit Gent en ze merkten ook gere

geld op dat collectes in Ie Nord zelf weinig of niets opleverden gezien de grote aantallen stakers. 
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Feit is dat in Gent, naast een grote meeting in Parnassus waarbij een aantal stakers uit Roubaix ten 

tonele werd gevoerd, ook tal van collectes werden gehouden: 'Geeft, 't is voor u zeiven dat gij geeft. 

Hoevelen onder u zullen niet gedwongen zijn, door gebrek aan werk, door vervolging of andere 

reden in Roubaix werk te gaan zoeken?' Niet alleen was het 'bravo geroep, leve Gent! Aanmoedi

gend om hooren' voor de afgevaardigde van dienst, maar bovendien zorgden de collectes in Gent 

zelf voor 'warmte' in de rangen. (216
) 

Maar alle warmte en waardigheid ten spijt kon men met collectes alleen onmogelijk duizen

den stakers onderhouden. De staking die op 20 april begon en zich rond r mei ruim verspreidde, 

leek half mei over haar hoogtepunt heen. Her en der werd het werk hervat. Bepaalde patroons 

gaven weliswaar niet toe betreffende arbeidsduurvermindering, maar stemden wel in met een 

loonsverhoging van I à 2 centiemen. Mogelijk begon daardoor ook de strategie te verwateren. 

Vanaf 14 mei liepen opnieuw berichten binnen over nachtelijke braspartijen waarbij ook huizen 

werden bekogeld. Uit een onderschept briefje van een staker aan de stakingsleiders in Mont-à

Leux bleek echter dat vooral de weigering van lokale winkeliers om nog langer goederen op krediet 

te verkopen en het feit dat stakers uit hun huizen werden gezet, de situatie onhoudbaar maakten. 

Eind mei was de bezwaarlijk succesvol te noemen staking volledig achter de rug. 

Tijdens een druk bijgewoonde meeting op 26 mei r88o sprak Anseele gedurende meer dan een 

uur een grote groep resterende stakers toe en droeg hen op het werk te hervatten. Hij benadrukte 

dat het falen van de staking het gevolg was van een gebrek aan organisatie en vooral aan centen. 

Opmerkelijk was dat hij daarbij ook Charles Bonne onderuithaalde. (217
) Tot r88o was Bonne de 

absolute voorman van de arbeidersbeweging in Roubaix. In r872 stond hij aan de wieg van de 

overigens weinig opmerkelijke Chambre syndicale ouvrière en hij vertegenwoordigde de regio ook 

op de nationale arbeiderscongressen van 1876, r878 en 1879. Tot de staking van april-mei r88o 

was hij dan ook de voornaamste contactpersoon van de Gentse socialisten in het Noorden. Maar 

als aanhanger van Barberet stond Bonne vijandig tegenover politieke actie en noties als 'klassen

strijd'. Door de staking verschenen echter een aantal nieuwe potentiële voormannen op het toneel, 

zoals Henri Carette, Achille Lepers en Gustave Delory. De diverse theoretische strekkingen bin

nen het Franse socialisme waren niet aan hen besteed. Meer nog, 'they could have accepted any 

number of theories and theorists'. (2IS) Dat zij als in geen andere regio van Frankrijk het guesdisme 

omarmden was een gevolg van de campagne van de Gentse socialisten die al meer dan een jaar 

het politieke socialisme en hun bewondering voor de SPD aan de man brachten in Mont-à-Leux. 

Bij gebrek aan eigen Franstalig propagandamateriaal maakten ze dankbaar gebruik van Guesdes 

Egalité waarin die opvattingen werden verkondigd. 

'Vooruiters' en 'guesdisten' in Ie Nord 

Na de staking werd de propaganda vanuit Gent nog opgedreven. Anseele ging gedurende enkele 

weken haast om de andere dag aan de grens de socialisten aanvuren. Opvallend was dat de Gen

tenaren ook de nieuwe voormannen sterk aanprezen. Het advies was klaar, duidelijk en tweetalig: 

'Vereenigt u, vereenigt u, daar alleen is de redding.' Op 30 mei r88o deelden ze het in Gent geschre-
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ven en gedrukte pamflet Werklieden van Roubaix uit: 'Slechts op uwe eigen krachten kunt gij reke

nen [ ... ] verenigt u dan [ ... ] volgt den raad uwer Gentsche vrienden, die u altijd met woord en 

schrift, en in tijd van strijd met de daad hebben bijgestaan.' Op 12 juni 188o volgde een Franstalige 

versie. (2 r9) Hoe diende men zich te verenigen? Via het opzetten van 'vakbonden en coöperatieve 

maatschappijen, waarvan het voordeel in het oog springt' moeten 'de minst ontwikkelden gelokt 

worden om hen vervolgens voor de grote maatschappelijke kwestiën te bezielen'. Want de econo

mische strijd was goed, maar alleen door de politieke macht te grijpen kon men de maatschappij 

fundamenteel veranderen. (l2o) 

De typerende pragmatiek van de Gentenaren kwam aan de oppervlakte. Vakbonden en co

operaties waren prima, maar konden niet zomaar ontstaan: 'We weten zeer wel, dat de vrijheid in 

Frankrijk niet al te groot is, maar er is een middel. Vormt in alle gebuurten groepen van twintig 

werklieden, zorgt dat al die groepen denzelfden inleg, hetzelfde doel hebben, en in weinig tijds 

zult gij over machtige hulpmiddelen, over grote strijdkrachten beschikken.'(221
) Cruciaal voor het 

slagen van hun opzet was de vorming van lokale, Franstalige 'aanvoerders die de massás kunnen 

begeesteren, opleiden en organiseren; mannen die de kilte van den strijd kunnen doorstaan, en 

kennis, hoop en moed kunnen rondstrooien'. (222
) Naast L'Egalité en sporadische Franstalige pam

fletten verspreidden de Gentenaren vanaf juni 188o ook het Brusselse La Voix de l'Ouvrier in le 

Nord, en ze zorgden ervoor dat Franstalige Brusselse collegás, meestal Louis Bertrand, hen op de 

meetings in Mont-à-Leux vergezelden. 

De - succesvolle - meetings werden minstens eenmaal per maand gehouden. Vanaf februari 

1882 werd ook in Ploegsteen een vast lokaal betrokken om, naast Roubaix-Tourcoing-Rijsel, ook 

de groepen in Armentières te sturen en te steunen. Net als in Mont-à-Leux werden er aanvankelijk 

wekelijks en nadien maandelijks meetings gehouden, waarop ook goederen werden verkocht die 

meer en meer uit de magazijnen van Vooruit kwamen. Al in september 1880 ontspon er zich tus

sen diverse 'burgerbladen' in Ie Nord een hele discussie over het feit dat het collectivisme duidelijk 

ingang had gevonden bij de arbeiders en over het gevaar dat daarvan kon uitgaan. (223) 

De Gentenaren beperkten zich niet tot meetings en propaganda, maar kwamen ook op orga

nisatorisch vlak tussenbeide. Na de staking van april-mei 188o werden onder invloed van het 'ver

eenigt u' -discours in Rijsel en Roubaix acht nieuwe vakverenigingen opgericht. Maar de beweging 

kon onmogelijk vanuit Gent uitgebouwd en geleid worden. Ter plaatse was de situatie problema

tisch: enerzijds weken Charles Bonne en de zijnen niet zomaar, anderzijds waren er geen nieu

we lokale voormannen die over het redenaarstalent beschikten om de beweging te dragen. Een 

redenaar als Jules Guesde kon dat uiteraard verhelpen. Zowel Rijselse als Parijse politierapporten 

meldden geregeld dat Anseele al in de loop van mei 1880 contact had met guesdisten uit de hoofd

stad en elders om de beweging in le Nord vorm te geven. (22
4) Guesde zelf sprak hij hoogstwaar

schijnlijk niet, maar hij kreeg het wel voor elkaar dat Eugène Fournière, voormalig redacteur van 

L'Egalité, dat weer opging in L'Emancipation, lezingen ging houden in le Nord. Fournière verkon

digde banale marxistische frasen over klassenstrijd en de noodzakelijke ondergang van het kapita

lisme, maar hij feliciteerde ook de 'Belgische socialisten' voor het gepresteerde werk. (225) 
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Eind november 188o bespraken Edward Anseele, Louis Bertrand en Henri Carette na een mee

ting het opzetten van een partijstructuur. Gewapend met de statuten van de Vlaamse Socialistische 

Arbeiderspartij stichtte Carette begin r881 de Parti Ouvrier dans Ie Nord. Bij zijn allereerste bezoek 

aan le Nordinjuni 1881 zag Jules Guesde 'dat het goed was' en hij voerde er later dat jaar voor het 

eerst de socialistische lijst aan bij de verkiezingen. Zijn eerste echte doorbraak en erkenning in 

Roubaix kwamen er echter pas nadat hij er in r882 een lezing hield ter herdenking van de Commu

ne. In 1881 had Anseele die taak nog op zich genomen. Tijdens de meeting van 1882 werd Guesde 

door Anseele geïntroduceerd bij de aanwezigen. De 'socialistische scepter' van le Nord werd er als 

het ware publiekelijk doorgegeven. 

De burgerbladen bleven erop hameren 'qu'il n'y avait que des Belges qui étaient socialistes'. 

Hoezeer dat klopte bleek uit de zwakke repliek dat Guesde 546 stemmen had gehaald in Roubaix 

ondanks het feit 'que ce ne sont pourtant pas des Belges qui ont voté'. (2l6) Tot de eeuwwisseling 

dook geregeld het beeld op van Guesde als 'député des Belges naturalisés et non pas des véritables 

Français de 1' arrondissement'. (ll?) Maar tot 1890 bleef de socialistische beweging, zelfs in le Nord, 

'une secte'. (2lS) Alle pogingen en steun uit Gent ten spijt, was het bijvoorbeeld lange tijd onmoge

lijk om een eigen blad overeind te houden. Hoe cruciaal de inbreng van de Gentse socialisten in 

die initiële fase was, bleek vooral op organisatorisch vlak. 

Historicus Claude Willard omschreef le Nord als 'le guesdisme fait fédération'. (ll9) Vreemd 

natuurlijk, want hoewel Guesde een fervent tegenstander was van de coöperatie als organisato

risch middel(l3ol, werd ze na verloop van tijd net als in België de ruggengraat van de hele socialis

tische arbeidersbeweging: 'La Fédération du Nord donne le mot d' ordre, le la, et toutes les fédé

rations prennent le pas.' (l3rl 'Ayant constaté que si la coopération ne peut amener 1' émancipation 

de la classe ouvrière, elle pouvait, à 1' exemple de la Belgique, nous donner des ressources, nous 

mettre à 1' a:uvre.' (232) 

Tussen 1885 en 1895 werden in tal van steden in het Noorden socialistische coöperaties opgezet. 

La Paix van Roubaix en L'Union de Lillegroeiden uit tot de Franse equivalenten van de Gentse 

Vooruit en het Brusselse Maison du Peuple. Het zou, gezien de banden tussen 'zijn' sterkste federatie 

en de Belgische socialisten, politiek heel onhandig geweest zijn van Guesde om die coöperatieve 

initiatieven in le Nord tegen te werken. Gaandeweg evolueerde zijn onverzettelijke coöperatieve 

discours onder druk van de praktijk. Voor de socialistische arbeiders in le Nord lag Parijs veraf. 

Gent en Brussel daarentegen lagen om de hoek. (233) De band met de Belgische socialisten in het 

algemeen en de Gentse kameraden in het bijzonder bleef ook na die intense initiële fase uiter

mate sterk. In de loop van de jaren 1880 doken bijvoorbeeld geregeld indirecte aanwijzingen op 

dat Anseele contact had met guesdisten in Parijs om de evolutie van de beweging in le Nord bij 

te sturen of te bespreken. 

Vanaf de eerste publieke demonstratie van de Belgische socialistische arbeidersbeweging in de 

straten van Brussel in augustus r88o, kon men bij elk congres, bij elke festiviteit altijd rekenen op 

een grote delegatie van La Fédération du Nord. Die band was zelfs zo sterk dat Henri Samson van 

L'Union de Lille in 1901, op het tweede internationale congres van socialistische coöperaties, niet 

aarzelde om indirect te betreuren dat men in Frankrijk al over stemrecht beschikte bij het oprich-
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ju/es Guesde. De vulgair marxistische retoriek weerhield zijn achterban er niet 

van de plannen van architect Anseele te kopiëren. 
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ten van de beweging in de jaren 188o. Daardoor hadden ze immers, meer dan in België het geval 

was, topprioriteit gegeven aan de politieke arm van de beweging en pas later echt ingezien dat de 

economische en politieke actie hand in hand dienden te gaan! Toen het samengaan van socialisme 

en coöperatie in 1909 onder druk kwam te staan was de repliek van Gustave Delory, de absolute 

voorman van de socialistische beweging in het Noorden, even kort als revelerend: 'Si notre affir

mation était mise en doute, nous demanderions à nos contradicteurs d' aller en Belgique se rendre 

compte d' ou vient 1' énorme force d' organisation de nos amis les Belges. '(2 34) 
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uit andere streken naar Den Haag werden 'overgeplaatst'. Zie J. Perry, op.cit., p. 61. 

(155) Recht voor Allen, 29/o6II887. 

(156) Recht voor Allen, 20 en 26/o9II887; E.J.L. Van den Abeelen, op.cit., p. 78-84; P. Van Horssen enD. Riet

veld, op.cit., p. 28; J.M. Welcher, Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse Arbeidersbeweging I870-I9I4, Amster

dam, 1978, p. 384-387. 

(157) Recht voor Allen, ollo7II888. 

(158) Recht voor Allen, 31/o8II888. Dat de eisen van Croll niet onmogelijk waren, blijkt uit het feit dat de naar 

het model van Vooruitopgestarte coöperatie La Fraternelle in het Franse Saint-Claude, een grote bloei doormaakte 

terwijl de leden met een groot enthousiasme alle winsten afstonden aan de arbeidersbeweging. De 'coopération 

communiste' van Saint-Claude, zoals ze vóór 1914 werd genoemd, heeft evenwel nooit school gemaakt en bleef een 

notoire uitzondering (cf infra). 

(159) Recht voor Allen, 07/oll1889. 

(160) 'Wij vooral achten ons, meer dan anderen wellicht, bevoegd hier te spreken door de positie die wij nu 

reeds gedurende eenige jaren in de partij mochten innemen'. C. Croll, De coöperatie, het paard ... [1888], p. 3· Tenzij 

anders vermeld komen alle volgende citaten uit deze brochure van Croll. 

(r6r) Dit argument bleef een 'passe-partout' in de vele discussies over de coöperatie onder sociaaldemocraten. 

Opvallend was uiteraard dat daarbij nooit werd aangegeven hoe men dan wel die tijd zou moeten invullen om 'de 

menschheid' te redden. Onder de Belgische tegenstanders van de coöperatie heeft vooral Hendrik de Man dit argu

ment gebruikt. Terwijl hij als jonge intellectueel zijn brood verdiende in de Centrale d'Education Ouvrière, die nota 

bene voor een stuk draaide op coöperatieve gelden, zag hij van op zijn 'Olympos' de coöperatie als een van de oor

zaken van de intellectuele armoede in de Belgische socialistische kringen. Zie bijvoorbeeld H. De Man, Toeuvre 

d'éducation ouvrière du P.O.B.'. Le Mouvement Socialiste, 1912, p. 287-317 en p. 353-369. 

(162) WH. Vliegen, op. cit., II, p. 55· 

(163) C. Croll, Ter toelichting van mijn uittreden uit de Sociaal-Demokratische Partij (een vraag van staatsrecht 

mede), z.pl., 1890, p. 28. Na zijn uittreding ging Croll aan de slag als journalist bij De Amsterdammer en hij zou ook 

de parlementaire tussenkomsten van de radicaal Boelo Tijdens geschreven hebben, wat hem de eretitel van 'kamer

lid buiten de Kamer' opleverde. H. Smits, De Nederlandse Arbeidersbeweging in de negentiende eeuw, Rotterdam, 

1902, p. 105. Met zijn traumatische jeugd, zijn naar eigen zeggen 'aan de onmogelijkheid grenzende onmogelijk

heid om verhoudingen van intiemen aard te sluiten' en zijn vermeende onbeantwoorde homoseksuele gevoelens 

voor Domela Nieuwenhuis vormt Co melis Croll een hoogst interessant personage voor 'psycho-historians'. Zie 

H. Defoort, 'Een burgerlijk paard voor een socialistisch Troje? De Nederlandse Sociaal-Demokratische Bond en 

het coöperatie debat (r88o-1888)'. In J. Art en L. François (eds.), Docendo Discimus. Liber Amicorum Romain Vtzn 

Eenoo, Gent, 1999, p. 917-932, [hier p. 930-931]. Frank Van der Goes twijfelde niet: 'de persoonlijke vijandschap 

van Croll tegen Nieuwenhuis heeft Croll op den verkeerden weg gevoerd'. F. Van der Goes, 'De jongste renegaat'. 

De Nieuwe Tijd, r896-1897, p. 265-274. 

(164) F. Domela Nieuwenhuis aan H. van Kol, 14 december 1888 (Fonds Van Kol, IISG). 

(165) Aantekeningen voor speeches over de coöperatie in Fonds Ferdinand Domela Nieuwenhuis, IISG, Map 

IIIe5. 

(166) Recht voor Allen, 3rlo3/-o1/o4II889. 
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(167) Mogelijk werden ook nog nieuwe 'socialistische' coöperaties opgezet. Vliegen wijst er bijvoorbeeld op dat 

in 1889 in Stiens in Friesland 'een gebouw op coöperatieven grondslag' werd opgetrokken. Mogelijk was de coöpe

ratie er de eerste socialistische activiteit aangeziendeSDB-afdeling er pas in 1893 werd opgericht. WH. Vliegen, op. 

cit., 11, p. 95; P. Van Horssen enD. Rietveld, op.cit., I, p. 53-54. 

(168) Zie G. Bruintjens, Socialisme in Groningen I88I-I894, Amsterdam, 1981, p. 63-66. 

(169) Naar De Volkswil, 09lo5lr88o. Een schets van de Franse socialistische arbeidersbeweging werd er samen

gevat als Al Scholen, al Meesters! 

(170) 'La répression de la Commune a fait plus de victimes que la Terreur révolutionnaire!'. InG. Noiriel, Les 

ouvriers dans la société française XIXe-XXe siècle, Parijs, 1986, p. n9. 

(171) Er werd weliswaar in 1873 een Boulangerie Coopérative opgestart, maar die ging, na drie moeilijke jaren, in 

de loop van 1876 onopgemerkt failliet. J. Gaumont, op.cit. , 11, p. 27-39. 

(172) L. De Seilhac, Les Congrès Ouvriers en France I876-I897, Parijs, 1899, p.16. 

(173) Congrès ouvrier de France, session de I876, tenue à Paris, salie des Ecoles, J, rue d'Arras, Parijs, 1877, p. 315-391. 

(174) L. Blum, Les Congrès ouvriers et socialistes français, Parijs, 1901, I, p. 14-29. 

(175) Als voorman van de groep kreegJules Guesde zes maanden gevangenisstraf en 200 frank boete. C. Willard, 

Le mouvement socialiste en France (I89J-I905). Les Guesdistes, Parijs, 1965, p. 14. Voor het gebruik van de rechtszaal 

als forum, zie de gepubliceerde versie van Guesdes toespraak: J. Guesde, Le Collectivisme devant la IO' Chambre, 

Parijs, 1878. 

(q6) Naast de aangehaalde inspiraties en vertalingen van grote stukken uit Marx' tegen Proudhon gerichte 

Misère de la Philosophy, bulkte het blad bijvoorbeeld ook van de blanquistische referenties. Zie M. Perrot, 'Le pre

mier joumal marxiste français: 'TEgalité" de Jules Guesde (1877-1883)'. L'Actualité de l'Histoire 28, 1959, p. 1-26. 

(177) L'Egalité, 17 en w/02/r878. Opvallend is dat men dergelijke discoursen altijd onderbouwde door te ver

wijzen naar de positieve bejegening van de coöperatie door 'burgers' en door te wijzen op de talloze mislukkingen 

in het verleden. Zie bijvoorbeeld ook L'Egalité, 05lo5lr878. 

(178) Zie bijvoorbeeld L'Egalité, 17/o3lr878, naar aanleiding van een mijnstaking in Montceau-les-Mines. 

(179) Kort voor het congres van Lyon werd extra gehamerd op Lassalles loonwet om 'la stérilité' van de coöpe

ratie aan te tonen. Zie L'Egalité, 13/mlr878. 

(I8o) J. Moreau, Les Socialistes français et le Mythe révolutionnaire, Parijs, 1998, p. 38. 

(181) Voor twee voorbeelden, zie respectievelijk De Volkswil, 02/nlr879; R. Joucla, 'Renaissance du Mouve

ment Français après la Commune: Le Congrès Ouvrier Socialiste de Marseille (Oct.1879) ' . Cahiers Internationaux 

65, 1955, p. 51-62. Buitenlandse socialisten zaten ook ongeduldig op de publicatie van het congresverslag te wachten. 

Zie Jean Lombard (namens het Comité général exécutif du Congrès ouvrier socialiste de Marseille) aan Louis Bertrand, 

2 januari 188o (Fonds Nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsab-ISG, 181). 

(182) R. Stuart, Marxism at Wórk. Ideology, Class and French Socialism during the 1hird Republic, Cambridge/ 

New York, 1992, p. 32, 24. 

(183) P. Brizon enE. Poisson, La Coopération, Parijs, 1913, p. 205. 

(184) Dit zou bijvoorbeeld kunnen verklaren waarom 'anarchisten' in 188o in Le Havre het minimumprogram

ma aanvaardden -waarin een sterke nadruk werd gelegd op de noodzakelijkheid van politieke actie - en waarom 

'collectivisten' zich bij hen voegden tijdens het scanderen van 'Vive 1' anarchie!' . 'lt seems that the emotions which 

called for a common front of all the anti-moderates were so strong as to make the fractions within that front tem-
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porarily forget their differences'. C. Landauer, 'The origin of socialist reformism in France'. International Review of 

Social History, 1967, p. 81-107, p. 88. 

(185) Voor de citaten uit het congresverslag, zie L. De Seilhac, op. cit., p. 29-50; L. Blum, op. cit., I, p. 44-46; 

L. Bruneau, op.cit., p. 47-59; F. Verdier, op.cit., p. 73-75. 

(186) N. Pilhes, Socialisme et coopération: de la révolution au réformisme. I879-I9I4, Parijs I, licentiaatsverhan

deling, 1983, p. 52. Voor notoire contemporaine voorbeelden, zie E. Vandervelde, op.cit., p. 63 en Charles Gides 

lezing La Coopération et Ie Parti ouvrier en France uit 1886, opgenomen in Ch.Gide, La Coopération: Conforences de 

propagande, p. 39-85. 

(187) Limousin nam afscheid van zijn 'coöperatief geloof' in een stuk getiteld Réalités et illusions des associations. 

Zie J. Gaumont, op. cit., 11, p. 95· 

(188) B. Malon, Manuel d'Economie Sociale, Parijs, 1883, p. 373-375. 

(189) H. Denis, Tévolution des soiétés coopératives de production à Paris'. La Société Nouvelle, vol. 11 (1886), 

p. 156-172. 

(190) Blanpain aan de Préfecture de Police in Parijs, 9 juni 1894; Argus aan de Préfecture de Police in Parijs, 16 

maart 1894 (Beiden in APPP, Ba 1472). 

(191) Respectievelijk P.H. Hutton, 'The Role of the Blanquist Party in Left-Wing Politics in France 1879-1890'. 

journat of Modern History, 1974, p. 277-295, p. 279; J.-P. Brunet, Histoire du Socialisme en Francede I8p à nos jours, 

Parijs, 1993, p. 13. 

(192) Typerend is bijvoorbeeld het feit dat het verschijnen van het socialistische dagblad Le Parti Ouvrier in 1888 

wordt voorgesteld als een echte krachttoer. Tot 1900 zou het blad 'on and off' verschijnen onder de leiding van Jean 

Allemane. S. Reynolds, ~lemane, the Allemanists and Le Parti Ouvrier: The Probieros of a Socialist Newspaper 

1888-1900'. European History Quarterly, 1985, p. 43-70. Ik wijs er ter vergelijking op dat de Gentse socialisten vanaf 

1884 in hun provinciestadje een socialistisch dagblad 'permanent' overeind hielden. Een jaar later beschikten de 

Belgische socialisten met Le Peuple al over een tweede socialistisch dagblad. Voor de persperikelen van de beweging 

in Frankrijk, zie ook C. Willard, op.cit., p. 139-151. 

(193) Cheysson anno 1890 op het Congrès des accidents du travail. Geciteerd in J. Home, Republican Social 

Reform in France: the Case ofthe Musée Socia~ I894-I9I4, New York Univ., proefschrift, 1992, p. 27. 

(194) M. Perrot, Les ouvriers en grève. France I8p-I890, Mauron/Parijs/La Haye, 1974, p. 717. 

(195) L. Page Mach en LA. Tilly, ]oining the Urban World: Occupation, Famiiy, and Migration in Three French 

Cities, Comparative Studies in Society and History, 1985, p. 41. 

(196) Uit een 17 jaar volgehouden onderzoek, waarin bij een steekproef (letters L, V en W) maar liefst 200.000 

geboorte-, overlijdens- en huwelijksakten werden verwerkt, kon Petillon bijvoorbeeld opmaken dat anno 1886 

ongeveer 54% van de bevolking Belgen waren. Iedereen geboren in het huidige België werd beschouwd als 'Belg'. 

De tweede generatie Belgen is dus zelfs niet opgenomen in dit cijfer. Ch. Petillon, La popu/ation de Roubaix I740-

I889: une croissance exceptionnelle, Rijsel lil, proefschrift, 1996, p. 760. Zie ook G. Franchomme, Tévolution démo

graphique et économique de Roubaix de 1870 à 1900'. Revue du Nord, 1969, p. 201-247, p. 201-247. 

(197) Respectievelijk H. Balthazar en N. De Ryckere, 'Betrekkingen tussen het socialisme in Vlaanderen en 

Noord-Frankrijk (1870-1914)', p. 20, enJ. Stengers, geciteerd inCh. Petillon, 'Roubaix, een Belgische kolonie'. In 

A. Morelli (ed.), Belgische Emigranten. Oorlogsvluchtelingen, economische emigranten en politieke vluchtelingen uit 

onze streken van de I6rû eeuw tot vandaag, Berchem, 1999, p. 65. 
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(198) ADN M 22Û1141. 

(199) Rapport, 29 oktober 1877 (ADN, M 630/x). Voor de representativiteit van die opvatting, zie bijvoorbeeld 

de diverse rapporten van de politiecommissaris van Valendennes aan de Préfet du Nord. Uit de verslagen van zijn 

mannen in het veld maakte hij op dat elk sociaal conflict(je) werd gedragen door 'des meneurs étrangers' en hun 

meetings aan de grens (ADN, M 619!2). 

(2oo) Préfet du Nord aan de Préfecture de Police in Parijs, 23 december 1879 (APPP, Ba 406). Het belang van 

dergelijke armenwrg blijkt uit het feit dat in de Rijselse regio gedurende de hele periode van 1830 tot x88o gemid

deld 1/4 tot x/3 van de bevolking er afhankelijk van was. T.B. Smith, 'The Plight of the Able-bodied Poor and the 

Unemployed in Urban France, x88o-1914'· European History Quarterly, 2000, p. 149· 

(201) De Volkswil, o6/o4, 13/07, 27/07 en 17/o8/x879· Voor Anseele en 'Gothà, zie het rapport van de politiecom

missaris van Roubaix aan de Préfet du Nord, 1 maart x88o (ADN, M 162h). Voor het feit dat alle brochures waarvan 

we weten dat ze in Gent circuleerden, door hun toedoen ook in het Noorden werden verspreid, zie de aardige collectie 

brochures en bladen die werden onderschept door het Commissariat Central de Policevan Roubaix (ADN, M 154/58). 

De 'lucht van vrijheid en veredeling' van de bijeenkomsten was volgens de Gentenaren een verademing voor heel wat 

arbeiders: even weg uit de 'stinkende middens van brasserie en prostitutie', De Volkswil, 03/o8/x879· 

(202) De Volkswil, o7I03!x88o. In het nummer van 4 juli x88o verscheen nog een oproep aan de werklieden van 

Roubaix om lid te worden van Les amis fidèles. 

(203) ADN M 455/x. Zonder bronvermelding verwijst Marlière heel kort naar dit initiatief als 'due à des 

ouvriers flamands de Gand'. G. Marlière, La coopération dam Ie Nord et Ie Pas-de-Ca/ais, Rijsel, 1933, p. 28. 

(204) G. Noiriel, op.cit., p. 107. 

(205) ADN, M 619/3. Het 'geluk' van de Belgische arbeider in Frankrijk was vooral toe te schrijven aan de hoge

re lonen. Anno 1906 verdiende een katoenarbeider in Gent gemiddeld 2,58 frank per dag tegenover 3,30 frank in het 

Noorden. Voor zijn vrouwelijke collega was dat respectievelijk 1,91 frank en 2,40 frank. R. Blanchard, La Flandre. 

Etude géographique de la plaine Flamande en France, Belgique et Ho/lande, Parijs, 1906, p. 396. Het discours van de 

Belgische arbeiders als politiek passieve immigranten, altijd bereid om een staking te breken, is echter te eenzijdig. 

Toch was/is het op een even ongenuanceerde manier als bij de Préfet van 188o een topper in de historiografie: de 

Belgen 'weakend French textile workers' solidarity' en waren 'willing to accept the worst jobs at the lowest wages 

without protest'. P. Hilden, Working Wamen and Socialist Politics in France, I880-I9I4: A Regional Study, Oxford, 

1986, p. 19-20. Dit beeld werd ook uitvergroot in sociaalnaturalistische fictie, zoals Zola's Germinal. Zie ook het 

toen heel populaire werk van M. Van der Meersch, Quand les sirènes setaisent [I93J}, Parijs, 1980, p. 69, 135, 179. De 

passieve Belg vormt ook de centrale these van J.A. Reardon, Belgian Workers in Roubaix, France, in the Nineteenth 

Century, Univ. Maryland, proefschrift, 1977. 

Dit is uiteraard wel een vrij klassieke beeldvorming rond immigranten-arbeiders in de negentiende eeuw. 

Michelle Perrot wijst er echter op dat le Nord hier in hoge mate van afweek, omdat het geweld tegenover buitenlan

ders er minder frequent was dan elders in Frankrijk. Bovendien vormden uitgerekend de Belgen in heel Frankrijk 

een soort uitzondering op die regel. Hoewel bijna de helft van de migranten in Frankrijk Belgen waren, werden 

ze 'maar' u keer expliciet het voorwerp van geweld, terwijl de Italianen bijvoorbeeld 67 keer dat 'voorrecht' geno

ten. M. Perrot, Les ouvriers en grève. France I8p -I890, Mauton/Parijs/La Haye, 1974, p. 164-176. Voor een aardige 

casestudyvan dit 'nationalisme économique' onder de Franse arbeiders, zie Didier Bigorgne, 'Une manifestation de 

défense ouvrière contre les frontaliers belges à Promelennes (Ardennes) en 1904'. La Vie Wallonne, 1998, p. 67-78. 
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(2o6) Tenzij anders vermeld steunt dit relaas op de volgende dossiers: ADN, M 154'57, 619/3, 625/50 (rappor

ten) en APPP, Ba 1476 (naast rapporten ook vooral veel knipsels). Tenzij expliciet vermeld komen de citaten uit een 

van de talloze politierapporten aan de Préfet du Nord. 

(207) Uit een interne nota van 5 mei 188o, bewaard in hetArchiefvan Buitenlandse Zaken in Brussel, blijkt dat 

de Belgische consul in Roubaix, M. Allart, enkele dagen daarvoor al een rapport opstuurde met het verzoek om zo 

snel mogelijk na te gaan wat ze in de grensstreek konden ondernemen tegen de vergaderingen die er plaatsvonden. 

In de nota staat een verwijzing naar het rapport (A 4007), maar dat bleek onvindbaar (ABZ, 186 11). Al op 8 mei 

rapporteerde een informant dat uit zijn contacten met stakers viel op te maken dat zonder 'les meneurs belges [ . .. ] 

tous les ouvriers actuellement en grève reprendraient aussitót leur travail'. 

(208) Ministerie van Justitie (Brussel) aan de Préfet du Nord, 13 mei 188o (ADN, M 619/3). 

(209) Indirect blijkt ook dat de Gentse socialisten er heel goed van op de hoogte waren dat ze in de gaten wer

den gehouden en dat hun foto onder politiemensen circuleerde. Op diverse ogenblikken rapporteerden informan

ten dat Anseele (codenaam 0306.2809.2381.13753·0307) zich na een meeting verkleedde en 'déguisé en ouvrier' tus

sen de arbeiders de grens overtrok. Aangezien hij wellicht nooit werd herkend beschikken we over niet één rapport 

waaruit blijkt wat hij aan de andere kant van de grens deed. 

(210) M. Perrot, op.cit., p. 90, 169, 287, 325, 355· 

(2n) Naast de door 'stillen' opgetekende speeches in Mont-à-Leux getuigt ook De Volkswil van die strekking: 

'Moed, Fransche werklieden, moed, maar kalmte. Standvastigheid en hoop zijn de twee hefbomen onzer macht. 

Aan de Vlaamsche werklieden aldaar verblijvende kunnen wij niet genoeg aanraden zich waardig en moedig te 

gedragen.' (De Volkswil, 09l05fr88o). 

(212) De Volkswil, 16/o5/r88o. 

(213) Van daadwerkelijke steun uit Groot-Brittannië vond ik geen sporen. Maar er werden wel degelijk Britse 

trade-unionisten gesignaleerd in Ie Nord. Bovendien werden ook brieven vanuit Engeland (vooral uit Bradford) 

gericht aan de caféhouders net over de grens onderschept. In L'Echo du Nordverscheen ook een brief van John Smith 

waarin steun werd beloofd. De combinatie van Belgische en Britse steun zou best kunnen kloppen. Voor 32 stakin

gen in de loop van de jaren r88o in Frankrijk werd immers buitenlandse steun getraceerd door historici: 'especially 

thanks to English and Belgian initiatives. German social democracy, contrary to a deep-rooted mythe, intervened 

only twice'.]. Kergoat, 'France'. In M. Van der Linden enJ. Rojahn (eds.), The Formation of Labour Movements I870-

I9I4. An International Perspective, Leiden, 1990, p. 167. 

(214) De Volkswil, 30/o5/r88o. De vraagtekens staan wel degelijk in het origineel. Een aardig laat nazinderen van 

de oude mythische beeldvorming rond de Eerste Internationale. Ook onder de stakers gonsde het van de geruchten. 

Op n mei merkte een informant op 'on dit, mais rien n'est moins certain, que les grévistes ont été prévenus qu'une 

somroe de 2 million était en caisse à Gand et qu'un de ces millions serair mis à leur disposition'. 

(215) Die bedragen staan wellicht in Franse franken maar dat wordt nergens geëxpliciteerd. De diverse infor

manten merkten daarbij op dat het ging om gelden 'provenant de la section de l'Internationale de Gand'. Eén van 

hen merkte ook op dat 'beaucoup de femmes et jeunes filles ont touché pour Ie chef de famille'. Over de concrete 

organisatie van de verdeling wordt weinig gezegd. Er is alleen geregeld sprake van naamlijsten van stakers. 

(216) De Volkswil, 16 en 23/05II88o. 

(217) Voor Anseele aan het woord kwam had Bonne ontkend ooit naar Gent te zijn geweest, terwijl iedereen 

wist dat hij gelden voor de stakers was gaan ophalen. Het is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat men 
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ervan uitging dat Bonne bij de laatste uitdeling gesjoemeld had. Victor Capart aan 'Monsieur le Commissaire Cen

tral de Tourcoing', 27 mei 188o (ADN M 154/57). 

(218) R.P. Baker, A Regional Study ofWorking-Class Organisation in France: Socialism in the Nord, r870-I924, 

Stanford Univ., proefschrift, 1966, p. 32. 

(219) Een Nederlandstalig en Franstalig exemplaar in respectievelijkADN M 151/5 en 162!6. 

(220) Zie de tot de Noord-Franse arbeiders gerichte stukken in De Volkswil, 30/05 en o6/o6/ 1880. Ik herinner 

eraan dat rond deze tijd ook het BSP-congres een vrij positieve motie aannam over het gebruik van coöperatieve 

organisatievormen ( cf. supra). 

(221) Werklieden van Roubaix (ADN M 151/5) . Het is op zijn minst verleidelijk om hierin de basis te zien voor 

de buurtgebonden werking van de guesdisten in het Noorden, die door Franse historici vaak als heel typerend 

wordt beschouwd. 

(222) De Volkswil, 20/o6!I88o. 

(223) Een samenvatting van de discussie verscheeninGazette de Tourcoing, 2IIo9/r88o (Knipsel in ADN M 15II5). 

(224) Verslag aan de Préfet du Nord, 28 september 188o (ADN M 15rl5); Durnone Cologne aan de Préfecture de 

Policevan Parijs, 25 mei 1880 (APPP, Ba 1476) . 

(225) De Volkswil, 19 en 26/o9II88o. 

(226) Zie de reactie tegenover Le Progrès du Nord in Le Forçat, 29!10h882. 

(227) F. Lentacker, La Frontière Franco-Beige. Etude géographique des ejfets d'une frontière internationale sur la 

vie des relations, Rijsel, 1974, p. 251. 

(228) C. Willard, Implantation et caractères du Guesdisme dans Ie socialisme septentrio na/ avant I905, p. 37. In een 

rapport gericht aan de Préfecture de Police van 23 oktober 1884, schatte informant 'Marcel' het groepje collectivisten 

rond Carette op 100 à 120 man (APPP, Ba 1476). 

(229) C. Willard, op.cit. , p. 242. 

(230) Zie bijvoorbeeld zijn beroemde debat in juni 188o metAlfred Tallandier, die de eerste Franse vertaling van 

Holyoake verzorgde. Voor de uitstraling van het debat, zie de bespreking ervan in De Volkswil, n/o7h88o. Volgens 

Benoît Malon (La Revue Socialiste, januari 1887, p. 55), Guesde 'pulvérisa' Tallandier en benadrukte er dat 'la cao

pération de consommadon laisserait notre prolétariat dans sa situation présence sans alléger d'un centime sa misère 

actuelle' . E. Fournière, L'Unité Coopérative, Parijs, 1912, p. 20-22. Zie ook J. Gaumont, op. cit. , 11, p. 71-72. Daar

naast bleefGuesde 'uiteraard' ook steeds hameren op de 'IJzeren Loonwet', die gaandeweg ook wordt voorgesteld 

als een ontdekking van Marx in plaats van Lassalle. ZieLe Socialiste, J7/nh898 . 

(231) J. Girault, 'La place des fédérations de laFrance septentrionale dans Ie courant guesdiste de l'unité socia

liste' . In B. Ménager (e.a.) ( eds.), Cent ans de socialisme septentrional. Actes du coltoque Lille, 3-4 décembre I993 , Rijsel, 

1993> p. 43-44· 

(232) G. Delory, Aperçu historique sur la fédération du Nord r876-I920, Rijsel, 1921, p. 67. 

(233) Ook in ruimer perspectief geldt dat het ontstaan van een Franse identiteit die contrasteerde met een 

Belgische, in het Noorden een heellangzaam proces was - stemrecht, economische belangen .. . Zie T. Bayroft, 

'Changing Identities in the Franco-Belgian Borderland in the Nineteenth and Twentieth Centuries' . French History, 

1999· p. 417-438. 

(234) Geciteerd in Bulletin mensuel de la Fédération des coopératives de la région du Nord, december 1909. 



Hoofdstuk 4 I Consumeren voor de revolutie of de 
revolutie consumeren? 

Van Gents tot Belgisch model 

De Gentse en Brusselse socialisten werden door de autoriteiten 'grèviculteurs' genoemd, maar in 

werkelijkheid waren ze net het tegenovergestelde. Toen eind 1879 in de Borinage een staking voor 

loonsverhoging dreigde, werd namens de BSP alles in het werk gesteld om de Borains daarvan af 

te houden. Naast meetings werden in de hele regio exemplaren geplakt van een manifest dat door 

Anseele, Benrand en Monniez was ondertekend: 'Continuez à vous unir, à vous organiser. Vos frè

res des au tres bassins s' organisent également, et Ie jour n' est pas éloigné ou, ensemble, vous pour

rez faire vos conditions en étant sûrs d' avance de réussir. Donc, patience, et à bientót.'(r) 

Toen er toch gestaakt werd, probeerden ze de staking te leiden- 'ils conseillent Ie calme, la tran

quillité'(2)- en te richten op een aantal concrete eisen. Halfjanuari 188o werd het werk echter hervat 

zonder enig tastbaar resultaat voor de arbeiders. De vertegenwoordiging van tal van gemeenten uit 

de Borinage op het buitengewoon congres van februari 1880, was voor de BSP alvast een hoopge

vende indicatie dat hun evolutionistisch-politieke discours ingang vond. Toch kon in de Borinage 

het prediken van een langzame, geduldige opbouw het niet halen op het verbale revolutionair

socialistische geweld van ex-communard Emannuel Chauvière, vooral dan bij gebrek aan bekwame 

lokale voormannen. De federatiesecretaris van de afdelingen in de Borinage, Léon Monniez, ver

dween na de staking in januari 188o en werd opgevolgd door Ferdinand Monnier. Maar deze jonge 

Brusselse advocaat bezweek ook voor Chauvière en onderschreef al snel 'la vanité de l' organisation 

coopérative, mutuelliste et syndicale'(3), waarop hij door de BSP aan de deur werd gezet. 

'Vooruit, toverwoord dat ons aanvuurt'(4) 

Op dat ogenblik stelde de socialistische arbeidersbeweging organisatorisch nog niet veel voor. De 

strategie van de weinige plaatselijke socialistische organisaties en groepen verschilde bovendien 

nogal fundamenteel, met als eigenaardigheid dat niet Brussel maar wel Gent de hoofdstad was van 
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de socialistische beweging. Met een zekere trots hierover lieten de Gentse sociaaldemocraten niet 

na de Brusselaars de les te lezen. Op het BSP-congres van 13 en 14 april 1884 bijvoorbeeld haalde 

Anseele, verwijzend naar andere Europese hoofdsteden, scherp uit naar het uitblijven van pogin

gen om de diverse kleine vakverenigingen in Brussel te federeren. Hij keurde vooral ook het geflirt 

tussen socialisten en progressieve liberalen in de hoofdstad streng af. Toen de coöperaties van Ver

viers en Antwerpen, die door de beweging waren opgezet, zich aansloten bij de BSP, merkte men 

in De Toekomst ook onmiddellijk op dat het de hoogste tijd werd dat ook Brussel volgde. 

Het bracht echter geen zoden aan de dijk. De Brusselse socialisten hadden namelijk altijd al 

nagelaten om krachtdadig op te treden tegen de versplintering van de vakbeweging en de sterke 

'ambachtsmentaliteit' die daardoor werd gevoed. Ook de Brusselse Boulangerie Ouvrière zette de 

gevraagde stap niet. Ondanks forse Gentse pleidooien om tot een werkelijk onafhankelijke arbei

derspartij te komen schreef La Voix de l'Ouvrier eind augustus r884 dat ze niet alleen arbeiders 

maar ook 'le petit bourgeois, le petit industrie! ou commerçant' in hun kringen wilden. Boven

dien wensten ze zich niet af te zetten tegen 'les hommes de la bourgeoisie avancée qui momrent 

des dispositions bienveillantes à notre égard'. (5) De lofbetuigingen van de Boulangerie Ouvrière aan 

het adres van Vooruit en het proclameren van Gent tot organisatorisch voorbeeld stelde de Gente

naren niet tevreden, want 'niet met woorden maar met daden bewijst men socialist te zijn'. <6) 

Naar eigen zeggen had het debacle van de Eerste Internationale de Gentse socialisten vooral 

geleerd dat op basis van het enthousiasme van de arbeiders nooit een solide beweging kon worden 

gebouwd. Het was volgens hen overduidelijk dat het ontbreken van 'oogenblikkelijk voordeel' de 

voornaamste rem vormde op de uitbouw van een grootse socialistische arbeidersbeweging. Gedaan 

dus met 'beweren dat niets anders dan de revolutie en politieke clubben het socialisme bevoordee

len' en op 'voor de uitbreiding onzer gedachten, onzer bakkerij', want enkel zij bewijst dat socia

lisme geen 'droombeeld' is.(?) Omdat zelfs 'de geschiktste vroedmeester met de beste werktuigen 

geen levend kind ter wereld zal brengen, wanneer de vrucht in het lichaam niet rijp is'(B), werden 

alle mogelijke middelen aangewend om de bloei van 'moeder Vooruif te bewerkstelligen. 

Belangrijk was dus de aankoop van heetwaterovens van Borbeck. Edmond Van Beveren zag 

die ovens voor het eerst bij De Volharding in Den Haag. Nadat Emiel De Cock zich in Rotterdam 

door W Bouman, 'de agent der Borbecker-compagnie', uitvoerig had laten informeren, werd na 

enkele stormachtige vergaderingen beslist om die nieuwe ovens en een kneedmachine te instal

leren in het nieuwe gebouw dat later dat jaar aan de Garenmarkt werd betrokken. (9) Naast die 

technische innovaties werd in maart 1883 ook het instapgeld drastisch verlaagd van IO tot I frank. 

Een paar maanden later werd zelfs weer een beroep gedaan op de succesformule van het gratis 

lidmaatschap. Het rendement van dit drie maanden geldige aanbod was verbonden aan de pro

pagandacampagne waarin hun 'uitmuntende inrichting' naambekendheid verwierf en waarin 

vooral de 'stoffelijke voordeden' van de coöperatie werden benadrukt. De folders werden op ver

schillende tijdstippen op de bus gedaan in alle arbeiderswijken van Gent en uitgedeeld aan de 

fabriekspoorten. Het werkte. 

Ondanks het oplopen van de schulden tot 2o.6oo frank door de aankoop en verbouwing van 

het nieuwe gebouw 'dat waarlijk prachtig zal wezen', werden alle leden per brief geïnformeerd dat 
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hun 'deel' vanaf het volgende semester werd opgetrokken van 9 naar IO centiemen per geconsu

meerd brood. (w) Tevreden leden hebben is één zaak, maar echte uitbreiding vereiste ook nieuwe 

bureaus waar broodjetons van Vooruit gekocht konden worden. Het vereiste het stimuleren van 

de verkoop aan niet-leden, het aanbieden van bepaalde diensten(nl, het diversifiëren en uitbreiden 

van het assortiment goederen. (n) Vooruit deed het allemaal. Meer nog, vanaf I september 1884 was 

men voor een wekelijkse inleg van 10 centiemen niet alleen geabonneerd op het dagblad Vooruit, 

maar werd men ook lid van 'Vooruit's ziekenbeurs'. 

De Gentse socialisten-ondernemers waren zich ook van bij de aanvang heel goed bewust van 

het feit dat de timing waarmee die verschillende middelen werden ingezet of geïntroduceerd, van 

groot belang was. De verkoop van een groot lot 'hemden, katoen, kleerenstoffen, enz.' tegen prij

zen 'buiten alle concurrentie' werd niet toevallig gestart net voor een nieuwe winstdeling onder 

de leden. Behalve de prijs droeg immers ook het feit dat leden met de 'broodkaarten van hunnen 

deel' kledij en stoffen konden kopen aanzienlijk bij tot het succes van die hele actie. (l3) De bakke

rij droeg op die manier voor een groot stuk de andere takken van de coöperatie en bij uitbreiding 

de socialistische beweging. Maar ook voor de aankoop van andere goederen trok men een 'deel' 

dat werd uitbetaald in aankoopbonnen die alleen in de winkels van Vooruit waarde hadden. Een 

frank die werd uitgegeven bij Vooruit verliet slechts uiterst zelden het coöperatieve circuit: 'Une 

fois qu'un membre est pris dans l'engrenage, il faut, bon gré mal gré, qu'il aille jusqu'au bout, sous 

peine de voir ses bénéfices de coopérateur réduits à la valeur d'un chiffon de papier.' De Gentse 

petit univers socialiste had dus zelfs een eigen munt!(14) 

Cruciaal daarbij was dat de broden niet alleen een week op voorhand werden betaald, maar 

vooral ook ver boven de marktprijs werden verkocht. Anno 1885 betaalden de leden bijvooorbeeld 

40 centiemen voor een brood dat eigenlijk maar 27 centiemen kostte. Pas drie maanden later wer

den die extra kosten terugbetaald én dan nog in 'jetons' die alleen waarde hadden binnen de 'wereld 

van Vooruit. In 1897 waren die bedragen gezakt tot 30 centiemen op voorhand en 21 centiemen drie 

maanden later. Het belang hiervan is duidelijk. Vooruit beschikte permanent over een vrijwillige, 

kortlopende en vooral renteloze lening van haar leden. Anno 1884 bedroeg dezezo'n 20.000 frank. 

Door dergelijke hoge bedragen alleen al wekt het weinig verwondering dat de socialisten, die een 

paar jaar eerder nog in centiemen telden, alles op alles zetten voor de uitbreiding van hun coöpe

ratieve netwerk. Dat blijkt vooral uit de vaak openlijk agressieve manier waarop Vooruit leden van 

andere Gentse coöperaties probeerde af te snoepen. Vanaf maart 1883 mochten ze 'met de kaarten 

van hun deel in den winkel van Vooruit kopen', en als ze de stap naar Vooruit zetten, zou die 'den 

deel' uitbetalen die ze van hun huidige coöperatie nog te goed hadden. De lamentabele boekhou

ding en het verlies voor de leden van concurrenten werden de lezers niet onthouden. De bestuurders 

van De Vrije Bakkers en de Volksbakkerij werden ervan beschuldigd 'honderde franks' uit de kas te 

verduisteren. (l5) 

Als men er ten slotte in zou slagen alle Gentse 'broodmaatschappijen' te doen samenwerken, 

dan zou die coöperatie maar liefst 7.000 leden hebben en kon ze onmiddellijk beginnen met de 

bouw van een 'groot lokaal, met uitgestrekte zaal, hof, park, prachtige badinrichting en bloem

molens'. (rG) Ook die marketingstrategie wierp vruchten a( In september 1883 richtten voormalige 
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De Gentse petit univers socialiste had zelfs eigen munten. 

leden van De Eigene Bakkers een Vooruitfiliaal op, terwijl De Vrije Bakkers en De Werkman zich in 

r886 in het spoor van Vooruit aansloten bij de BWP. Het succes blijkt nog het meest uit het verslag 

van de Arbeidscommissie van r886: 'Sedert lang bestonden er te Gent bakkerijen[ ... ] De bakkerij 

der befaamde maatschappij Vooruit heeft ze allen [sic] overtroffen.' (!?) 

Met 2.200 leden medio r885 had Vooruit een duidelijke machtspositie op de markt van verbruiks

goederen, waardoor de socialisten al snel voordelen afdwongen en eisen stelden aan de leveranciers. 

Wie bijvoorbeeld een contract voor de levering van '2oo.ooo kilos bloem [sic], van eerste kwali

teit' wilde binnenhalen, moest niet alleen een betalingstermijn van drie maanden aanvaarden, maar 

ook opdraaien voor alle kosten, gaande van het laboratorium waar alle stalen van de mededingers 

onderzocht werden, over het transport tot zelfs de lonen van de bezorgers aangewezen door Vooruit. 

Opmerkelijk is dat bij dergelijke aanbestedingen de nadruk werd gelegd op de procedure om mis

bruiken of beïnvloeding te voorkomen. Iedereen die wilde meedingen, moest bij Vooruit een num

mer aanvragen en hij mocht nergens de naam van het bedrijf vermelden, maar alleen dat nummer. 

Bovendien werd vastgelegd dat: 'Wanneer de aanbesteder giften zou doen aan de bakkers, uitvoerders, 

andere bedienden of bestuursleden der maatschappij zal het kontrakt oogenblikkelijk verbroken 

worden en zal de aanbesteder de verliezen dragen die de maatschappij daardoor zou ondergaan. '(IS) 
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Juist dat bewustzijn van de markt was een van de grote drijfveren voor het vaak roekeloze inves

teren, innoveren en streven naar het federeren van coöperaties. Ondanks de indrukwekkende 

Vooruitgang van hun Vooruit blijkt dat de socialisten zich geregeld weinig illusies maakten over de 

snelheid waarmee kapitalistische concurrentie het geheel onderuit kon halen. Wilde een coöpera

tie overleven, dan diende ze competitief te zijn op de kapitalistische markt en dat vereiste kapitaal, 

want '1' avenir est au grand commerce comme le présent est déjà à la grande industrie' . (!9) Vanuit 

de wens om te komen tot 'ééne reusachtige samenwerkende verbruikingsmaatschappij' werden 

alle Gentse arbeidersverenigingen al vanaf r884 opgeroepen om hun weinige centen tegen 'den 

intrest van 3, ja 4 en 5 per cent' bij Vooruit te beleggen. Volgens ruwe berekeningen beschikten 

de 'meer dan 200 werkersmaatschappijen' van allerlei slag gezamenlijk over zo'n half miljoen dat 

door de banken werd gebruikt tot meerdere eer en glorie van het kapitalisme en dat voor de wer

kers zelf maar een 'r5 duizend franks' opbracht. 'Maar 15 duizend franks winnen met een half mil

joen wat een enorm verlies!' De resultaten van Vooruit van de voorbije drie jaar bewezen volgens 

hen afdoende de haalbaarheid van dit 'stout plan'. Hoewel men 'het half millioen der Gentsche 

werkersvereeniging' helemaal niet binnenhaalde, fungeerde Vooruit toch algauw als spaarkas voor 

andere socialistische verenigingen. Een gegeven dat zeker heeft bijgedragen tot haar succes. (20) 

Voordelen hebben nadelen 

'Hoe meer socialisten wij maken, hoe zekerder wij worden van de massa die ons volgt en hoe meer 

nieuwe artikelen wij in den Vooruit kunnen aanvangen, dus hoe grooter de winsten die wij kun-
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De internationaal geprezen socialistische bakkerij die in I889 zijn deuren opende 

aan de Gentse Nijverheidslaan. 
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nen doen.'(2 1
) Door de frequentie waarmee dergelijke uitspraken in socialistische publicaties opdo

ken, zou het niet onoverkomelijk zijn om aan te tonen dat alles werkelijk om het 'profijt' te doen 

was, iets waarop de socialisten de arbeiders zo mogelijk nog intensiever attendeerden. Waarom 

anders volgden de socialisten ook de commerciële evoluties op de voet en bezocht Anseele bijvoor

beeld al in 1884 Les Grands Magasins du Louvre in Parijs om hun etalagetechnieken te bekijken? 

Dat alles had inderdaad als doel de werking en het marktaandeel van hun coöperatie te optimali

seren. Cruciaal is echter dat dit niet gebeurde met als voornaamste drijfveer winst te maken. 

Afgezien van de talloze andere troeven voor de socialistische arbeidersbeweging was dit coöpera

tieve succes ook belangrijk om het relatieve gevoel van armoede te verhelpen. Dat gevoel werd ook 

veroorzaakt door de creatie van behoeften, door de confrontatie met een steeds bredere waaier van 

producten via etalages en reclamefolders. Dat bleek volgens Gentse socialisten vooral bij kinderen. 

Die raakten bij het zien van volgeladen speelgoedwinkels en dergelijke 'in verrukking' en waren 

vervolgens ontgoocheld omdat ze met lege handen huiswaarts keerden. Hoewel het de socialisten 

'verheugde dat naast het dure toch ook goedkoop speelgoed' werd aangeboden, wezen ze erop dat 

net daar het grootste gevaar lag van die hele evolutie. Velen maakten immers wel de bedenking 'hoe 
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is het mogelijk dat het voor dien prijs geleverd wordt', maar stonden er niet bij stil dat die goedkope 

producten bij uitstek resultaten waren van de kapitalistische uitbuiting van de arbeiders: 'De pro

ducten zijn nu nog ter wille van de kapitalisten en niet ten bate van den mensch, neen den mensch 

is er ter wille van de productie, die de zakken vult van den nooit verzadigden kapitalist.'(22
) 

Daar was bij de coöperatie geen sprake van omdat de werknemers en de leden-klanten eige

naar waren van het 'bedrijf': 'De maatschappij moet niet rijk worden, zij deelt wat zij wint.'(2 3) 

Niet alleen kreeg de consument via de coöperatie een zekere controle op de kwaliteit van de pro

ducten, maar bovendien werd ook gestreefd naar een optimale arbeidssituatie en een gezondere 

sfeer op de werkvloer. Eind r886 was Vooruit al een bedrijf geworden met zeventig werknemers van 

wie loon in het algemeen hoger lag dan in andere bedrijven(24\ en de bakkerij van Vooruitwerd in 

1890 in The Lancet geprezen als toonbeeld van goede arbeidsomstandigheden in het algemeen en 

hygiëne in het bijzonder. 

Dat neemt niet weg dat de coöperatie wel degelijk werd opgevat als middel en niet als doel. Zo 

mocht niemand eraan twijfelen dat de politieke macht de uiteindelijke hefboom was voor de rea

lisatie van het socialisme en dat zelfs de machtigste coöperaties van de wereld fundamenteel 'geen 

zier' aan de 'afhankelijkheid' van de arbeiders zouden veranderen. Voor wie dat discours niet con

creet genoeg was, werd betoogd dat politici met belastinggelden wapens aankochten waarmee op 

stakende arbeiders werd geschoten en dat het goedkeuren van een simpele importtaks op granen 

hun geliefde Vooruit in uiterst moeilijke papieren kon brengen. Het adagio 'doet zoals de wevers 

van Rochdale en gij zijt gered' was nonsens, want de 'Pioneers' streefden vóór alles naar winst en 

dienden geen hoger doel. Het was volgens hen dan ook veeleer een 'samenwerkende uitbuiting' 

dan een 'samenwerkende vereniging'. 

Waarom dan toch coöpereren? Een heel belangrijke reden was de onmogelijkheid om op dat 

ogenblik politieke macht te verwerven: 'De burgers onttrekken ons het stemrecht, onttrekken wij 

hen onze klienteel. De Louvre gemaakt in den Vooruit, magazijn van kleren, van schoenen, van 

meubels enz. ingericht.' Dat ze hier deels in slaagden blijkt indirect uit het feit dat Vooruit anno 

1893 door Franse coöperatoren werd omschreven als 'un petit Louvre de province'.(2 5) 

Niets dan voordelen? Helemaal niet. Een klassiek probleem van de coöperatie was dat ze 

door haar instapgelden en het verbod om op krediet te verkopen onbereikbaar was voor de meest 

behoeftige arbeiders. Het op voorhand betalen van goederen was voor hen onmogelijk. Hoewel 

de instapgelden, in vergelijking met die in Britse coöperaties, laag werden gehouden en Vooruit 

occasioneel het aandeel en de eerste broodkaarten voorschoot, was er fundamenteel geen oplos

sing voor dit enorme probleem. 

De coöperatieve praktijk doorkruiste bovendien de politieke strategie. Ondanks het socialisti

sche discours dat 'kleine burgers voordeel hebben bij goed betaalde, koopkrachtige arbeiders' was 

Vooruit een doorn in het oog van 'sommige werklieden en kleine burgers'. Maar door de kieswet

geving voor gemeente- en werkrechtersraden moesten de socialisten zich uitgerekend wél richten 

tot 'uitstervende ambachten [ ... ] meestergasten, kleine burgers enzovoort'. (26
) Zowel in r88r als in 

r884leden ze een nederlaag bij de verkiezingen voor de werkrechtersraad. Sommige kameraden 

waren ervan overtuigd 'dat wij beter zouden doen onze samenwerking te laten varen om op die 
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In RWP-middens werd de oprichting van lokale consumptiecoöperaties lange tijd beschouwd als dé 

weg om enige activiteit te ontwikkelen. 

wijze meer stemmen te winnen'. (l?) Vóór de invoering van het algemeen meervoudig stemrecht in 

1894 maakte een dergelijke opvatting echter weinig indruk. Na 1894 werd het argument mogelijk 

electoraal valabel, maar tegen die tijd was het als standpunt totaal absurd. 

Problematischer was het feit dat bepaalde arbeiders door de coöperatie beroofd werden van 

hun hoop om ooit voor eigen rekening een zaak op te starten. Het duidelijkste voorbeeld waren 

de bakkersgasten die de coöperaties al in januari r883 aanklaagden als stielbedervers: 'Voor ons, 

geringe bakkersgasten, bestaat ergeene hoop meer eens zelf ten onzen voordeden te werken.' Die 

klacht was wel degelijk gegrond en de socialisten ontkenden dat ook niet. Hun argumentatie- dit 

is precies de 'revolutionaire zijde' van de coöperatie, omdat ze zo bijdraagt tot 'het vermeerderen 

van het direct proletariaat'(lS)- zal voor de bakkers wellicht geen verschil hebben uitgemaakt. De 

socialistische Bakkersvereeniging van Gent en omstreken kreeg nooit meer dan tachtig leden, terwijl 

tegen 1913 alleen al in de broodfabriek van Vooruit negentig arbeiders werkten. 

Door de verkoop van kledij, schoeisel, meubelen enzovoort concurreerde de coöperatie ook 

met ambachtslui die potentieel de gelederen van de socialistische beweging konden versterken. 

De beheerders van Vooruit waren zich heel goed bewust van het feit dat de verkoop van confectie 

een aanzienlijke bijdrage leverde tot de ondergang van talloze kleermakers. Uit de verslagboeken 
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van Vooruit blijkt echter dat de meerderheid van de pragmatische bestuurders van oordeel was dat 

als zij de vraag van hun leden om goedkope kledij niet zouden inwilligen, anderen dat wel in hun 

plaats zouden doen. De vakverenigingen, die in vergelijking met de dynamiek van Vooruit al iets 

hadden van 'doode paarden'(29l, ondervonden dan ook schade van de coöperatieve activiteit. In 

1887 beweerden zowel de metselaars- als de schoenmakersvakbond dat hun ledenverlies gedeelte

lijk te wijten was aan de activiteiten van Vooruit. 

De levensvatbaarheid van het socialisme 'bewijzen' 

De Gentse socialisten waren 'niet alleen goede commerçanten maar ook goede propagandisten'(3ol, 

waardoor de nadelen nauwelijks uit de schaduw traden van de aanzienlijke voordelen. Zo was de 

coöperatie Vooruit medeverantwoordelijk voor de eerste grote sprong voorwaarts van de socialis

tische vakbonden in Gent. Die werd grotendeels gerealiseerd door haar steun aan zowelleden als 

niet-leden tijdens de grote, vier weken durende en vooral voor de arbeiders succesvolle staking 

bij Parmender-Van Hoeghaerde en Cie (Grasfabriek) eind 1885, begin 1886. Door dit precedent 

kon niemand iets tegenwerpen toen Edmond Van Beveren op het congres van de Belgische Werk
liedenpartij (BWP) van april 1886 de coöperatie roemde als 'machtig middel om werkstakingen te 

doen gelukken'. (3r) 

Het allerbelangrijkste was echter dat de coöperatie erin geslaagd was een 'fatale cirkel' te door

breken. Er was geld voor propagandamateriaal- een eigen dagblad en een drukkerij!- en de bewe

ging had mensen in dienst die als propagandisten niet hoefden te vrezen voor hun job. Bovendien 

bewees de coöperatie dat socialisten 'geene hersenschimmen verkondigen' en ze zorgde ervoor dat 

de associatie van socialisme en 'de treurige denkbeelden van droomers, schurken, moordenaars, 

enz.' niet langer geloofWaardig was: 'Moet men waarlijk met een schat aan wetenschappelijke 

kennissen bedeeld zijn om zich socialist te durven noemen? Wel neen.Voor ons arbeiders, is het 

genoeg dat het bewezen wordt, dat het socialisme kan bestaan, en bewezen is het. '(32) 

Het sluitstuk van dit zogenaamde bewijs was de 'kleinen socialistischen tempel'(33), het nieuwe 

gebouw van Vooruit aan de Garenmar kt, dat in mei 1884 feestelijk werd geopend. Dat Vooruit zich 

in de schulden stak voor het verwerven van dat gebouw en zijn rijkelijke interieur is het meest 

overtuigende bewijs dat niet winst maar wel groepsvorming de voornaamste drijfveer was van de 

socialistische coöperatie. In het gebouw werden niet alleen de feesten gehouden die van de Gentse 

socialisten geregeld 'één grote familie' maakten, maar er konden bovendien in een haast religieuze 

sfeer, met allerlei spreuken en portretten van Marx, Cabet, Lassalle, Zetternam en Moyson aan de 

muren, 'socialistische erediensten' worden gehouden waarbij het 'stoelgeld' werd gedeponeerd in 

een schaal voor de algemeen-stemrechtpropaganda. 

Via de broodbezorgers, het dagblad, de winkels, het 'koffiehuis met getapisseerde zitbanken 

langs de muren, die het een deftig, een rijk uitzicht geven[ ... en ... ] waar men niet veracht wordt 

om zijn kleed' en ook het 'leeskabinet waar verschillende dag- en weekbladen op tafel ter lezing 

liggen' zorgde de coöperatie voor dagelijks contact tussen de leden en hun beweging. Bovendien 

bevorderde ze op die manier ook sterk het gevoel van eigenwaarde van de arbeiders-leden en ere-
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Klanten- militanten?- trots poserend voor een van de bijhuizen van Vooruit: 

'Dit alles is het onze. ' 
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eerde zelfs een zekere trots, een heel eigen 'socialistische' identiteit. Er werd namelijk voortdurend 

op gewezen dat alles van, in en rond Vooruit hun eigendom was: 'Het volk, ons volk is in waarde 

gestegen door het schoone zijner daden, en de blauwe kiel van den armste onder ons, is als geïde

aliseerd door de grootsche daden waaraan die arme heeft medegeholpen. [ ... ] Slechts de vrees

achtigenen de kruipers worden veracht; een volk dat durft handelen, dwingt eerbied; respect en 

vrijheden af1'(34) Voor heel wat leden was dit meer dan retoriek: 'Eens hoorde ik een armen drom

mel, die met eene ellendige plunje aan het lijf, bibberend van de koude, de warme kleederen stond 

te bewonderen voor de spiegelruiten van het grootsch magazijn uitgestald, tot zijne vrouw met 

innige zelfvoldoening zeggen: 'Dit alles is het onze!'(35) 

De beweging stimuleerde bewust dit gevoel van eigenwaarde. Zo werd de opening van het 

gebouw opgeluisterd met een tentoonstelling van werken van arbeiders-leden, bedoeld om te 

'toonen wat de werklieden kunnen als zij willen'. De opening zelf werd een indrukwekkend volks

feest. Weken op voorhand al was een 'feestcommissie' in de weer om voor logies te zorgen voor de 

'vreemde vrienden' want dit was hét ogenblik om ze te overtuigen van wat ze zelf al het 'Gentsch 

socialistisch model' noemden. Een model waarmee het socialisme zou 'kunnen dringen in de 

kleinste steden van Vlaanderen, deze forteresse der papen'<36), want zelfs nog voor het gebouw er 

was, maakte dat model al indruk op niet-Gentse kameraden. Bij zijn eerste bezoek aan Gent in r883 

was Eduard Bernstein, ondanks al zijn scepsis tegenover de coöperatie als organisatorisch middel, 

gecharmeerd door het werk van Vooruit. <37) Eenzelfde gevoel, maar dan zonder vooringenomen 

scepsis, had ook Jean Allemane toen hij in r885 voor het eerst Gent bezocht. (3S) Gold dit evenzeer 

voor mensen als Guesde, Minck, Lafargue en Vollmar die ook naar Gent afzakten? En voor 'de 

vele vreemde vrienden' die hadden toegezegd om in Vooruit een 'winterlezing' te geven?(39) 

Hoewel De Paepe, SPD-Rijksdaglid Basenclever en de Franse Paula Minck op het laatste 

ogenblik niet kwamen opdagen, had de opening wel degelijk een internationaal tintje. Naast 

honderden Gentenaren, enkele vertegenwoordigers uit Verviers en een honderdtal kameraden 

uit Antwerpen en Brussel, waren ook de voltallige besturen van de Haagse De Volharding en de 

Samenwerkende bakkerijen van Rotterdam en Amsterdam aanwezig. Ook 'de socialistische secties 

van Ploegsteert, Roubaix, Amsterdam en Den Haag' waren op het appel. (4o) Ze aanschouwden en 

aanhoorden er alles over het Gentse huwelijk tussen coöperatie en socialisme. 

De festiviteiten maakten ook indruk op de buitenwacht. Op 2 juni r884 schreef het conser

vatief-katholieke blad Le Bien Public ervan overtuigd te zijn dat er geen rem stond op het Gentse 

socialisme en het riep de overheid op om dringende maatregelen te nemen om de organisaties 

ervan de pas af te snijden. De Gentse socialisten zelf twijfelden helemaal niet aan hun organi

satorische superioriteit. Het overtuigen van de kameraden uit andere steden en regio's van de 

effectiviteit van hun 'model' was volgens hen de beste garantie opdat de socialistische arbeiders

beweging op korte termijn kon uitgroeien tot een volwassen en invloedrijke politieke formatie. 

Vanuit hun legalistisch-evolutionistische visie was dit de beste waarborg om het nooit echt accu

raat omschreven socialisme te verwezenlijken: zonder revolutie als het kan, met geweld als alle 

andere opties zijn uitgeput. 
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De Gentse autodidacten ontkenden niet dat theoretisch en retorisch goed opgebouwde toe

spraken bij de arbeiders enthousiasme opwekten voor het 'socialistisch evangelie'. Ze geloofden 

echter niet dat men op basis van dat enthousiasme een machtige en invloedrijke 'socialistische 

kerk' kon bouwen. Solide fundamenten zoals die van hun 'Gentsch socialistisch model' konden 

alleen gelegd worden met de propaganda van de daad. Terwijl socialisten die er een andere visie 

op nahielden medio de jaren 188o bijna alleen over theoretische troeven beschikten, konden 

Van Beveren, Anseele en hun kameraden omzetcijfers voorleggen die in de honderdduizenden 

liepen. Daarmee genereerden ze niet alleen tal van materiële voordelen voor hun leden, maar ze 

legden zo ook de basis van de grootste vakverenigingen van het land, de best uitgebouwde en 

regelmatige socialistische pers ... Los van de intrinsieke kracht van het Gentse model is vooral 

belangrijk dat er rond die tijd bezwaarlijk sprake kon zijn van een socialistische arbeidersbewe

ging in België. Medio de jaren 188o bestonden er buiten Brussel en Gent bijvoorbeeld nauwelijks 

vakverenigingen. 

In deeg verstikkende anarchisten 

Ondanks het debacle van de kiesrechtbeweging in 188o twijfelden de socialisten niet aan de nood

zaak en prioriteit van de politieke actie, geconcretiseerd in de algemeen-stemrechteis. Vooral in 

Brusselse BSP-kringen werd daarvoor de koers gericht naar een nauwe samenwerking met pro

gressieve liberalen. In 1884 werd het electoralisme voor het eerst echt in de praktijk gebracht, wat 

samen met agitatie rond de Ligue Républicaine voor een belangrijke heropleving van het Brusselse 

socialisme zorgde. Bij de wetgevende verkiezingen werden de liberalen echter uit het zadel gelicht 

en behaalde de katholieke partij een volstrekte meerderheid die ze tot 1914 zou behouden! Die 

liberale nederlaag sterkte de socialisten enerzijds in hun politiek-onafhankelijke opstelling. Maar 

de liberale overwinning bij de Brusselse gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1884 leverde 

anderzijds in hun ogen het bewijs dat de politieke machtspositie van de katholieken vóór alles een 

gevolg was van de kieswetgeving. 

Bij diezelfde gemeenteraadsverkiezingen haalden de socialisten trouwens in enkele Brusselse 

randgemeenten hun eerste verkozenen binnen, waardoor 'bij de anarchisten de schellen van de 

ogen vielen'.(41) Van een eventuele toenadering tussen socialisten en anarchisten kon nadien zelfs in 

kalme periodes geen sprake meer zijn. De wrijvingen tussen de liberale kiesverenigingen en de poli

tieke arbeidersgroepen in Brussel bij het opstellen van de lijsten, versterkten de discoursen van De 

Paepe, Benrand en Volders over de noodzaak van een stevige onafhankelijke arbeiderspartij om de 

strijd voor algemeen stemrecht organisatorisch te omkaderen. Begin 1885 besliste de Brusselse Ligue 

Ouvrière dan ook om in april van dat jaar een groot nationaal congres te organiseren met als enig 

agendapunt '1' organisation en Belgique du Parti Ouvrier et des meilleurs moyens pour y arriver'. (42) 

Om werkelijk te komen tot een eengemaakte Belgische arbeiderspartij moest men natuurlijk 

voet aan de grond krijgen in Wallonië. Daar lag immers de sociologische basis voor de opbouw 

van een grote socialistische arbeidersbeweging. Tijdens de economische crisis van 1884-1886 heers

te er bovendien grote werkloosheid onder de massa ongeorganiseerde industriearbeiders, en dan 



222 HOOFDSTUK 4 

vooral in de mijnstreken. Terwijl werklozen in de strenge winter van 1884-1885 op diverse plaatsen 

manifesteerden, legden op 17 februari 1885 de mijnwerkers van Belle et Bonne in Quaregnon naar 

aanleiding van een zoveelste loonsverlaging het werk neer. Een grève des crève-de-faim die zich op 

nauwelijks twee weken verspreidde over de hele Borinage. (43) 

In tegenstelling tot het gelijksoortige conflict uit 1879 was er deze keer een plaatselijke militant 

die de leiding van de staking op zich nam.Vanuit zijn ervaring als stakingsleider een jaar eerder 

in Anzin, waardoor hij Frankrijk was uitgezet, zorgde Elisée Fauvieau voor een concreet zeven

puntenprogramma waarin naast looneisen en arbeidsvoorwaarden ook het algemeen stemrecht 

voorkwam. In de hoop de staking te breken werd Fauvieau wegens beschuldigingen aan het adres 

van de burgemeester van Wasmes echter eind februari veroordeeld tot negen maanden gevange

nis. Maar de staking hield aan. Désiré Maroille en Victor Auquier namen de rol van Fauvieau over, 

maar deden ook een beroep op de Brusselse Ligue Ouvrière. 

Als antwoord op hun verzoek ging Jean Volders begin maart 1885 naar de Borinage en orga

niseerde er diverse meetings. Net als Bertrand en Anseele, die niet alleen vanuit Brussel en Gent 

maar ook ter plaatse de situatie peilden, benadrukte hij dat de staking ondanks haar legitimiteit 

gedoemd was tot mislukken omdat de mijnwerkers elke vorm van organisatie misten. Hoe moes

ten ze zich organiseren? Een meer uitgelezen kans om de superioriteit van hun 'socialistisch model' 

te bewijzen konden de Gentse socialisten zich nauwelijks dromen. Op 18 maart 1885 gingen maar 

liefst 10.000 broden van Vooruit naar de Borinage. Die solidariteitsactie veroorzaakte een soort 

'elektrische schok'(44), niet het minst omdat vrij snel gehoor werd gegeven aan de Gentse oproep 

om het voorbeeld te volgen. De coöperaties van Antwerpen, Verviers en Brussel gaven onmid

dellijk een fiat voor het schenken van broden, terwijl een afgevaardigde van de Union Verrière uit 

Charleroi er 2.000 frank voor overhad opdat Vooruit nog eens 7.400 broden zou kunnen sturen 

naar behoeftige mijnwerkers. In totaal werd op die manier 33.000 kilo brood geleverd in de Bori

nage. De 'schok' was voelbaar tot over de grenzen. Vanuit Nederland deed De Volharding van 

Den Haag een duit in het zakje voor de actie, terwijl tal van arbeidersgroepen van hun gemeen

tebestuur de toestemming vroegen om collectes te houden voor de Borains. Dergelijke collectes 

werden ook daadwerkelijk gehouden in Roubaix en Armentières. Toen de Franse guesdisten vanaf 

eind augustus 1885 met Le Socialiste eindelijk over een nationaal orgaan beschikten, hadden ze, 

naast hun berichtgeving over de hele actie en over de pas opgerichte BWP, vooral oog voor Gent 

en '1' organisation supérieure des ouvriers de cette ville, et leurs remarquables moyens de propa

gande'. De hele campagne werd door participanten toen al omschreven als 'historisch'. (45) 

Ze werd ook haast letterlijk een van de constructieve heroïsche verhalen rond de Belgische 

Werkliedenpartij omdat ze het pad effende voor de stichtingsvergadering van de partij. Hoewel 

dit helemaal geen afbreuk doet aan 'het schoon teken van solidariteit onder alle loonslaven van 

Vlaanderen en Walenland'(46), werd noch in de socialistische pers noch in de latere apologetische 

geschiedenissen gewezen op de strategische motieven die aan de hele actie ten grondslag lagen. 

Het tegendeel zou echter verbazing wekken. Als administratoren van de BSP waren de Gentse 

voormannen zich immers heel goed bewust van het feit dat een dergelijke campagne de uitstraling 

van hun 'model' op het nauwelijks veertien dagen later geplande congres ten goede zou komen. 
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Op dat congres maakte Anseele ook geen geheim van de Gentse doelstelling: 'Ce qu' on désire 

pour la Belgique existe en miniature à Gand.'(47) 

Die strategische overwegingen verklaren bijvoorbeeld waarom de Gentse socialisten toch nog 

het zware offer brachten toen de staking al duidelijk verloren was en ze zelf, samen met hun Brus

selse collegàs, de werkhervatting bepleitten. De hele actie was dus zeker niet gericht op het langer 

aanhouden van de staking, wat bovendien een herhaling van hun offer had kunnen vereisen. Dat 

laatste behoorde al helemaal niet tot de mogelijkheden, want in tegenstelling tot de mythische 

beeldvorming waren de leden van \tóoruit helemaal niet unaniem akkoord met die schenking van 

IO.ooo broden. Dit stoutmoedige en dure plan werd door de ondertussen ervaren coöperatoren 

niet toevallig geopperd op een vergadering waarop slechts een fractie van de leden aanwezig was! 

Hoewel de actie après coup voor een toestroom van nieuwe leden zorgde, was er aanvankelijk 

onvrede bij tal van leden die niet aanwezig waren op die bewuste vergadering. In hun lokaal werd 

geregeld 'gekritikeerd'. Twee dagen na de levering van de broden gaf \tóoruit de opdracht 'die man

nen maar aan de deur te zetten' tot de storm ging liggen. <48) 

Uit de argumentatie daags na de eerste levering blijkt duidelijk dat Vóoruit met die propagan

da van de daad vóór alles een concreet bewijs wilde leveren van de effectiviteit van de coöperatie 

als organisatiemiddel: 'Zij zou de werkelijke krijgskas zijn, waaruit al de middelen voor den strijd 

zouden kunnen geput worden, en op die wijze zou de werkman zich even sterk kunnen inrichten 

als de kapitalist.'<49) Om er zeker van te zijn dat de levering van de broden die boodschap uitdroeg, 

intensifieerden de Gentse socialisten niet alleen hun antianarchistische perscampagne, maar 

Anseele hield ook bij elke broodbedeling in de Borinage samen met Jean Volders een meeting. De 

broden en meetings waren het 'welsprekendste pleidooi gehouden ten voordede der socialistische 

samenwerkende maatschappijen, die ooit kan worden gesproken! Allen die wat socialist waren, 

van de meest gematigde tot de verst vooruitstrevende, hebben hulde gebracht aan de samenwer

kende maatschappijen!'. Het organisatieparool werd gehoord, terwijl de anarchistische veroorde

ling van deze zogenaamd antirevolutionaire daad werd 'versmacht onder dien hoop deeg'. <5o) 

In de onmiddellijke nasleep van de staking werd het nieuwe parool via talloze meetings in 

de Borinage verspreid. Vooral Maroille en Fauvieau waren op dat vlak actief en stelden coöpera

tieve bakkerijen vaak centraal in hun betoog. In Framedes kregen de arbeiders en mijnwerkers 

bijvoorbeeld te horen dat 'avant peu de temps vous serez obligés d' adopter ces institutions et de 

faire bon gré mal gré, de la coopération. Car, si vous ne Ie faites, les patrons Ie feront eux-mêmes, 

ce qui resserrera davantage les liens de 1' esclavage qu'ils ont établis envers vous'. <51) Her en der 

ontstonden daadwerkelijk lokale coöperaties die de basis vormden van de socialistische beweging 

en de politieke actie: 'Dans le Borinage, la faible organisation issue de l'agitation sociale et de la 

lutte engagée pour le suffrage universel se limite clone à quelques petites coopératives locales.'<52
) 

De Fédération boraine van de Belgische Werkliedenpartij bestond rond Nieuwjaar r887 uit zestien 

groepen: tien coöperaties en zes groepen die het midden hielden tussen weerstandskassen en 

politieke groeperingen. 

Het grootste kenmerk van het sociale leven in de Borinage was dat het integraal gedomineerd 

werd door lokaal particularisme. Ook de coöperaties ontsnapten daar niet aan. Meer nog, het 



224 HOOFDSTUK 4 

patchwork van kleine lokale coöperaties bevestigde dat beeld en de door de coöperatie geopende 

volkshuizen symboliseerden het. Medio r886 waren er al zo'n elf kleine, lokale 'socialistische' co

operaties opgericht, die dus niet allemaal bij de BWP waren aangesloten, en die samen zo'n 1.500 

leden hadden. Niet alleen dit lokale particularisme, maar ook de sociologische samenstelling van 

de bevolking bewerkstelligde die aanhoudende kleinschaligheid. Meer dan andere beroepsgroe

pen wantrouwden de mijnwerkers vaak mensen die niet uit hun mïlieu kwamen of daar niet 

woonden, waardoor ze nog moeilijker te bewegen waren om hun karige centen aan iemand toe te 

vertrouwen in functie van een of andere organisatie. 

Typisch voor de mijnstreken was dat bakkerijen er minder voorkwamen omdat meer vrouwen 

thuisbleven en de meesten een eigen oventje hadden. De coöperatie verkocht dus enkel de bak

benodigdheden. Ook was het voor de coöperatie haast onmogelijk om te breken met het verko

pen op krediet, wat, in combinatie met de administratieve onervarenheid van coöperatoren in het 

bestuur, vaak nefaste gevolgen had. Al die kenmerken en het feit dat alle eventuele winsten opgin

gen in het lokale volkshuis leidden ertoe dat er weinig of geen ruimte was om werkelijk de socia

listische propaganda te steunen. Maar ondanks de kritiek van Alfred Defuisseaux dat de coöpera

tie daardoor veeleer een doel dan een middel werd, bleef men in de Borinage 'par assimilation au 

Vooruit' de coöperatie beschouwen als 'la forteresse du socialisme dans chaque village, tant au plan 

politique que social, culture! et financier'. (53) 

Realisatie van een geünificeerde Belgische Werkliedenpartij 

De staking die aan de oorsprong lag van die evolutie in de Borinage was nog maar pas beëindigd of 

het al lange tijd geplande nationale arbeiderscongres van april r885 diende zich aan. Als initiatief

nemer benadrukte de Brusselse Ligue Ouvrière in haar rapport aan het congres dat de 'progressieve 

verbetering van de situatie van de arbeiders' de voornaamste doelstelling moest zijn van de op te 

richten Parti Ouvrier. Een doelstelling die enkel kon worden waargemaakt met een organisatie 'à 

la fois politique et économique'. Het rapport benadrukte daarbij het nut van coöperatieve orga

nisaties 'accessibles à rous les ouvriers indistinctement'. Hadden de Gentenaren niet bewezen dat 

de coöperatie via één enkele actie meer kon doen 'pour la propagande des idées que dix années de 

propagande parlée et écrite'? Het voorbeeld van de Gentse werklieden toonde ook aan dat men 

dankzij de directe materiële voordelen zelfs vrouwen- 'qui sont pour la plupart récalcitrantes au 

mouvement ouvrier économique ou politique' -voor de coöperatie kon winnen. De coöperatie 

droeg bovendien als geen andere organisatie bij tot de creatie van een socialistische identiteit via 

eigen vergaderzalen, bibliotheek en café. (54) 

Het congres was een moeilijke oefening om een heel heterogeen gezelschap van organisaties te 

verenigen onder één koepel. Na een uitvoerigwoord van dank aan het adres van Vooruiten deUnion 

Verrière zetten de Borains de toon: 'Compagnons, nous avons vu maintenant les résultats auxquels 

on pouvait arriver par la solidarité, par le groupement. Nous 1' avons compris.' Ook Anseele beves

tigde de noodzaak van vereniging aan de hand van de recente staking in de Borinage. Zoals les classes 

possédantes moesten ook de arbeiders zich verenigen rond één vlag, die van de Belgische Socialistische 
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Partij (BSP): 'Venez donc nous fortifier. Que notre parti veuille sauver le peuple, cela est admis par 

vous tous, c' est démontré par l' acte de solidarité commencé par les socialistes gantois.' 

Toen Jean Volders echter opmerkte dat het woord 'socialisme' in de naam van de partij de 

massa zou afschrikken, kreeg hij onmiddellijk de steun van César De Paepe- 'le mot socialiste fait 

peur à beaucoup d' ouvriers' - en van Anseele, die voor de gelegenheid de Parti Ouvrier Français 

typeerde als 'le parti socialiste le plus logique, le plus hardi, le plus révolutionnaire et le plus ins

tcuit du monde'. Hoewel de Gentenaar De Braeekdeer erop wees dat noch de Gentse socialisten 

noch de Duitse SPD daar blijkbaar last van hadden en die vrees toeschreef aan het feit dat 'ici, à 

Bruxelles, il y a trop d' officiers et trop peu de soldats', verkondigde Bertrand bij de aanvang van 

de tweede congresdag dat de afgevaardigden van de BSP zich, na een drie uur durende discussie 

buiten de congreshal, akkoord hadden verklaard met de benaming Parti Ouvrier BelgeiBelgische 
Werkliedenpartij (PO B/BWP). 

Heel wat afgevaardigden betoogden dat de vorming van een krachtige partij alleen mogelijk 

was als ze zowel op het politieke als economische terrein actief was. Het was noodzakelijk om orga

nisaties te creëren die onmiddellijke en praktische voordelen opleverden voor de arbeiders. Uiter

aard kwamen zowel de coöperaties als de ziekenfondsen geregeld ter sprake, én het probleem dat 

die instellingen voor de armsten onbereikbaar bleven. Het politieke aspect was daarbij vaak ver te 

zoeken. Toen de Brusselaar Hannay het oude lassalleaanse idee naar voren bracht, namelijk dat dit 

probleem alleen ondervangen kon worden door staatshulp voor coöperatieve initiatieven, bena

drukte Anseele dat dit juist de noodzaak van de politieke actie bewees. Pas wanneer de socialisten 

politieke macht hadden, werden dergelijke staatssubsidies realistisch. (ss) Het congres nam echter 

geen beslissingen. Naast het aanvaarden van de naam, werden de uitwerking van het partijpro

gramma, de bepaling van de actiemiddelen en doelen en de organisatievorm van de partij verscho

ven naar een tweede stichtingscongres op 15 en 16 augustus 1885 in Antwerpen. (s6) 

Na het congres van Brussel kwam het er volgens César De Paepe vooral op aan 'de bien main

tenir l'union entre tous les groupes, ce qui ne se peut que par beaucoup de tact pour empêcher 

les froissements entre les extrêmes' .(s?) Er kon volgens hem echter niet getwijfeld worden aan het 

feit dat de coöperatie een centrale rol moest spelen in de opbouw van de beweging. Daags na 

het congres publiceerde hij in Le National Belge een stuk waarin de grootse verwachtingen over 

dit organisatiemiddel duidelijk tot uiting kwamen: 'Les sociétés coopératives de consommadon 

offrent un des moyens les plus aisés, pour arracher à leur apathie ceu:x: que la propagande socialiste 

et les intérêts éloignés de leur classe ne parviennent pas encore à toucher, et peu à peu, par le grou

pement et l' examen des intérêts communs, ils s' élèvent à des conceptions plus hautes et acquièrent 

conscience d' eu:x:-mêmes et du role historique et social de leur classe, préliminaire obligé- comme 

l'a montré Karl Marx-de toute Révolution sociale [ ... ] Enfin, les sociétés coopératives, surtout 

celles qui ont en vue les approvisionnements, sont un moyen de groupement, le moyen le plus 

propre à grouper les travailleurs. Or, sans groupement préalable des masses dans un but d'intérêt 

commun, point d'unité ni d'organisation des forces ouvrières, point d'armée révolutionnaire, par

tant point de Révolution sociale, à moins qu'on n'attende cette dernière, non point de l'initiative 

populaire, maïs de quelque nouveau Messie oude quelque homme providentiel.' (sS) 
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Ondanks de hardnekkige beeldvorming van de BWP als een prototype van een goedgeorganiseerd, 

centraal geleid, monolithisch blok, werd de partij eigenlijk louter bijeengehouden door het eisenpro

gramma dat werd aangenomen op het Antwerpse congres van augustus r885. Met als motto 'Assez de 

paroles, des actes'(59), was er weinig of geen plaats voor ideologische bespiegelingen. De BWP wenste 

'door eene wederzijdsche eensgezindheid, het lot der werkende klas te verbeteren[ ... en ... ] om deze 

taak te vervullen en vervolgens haar doeleinde te bereiken ( volkomene vrijmaking der werkers), zal 
zij haar op politiek en huishoudkundig gebied bewegen'. Elke arbeidersvereniging - 'weerstands

maatschappijen, ziekenbeurzen, samenwerkende maatschappijen, studie en propaganda groepen' -

die het programma en de statuten aanvaardde, kon lid worden. Artikel r van het 'politiek deel' van 

dit programma eiste het algemeen stemrecht of de 'rechtstreeksche wetgeving door het volk'. 

De formulering van de overige eisen bewees eigenlijk al hun ondergeschiktheid. Er werd bij

voorbeeld duidelijk gespecificeerd dat men opteerde voor stemplicht en een geheime stemming die 

altijd op een zondag moest gebeuren. Maar de eisen over onderwijs, de scheiding van Kerk en Staat, 

de grotere autonomie voor de gemeenten, de afschaffing van de loting en de staande legers, bleven 

opvallend vaag. Typerend was artikel 7: 'Wet herkennende aan de vakvereenigingen het recht te 

bezitten, zich te voorzien in gerechtelijke zaken, enz.'! Dat gold evenzeer voor het 'huishoudkun

dige deel' van het programma dat eigenlijk alleen gerealiseerd kon worden als de stemrechteis werd 

ingewilligd. Tussen de hervormingen om de arbeids-en de arbeiderssituatie te verbeteren stond bij

voorbeeld de 'trapsgewijze hervorming der openbare weldadigheid in eene grooteverzekering door 

den Staat, de provincie en de gemeente'. Ook het afsluitende artikel r8 was typerend: 'Afschaffing 

van alle wetten gemaakt ten voordede der patroons en gericht tegen de werklieden.'<6o) 

De zwakte van de koepelorganisatie kwam nog duidelijker tot uiting in de statuten, waarin 

uiteraard werd gestipuleerd dat het jaarlijkse congres het hoogste gezagsorgaan was. Congresbe

sluiten 'ont force de loi. Les associations fédérées sont donc tenues de s'y soumettre. Cette mesure 

est absolument nécessaire, car sans unité, sans discipline, un Parti n' est pas possible.'<61) Alleen al 

uit die formulering blijkt dat de BWP een sterk gedecentraliseerde structuur had en eigenlijk maar 

een bundeling was van autonome, lokale basisgroepen of organisaties. Het was zelfs onmogelijk 

om rechtstreeks, zonder lidmaatschap van een dergelijke groep of organisatie, lid te worden van 

de 'partij'. Naast het theoretisch almachtige congres werd alleen nog een Algemene Raad voor

zien, die de leiding van de partij op zich nam. Van een bureau of secretariaat was op dat ogenblik 

helemaal geen sprake. 

Typerend voor de almacht van de lokale groepen en de vrees voor een te grote centralisatie 

was de hele constructie waarbij die Algemene Raad jaarlijks opnieuw samengesteld moest wor

den uit de leden van de federatie waar het volgende congres zou worden gehouden. Toen op het 

BWP-congres van april r886 de federatie moest worden aangeduid die, na Brussel, als zetel van 

de Algemene Raad zou fungeren, werd het organisatorisch onproductieve rotatiesysteem echter 

opgeborgen. Renard bepleitte het behoud van Brussel als zetel van de partij 'omdat in Brussel 

werklieden aller steden zijn, waardoor de landelijke raad gemakkelijk zijne inlichtingen over de 

toestand der beweging in gansch het land kan bekomen'. <62) Die kwestie zou nadien nooit meer 

opduiken. Maar het centrale partijbestuur bleef zwak. 
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Het instellen van een partijbureau en een vast secretariaat getuigt wel van (pogingen tot) enige 

centralisatie, maar alleen al het jarenlange aanslepen van discussies hierover toont aan dat het 

lokale particularisme aanhield. Zo werd een vast secretariaat al principieel goedgekeurd op het 

BWP-congres van 1893, maar het kwam er pas tien jaar later, in 1903. Tijdens de besprekingen 

daarover werd geregeld benadrukt dat men rekening moest houden met de 'compétitions entre 

les fédérations'. <63) De lokale groepen waar het partijleven zich afspeelde, offerden nooit meer van 

hun autonomie op dan strikt noodzakelijk was voor 'l'unité d'action du Parti'.<64) 

Socialistische coöperaties als ruggengraat 

De BWP, die op het congres van augustus r885 door II9 afgevaardigden van 68 verschillende 

arbeidersverenigingen definitief werd opgericht, beschouwde de coöperatie van meet af aan als 

een van de voornaamste middelen om haar doelstellingen- emancipatie van de arbeiders en 

algemeen stemrecht - te realiseren. Coöperaties oprichten werd voorgesteld als de eerste stap 

om de afwezigheid van de beweging in talloze kleine steden en gemeenten te verhelpen. Tijdens 

het congres werden dan ook in de wandelgangen al gesprekken gevoerd over een Belgische fede

ratie van coöperaties. Via zo'n federatie zou men namelijk over een instrument beschikken om 

lokale coöperaties te helpen opstarten. Een cruciaal element in die strategie was het beleggen van 

het eerstvolgende BWP-congres in Gent, want men wilde in heel België daadwerkelijk tot stand 

brengen wat in Gent al in miniatuur bestond. Daar was het organisatorische model voldoende 

gegroeid om indruk te maken op alle afgevaardigden. 

Het geloof in en het nastreven van de revolutie, 'de omwenteling', was absoluut niet verdwe

nen. Indirect was het zelfs de drijfveer van indrukwekkende propagandacampagnes van de Gentse 

socialisten. Want de revolutie was voor 'seffens, morgen, toekomend jaar, altijd, rusteloos, zonder 

ophouden [ ... ] elke dag is er een overwinning te behalen, elke dag is er tijd en plaats om slag te 

leveren tegen de gemeenzame vijand'. Het kwam er vóór alles op aan 'het leger der revolutie' hier 

en nu 'te sterken en te stalen', zodat het 'met volkomen zelfvertrouwen de beslissende strijd, de 

naderende triomf tegemoet kan gaan'. Om de troepenmacht te versterken trokken Gentse mili

tanten elke zondag 'naar meest alle steden van Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Brabant' 

om er De Toekomst en Vooruit aan de man te brengen. Vanuit dat perspectief was ook de hele soli

dariteitsactie in de Borinage eigenlijk niets anders dan het, met indrukwekkende middelen, uit

breiden van de actieradius van hun 'kruistocht'. <6 5) 

Hoewel die 'tochten' vrijwel volledig in het teken van de grondwetsherziening en het algemeen 

stemrecht stonden, werden toch ook al geregeld pogingen ondernomen 'om door socialistisch 

brood, socialistische beginselen in een of een ander plaatsje' ingang te doen vinden. <66) Maar een 

organisatorische vertaling van die propaganda bleef in Vlaanderen vooralsnog achterwege. Op dat 

vlak resulteerden de campagnes hoogstens in de vorming van kleine groepjes 'socialisten'. Slechts 

in uitzonderlijke gevallen werd voor medio r886 ook daadwerkelijk geprobeerd om onafhanke

lijke lokale organisaties op te zetten. Uit het voorbeeld van Volksbakkerij De Toekomst, die in sep

tember r885 in Oostende werd opgericht, blijkt echter dat het hen daarbij niet alleen ontbrak aan 
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bekwame lokale voormannen. Ook de link met de socialisten van Gent schrikte velen af en Oost

endse reders maakten er bovendien geen geheim van dat vissers die het initiatief steunden hun job 

riskeerden. Na nauwelijks enkele maanden ging het initiatief op de fles. 

Met Louis Benrand en Jean Volders op kop hoopten de Brusselse kameraden alvast dat de 

oprichting van de BWP dynamiek zou geven aan de beweging in de hoofdstad. Ze hoopten dat 

er zo een kern militanten zou ontstaan, die bereid waren om op zondag La Voix de l'Ouvrier in 

een brede straal rond Brussel en in Wallonië te venten. Zoals Gent Vlaanderen bewerkte, zo 

moesten de Brusselaars het stemrecht- en organisatiediscours verspreiden in Wallonië. Hoewel 

de verhouding tussen de Brusselse Boulangerie coopérative ouvrière en de partij vrij onduidelijk 

bleef, twijfelden bepaalde Brusselse socialisten er in 1885 al niet meer aan dat de coöperatie het 

voornaamste organisatiemiddel was om een dergelijke dynamiek op gang te brengen. Ondanks 

een lamentabele boekhouding en het steeds terugkerende probleem van fraude met broodjetons, 

slaagden de socialisten erin eind december 1884 een meerderheid te halen in de schoot van de 

Boulangerie en het instapgeld terug te brengen tot 1 frank. In navolging van de Gentse kameraden 

werd in juni 1885 zelfs een tijdelijke actie gevoerd waarbij men zonder enige vorm van instapgeld 

lid kon worden van de coöperatie. 

De verhouding tussen de partij en de coöperatie bleef in Brussel geregeld voor spanningen zor

gen. Na spanningen in september 1883 verdwenen een aantal voorstanders van een strikte politieke 

neutraliteit, waarna de socialisten de dienst uitmaakten in het bestuur van de coöperatie. Toch liet 

een officiële aansluiting van de coöperatie bij de BWP nog tot de statutenherziening van 1888 op 

zich wachten. Ondanks dit formele verschil met de Vooruit, vervulde de Boulangerie coopérative 

ouvrière een even centrale rol binnen de Brusselse socialistische arbeidersbeweging als de Vooruit 

in Gent. Ze kon van bij de aanvang rekenen op drie zitjes in het bestuur van de BWP-federatie 

Brussel en ook bij de samenstelling van de eerste Algemene Raad van de BWP-nationaal werd ze 

helemaal niet stiefmoederlijk behandeld. 

De sterke band tussen de coöperatie en de BWP bleek vooral toen de coöperatie eind 1885 de 

beslissing nam om te zorgen voor een eigen gebouw voor de beweging. Een jaar later, eind 1886, 

congresseerde de BWP in de oude synagoge in de Brusselse Beiersestraat. Louis Benrand was een 

van de sprekers op de feestelijke opening van het gebouw op 25 december 1885: '11 y a six mois, au 

Congrès du 13 juin, après avoir fait 1' éloge des vaillants socialistes gantois et leur Vooruit, nous pre

nions 1' engagement d' avoir aussi notre Vooruit. Cette promesse nous la tenons aujourd'hui. C ' est 

à la Boulangerie coopérative que nous devons ce beau local. Elle 1' a mis gracieusement à la disposi

don du Parti ouvrier. [ ... ]La Maison du Peuple est notre hotel de villeen attendant que nous puis

sions nous instalier dans celui qui se trouve sur la Grande Place!'(67) In het nieuwe volkshuis van de 

coöperatie, dat in 1892 officieel de naam Maison du Peuple aannam, vergaderden voortaan heel wat 

socialistische verenigingen. De socialisten hoopten op die manier ook bij te dragen tot het slopen 

van een aantal muren tussen de verschillende Brusselse beroepsgroepen. Het corporatistische par

ticularisme verdween niet, maar het nieuwe gebouw zorgde zowel voor de socialistische beweging 

in het algemeen als voor de coöperatie in het bijzonder voor een toevloed van nieuwe leden. In 

nauwelijks drie jaar tijd vertienvoudigde het ledenbestand van 'à peine 400 membres' in 1885 tot 
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4.000 eind r888: 'ses installations s' augmentent chaque jour et tout fait prévoir qu' elle est appelée 

à être la forteresse du socialisme à Bruxelles'. (68) 

Vanuit de strategie om Brussel en Wallonië te 'evangeliseren' werd, zoals de Gentenaren dat 

deden met De Toekomst en Vooruit, eind september r885 de prijs van La Voix de l'Ouvrier gehal

veerd van ro tot 5 centiemen. Er werd ook een speciaal propagandanummer gemaakt over de 

BWP en haar stemrechteis, dat tegen 3 frank per roo exemplaren geleverd kon worden aan alle 

arbeidersverenigingen. De vergelijking met Gent ging in de praktijk echter niet op. Jean Volders, 

César De Paepe en anderen wilden La République uitgeven als opvolger voor het ter ziele gegane 

Le National Beige. Maar de ervaren autodidacten uit Gent gaven hun Brusselse kameraden de 

raad dat blad samen met La Voix de l'Ouvrier te doen opgaan in een nieuw Franstalig socialistisch 

dagblad. Alleen op die manier kon men volgens hen Franstalig België efficiënt bewerken. Het 

resultaat was Le Peuple. Organe quotidien de la démocratie socialiste, waarvan het eerste nummer 

verscheen op 13 december r885. 

Dankzij de borgstelling van enkele typografen kon het blad van start gaan. In de allereerste 

editio heette het dat 'si tous ceux qui doivent nous aider font leur part de travail, Le Peuple vivrà. 

Vanaf maart r886 werd Le Peuple uitgegeven door een speciaal daartoe opgerichte coöperatie, maar 

ondanks een oplage van maar liefst ro à 12.000 exemplaren waren externe financiële injecties 

voortdurend noodzakelijk. (69) Een belangrijke steun kwam van Hubert Van Kol, die ook de hele 

lamentabele boekhouding van de Brusselaars verzorgde. Maar de grootste financier van Le Peu
ple en dus van de Brusselse socialistische propagandamachine, was de Gentse Vooruit. Geregeld 

kwam ze met leningen over de brug die vervolgens niet of nauwelijks werden afgelost. Toen Vol

ders in april r888 een zoveelste keer aanklopte bij de Gentse 'bankiers van Le Peuple' ontstond er 

wrevel, omdat Vooruit al een hypotheek had op al het materiaal van de Brusselse krant. Ondanks 

een betoog van Anseele en Van Beveren om een nieuwe ongedekte lening niet toe te staan, werd 

toch met veertien tegen elf stemmen andermaal 2.000 frank geleend om te vermijden dat Le Peu

ple op korte termijn de boeken zou moeten sluiten. (7o) Pas rond r890, toen Jean Volders ook de 

administratie van de Brusselse coöperatie op zich nam, kwam daar daadwerkelijk verandering. 

Het Maison du Peuple dekte vanaf toen steevast het deficit van Le Peuple, tot de krant uiteindelijk 

de officiële spreekbuis werd van zowel de BWP als de Tweede Internationale! 

Zoals de interne organisatorische opbouw van de BWP(-federaties) werd gedragen door 'le 

culte du Vooruit', zo spitste de externe activiteit van de BWP zich in die beginfase haast integraal 

toe op het verwerven van algemeen stemrecht. Daardoor werd dat volgens buitenstaanders door 

de achterban steeds meer beschouwd als 'une panacée infaillible à tous leurs maux'. (?I) Het succes 

van Vooruit maakte ook dat het opzetten van een consumptiecoöperatie steeds vaker werd voorge

steld als een conditio sine qua non voor het ontwikkelen van efficiënte socialistische activiteit. Vol

gens de beeldvorming draaide zo'n coöperatie haast altijd als vanzelf. Toen het bestuur van Voor
uit in januari r885 een zoveelste vraag kreeg over hoe men de eerste stap moest zetten, zei Anseele 

natuurlijk onmiddellijk dat hij alle noodzakelijk informatie zou verstrekken. Maar hij voegde er 

geïrriteerd aan toe dat hij dat deze keer zo gedetailleerd zou doen dat de Luikse kameraad 'er met 

eens zijn goeste zal van hebben'. (72
) Alle interne verscheidenheid en organisatorische moeilijkhe-
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den ten spijt evolueerden alle binnen de BWP zo op hun autonomie gestelde federaties gaandeweg 

naar een organisatie zoals in Gent al het geval was voor de oprichting van de BWP. De ziekenfond

sen, de syndicale kamer en de politieke kringen groepeerden zich rond een consumptiecoöperatie. 

De coöperatie zou de ruggengraat van het hele socialistische organisatienetwerk worden. 

Dejacquerievan 1886 

Vanaf het begin van 1885 waarschuwden publicisten al voor het feit dat de economische crisis en 

de politiek van aanhoudende loonsverlagingen, productiviteitsverhoging en werkloosheid niet 

alleen aanleiding konden geven tot meer stakingen maar zelfs tot regelrechte revolte. Toch stond 

de sociale problematiek nooit echt op de Belgische politieke agenda. Door de kieswetgeving die 

juist de progressieve liberalen en de socialisten aanklaagden, waren in de Kamer en de Senaat 

alleen de gegoede Belgen vertegenwoordigd, waardoor sociale aangelegenheden maar uiterst zel

den de agenda haalden. Als dat toch gebeurde, dan bleek er een onuitgesproken consensus over te 

zijn dat sociale misstanden een afgeleide waren van de economische vooruitgang en dat de schrij

nende situatie van de arbeiders nu eenmaal inherent was aan de wereldcrisis van overproductie 

die al jaren aanhield. De autoriteiten werkten hun agenda dan ook met een 'onbewogen continu

ïteit' verder af, ondanks de toenemende sociale onrust - met de eerder aangehaalde staking in de 

Gentse Grasfabriek van december 1885 - januari 1886 als hoogtepunt. (?3) 

Zowat overal in de geïndustrialiseerde wereld was er in het voorjaar van 1886 grote sociale 

onrust: van het Amsterdamse palingoproer over tal van stakingen en manifestaties in Decazeville, 

Manchester, Leicester, London, Birmingham, New York, Madrid, tot het culmineren van de acht

urenbeweging in de Haymarketexplosie in Chicago. België werd geconfronteerd met een heuse 

industriële jacquerie. (74) In maart 1886 braken in Luik rellen uit in de nasleep van een herdenking 

van de vijftiende verjaardag van de Parijse Commune. Die werden al snel gevolgd door stakin

gen in het Luikse, in het bekken van Charleroi en in mindere mate in de Borinage. Er waren ook 

gewelddadige aanvallen op winkels, restaurants, woningen van fabrieksdirecteurs, fabrieken en 

symbolen van de technologische innovatie. Hoewel er weinig onderling verband was tussen die 

verschillende verzetshaarden, ontstond bij tijdgenoten toch snel het overtrokken beeld van een 

beangstigende massale opstand. De consensus over de politieke onthouding op sociaal vlak werd 

daardoor definitief doorbroken. Het was 'alsof adel en burgerij ontwaakten uit een droom'. Overal 

in hun midden dook 'het spookbeeld van het revolutionair socialisme' weer op. Zelfs een soci

aalvoelende katholiek als Arthur Verhaegen reageerde 'in eerste instantie als een angstige, in zijn 

geprivilegieerde positie bedreigde burger'. (?5) Eind april 1886 al werd een Commission d'Enquête 

du Travail opgericht en de eerste sociale wetten die vrij snel volgden, bewezen dat 'la bourgeoisie 

consenrit à arrondir très lentement les cotés aigus du capitalisme'. (7G) Die wetgeving was louter 

symbolisch, want aan de vrijheden van de industrie op de arbeidsmarkt werd niet geraakt, laat 

staan aan de verhouding tussen arbeid en kapitaal. België bleef op dat vlak nog lange tijd ver achter 

bij andere Europese landen. Bovendien werd de karige sociale wetgeving in de praktijk op grote 

schaal met voeten getreden, waardoor ze nauwelijks impact had op het dagelijkse leven. 



CONSUMEREN VOOR DE REVOLUTIE OF DE REVOLUTIE CONSUMEREN? 231 

Ook de nog jonge BWP werd verrast door de gebeurtenissen. Naast de energie die ze aanwendde 

om haar organisaties geografisch te spreiden, spitste ze zich begin maart 1886 vooral toe op de 

propaganda voor de nationale betoging voor algemeen stemrecht die ze plande op 13 juni 1886 in 

de hoofdstad. De paar kleinschalige coöperaties in de Borinage en het officieel erkennen van de 

Luikse Union Démocratique als afdeling van de BWP konden nauwelijks haar bijna totale afwezig

heid in de Waalse industriebekkens verhullen. Om dat euvel, met het oog op de manifestatie van 13 

juni, te ondervangen verscheen begin maart 1886 Le Cathéchisme du Peup!e van Alfred Defuisseaux. 

Via vraag en antwoord kreeg de arbeider, '1' esclave', op een uiterst directe en populaire manier een 

beeld van de 'état des choses honteux', met een geldverspillende, nutteloze koning en allerlei con

servatieven - een label dat paste voor zowelliberalen als katholieken - als hoofdbeklaagden. Het 

algemeen stemrecht kon dat veranderen en dus moest iedereen op pinksterdag present zijn in de 

hoofdstad. Het pamflet had een enorm succes. In de weken vóór de rellen werden er al zo'n 90.000 

exemplaren van verspreid, een cijfer dat nadien zou oplopen tot 170.000 voor de Franstalige editie 

en 6o.ooo voor de in Gent uitgegeven Nederlandstalige versie. 

De jacquerie stond haaks op het organisatiediscours en de propagandastrategie van de BWP: 

vrijwel onmiddellijk vermoedde ze dat haar geplande manifestatie verboden zou worden. Le Peu

ple maakte zich sterk het algemeen stemrecht te zullen veroveren 'avec ou sans manifestation, mal

gré les interdiedons de manifester et toutes les mesures liberdeides que 1' on prendrà. (n) Maar de 

schrik zat er duidelijk in en het beantwoorden van la violence par Ie ca/me werd hét parool, omdat 

alleen op die manier 'on ne parviendra pas à étouffer dans Ie sang le mouvement ouvrier. Les évé

nements de Liège ne nous ferons pas dévier d'une ligne.' (?S) De krant Vooruit had begrip voor de 

'honger' als voornaamste drijfveer van het oproer, maar uitte aanvankelijk toch vooral felle kritiek 

op de Luikse anarchisten die blijkbaar niet beseften dat 'brood en werk beter waren dan dit geweld, 

dat op eene algeroeene opstand zou kunnen uitloopen'. (79) 

Net als hun Brusselse kameraden bleven de Gentse voormannen hameren op de bevrijdende 

kracht van het algemeen stemrecht en het zinloze karakter van ongeorganiseerd verzet. Pas na de 

gevoelige uitbreiding van de rellen en het hardhandige optreden van luitenant-generaal Van der 

Smissen die met het herstel van de orde was belast, trok Vooruit resoluut de kaart van de stakers. 

Ze zette andermaal een beproefd middel in dat bovendien haar organisatiediscours kracht bijzette: 

eind maart gingen de eerste broden van Vooruit naar de getroffen regio. Er verschenen ook allerlei 

steunlijsten voor kosten die na de staking zouden opduiken, zoals opvang van diegenen die door de 

stakingen gebroodroofd werden, kosten voor de juridische bijstand voor diegenen die gedagvaard 

werden ... De BWP probeerde zo goed mogelijk de oproerstemming om te buigen tot organisatie. 

Dat 'organisatiepatriottisme' uitte zich aardig in de speech van Anseele tot de 8.ooo mensen die op 

28 maart samendromden rond de Vooruit: 'Pleegt geen geweld; geeft geene gelegenheid tot volks

moord. Blijft kalm, want eene onvoorzichtigheid kan ons schoon werk vernietigen en dan zou er 

gebanketteerd worden op het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen en in het koninklijk paleis te 

Brussel.' Hij besloot zijn toespraak met een oproep om op 13 juni massaal aanwezig te zijn in Brus

sel, want die manifestatie moest 'laten zien dat de socialisten geene opstandelingen zijn'. (So) 
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De gebeurtenissen verhoogden uiteraard de belangstelling voor de socialisten in diverse steden 

en gemeenten. Overal werd de Volkscatechismus van Defuisseaux verspreid en vanuit steden als 

Brugge, waar socialisten voordien op één hand te tellen waren, werd gerapporteerd dat 'socialisti

sche gazetten gelezen, ja verslonden worden. De werklieden beginnen hier te lezen, de socialisti

sche beginselen te begrijpen.'(SI) Noch de relatieve rust in Brussel en Vlaanderen, waar de BWP al 

enige invloed had op de massa, noch haar afwijzen van elke verantwoordelijkheid voor de rellen 

of haar expliciete afkeuren ervan, konden verhinderen dat ze wel degelijk gestigmatiseerd werd als 

agitator. Los van die verhoogde interesse voor de beweging circuleerden namelijk ook de meest 

uiteenlopende geruchten en hypotheses. Was dat het werk van een invloedrijk comité dat vanuit 

Parijs al jaren in diverse Belgische steden de arbeiders bewerkte om van België twee nieuwe depar

tementen van Frankrijk te kunnen maken? Hadden Franse kranten gelijk dat Duitsland de rellen 

stuurde omdat het veel voordeel had bij het stilvallen van de zware industrie in België en altijd 

zocht naar een alibi om België binnen te vallen? Was dat de eerste fase van de grote 'Kladaratasch' 
onder leiding van de SPD?(Bl) 

De angst zat er duidelijk in en koning Leopold II drong er bij regeringsleider Auguste Beer

naeet op aan om, gezien de macht van de Gentse socialisten, daar een tweede regiment van de 

gendarmerie te stationeren. Men wist helemaal niet hoe men moest omgaan met de socialisten, 

die zelf van meet af aan 'de betekenis dezer tijden' wel degelijk onderkenden en beseften dat 'dit 

moorden een keerpunt in onze beweging is'. (SJ) Toen begin mei in diverse steden de verkoop van 

de Vooruit werd verboden, vonden ze dat vervelend, maar ze benadrukten dat het de socialisti

sche zaak des te aantrekkelijker zou maken. Bovendien waren zij voortaan de enige rechtmatige 

verdedigers van de vrije meningsuiting. Regelrecht martelaarschap kregen ze zelfs in de schoot 

geworpen toen Edward Anseele en Alfred Defuisseaux ten onrechte werden veroordeeld als de 

morele leiders van de gewelddaden. 

In een tussen de papieren van het ministerie van Buitenlandse Zaken bewaard anoniem 

memorandum, La démocratie sociale en Belgique, werden de lessen die men uit de voorbije rellen 

had getrokken op een rijtje gezet. De hevige strijd tussen liberalen en katholieken werd er verant

woordelijk gesteld voor het negeren- zowel in de media als op bestuursniveau- van het proces 

waarbij talloze arbeidersorganisaties 'de jour en jour plus fortes et plus complètes' waren ontstaan 

op diverse plaatsen in het land. De oprichting van de BWP als koepel van heel wat van die orga

nisaties maakte dat 'les pouvoirs sur cette importante armée de travailleurs se sont concentrés de 

plus en plus entre les rnains d'un petit nombre d'hommes'. Door de rellen bleek nu plots dat 'la 

démocratie sociale' in België misschien wel 'une force plus grande que dans aucun autre pays du 

monde' was, die zich niet inliet met 'répondre ses théories': 'elle cherche à traduire ses idées dans 

la vie pratique, pour autant que cela lui est possible'. Bij het beschrijven van die organisaties had 

men vooral oog voor de socialistische coöperaties. Alle arbeiders-leden kochten er 'ce dont ils ont 

besoin à des prix extrêmement bas' en ze werden via die dagelijkse contacten en vooral via de mid

delen die daardoor beschikbaar waren, bestookt met socialistische propaganda, 'sans leur laisser le 

temps du repos et de la réflexion'. Via dit coöperatiesysteem beschikten de socialisten nu al over 

eigen lokalen, diverse bladen en zelfs een eigen drukkerij. De kleine voordelen van de coöperatie 
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'ne servent que d' appas pour attirer les gens à dépenser à la légère leur maigre salaire dans les réu

nions socialistes'. Stond er een rem op deze formule?(B4) 

De Commission d'Enquête du Travail van 1886 en de coöperatie 

Zoals hierboven vermeld was een van de gevolgen van de industriële jacquerie de oprichting van 

de Commission d'Enquête du Travail. Ondanks hun kritiek verleenden de socialisten hun volledige 

medewerking aan de commissie. Dit prille initiatief van staatsinterventionisme in de sociale sec

tor verwekte bij heel wat arbeiders wel een zekere hoop. Omdat een principiële weigering hen te 

veel steun in vakbondskringen had kunnen kosten, zagen zelfs anarchisten zich genoodzaakt om 

niet afzijdig te blijven. Hoewel er geregeld op gealludeerd werd, kwam de socialistische arbeiders

beweging toch niet als topic aan bod tijdens de debatten. Indirect had zij wel een groot aandeel 

in het feit dat het algemeen stemrecht zowat overal op het verlanglijstje van de arbeiders stond. 

De voorzitter van de commissie in Verviers vond het onvoorstelbaar hoezeer het stemrecht werd 

beleefd als 'un remède à tous les maux'. Beseften de arbeiders dan niet dat 'en France, ou Ie suffrage 

universel est appliqué, la situation n' est pas meilleure qu'ici'?(85) 

Uiteraard dook ook de coöperatie geregeld op tussen de vele onderwerpen die in de talloze 

zittingen, verslagen en rapporten van en voor de commissie werden behandeld. Vóór alles bleek 

hieruit het kameleontische karakter van de coöperatie. Diegenen die haar wensten te bevorderen 

wezen op de materiële voordelen ervan, waarbij ze vooral benadrukten dat een goedfunctioneren

de coöperatieve bakkerij resulteerde in een algemene prijsdaling van het brood en minder gesjoe

mel met het gewicht ervan. Ook de morele werking van de coöperatie werd geregeld benadrukt. 

Ze drong de ver- en aankoop op krediet terug, betrok de man bij het besteden van het gezinsbud

get, krikte het moreel van de arbeider op, maakte hem bewust van zijn economische rol en zorgde 

voor een betere controle op de kwaliteit van het voedsel. Want 'y a-t-il une seule denrée quine soit 

pas falsifiée? Et combien de maladies, surtout chez 1' ouvrier, dont 1' unique cause est cette falsifica

tion!' (86) Onbewust volgden sommige patroons zelfs een lassalleaanse redenering in hun pleidooi

en voor een verregaande stimulering van de coöperatie door de overheid. Als de arbeiders dankzij 

die coöperatie met een lager loon evenveel goederen konden aankopen, ontstond ruimte om via 

loonkostenverlaging de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven te verstevigen. 

Omdat de coöperatie vanuit de meest diverse hoeken positief werd bejegend, voelden heel 

wat rapporteurs en interveniënten de noodzaak om vooral een aantal negatieve aspecten ervan in 

de kijker te plaatsen. Was het wel een sociale instelling? Bewezen de ontwikkelingen in Frankrijk, 

Engeland en Duitsland niet dat alleen een elite van arbeiders voor wie sociale interventie helemaal 

niet noodzakelijk was, bij de coöperatieve beweging betrokken was? Leerde de karige praktijk in 

eigen land niet dat succesvolle coöperaties de gelederen sloten voor nieuwkomers, waardoor ze 

eigenlijk meer kwaad dan goed deden? Het Brusselse college van burgemeester en schepenen zag 

daarin zelfs de verklaring voor het falen van talloze coöperatieve experimenten en het uitblijven 

van een doeltreffende coöperatieve beweging in België: 'Ceux, et ils sont en assez grand nombre, 

qui font de la propagande dans le but de farmer ces sociétés, sont généralement les individus qui, 
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en cas de réussite, espèrent s'y faire une position lucrative, en y occupant un emploi quelconque 

bien rémunéré, et de prendre ainsi une certaine prépondérance sur leurs coassociés. C' est le plus 

souvent à cause des abus qui se commettent dans ces sortes d' associations, que la durée en est 

généralement fort limitée.'(S?) 

De voornaamste klachten hadden echter betrekking op de problemen die coöperaties ver

oorzaakten voor kleine winkeliers: 'Que feront les intermédiaires? Que feront les boulangers, les 

bouchers? Qui paiera les impóts?'(SS) Natuurlijk roomden coöperaties de markt af. Enerzijds werd 

vanuit diverse hoeken gerapporteerd dat verkopen op krediet ook bij coöperaties schering en in

slag was. Anderzijds werd betoogd dat winkeliers net door het bestaan van coöperaties verplicht 

werden om nog meer op krediet te verkopen om klanten te behouden en niet op korte termijn 

onderuit te gaan. Sommige getuigen klaagden aan dat het voor arbeiders onmogelijk was om co

operaties op te richten, omdat ze met handen en voeten gebonden waren door hun krediet bij de 

winkeliers. Maar de winkeliers klaagden dan weer aan dat arbeiders zich toch aansloten bij een 

coöperatie en dat zij geen enkel middel hadden om hen onder druk te zetten om nog openstaande 

kredieten af te lossen. De bedragen waren immers doorgaans veel te klein om daarvoor naar de 

vrederechter te stappen. Het gegoochel van de winkeliers met dat krediet zou, vanuit 'la crainte 

que ces institutions inspirent au petit commerce', zelfs één van de grootste remmende factoren 

voor de coöperatieve beweging zijn. (S9) 

In de uiteindelijke aanbevelingen van de commissie over de coöperatie, die op de zitting van 

4 juni r887 door rapporteur Charles Lagasse gesynthetiseerd werden, overheerste echter duide

lijk de positieve appreciatie. Wellicht ook omdat de coöperatieve beweging op dat ogenblik nog 

niet wezenlijk was uitgebouwd, wogen het goedkoper maken van basisgoederen en vooral de 

morele werking van de coöperatie meer dan de scepsis en de bezwaren. De productiecoöperatie 

had duidelijk afgedaan, maar consumptie-, krediet-, bouw- en zelfs patronale coöperaties wer

den sterk aanbevolen. Het lange debat waarbij Hector Denis de Britse Co-operative Wholesale 

Societies tot voorbeeld had geproclameerd, resulteerde in de aanbeveling om de wet van 1873 aan 

te passen, zodat 'les sociétés coopératives seront admises à s'associer de manière à former une 

autre société coopérative indépendante de routes les sociétés qui conserveront néanmoins leur 

individualité juridique' . 

Men diende de vrijstelling te behouden van patentbelasting uit de wet van 1873, die geba

seerd was op het feit dat alleen voor, door en aan leden werd verkocht en dat dus zogenaamd 

geen commerciële activiteiten ontwikkeld werden. Bovendien waren wetswijzigingen aangewe

zen die '1' accès des syndicars et des associations d' ouvriers aux adjudications publiques' vereen

voudigden. Ten slotte werd ook gepleit voor de oprichting van een Commission permanente des 

sociétés coopératives 'à 1' effet de guider les coopératives et de réunir les statistiques'. Iedereen leek 

in te stemmen met Lagasses verklaring dat de coöperaties 'une effiorescence naturelle des temps 

présents' waren, en dat 'les vouloir arrêter dans leur épanouissement serair une tentative parfai

rement inutile'. (9o) 
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Organisatiepatriottisme en revolutionair attentisme 

De socialisten van de BWP waren alvast niet van plan om de coöperatie in haar ontwikkeling te 

remmen. Ze wilden integendeel de coöperatie maximaal propageren als middel. Ze moest de cen

trale spil worden van de lokale socialistische organisaties, de ruggengraat die het geheel schraagde. 

Om die boodschap uit te dragen had de BWP nog vóór de rellen beslist om op 25 april r886 in 

Gent te congresseren. 

Naar een synonymie van 'wettelijk' en 'revolutionair' 

Hoewel het Gentse organisatorische voorbeeld er met lof werd overladen en César De Paepe zelfs 

claimde dat de socialistische idee er in de praktijk werd gebracht, werd het congres toch volledig 

gedomineerd door het dreigende verbod om op 13 juni in de straten van Brussel te demonstreren. 

Men besliste weliswaar om alles op alles te zetten voor het slagen van de demonstratie, maar ook 

om bij een eventueel verbod op die dag een buitengewoon congres te houden in Brussel om te zien 

wat er te doen stond. Tijdens het congres werd er toch tijd uitgetrokken voor een grote stoet, het 

inhuldigen van een nieuwe vlag in rode zijde en voor een uitgebreide rondleiding in Vooruit. Het 

gros van de 104 afgevaardigden van 86 verschillende groepen had al gehoord over Vooruit, maar 

'l'impression que chacun des délégués au congrès de Gand, qui n'avait pas encore visité les établis

sements économiques du Vooruit, a reçu à la vue de ces vastes insrallations' was overweldigend. 

Anseele stelde ook expliciet dat de niet-Gemenaren lessen moesten trekken uit de rondleiding die 

moest bewijzen 'ce que peut la lutte constante du peuple avec la confiance dans la mission qu'il 

a à remplir'. In het verslag van Théophile Massart, dat de achterban van Jolimont een idee moest 

geven van zijn gevoelens bij het bezoek, vallen vooral de gedetailleerde beschrijvingen op van de 

veertien ruimtes in het gebouw en van wie, wat, waar, hoeveel en waarom. 

De inrichting van het gebouw, de talloze stichtende spreuken aan de muren en de portretten 

van socialistische voormannen wekten veel bewondering: 'Un plaidoyer en briquesen faveur du 

socialisme coopératif.' Edmond Van Beveren benadrukte dat dit alles in nauwelijks een paar jaar 

tijd was gerealiseerd en dat Vooruit op dat ogenblik al vijftig mensen in dienst had. Uiteraard kre

gen de congresgangers ook te horen dat de Gentse kameraden dankzij hun coöperatieve formule 

jaarlijks maar liefst 20.000 frank konden investeren in de socialistische propaganda. Massart ver

baasde zich nog het meest toen hij daags na het congres nog eens een kijkje ging nemen in het 

lokaal. Plots kwam daar 'une bande d' enfants' binnen, ze namen plaats aan een tafel 'et se mettent 

à dîner sans se souder de personne. Chose que nous ne comprenions pas. Le comptable nous fit 

remarquer que rous les écoliers qui [ ... ] trop loin pour retourner dîner, pouvaient venir faire leur 

repas là comme chez eux. Lhiver, dit-il, ils sont bien plus nombreux [ ... ] Tous les membres du 

Parti peuvent aller s' asseoir et causer au Vooruit, sans dépenser un centime. Une femme qui entrait 

le rnatin quelques minutes après nous, est là venue s' asseoir sans façon, nous sommes chez nous ici 

dit-elle.' Massart werd een overtuigd aanhanger van het Gentse organisatorische model: 'A nous 
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maintenant de savoir si pour faire des réformes nous devons attendre 1' ai de et la bonne volonté 

des censitaires égoïstes, quine veulent abdiquer aucun de leurs privilèges, ou, nous mettre tous 

à 1' oeuvre, pour faire une à une, les réformes économiques sans au tres interven ti ons que les tra

vailleurs mêmes comme font les socialistes gantois.'(9I) 

Hoezeer die socialistische arbeidersbeweging het establishment angst inboezemde bleek toen 

de Brusselse burgemeester Charles Buls, onder druk van Leopold 11 en de regering, voor een abso

lute primeur in de Belgische geschiedenis zorgde: de demonstratie van 13 juni werd verboden. 

Omdat de socialisten het alternatief hadden geopperd om eventueel in diverse provinciesteden te 

manifesteren, convoceerde de regering zelfs de burgemeesters van Gent, Antwerpen, Luik, Mons 

en Charleroi om zich ervan te vergewissen dat die tactiek ook daar zou worden gedwarsboomd. 

De verontwaardiging in socialistische kringen was enorm. Dreigden er nieuwe rellen? In La Lou

vière kwamen bij het bekendmaken van het verbod duizenden arbeiders met rode vlaggen op 

straat en ook in de Borinage was de situatie explosief Via lokale meetings riepen De Paepe, Vol

ders en Defuisseaux de arbeiders op om op 13 juni het buitengewoon BWP-congres bij te wonen. 

Eind april waren op het BWP-congres in Gent 86 groepen vertegenwoordigd. Nauwelijks 

twee maanden later, op 13 juni, vaardigden 138 groepen 496 vertegenwoordigers af naar het bui

tengewoon BWP-conwes in Brussel. Voor de socialistische voormannen was het cruciaal dat de 

Waalse militanten voor het eerst massaal deelnamen. In de retoriek werd het demonstratieverbod 

een 'morele triomf' en 13 juni r886 was 'het begin van den beslissenden klassenstrijd in België'. (92
) 

Met een overweldigende meerderheid- 102 tegen 1 bij 7 onthoudingen- besliste men de lega

listische koers aan te houden, want 'de ergste revolutionaire beweging is de wettelijke beweging', 

aldus César De Paepe. 

Vertegenwoordigers uit alle hoeken van het land onderschreven daarbij onmiddellijk dat het 

voeren van 'eene geweldige propagandà voor het socialisme geconcretiseerd in de stemrechteis, 

alleen haalbaar was als men overal 'samenwerkende maatschappijen' opstartte. Want wat die alle

maal konden bewerkstelligen, had 'Vooruit getoond tijdens de werkstaking der koolmijners'. Van 

Beveren haalde, gezien het manifestatieverbod, nog een andere sterke troef aan van dit 'beste pro

pagandarniddel': de overheid kon ze nauwelijks raken, laat staan verbieden! Fauvieau opperde wel 

dat dit in de Borinage niet eenvoudig zou zijn, omdat de arbeiders er 'niet genoeg winnen' om 

stevige coöperaties uit te bouwen. Maar dat kon eventueel verholpen worden via de steun van een 

op te richten en onder de Algemene Raad vallende 'bond om Samenwerkende Maatschappijen te 

stichten', zoals Van lmpe uit Verviers voorstelde. 

Anseele 'zag dat het goed was' en hij drong erop aan dat alle Brusselse verenigingen dringend 

de Boulangerie coopérative ouvrière moesten propageren bij hun leden, zodat de BWP ook in de 

hoofdstad 'een Vooruit als die van Gent' zou hebben. Op die manier zou de BWP snel in staat zijn 

'socialistische missionarissen' te betalen 'die in het Walenland maatschappijen zouden stichten, 

bakkerijen inrichten'. Tijdens het debat over de algemene werkstaking stelde hij het coöperatieve 

spoor voor als een conditio sine qua non om efficiënt gebruik te kunnen maken van dat 'machtig 

middel'. De rellen van maart hadden immers iedereen duidelijk gemaakt dat ongeorganiseerde 

stakingen alleen resulteerden in 'eene ruïne'. De algemene werkstaking kon dan ook alleen maar 
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7óus les membres du Parti peuvent aller s'asseoir et causer au Vooruit, sans dépenser un centime [ .. } 

nous sommes chez nous ici' (Th.Massart, I886). 

slagen als 'de samenwerkende maatschappijen van nu af beginnen bloem op zolder, aardappelen 

en kolen in de kelders te hebben en dan, op den dag der algemeene werkstaking, bombardeeren 

wij de burgerij met aardappelen en boterhammen. Wij gaan de bezitters bestrijden met de samen

werkende maatschappijen, met eene weldaad voor 't volk.' 

Naast de algemene erkenning van de coöperatie als het meest aangewezen organisatiemiddel, 

besliste het congres ook dat de BWP voortaan uit propagandistische overwegingen zou deelne

men aan alle verkiezingen. Op voorstel van De Paepe werd ook de verboden manifestatie niet 

vergeten, maar verplaatst naar 15 augustus r886, want 'dan hebben de nation~e feesten plaats; de 

regeering zal de betooging moeten toelaten of de feesten opschorsen!'(93) Het concrete en duide

lijke algemeen-stemrechtparool werkte schitterend voor de achterban. Dat bleek ook tijdens de 

zittingen van de Commission du Travail, waar het aantal arbeiders die aanklaagden dat ze geen 

stemrecht hadden nauwelijks te tellen was. De boodschap van de anarchisten dat elke vorm van 

regering, inclusief die via het algemeen stemrecht, verwerpelijk was en dat alleen een onmiddellij

ke algemene werkstaking soelaas kon bieden, werd daags na het congres door Brusselaar Wysmans 

wel nog verkondigd op een meeting, maar ze sloeg totaal niet meer aan. 
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Maar de BWP kon niet om de enorme onrust en de diverse stakingen in de Borinage heen, waarbij 

anarchisten als Henri Wysmans en Jean Davister wellicht ook propagandatochten ondernamen 

met fondsen die waren ingezameld via de Londense Socialist League. Bovendien maakten 'de nati

onale feesten' een nieuw manifestatieverbod niet onmogelijk. Dat alles dwong de BWP ertoe om, 

ondanks haar lege graanzolders, te dreigen met een algemene werkstaking. De Algemene Raad 

verspreidde eind juni het volgende manifest: 'Indien nogmaals onze betoging verboden wordt, 

indien wij nogmaals buiten de wet gesteld worden', dan was zij gedwongen om een algemene 

werkstaking af te kondigen: 'Dit uiterste middel, en door de wet toegelaten, zal gebruikt worden, 

zij mogen er zeker van zijn.' Uit het vervolg bleek ook duidelijk dat dit geen kortetermijnultima

tum was, want - verbod of geen verbod - het enige wat haar te doen stond was 'samenwerkende 

maatschappijen tot stand brengen, waarvan de winsten, Belgische Werklieden, zullen toelaten 

het werk den zelfden dag in gansch het land te staken!'<94) Terwijl het manifest werd verspreid, 

gebruikte Vooruit de aan de gang zijnde stakingen in de Borinage als het bewijs dat de organisatie

graad op dat ogenblik totaal ontoereikend was om op korte termijn het algemene-werkstakings

wapen aan te wenden. 

Het verbod kwam er echter niet en de betoging op 15 augustus 1886 werd een grandioos succes. 

Op een gedisciplineerde manier liepen maar liefst 20 à JO.ooo arbeiders door de straten van Brus

sel om hun politieke eis kracht bij te zetten. <95) Met het oog op de strategie van de partij om voort

aan aan alle verkiezingen deel te nemen, werd bij dergelijke manifestaties voortaan ook ingespeeld 

op het feit dat de komst van duizenden arbeiders naar de hoofdstad de commerçanten gegaran

deerd een grote omzet opleverde. De 'religion du Suffrage Universel' werd in socialistische kringen 

niet meer ter discussie gesteld en de talloze BWP-meetings tot in de verste uithoeken van het land 

resulteerden in een exponentiële toename van het aantal bij de 'partij' aangesloten groepen. (96) 

Defuisseaux of Anseele? 

Tijdens de feestelijkheden rond de opening van het Brusselse Volkshuis eind 1886- 'un admirable 

jour de fête, de routes parts ce n' étaient que cocardes rouges et sociétés muskales jouant la Mar

seillaise'- werd aangekondigd dat de BWP nu zo'n kleine 250 verenigingen groepeerde die samen 

goed waren voor 15.000 leden. Maar de partij congresseerde die dag wel achter gesloten deuren, 

want van een monolithisch blok was op dat ogenblik geen sprake. Tussen Gent en Brussel heerste 

onenigheid over de concrete invulling van de electorale strategie en over de al te duidelijke koers 

van de Brusselaars op coalities met progressieve liberalen. Daarnaast werd er binnen de beweging 

ook nog strijd geleverd om de suprematie. Samengevat ging het om de strijd tussen twee groe

pen, in zijn meest extreme vorm belichaamd en gesymboliseerd door de twee martelaren van 1886: 

Edward Anseele en Alfred Defuisseaux. (97) 

De katholieke suprematie bij de wetgevende verkiezingen van juni 1886 en zijn eigen ontgoo

chelende resultaten bij de provinciale verkiezingen bevestigden voor Anseele de impasse van 'de 

capacitaire taktiek'. <98) Het algemeen stemrecht zou alleen gerealiseerd worden als de socialistische 

arbeidersbeweging als een georganiseerd leger via coöperaties overal munitiedepots bouwde en 
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bovendien hoogst omzichtig met die middelen omsprong. Spontane stakingen waren daarbij hin

derlijk. Stakingen of de algemene werkstaking schreef hij af als middel. De beweging kon derge

lijke acties alleen steunen als de Algemene Raad en de plaatselijke partijafdeling op voorhand wer

den ingelicht, zodat ze de opportuniteit ervan konden afwegen. Opstoten als die van maart 1886 

waren contraproductief en moesten tot elke prijs vermeden worden. Die visie vatte Anseele samen 

in de brochure De Algemeene Werkstaking, die in 1888 in opdracht van de partij werd geschreven. 

Dit attentisme, waarbij de algemene werkstaking principieel werd goedgekeurd op voorwaar

de dat de organisaties krachtig genoeg waren, werd niet door iedereen onderschreven. Diende de 

partij dan niet om een groter rendement te geven aan de spontaniteit van massabewegingen? Lag 

het algemeen stemrecht niet binnen handbereik als men de algemene werkstaking maar wilde 

uitroepen? Alfred Defuisseaux, die na zijn veroordeling tot vijf jaar cel naar Frankrijk vluchtte 

en mede daardoor razend populair was, zorgde voor een ruime verspreiding van die visie via zijn 

weekblad En Avant pour le Sujfrage Universet dat op 20.000 exemplaren in Rijsel verscheen. Dit 

discours sloeg meer aan bij de nauwelijks georganiseerde mijnwerkers dan het attentisme dat de 

BWP via meetings en haar concurrerende blad L'Avant-Garde probeerde te verkopen. 

De spanning veroorzaakt door die twee tegengestelde tactieken, bereikte een hoogtepunt 

op het mijnwerkerscongres van 6 februari 1887 in de gebouwen van de coöperatie Le Progrès in 

Jolimont. Jean Volders moest er het onderspit delven en Defuisseaux kreeg twee derde van de 

aanwezigen achter zich met zijn voorstel zo snel mogelijk de algemene werkstaking te gebruiken. 

Hoewel de mijnwerkers geen groepen of organisaties vertegenwoordigden, werd toch op papier 

al een stakingscomité gevormd. Nog geen week later royeerde de Algemene Raad van de BWP 

Defuisseaux. Op het BWP-congres van april 1887 in Dampremy werd die beslissing niet veroor

deeld, maar de vereiste twee derde meerderheid om het royement te bekrachtigen werd evenmin 

bereikt. De Gentse coöperatoren wilden onder geen beding hun 'prachtige inrichtingen' in gevaar 

brengen 'om eene dwaze onderneming te steunen'. (99) Waren ze zelfs bereid om bij een ultieme 

krachtmeeting de BWP op te geven en volledig een eigen koers te varen? 

Terwijl de jonge BWP op haar grondvesten daverde, brak begin mei 1887 een staking uit in het 

Centrum. Ze breidde snel uit naar de Borinage en het bekken van Charleroi. Defuisseaux en zijn 

aanhangers politiseerden de staking waardoor naast loonsverhogingen ook het algemeen stem

recht en de algemene amnestie voor de stakingsfeiten van 1886 werden geëist. Op meetings en in 

haar bladen maande de BWP aan tot 'kalmte en koelbloedigheid' want 'slechts in organisatie ligt 

ons heil, onze toekomst.'(IOo) Defuisseaux echter richtte een ultimatum aan de regering: als het 

algemeen stemrecht niet onmiddellijk werd ingevoerd, zou het volk vanuit heel België eind mei 

afzakken naar de hoofdstad. 

De staking miste echter elke vorm van organisatie, doofde eind mei uit en sterkte de BWP in 

haar attentisme. De verwerping van het voorstel tot grondwetsherziening van drie progressistische 

kamerleden in juli 1887 verhoogde nog de druk op de partij. Gent, Brussel en Antwerpen domi

neerden op dat ogenblik de Algemene Raad, waar de Waalse federaties ondervertegenwoordigd 

waren gezien hun geringe organisatiegraad. Om de controle over de beweging niet te verliezen 

werd vanuit die partijcenakels beslist om op het buitengewoon congres van augustus 1887 in Mons 
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alleen stemrecht te verlenen aan groepen en verenigingen die regelmatig hun bijdrage aan de partij 

betaalden. Alleen op die manier kwam het attentistische voorstel Anseele-Bertrand aan een meer

derheid. De onvrede was echter groot. Maar liefst 57 afdelingen verlieten de BWP en stichtten 

onmiddellijk de Parti Socialiste Républicain (PSR). 

Hoewel de PSR helemaal niet succesvol was en haar actieterrein beperkt bleef tot de Borinage, 

betekende de tweespalt toch een heuse aderlating voor de BWP, omdat uitgerekend Henegouwen 

'uitstekend terrein' was voor de expansie van de beweging. (lol) Wars van elke organisatie keerde 

Defuisseaux zich in zijn blad La République belge, vanuit zijn blanquistische discours waarbij alles 

afhing van een kleine, bewuste minderheid, af van elk streven naar hervorming. Hij wilde alles 

concentreren op de algemene werkstaking die het algemeen stemrecht zou realiseren, wat op zich 

al de ontvoogding van de arbeiders betekende en niet langer het middel ertoe. Het verbale geweld 

maskeerde slechts de onmacht in de actie en bovendien kwam het ook binnen de PSR al snel tot 

dissidenties. Fauvieau bijvoorbeeld werd in de loop van r888 uit de partij gezet omdat hij in het 

met coöperatieve gelden betaalde La Liberté verkondigde dat het exclusief propageren van de alge

mene werkstaking kortzichtig was en de PSR ook coöperatieve en syndicale organisaties moest 

steunen en opstarten. 

Op het PSR-congres van december r888 werd andermaal een algemene werkstaking afgekon

digd die echter verre van algemeen was en nog geen twee weken duurde. Een reeks dynamietaan

slagen aan de vooravond van het congres en het vermoeden van een groot complot tegen de Staats

veiligheid leidden er namelijk toe dat alle voormannen van de PSR werden opgepakt. Tijdens het 

proces bleek de PSR in verregaande mate en tot in de hoogste echelons geïnfiltreerd te zijn door de 

regering. Ook de dynamietaanslagen waren het werk van een regeringsinformant, Léonard Pour

baix, van wie de naam vanaf toen symbool stond voor infiltranten van de Staatsveiligheid. De kreet 

'Pourbaix!' werd gebruikt om de gelederen te sluiten. Terwijl de regering-Beernaert zwaar gehavend 

werd door dit zogenaamde 'Groot Complot', herstelde het de eenheid binnen de BWP die zich ver

zoeningsgezind opstelde tegenover de PSR-dissidenten die zich opnieuw wilden aansluiten. 

Democratisch stemrecht en coöperatieve wetgeving 

In tegenstelling tot de beloften van de Commission dEnquête du Travail werden er helemaal geen 

statistieken opgemaakt over de coöperatieve sterkte in België. Er is zelfs geen exact cijfermateriaal 

over de evolutie van de beweging. Toch wijst alles erop dat er vanaf r885-r886 daadwerkelijk sprake 

was van een verhoogde activiteit op coöperatief vlak: 'Ce ne fut qu'à partir de r886 que le mouve

ment coopératif s' affirma avec quelque vigueur. Ce qui caractérise la période qui suivit, c' est l'in

fluence des considérations politiques sur la diffusion de l'idée coopérative.'(102
) 

Typerend in dat verband is dat anno r886 in Brussel bijvoorbeeld de eerste ambtenarencoöpe

ratie opdook. Deze Union économique verkocht een brede waaier van goederen gaande van brood 

tot confectie en had rond 1900 zo'n 2.400 leden. Het Brusselse initiatief werd al snel gevolgd door 

ambtenaren over het hele land, waarbij vooral de Chempostel, Chemin de fer, Postes et Tèlégraphes, 

van Ledeberg en de Antwerpse coöperatie een explosieve groei doormaakten met rond de eeuw-
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wisseling respectievelijk r.2oo en 3.500 coöpererende ambtenaren. Tegen 1900 waren er in heel 

België al 18 dergelijke ambtenarencoöperaties actief met een gezamenlijk leden- en klantenbe

stand van IO.ooo ambtenaren. Nog vóór 1900 hadden al heel wat ambtenaren zich verenigd in de 

Coopérative Fédérale, maar het omzetcijfer van die federatie bleef klein. De grootste handicap voor 

een expansie was het verbod om aan niet-leden te verkopen. Naast dat verbod, dat onder druk van 

kleinhandelaren in 1889 was ingevoerd, bleef ook de politieke druk op de ambtenarencoöperaties 

groot. Ze slorpten onrechtmatig veel tijd op van de ambtenaren. Ambtenaren uit de laagste eche

lons werden onder druk gezet om lid te worden. Hoe kon men rechtvaardigen dat dergelijke 'over

heidscoöperaties' bepaalde leveranciers bevoordeelden en bij anderen niets aankochten ... (wJ) 

Een andere duidelijke indicatie van de stijgende belangstelling voor de coöperatieve bewe

ging was het opduiken ervan op de katholieke Congressen der Maatschappelijke Werken van 1886, 

1887 en 1890. De ultramontanen schreven de gebeurtenissen van maart 1886 toe aan het libera

lisme. Toch riep de Nationale Unie voor het Herstel der Grieven, een verbinding die in 1884 was 

ontstaan tussen ultramontanen en meer 'democratische' groeperingen, onmiddellijk na de rel

len op om zo snel mogelijk de krijtlijnen van een katholiek sociaalmaatschappelijk alternatief 

te trekken. Regeringsleden en andere katholieke mandatarissen kwamen nauwelijks opdagen en 

hoewel er geen sprake was van een echte breuk met de voorafgaande praktijken, was de invloed 

van de congressen, met op beide zo'n 2.000 deelnemers uit binnen- en buitenland, op lange 

termijn nauwelijks te overschatten. Tussen 1891 en 1914 werd geen enkele regering gevormd 

zonder ministerportefeuille voor op zijn minst één congresganger. Globaal genomen was vooral 

de Duitse invloed sterk merkbaar. Zo werd op het derde congres van 1890 een heel concreet en 

gedetailleerd voorstel aangenomen over een verplichte ziekte- en ziekteonkostenverzekering, dat 

nagenoeg een kopie was van het Duitse stelsel van 1883. 

Ook de coöperatie stond dus op de agenda van die congressen. Totaal nieuw was de coöpera

tie in katholieke kringen natuurlijk niet. Op de Mechelse katholieke congressen van 1864 en 1867 

had men al een positief oordeel geveld over de coöperatie als middel om arbeiders uit revolutionair 

vaarwater te houden op voorwaarde dat ze werd bestuurd door ervaren zakenlui en rechtgeaarde 

katholieken. In de praktijk kon echter enkel verwezen worden naar de Luikse Société Ouvrière 

Saint-]oseph. Deze vereniging werd in 1885 door een parochiepriester opgericht en ze werd door 

'ereleden' gepatroneerd en ook regelmatig gefinancierd. Ze beheerde een spaarkas, een ziekenkas, 

bibliotheken en twee coöperatieve winkels. Ondanks zo'n 2.000 leden in 1866 en vertakkingen in 

Hoei en Verviers, ging het hele initiatief in 1872 op de fles. (w4) 

Op het congres van 1886 werden de verdedigers van de coöperatie volledig overstemd door het 

anticoöperatiediscours van Joseph Helleputte, de belangrijkste verdediger van de middenstand 

binnen de katholieke partij. Helleputte was een fervent verdediger van het corporatisme waarin 

de middenstand een centrale functie had als ladder tot sociale promotie en vooral als buffer tus

sen arbeiders en patroons. Helleputte verketterde dan ook de coöperaties: ze werkten de proletari

sering van de middenstand in de hand waardoor het maatschappelijke evenwicht verstoord werd. 

In plaats van verscheidenheid ontstond steeds meer een duale samenleving van arbeiders versus 

patroons, wat in de kaart speelde van het antiklerikale socialisme. Ondanks verwoede pogingen van 
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Charles Lagasse, Antoine Pottier en Michel Levie op het congres van 1887 en op latere congressen 

om de coöperatie te propageren, kwam men nooit verder dan zwakke resoluties waarbij katholieke 

coöperaties wel aanvaard werden als er voorafgaand overleg was met de plaatselijke middenstand. 

Die middenstand was 'het katholiek wapen tegen de klassenstrijd' en zijn belangen wogen 

zowel ideologisch als electoraal veel zwaarder dan die van niet-kiesgerechtigde arbeiders.<ro5) Kre

dietcoöperaties pasten wel aardig in de christelijke sociale leer waarin de deugd van de spaarzaam

heid centraal stond, maar de ontwikkeling van socialistische verbruikscoöperaties was koren op 

de molen van de tegenstanders, die zich zelfs verenigden in 'sociétés anti-coopératives'. (ro6) Vooral 

onder druk van de socialistische organisaties kregen steeds meer katholieken oor voor Michel 

Levie die in 1891 stelde dat 'overal in het land ontstaan coöperaties en als wij er geen stichten zal het 

aangerichte kwaad onherstelbaar worden'. Onder het motto 'de socialisten één van hun wapens 

ontnemen en er in eigen voordeel gebruik van maken' doken in de jaren 1890 de eerste katholieke 

coöperaties op.<ro?) Maar dat bleefhet werk van een kleine minderheid, zoals blijkt uit het feit dat 

vóór 1914 op geen enkele manier gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen van de Enquête du 

Travail. Integendeel. De Belgische middenstand bestond voornamelijk uit winkeliers en vooral 

dankzij het kiessysteem konden zij veel invloed uitoefenen op de regering. (ros) 

Tijdens de kwarteeuw van volstrekte katholieke meerderheid werd de wetgeving inzake co

operaties slechts op één punt gewijzigd(ro9): in 1891 werd een voorstel van De Smet de Naeyer 

goedgekeurd waardoor de vrijstelling van patentbelasting voor coöperaties werd afgeschaft en ze 

in feite hetzelfde fiscaal statuut kregen als 'les grands magasins'. (no) Minister Vandenpeereboom 

gaf in de Kamer publiekelijk toe dat die belasting er kwam onder druk van de anticoöperatielobby 

die wekelijks een onderhoud eiste en die in katholieke kringen 'une force' was. (m) De socialisten 

protesteerden en brachten de aanbevelingen van Lagasse in herinnering, maar dat leverde niets op. 

Werd het wetsvoorstel ook geïnspireerd door de duidelijke rol die de coöperaties speelden in de 

algemene-werkstakingsagitatie van 1891? 

De financiële gevolgen van de wetswijziging waren voor de socialistische coöperaties niet min. 

De 'mauvaise loi' zorgde er bijvoorbeeld voor dat Vooruit enkel en alleen op de verkoop van tabak, 

bier en kolen jaarlijks 2.676,74 frank patentbelasting moest ophoesten in plaats van 459,24 frank 

vóór 1891. Bij kleine coöperaties kwam dat nog veel harder aan. DUnion Ouvrière uit Seraing en 

haar 350 leden zagen hun bijdrage bijvoorbeeld stijgen van 342,22 tot 920,85 frank per jaar. (m) 

Toch werd nadien geen coöperatieve wetgeving meer afgekondigd. Nadat in 1894 door extraparle

mentaire druk van de socialistische arbeidersbeweging het algemeen meervoudig stemrecht werd 

ingevoerd, slonk het electorale gewicht van de middenstand evenredig met de toename van de 

stem van de arbeiders. De economische belangen van de middenstand moesten nu wijken voor 

de sociale en vooral de propagandistische waarde van katholieke verbruikscoöperaties. Dat zorgde 

niet alleen voor spanningen, maar het vormde ook de voedingsbodem voor de oprichting van de 

Vrije Burgersboden, neutrale anticoöperatieve middenstandsorganisaties. Toch bleef de katholieke 

sociale beweging globaal gezien tot rond 1900 argwanend tegenover de coöperatieve beweging, 

wat zeker heeft bijgedragen tot de lang aanhoudende socialistische dominantie ervan. 
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Pragmatisme en coöperatisme 

Hoewel het ontstaan van de PSR het meest structurele bewijs leverde van het feit dat ook de BWP 

in de nasleep van maart 1886 had af te rekenen met interne strubbelingen, bestond er onder de 

voormannen toch geen twijfel over het spelen van de coöperatieve kaart. Alleen al uit hun verkla

ringen voor de Enquête du Travailblijkt dat het hen daarbij om veel meer te doen was dan het finan

cieren van de socialistische propaganda en het spekken van een kas voor een eventuele algemene 

werkstaking. Louis Bertrand, Laurent Verrycken en Edouard Bossiers, de medestichter en secreta

ris van de op dat ogenblik 6oo leden tellende Boulangerie ouvrière coopérative, haalden namens de 

Brusselse socialisten bijvoorbeeld alle klassieke voordelen van de coöperatie aan. Met een verwijzing 

naar allerlei praktijken van voedselvervalsing bepleitten ze een formule waarbij de stad de uitbrei

ding van hun coöperatie met een slagerij zou subsidiëren. Wanneer het lot van de kleinhandelaars 

als tegenargument werd gebruikt, repliceerde Bossiers onmiddellijk dat niet de coöperaties, maar 

wel de warenhuizen hun ondergang garandeerden. Louis Benrand merkte daarover echter op dat 

het, gezien de politieke invloed van de middenstand, zo'n vaart niet zou lopen. Hoewel een structu

rele link met de BWP in Brussel nog ontbrak, was het toch opmerkelijk dat op geen enkel ogenblik 

werd verwezen naar de band tussen hun coöperatie en de socialistische arbeidersbeweging. 

Als beheerder van Vooruit wees Jan Foucaert in Gent op de noodzaak om in de schoot van de 

coöperatie stakingskassen op te zetten, want 'il faut veiller à ce que les patrons en général ne puis

sent prendre prétexte de ce bénéfice, redevabie aux sociétés coopératives, pour diminuer le salaire'. 

Indirect werd daarmee aangegeven dat de link met de socialistische arbeidersbeweging de werking 

van de ijzeren loonwet van Lassalie neutraliseerde, maar op geen enkel ogenblik werd die link geëx

pliciteerd. Toen echter bleek dat Anseele en zijn kameraden een aantal arbeiders hadden opgetrom

meld om te komen verklaren dat ze aan de deur waren gezet door hun patroon wegens hun lidmaat

schap van Vooruit, werd wel gealludeerd op de link met de socialistische arbeidersbeweging. Niet de 

socialisten zelf, maar voorzitter Lammens bevestigde indirect de getuigenissen door tot algemene 

hilariteit te verklaren dat 'si 1' on prend ces mesures contre les membres du Vooruit, cela provient 

probablement de ce que 1' on y cuit non seulement du pain, mais aussi des socialistes'. 

Anseele en Van Beveren wilden dit debat duidelijk vermijden. Alsof het niets te maken had 

met socialisme, zei Anseele dat dit wees op het feit dat patroons het verenigen en ontwikkelen van 

hun arbeiders wilden verhinderen. Was Vooruit niet ontstaan omdat sommige leden van De Vrije 

Bakkers waren vertrokken en er alleen socialisten overbleven? 'Voilà bien la preuve que 1' on vise 

uniquement la coopération', aldus Anseele. Provocerend vroeg baron 't Kint de Roodenbeke of de 

socialisten dan van oordeel waren dat 'la coopération pourra remédier à tous les griefs existants?' 

De socialistische voorman aarzelde niet: 'Oui! La question sociale peut être résolue par la coopé

ration, mais il faudra l'intervention de l'Etat. Le gouvernement devrait voter un crédit en faveur 

des sociétés coopératives, afin d' étendre la production.' 

Terwijl anarchisten via extrapolaties van de omzetcijfers van Britse coöperaties en een flinke 

portie arithmétique hollandaise aantoonden dat het coöpereren in functie van een algemene werk

stakingskas onrealistisch was, bepleitten de coöpererende socialisten van Vooruit de oprichting 
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van een onderzoekscommissie om die Britse coöperaties en hun invloed door te lichten. Dat 

onderzoek zou volgens Anseele aantonen dat men dringend van overheidswege de coöperatie 

moest stimuleren. Daarbij legde hij als afgevaardigde van Vooruit een gedetailleerde lijst van 

noodzakelijke maatregelen voor: staatssubsidies voor het opzetten en ondersteunen van coöpera

ties, een voorkeursbehandeling bij openbare aanbestedingen, het opzetten van productiecoöpera

ties door de overheid ... en dat alles uiteraard gestut door een wetgeving die 'la non-intervention 

de l'Etat dans les affaires des sociétés de coopération' garandeerde. Een brug, of liever een aantal 

bruggen, te ver? Van Beveren benadrukte dat men rekening diende te houden met de huidige 

'agitation ouvrière' die aantoonde dat 'il est d'intérêt général de veiller à ce que cette agitation ne 

devienne pas révolutionnaire'. (IIJ) 

Waren die apolitieke coöperatiediscoursen louter het gevolg van de onderhandelingsstrategie 

van de pragmatische Gentse socialisten in het kader van de Enquête du TravaiR Het gebrek aan 

realisme bij de voorstellen van voorman Anseele wees alvast niet in die richting. Niet alleen in het 

dagblad Vooruit, maar ook in Le Peuple werd vanaf juni 1886 veel meer aandacht besteed aan de 

coöperatieve beweging en haar ontwikkelingen in het buitenland. Het Gentse BWP-congres van 

april 1886 en de talloze meetings van BWP' ers in het hele land waren daar verantwoordelijk voor: 

'Le vent est aux sociétés coopératives dans Ie monde ouvrier' . Iedereen werd er materieel beter van 

en er bestond geen beter organisatorisch middel om de krachten te bundelen. (u4) 

Omdat het te veel tijd en energie van de Gentse socialisten zou vergen om de enorme hoeveel

heid 'demandes de renseignements sur les institutions du Vooruit schriftelijk te beantwoorden, 

werd ook op het BWP-congres van december 1886 in het nieuwe Brusselse Volkshuis een lange 

uiteenzetting gehouden over de werking van Vooruit. (u5) Maar om dit praktische probleem op te 

lossen gaf de BWP begin 1887 een brochure uit van Louis Bertrand, La Coopération- ses avantages 

- son avenir. De doelstelling van de brochure, 'qui eut plusieurs éditions de IO.ooo exemplaires 

chacune'<u6), was het propageren van de coöperatie, 'd' en montrer les avantages multiples et de 

faire entrevoir les bienfaits qu' elle peut procurer aux travailleurs en général, s'ils veulent résolu

ment se mettre à 1' oeuvre dans cette voie'. 

Er werd weliswaar in benadrukt dat de coöperatie voor socialisten een middel was en geen doel, 

maar wat volgde was een uitgebreid loflied op de materiële en morele voordelen van het coöpe

reren. Dat betoog werd concreet gehouden via verwijzingen naar zowel Vooruit als les Anglais. De 

Ligue Ouvrière en de vakbeweging werden erin afgeschilderd als zwakke en makkelijk onderuit te 

halen organisaties: 'Si, au contraire, les ouvriers commençaient par constituer une société coopé

rative [ ... ] ils pourraient donner de la besogne au plus sérieux d' entre eux, occuper Ie plus capa

bie de leur rendre service et de propager leurs idées. De cette société coopérative peut sortir, sans 

peine et sans exiger de grands sacrifices des membres, un syndicat, une caisse de secours en cas de 

maladie et de chömage, une société de propagande, d' étude et d'instruction.' Tot slot werd heel 

praktisch uitgelegd 'comment doit être constituée une société coopérative modèle'. (u7) 

De Gentse socialistische coöperatie werd langzaam maar zeker een begrip. In een apolitiek 

Brussels weekblad, Le Globe !llustré, werd het bewandelen van coöperatieve paden door de socia

listen toegejuicht. Het opduiken, bespreken en navolgen van de Rochdale Pioneersin socialistische 
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kringen bood volgens dat blad de geruststellende garantie dat een herhaling van rellen als die van 

maart 1886 zou worden voorkomen. (ns) Gezien de politieke neutraliteit van de Britse coöperaties 

benadrukten de socialisten geregeld dat ze helemaal niet in hun voetsporen wilden treden, aange

zien de politieke macht de hefboom was om het socialisme te realiseren. Analyses als die van Le 

Globe lllustré werden wel positief onthaald door de kameraden, want ze wilden optimaal gebruik 

maken van de wervende kracht die van de geschiedenis van de wevers van Rochdale kon uitgaan. 

De 'beroemde voorkampers' waren volgens Anseele 'stoute mannen, breede geesten, maat

schappelijke hervormers, socialisten voor een groot deel'. Het Rochdale-verhaal werd vooral 

gebruikt om aan te tonen wat er, op voorwaarde van een verregaand engagement van de leden, 

allemaal mogelijk was dankzij de coöperatie. Misschien kon het de leden er ook toe bewegen om 

gedurende een bepaalde tijd af te zien van 'den deel': 'Kon Vooruit jaarlijks deze som houden, 

welke reuzenvlucht zou hij niet nemen en hoe zouden de leden, eenige jaren later wel tienmaal 

terugbekomen wat zij in kas hielden!' Vanuit de overtuiging dat Holyoakes verhaal 'op alle samen

werkers denzelfden indruk zal maken', kreeg Jan Foucaert de opdracht voor een Nederlandse 

vertaling te zorgen. Zijn vertaling 'naar het fransch van Marie Moret' werd niet alleen uitgegeven 

door Vooruit, maar eind november 1887 werd zelfs beslist ze aan alle leden gratis uit te delen als 

nieuwjaarsgeschenk. (n9) In Brussel was een dergelijke onderneming financieel niet haalbaar, maar 

de Franstalige partijgenoten konden vanaf 12 januari 1888 het stichtende proza van Holyoake vol

gen als feuilleton in Le Peuple. De Rochdale-mythe moest bijdragen tot de realisatie van de droom 

om in elke gemeente een coöperatie op te richten. 

De Belgische socialisten hadden niet alleen oog voor Groot-Brittannië en Rochdale, maar 

ook voor de ontwikkelingen van de coöperatieve beweging in Frankrijk. De 150 afgevaardigden 

van syndicale organisaties uit heel Frankrijk, die in oktober 1886 in Lyon congresseerden, catalo

giseerden de coöperatie bij de verwerpelijke panacées bourgeoises. (12.o) Belgische socialisten verna

men niets daarover in hun bladen. Maar een verslag van het coöperatieve congres van een maand 

eerder in Lyon kregen ze wel. Charles Gide hield er toen zijn controversiële lezing La coopération 

et le Parti Ouvrier en France. Hij betoogde onder meer dat het socialisme een chronisch gebrek 

vertoonde aan voeling met de leefwereld van de arbeiders, omdat het ontstond en groeide vanuit 

de ideeën en geschriften van intellectuelen. Dat bleek vooral uit de impliciete stelling van menig 

socialist dat de arbeiders klaarstonden voor het opnemen van talloze verantwoordelijkheden na 

de revolutie. De coöperatie daarentegen 'n' est pas éclose un beau jour dans le cerveau de quelques 

savants, elle est née des entrailles même du peuple'. Niet het socialisme, maar wel de coöperatie 

representeerde dus de arbeidersbeweging. 

Hoewel ze niet als dusdanig werden geëxpliciteerd, strookten die ideeën toch grotendeels met 

die van Anseele en tal van andere Belgische socialisten. Het is overduidelijk dat hun desinteresse 

en soms regelrechte minachting voor getheoretiseer in het ijle voor de Gentse socialisten een 

cruciale factor was voor een samengaan van socialisme en coöperatie. Het feit dat in België vrij 

snel een zekere ~ynonymie ontstond tussen socialisme en het realiseren van het uiterst concrete 

algemeen stemrecht, heeft zeker bijgedragen tot het uitblijven van een scheiding. De socialisti

sche voormannen werden door de achterban namelijk geregeld geconfronteerd met spanningen 
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die inherent waren aan die synonymie. In r883 bijvoorbeeld weigerden een aantal bestuursleden 

van Vooruit in te gaan op de vraag wat de coöperatie allemaal kon doen voor de algemeen-stem

rechtcampagnes als ze niet eerst te horen kregen 'welk voordeel de broodmaatschappijen uit het 

algemeen stemrecht trekken'. (!21) 

Zoals in elk huwelijk moesten beide partners nu en dan water in hun wijn doen. In tegenstel

ling tot sommige tweede- en derdegeneratiemilitanten werd een 'echtscheiding' door de voorman

nen van de Belgische socialistische arbeidersbeweging uit de jaren r88o nooit overwogen. Firmin 

Verdier, die in 1903 met een aantal van hen gesprekken voerde, schreef dat toe aan het feit dat ze als 

opstellers van het 'huwelijkscontract' eraan verknocht waren 'comme 1' est la mère à 1' enfant qu' elle 

a conçu et créé'. (m) Op juridisch vlak waren de Gentse socialistische coöperatoren volledig aange

wezen op de steun en medewerking van Adolf De Vos, die in r886 carte blanche kreeg om de statu

ten van Vooruit te wijzigen in functie van de wettelijke erkenning, waardoor voortaan gebouwen op 

naam van de maatschappij konden worden aangekocht en bovendien een vijfde van de opbreng

sten in een reservefonds werd gestort. Maar toen De Vos in juli r887 opperde dat een 'echtscheiding 

met onderlinge toestemming' voor beide partners voordelig kon zijn, weigerde de Gentse socialisti

sche pater familias Edward Anseele resoluut om die optie zelfs maar in beraad te nemen. <123) 

Anseele: 'wettig geijkt voorman' 

Zijn veroordeling en zijn gevangenisstraf voor de goede zaak maakten van Anseele op dat ogenblik 

'misschien wel de populairste man van geheel België; het getal zijner bewonderaars was overgroot, 

en sommigen hunner verheften hem in dicht en proza tot een Arrevelde en een Jezus Christus!'(l24) 

De vijf maanden vrijheidsberoving vertaalden zich ook in zijn benoeming tot gerant van Vooruit, 

voor een loon van 30 frank per week. Anseeles martelaarschap werd doelbewust 'ingekleurd' door 

de Gentse socialisten. Zo werd tijdens zijn afwezigheid koortsachtig gewerkt aan de voorbereidin

gen voor het feest bij zijn invrijheidstelling, terwijl dat niet het geval was voor de vrijlating van 

andere militanten van de beweging. <125) 

Van de gedwongen vrije tijd in 'de Gentse Bastille' wilde Anseele optimaal gebruik maken om 

datgene te doen waar hij voordien niet aan toe kwam 'omdat ik zoo vervloekt veel werk had in 

Vooruit'. Hij werkte er aan de Franse vertaling van zijn roman Voor 't Volk Geofferd, las er naast 

werken als Bertrands tweedelige La Belgique en I886 ook talloze 'romans van Dumas, Dickens, of 

een toneelstuk van Molière', schreef er stukken van wat een sociaal geëngageerd toneelstuk in vier 

bedrijven moest worden, legde zichzelf op om Duits en Engels te leren en investeerde heel wat tijd 

in het vertalen van 'een fransch werk over samenwerking' wat maar langzaam vorderde 'daar het 

werk, door het onderwerp, iet wat droog is'. Hoewel hij 'zeer wel behandeld' werd, had hij toch 

geregeld last van zijn spijsvertering en kostte het hem veel moeite om aan de schrijftafel te gaan 

zitten: 'Bij tijd moet ik mijn eigen geweld aan doen om voort te leren.' Ook in de gevangenis lag 

het veeleer in zijn karakter 'à suivre quelques copains du moment', dan om in de beslotenheid van 

zijn cel te zitten schrijven en studeren. Het toneelstuk en de vertaling van het werk over de coöpe

ratie werden dan ook niet voltooid. (uG) 
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Vooral via de regelmatige contacten met Edmond Van Beveren bleef Anseele ondanks zijn gevan

genisstraf uiterst goed op de hoogte van de handel en wandel van de beweging. Hij wist dat hij na 

zijn vrijlating als gerant van Vooruit de 'wettig geijkte voorman' van de beweging zou worden. In 

die functie wilde hij dan ook onmiddellijk uitpakken met een 'waar partij-programmà. De fees

telijkheden bewezen zowel de enscenering van Anseeles martelaarschap als het feit dat de bewe

ging heel wat vorderingen had gemaakt op massapsychologisch gebied. De 'koene strijder' wist bij 

het opstellen van zijn rede heel goed dat partijgenoten uit diverse Belgische steden en Franse en 

Nederlandse kameraden aanwezig zouden zijn. Hij wist dat in diverse wijken van Gent al maan

den lang geldinzamelingen werden gehouden om geschenken voor hem te kopen. Hij wist dat 

hij als een held zou worden ontvangen in het nieuw aangekochte lokaal in de Chartreuzenstraat, 

dat de hele buurt rond het lokaal zou worden versierd met maar liefst zeshonderd rode vlaggen, 

en dat een koor van tweehonderd uitvoerders de cantate Aan den volksvriend E. Anseele van Karel 

Waeri zou opvoeren. 

Niet het socialisme, maar de coöperatie stond centraal in de uitvoerige rede van Anseele. Hij 

besefte wel dat 'de kleine burgers' daardoor volledig werden afgestoten, maar 'in de ontwikke

ling der samenwerkende beweging oogst de middenklasse wat zij heeft gezaaid, zij heeft op ons 

geschimpt, op ons geschoten, ons alle rechten helpen ontzeggen en snakt wellicht naar den ogen

blik om ons neer te schieten'. De 64 bladzijden lange tekst besloot hij dan ook met een schets 

van de toekomstige socialistische maatschappij: 'Dat geestdrift voor dit schoone werk [de coöpe

ratie, HD] u bezielel Dat binnen weinige jaren dit reuzengewrocht zij volbracht, dan zullen de 

oudjes bij het afsterven kunnen zeggen: "Mijne kinderen, kan ik u, ondanks een leven van hard 

werken, geen erfdeel nalaten, ik heb geholpen aan het stichten van dien Gent- Vooruit en dit is 

uw erfdeel!'" 

Het ontwikkelen van de intrinsieke kracht van de coöperatie was dé doelstelling geworden. 

Om de erfenis van de arbeiders optimaal te laten groeien en renderen was een federatie van de 

bestaande coöperaties noodzakelijk: 'Moet ik u aantoonen hoe onze toestand zou verbeteren, hoe 

wij in fierheid, mannelijkheid en welstand zouden winnen? Moet ik u zeggen, wat hieruit voor 

de werklieden des lands zou voortvloeien, indien niet alleenlijk Gent, maar Antwerpen, Brussel, 

den Borinage, den Center, Luik en de Vesdre-Vallei zulke inrichtingen schiepen en dit alles tot 

één lichaam samensmolt?'(r27) In samenspraak met de andere bestuurders van Vooruit had Anseele 

vanuit zijn gevangeniscel ook al een strategie uitgewerkt om die federatie te realiseren. 

Naar een federatie van coöperaties? 

Op kosten van Vooruit werd eind januari 1887 al een 'brochure' Oproep aan alle Samenwerkende 

Maatschappijen van België tot het houden van een Coöperatief Congres verstuurd naar 'alle bekende 

adressen van samenwerkende vereenigingen'. De notie socialisme kwam in het hele ontwerp niet 

voor en op geen enkel ogenblik werd een onderscheid gemaakt tussen socialistische en andere 

coöperaties. Het congres werd door Vooruit aangekondigd als 'een der belangrijkste landsverga

deringen, die een deel der Belgische werklieden ooit zullen gehouden hebben'. De federatie zou 
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namelijk voordelen bieden voor de drie takken waarin de coöperatieve beweging op dat ogenblik 

actief was. De bakkerijen zouden een eigen bloemmolen kunnen hebben, en de volksapotheken 

en de kledingmagazijnen zouden, dankzij de centralisatie van de aankopen, bij de veel goedkopere 

handelaren in het buitenland terechtkunnen. 

De Gentse socialisten twijfelden geen seconde aan de haalbaarheid van het hele project, 

'omdat de vorming van dien bond maar eene kwestie is van goeden wil en gezond verstand'. Het 

enige wat overwonnen moest worden was 'den tegenzin der bestuursleden van sommige samen

werkende maatschappijen om met andere dergelijke verenigingen samen te werken, den toe

stand hunner vereeniging bekend te maken- wat niet altijd noodig zou zijn- en hun zucht om 

alleen te willen blijven lopen'. (ns) 

Had het congres ook een verborgen agenda? Buitenstaanders meenden alvast dat het de Gent

se socialisten om veel meer te doen was dan het opzetten van een federatie. Volgens hen was de 

voorgewende politieke neutraliteit van Vooruit louter een strategie om meer coöperaties in de 

socialistische beweging te verankeren. Een verwerpelijk initiatief dus, omdat coöperaties op die 

manier zouden uitgroeien tot 'l'incarnation vivante des doctrines révolutionnaires', waardoor 'les 

classes dirigeantes n' auront pas de prédilection pour ceux qui se groupent et qui veulent par une 

savante organisation arriver au bon marché et soutenir la lutte pour la vie'. Niet dát was echter 

het voornaamste probleem, maar wel dat een dergelijke federatie de macht van de socialistische 

arbeidersbeweging enorm zou doen toenemen. Terwijl men op dat ogenblik nog niet hoefde te 

vrezen voor een algemene werkstaking omdat de socialisten gewoon de middelen niet hadden om 

dergelijke dreigementen hard te maken, zou dat met een federatie van coöperaties in korte tijd wel 

het geval zijn. Door de extra materiële voordelen die een federatie ook volgens hen onvermijdelijk 

zou opleveren, konden de ledenaantallen en dus de economische kracht van de coöperaties alleen 

maar toenemen. Meer nog, de banden tussen de verschillende socialistische federaties zouden ster

ker worden en 'plus 1' uni on entre socialistes venus de toutesparts s' affirme et se cimente, plus aussi 

doit-on redouter la lutte et l'hostilité'. (12
9) 

De 27 coöperatieve maatschappijen die een vertegenwoordiger stuurden naar het congres had

den volgens Vooruit gezamenlijk een 20.000 leden. Congresvoorzitter Anseele concentreerde zich 

in zijn toespraak voornamelijk op de noodzaak om een eigen bloemmolen te verwerven. Hij had 

zelfs al een voorlopige overeenkomst bij zich voor de aankoop van een molen met een capaciteit 

van 400 zakken bloem per dag. De prijs was echter te zwaar om te dragen voor Vooruit alleen. Een 

federatie van coöperaties kon die droom realiseren en de afzet van dergelijke hoeveelheden bloem 

verzekeren. Vooruit wilde ook via de federatie onmiddellijk haar 'ellengoed' over het hele land dis

tribueren via coöperatieve kanalen. 

Het werd echter snel duidelijk dat dat alles een brug te ver was. Omdat alle aanwezigen ver

rast waren over het feit dat ze voor identieke goederen vaak sterk verschillende prijzen betaalden, 

kostte het niet veel moeite om de oprichting van een federatie als principe unaniem te laten goed

keuren. Maar al bij het bepalen van de toelatingsvoorwaarden doken de eerste problemen op. De 

Antwerpse socialistische coöperatie De Vrije Bakkers weigerde de ontwerptekst goed te keuren 

omdat de link met de socialistische beweging totaal ontbrak. Alle anderen keurden echter goed 
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dat het volstond om zich 'partijganger te verklaren der economische bevrijding der arbeidende 

klas'. (I3o) Hoewel iedereen ermee akkoord ging dat elke coöperatie een bijdrage zou betalen van 

I centiem per lid per semester, zorgde ook dat voor nogal wat problemen. Het bepalen van het 

aantalleden per coöperatie was immers geen sinecure. Om mogelijk bedrog te voorkomen werd 

bepaald dat het aantalleden berekend zou worden op basis van de omzet, ervan uitgaande dat een 

lid tien kilo brood per week consumeerde. Voor coöperaties zonder bakkerij werd gestipuleerd dat 

men de bijdrage zou berekenen op basis van de boekhouding. 

Een ander groot probleem én een publiek geheim was dat de meeste coöperaties op dat ogen

blik zelfs de notie 'boekhouding' niet kenden, iets wat men dacht te kunnen opvangen door een 

uniforme manier van boekhouden op te leggen aan alle leden van de op papier bestaande federa

tie. Daar kwam nog bij dat een federatie van coöperaties juridisch niet kon. Ondanks de aanbeve

lingen van de Commission du Travail konden coöperaties zich onder de wetgeving van 1873 enkel 

federeren als naamloze vennootschap. Om wrijvingen daarover te vermijden werd dat vraagstuk 

doorgeschoven naar een volgend congres. Terwijl men op juridisch vlak over één nacht ijs was 

gegaan, had men wél al nagedacht over de bestemming van de fondsen waarover de federatie zou 

beschikken. De winsten zouden worden belegd bij de Nationale Bank. 

Vooral omdat Vooruit uitging van haar eigen perspectief en haar buitengewone groei, faalde 

het hele initiatief. Geen enkele andere coöperatie had op dat moment een vergelijkbare omvang, 

en de ontwerpstatuten die Vooruit voorlegde aan het congres impliceerden dat de Gentse socia

listen de facto de coöperatieve beweging in het hele land zouden gaan sturen. Hoewel Vooruit 

model stond voor tal van lokale coöperaties, was hun verhouding tot de socialistische beweging 

helemaal niet duidelijk. De meerderheid begon als neutrale coöperatie en als de aansluiting bij de 

BWP er al kwam, dan was dat meestal na ettelijke vergaderingen en interne spanningen. 

In de ontwerpstatuten voor de federatie was onder andere gestipuleerd dat 'de aangesloten 

maatschappijen vrij zijn met gelijk wie verdragen te sluiten, om zich uit te breiden of anderszins, 

maar nooit om in een der artikelen handel te drijven of voort te brengen, door den Bond gemaakt 

of geleverd'. (IJl) Dat betekende bijvoorbeeld dat Vooruit binnen de federatie feitelijk het mono

polie van kleding kreeg. Aan de aankoopverplichting van goederen die door de federatie werden 

aangeboden werd bovendien gekoppeld dat de federatie- met haar zetel in Gent uiteraard- geen 

verantwoording verschuldigd was aan de leden voor aankopen onder de 20.000 frank. Alle aan

wezigen waren natuurlijk vertrouwd met de praktijk van de handelsreizigers, die in ruil voor het 

binnenhalen van een contract altijd wel een aantal extraatjes of 'compensaties' aanboden. Zou de 

federatie, of erger nog Vooruit, voortaan al die extràs monopoliseren? 

Het enige, zij het weinig tastbare, resultaat van het congres was dat alle aanwezigen ander

maal sterk onder de indruk waren van de efficiëntie van Vooruit, want ook deze keer stonden 

rondleidingen in de verschillende gebouwen op het programma. Verwijzend naar de successen 

en het voorbeeld van de Britse Co-operative Wholesale Society werd in september 1887 in het Brus

selse Volkshuis nog een tweede congres belegd om daadwerkelijk een federatie op te zetten. Maar 

het zou nog meer dan tien jaar duren voor er in de praktijk werkelijk sprake was van gezamen-
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lijke inkopen van verschillende coöperaties. Het proefproject dat van start ging in 1898 vertaalde 

zich pas in 1900 in de oprichting van een Fédération des Sociétés Coopératives. 

De noodzaak van een federatie werd niettemin tot vervelens toe herhaald in alle mogelijke 

bladen van de socialistische beweging. Een groot struikelblok was dat vele kleine socialistische 

coöperaties steeds meer vreesden overvleugeld te worden door 'de grote drie': Vóoruit (Gent), 

Maison du Peuple (Brussel) en Au Progrès (Jolimont). Dat argument maakte het voor de drie 

natuurlijk heel makkelijk om de eigen verantwoordelijkheid in dit falen te ontkennen en de 

schuld integraal bij 'de kleintjes' te leggen. Hun eigen weigering om ook maar een fractie van 

hun onafhankelijkheid op te offeren voor de oprichting van een federatie was evengoed een rem

mende factor. De drie waren ondertussen een soort federatie op zichzelf. Toen de federatie in 

1900 uiteindelijk toch werd opgericht, koppelden 'Brussel', 'Gent' of 'Jolimont' geregeld hun 

steun voor een bepaald project aan de voorwaarde dat ook de andere twee een even grote duit in 

het zakje deden. 

De federatie kwam er anno 1887 dus niet. Daardoor moest Vóoruit andere middelen zoeken 

om 'de winsten te verhoogen' en het 'veld van werking' uit te breiden. (132
) Eind november 1887 

gaf Anseele in het bestuur van Vóoruit te kennen dat hij in de komende maanden een studiereis 

naar Engeland zou ondernemen. Hij beloofde de hele reis uit eigen zak te betalen als ze niet zou 

resulteren in een verhoging van de winsten. In april 1888 vertrok een delegatie van drie Gentse 

socialisten naar Manchester om er een aantal coöperaties en vooral de Co-operative Wholesale 

Society te bezoeken. Ze waren diep onder de indruk van de efficiëntie en de manier waarop de 

nieuwste technologische ontwikkelingen er werden toegepast. Volgens de anticoöperatoren zou 

het 'Engelsch reisje' enkel resulteren in 'prietpraat in hun vuilblad over die reis die voor de werk

man toch op niets uitloopt'. (!33) 

De Belgische socialisten in het algemeen en de Gentse in het bijzonder staken al hun energie in 

de coöperatie. U go Rabbeno, professor economie aan de Universiteit van Bologna en pionier van 

de Italiaanse coöperatieve beweging, schreef al begin 1887 in Cooperazione Rurale een vrij gedetail

leerde bijdrage over Vóoruit. Hij was zwaar onder de indruk van de Belgische socialisten nadat hij 

hun tweede coöperatieve congres in Brussel had bijgewoond. Door zijn lectuur wist Rabbeno dat 

hij rond de tafel ging zitten met 'des socialistes, même un peu révolutionnaires' en 'dans ce milieu, 

et en connaissant les opinions des délégués, on pouvait s' attendre à de grands discours violents et 

réthoriques'. Die verwachtingen werden niet ingelost. Hij zag vóór alles 'des hommes très prati

ques' die erover waakten 'de ne pas mêler le socialisme dans la gestion de leurs associations'. Op 

geen enkel moment werd over iets anders gepraat dan over de concrete problemen bij een even

tuele federatie van coöperaties. Rabbeno benadrukte vooral de rol van Anseele die volgens hem 

duidelijk de voorman was van de hele beweging. Als 'pratique parmi les pratiques' had hij bij de 

aanvang van de gesprekken verklaard 'que la discussion devait rester terre à terreet sur la question 

commerciale'. Er ten onrechte van uitgaande dat de federatie na dit congres een feit zou zijn, kon 

Rabbeno alleen maar besluiten dat 'les socialistes belges ont peut-être donné une précieuse leçon 

coopérative de pratique aux coopérateurs de divers pays'.ÜH) 
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Consolideren, maximaliseren, professionaliseren, monopoliseren 

Het falen van het federatieproject deed de Gentse socialisten niet twijfelen aan hun strategie. Inte

gendeel, in de loop van 1887 kwam er een aanzienlijke differentiatie en uitbreiding van het goede

renaanbod van Vooruit, waarbij vooral de schoenhandel en het kolenmagazijn in het oog spron

gen. Hoewel ze nog geregeld geplaagd werden door een gebrekkige administratie en boekhouding, 

kwam er toch een zekere professionalisering. Coöperatieve managers als Franciscus Van Gyseghem 

en Jan Foucaert monopoliseerden steeds meer de administratieve zaken waardoor andere beheer

ders, laat staan de gewone leden van de coöperatieve democratie', nauwelijks nog inzicht hadden in 

het functioneren van 'hun' bedrijf 

Een voorbeeld. Medio december 1887 opperde voorzitter Anseele in het bestuur dat Vooruit 

mogelijk een berg schulden had van maar liefst II7.900 frank. Zekerheid daarover was er niet, 

maar hij eiste dat er een betere boekhouding kwam. Over de vermeende II7.900 frank schulden 

vernamen de bestuursleden niets meer. Meer nog, omdat er zelfs in eigen kring geregeld geruchten 

circuleerden over de winsten van Vooruit, werd op aanraden van Anseele in april 1888 koudweg 

beslist dat inkoopprijzen niet meer besproken zouden worden in het bestuur! Alleen een kleine 

incrowd van beheerders had dus nog werkelijk zicht op de zaken. (135) 

De professionalisering manifesteerde zich op diverse terreinen. Zo hoefden kleinschalige pro

ductiecoöperaties niet langer te hopen op de verkoop van hun producten in Vooruit, omdat ze 

doorgaans veel te duur waren. Om die pil wat te vergulden werd in dergelijke gevallen wel vaak 

een kleine financiële steun geschonken aan de coöperatie in kwestie. De Mechelse coöperatieve 

stoelenmakers kregen in oktober 1887 bijvoorbeeld 50 frank omdat Vooruit weigerde hun stoelen 

te verkopen wegens te duur. Vijf jaar later, in 1892, stuurden de Mechelaars een vertegenwoor

diger naar een zitting van de Algemene Raad van de BWP om te vragen of die de socialistische 

coöperaties niet kon overtuigen, lees: onder druk te zetten, om hun producten te verkopen. Het 

gelobby en de aanbieding van een catalogus waarin de 24 verschillende soorten stoelen die ze pro

duceerden werden aangeprezen, resulteerden enkel in een gratis advertentie en een aanbeveling in 

Les Coopérateurs Be !ges. (136) 

Het werd voortaan een standaardprocedure om, zonder zich iets aan te trekken van de sociale 

implicaties, uit economische overwegingen te opteren voor de goedkoopste leverancier. Dat gaf 

natuurlijk geregeld aanleiding tot spanningen. De Antwerpse Vrije Bakkers bijvoorbeeld hadden 

het aannemen van het goedkoopste aanbod zelfs verankerd in hun reglementen, maar al bij de 

aanbesteding van de winkelinrichting en een bibliotheekkast gaf dat aanleiding tot haast home

rische discussies. Moest men, zoals het reglement voorschreef, werkelijk de laagste offerte- 368,5 

frank - aanvaarden? Of moest men rekening houden met de principes waarvoor de beweging 

stond en dus het werk geven aan de Meubelmakerbond voor 432 frank? Omdat men er niet uit

kwam, werd uiteindelijk een geheime stemming gehouden waarbij de bond aan het kortste eind 

trok. Oertien bestuursleden stemden voor de goedkoopste oplossing, tegen vijf voor de bond en 

één blanco stem. Toen de bond daar fel tegen protesteerde en beweerde dat de coöperatie de soli

dariteit onder de arbeiders tegenwerkte en haar geloofwaardigheid verloor als sociale instelling, 
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antwoordde bestuurder Goetschalck onmiddellijk 'dat de maatschappij zich niet kan laten exploi

teren door een bond en wanneer zij dan toch zoo solidair wilden zijn, dat dan al de leden van de 

vakbonden zouden moeten lid worden'. (137) 

Nieuw was ook de doorgedreven doorlichting van potentiële leveranciers. In oktober r887 

bracht Anseele bijvoorbeeld verslag uit van zijn prospectie van diverse steenkoolmijnen in de 

Borinage. Opvallend afwezig in het lijstje van factoren die men in overweging moest nemen, 

waren de verschillen in de arbeidssituatie in die mijnen. Het ging natuurlijk vaker om klein

schaliger 'middenstandsaftasten' van de lokale markt. Toen in februari r888 bijvoorbeeld bleek 

dat een 'mantelmaker' uit de Serpentstraat in Gent onder de prijs van Vooruit zat, werd meteen 

beslist dat iemand zich daar een mantel moest laten aanmeten. Uit de vergelijking van prijs en 

kwaliteit van het product hoopten ze te kunnen opmaken hoe ze dat konden verhelpen. (r3S) Via 

de pers en vooral via bedrijfsbezoeken werd ook de binnen- en buitenlandse markt koortsachtig 

in het oog gehouden om zo snel mogelijk nieuwe procédés en machines te kunnen introduceren 

in Vooruit. De coöperatieve managers waren ervan overtuigd dat alleen op die manier de groei 

kon aanhouden. Wie vragen had over het prijskaartje van dergelijke prospecties werd eraan her

innerd 'dat de Vooruit zoo groot is geworden met maar simpel eens naar Holland te gaan en die 

[Borbeck-] ovens daar te hebben gezien'. (139) 

Hoewel Van Beveren terecht opmerkte dat elke tak van de coöperatie 'een deel' moest geven 

omdat het 'anders geene coöperatie meer is', werd waar mogelijk afgezien van dat toch heel 

belangrijke onderdeel van de coöperatieve doctrine. Anseele sloot zich aan bij Van Beveren, maar 

de echte 'managers' slaagden erin om het bestuur ervan te overtuigen dat dit arbeidsintensieve 

systeem niet opportuun was in het geval van de verlieslatende kolenhandeL (14o) Niet alleen de 

administratieve rompslomp voor het bijhouden van de consumptie van ieder lid was storend, 

maar bovendien was ook fraude schering en inslag. Het werken met 'deelkaarten', met een eigen 

'munteenheid', resulteerde ook in het opduiken van 'eigen' valsmunters, waardoor men geregeld 

de jetons waarmee men in de magazijnen van Vooruit kon kopen, moest wijzigen qua materiaal, 

vorm, opdruk en grootte. 

De kolenhandel zorgde ook voor nog een andere trieste primeur. Ondanks de coöperatieve 

retoriek over het uitschakelen van tussenpersonen en de band met de socialistische arbeidersbe

weging, opteerde Vooruit in augustus r888 toch voor het inschakelen van een tussenpersoon van 

wie de steenkool zou worden betrokken. Het protest dat dit diametraal stond tegenover de co

operatieve principes, verstomde tegenover de argumentatie dat de 4% die de 'koolkoopman' eiste 

snel zou worden goedgemaakt omdat de huidige werkwijze te kwetsbaar was. Iedereen had begrip 

voor het feit dat aankopen bij een mijn niet langer kon omdat één werkstaking volstond om de 

hele handellam te leggen!(141
) 

Hoe zwaar de commerciële kant van de zaak begon te wegen blijkt overduidelijk uit het feit 

dat de eerste echte advertenties en zelfs heuse verkoopcatalogi opdoken, naast de gebruikelijke 

techniek van het verspreiden van honderden pamfletten met prijslijsten op marktdagen en der

gelijke. In augustus r887 werd zelfs voor het eerst de soldenformule gebruikt. (142
) Opvallend was 

ook dat werd ingespeeld op eerder verketterde 'bestaande gewoonten' als de eerste communie of 
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het pinksterfeest. Dat waren echter dé gelegenheden waarbij men het geld makkelijker liet rollen, 

omdat 'iedereen op dien dag in 't nieuwe wil zitten'. Dus 'wie zich goedkoop en schoon wil kleden, 

kome naar Vooruit'. Het ontging de bestuurders niet dat het vrijzinnige alternatief voor de com

munie, het 'Feest der Jeugd', nog geen twintig deelnemers trok, en dat slechts een haast verwaar

loosbaar percentage van hun achterban lid was van de Vrijdenkersbond. Onder het voorwendsel 

'Men kan toch de mensen niet alle genot ontnemen, noch zekere plechtigheden volkomen ophef

fen' verschenen vanaf r888 in het dagblad Vooruit grote advertenties voor communiekledij: 'Daar 

dit kerkelijk feest nog door vele werklieden wordt gevolgd, doen zij beter het noodige voor hunne 

kinderen te koopen in Vooruit, die hen steunt, dan bij burgers, die zeer dikwijls volksvijanden 

zijn.' Zelfs bestuursleden van Vooruit schreven hun kinderen vlotjes in het katholieke gebeuren in. 

Daar werd niet moeilijk over gedaan, maar toen bleek dat kameraad De Windt als bestuurslid de 

stof voor de kledij van zijn zoon niet in de eigen winkel had gekocht, werd hij prompt ontslagen. 

Zijn vrouw die als naaister afhankelijk was van de bestellingen van Vooruit hoefde bovendien geen 

nieuwe opdrachten meer te verwachten. (r43) 

Het feit dat mannen die tien jaar voordien nog sektarische socialisten waren, ondertussen 

heuse werkgevers waren geworden, was in het algemeen een van de grootste spanningsvelden 

inherent aan het samengaan van socialisme en coöperatie. De socialistische arbeidersbeweging 

werd met dat probleem geconfronteerd in nog tal van andere organisaties, maar binnen de coöpe

ratie was het om voor de hand liggende redenen acuut. Hoe het betrokken personeel dat beleefde, 

is moeilijk te achterhalen. Zelfs tweetalige tijdschriften als De Tijdsgeest. Orgaan der socialistische 

bedienden geven niet echt een duidelijk beeld daarvan. 

Spanningen waren echter schering en inslag, omdat nogal wat personeelsleden ervan uitgingen 

dat hun coöperatie als socialistische organisatie er alleen was '[pour] satisfaire les voeux des ouvriers, 

quels que fussent ces voeux'. (r44) Door die opvatting werd in de schoot van de grote coöperaties vaak 

hard opgetreden. Bazen kregen bij het berispen van het personeel namelijk soms de repliek dat er in 

een socialistische coöperatie geen chefs bestonden en dat men zich dus niet hoefde te schikken naar 

de richtlijnen van hogerhand. Een 'socialistisch' bedrijf runnen en overeind houden dwong tot een 

hard optreden tegen dergelijke uitlatingen om complete chaos tegen te gaan. 

De Nederlandse sociaaldemocraat Henri Polak schreef anno 1907: 'Het ongeluk is, dat vele 

arbeiders, die bij een coöperatie in dienst treden, zich verbeelden een aardsch paradijs te heb

ben gevonden. Zij bemerken echter al gauw, dat ook bij de coöperatie gewerkt moet worden, 

en goed gewerkt ook [ ... ] Dat is dan een ontnuchtering, die het psychologisch volkomen ver

klaarbare gevolg heeft, dat de betrokkene in elk optreden der boven hem gestelden, ondragelijke 

tyrannie gaat zien, in elke handeling van het bestuur een schreeuwend onrecht, in elk tegen hem 

gesproken woord een grievende beleediging. Dingen, waarover men, in dienst zijnde van parti

culiere patroons, niet kikt, worden dan breed uitgemeten en tot ongehoorde wandaden gepro

moveerd.'(145) Dat 'debat' was ook altijd aan de orde in discussies over slogans als 'La mine aux 

mineurs', 'La carrière aux carriers', 'La verrerie aux verriers' ... Al in oktober 1892 benadrukten 

Belgische socialisten met coöperatieve ervaring dat 'ils ne réussiront que s'ils acceptent de subir la 

même discipline que s'ils étaient salariés, et d' obéir mieux à leurs directeurs élus qu'à leurs patrons 
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capitalistes'. Het ligt voor de hand dat dit geregeld voor spanningen zorgde tussen de coöperatie

ve en syndicale bewegingen. (146) 

Schaalvergroting en administratieve professionalisering resulteerden onvermijdelijk in een per

soneelsbeleid dat vaak scherp contrasteerde met de in de socialistische pers dagelijks verkondigde 

principes. Zo werd de coöperatie overstelpt met vragen van al dan niet militante leden of ze geen 

job kon regelen voor een of ander familielid of kennis. Maar het bestuur opteerde duidelijk voor de 

meest geschikte kandidaat en bij de keuze waren sociaalpolitieke overtuiging en engagement van 

ondergeschikt belang. Het bestuur werd daarin altijd voluit gesteund door het personeel dat vaak 

harde kritiek had op vriendjesbenoemingen. Bij de aanstelling van een klerk bij Vooruitwoog 'veel 

kennis' bijvoorbeeld veel zwaarder dan 'min kennis maar op princiepskwestie veel beter'. (l47) 

Alle gangbare procedures van kapitalistische patroons werden ook geïntroduceerd in Vooruit. 

Men werkte met proefperiodes, en met vaak harde boetesystemen waarbij de werknemers die in 

de fout gingen, niet alleen loon moesten afgeven maar ook opdraaiden voor de kosten(148). Men 

differentieerde de lonen voor eenzelfde functie afhankelijk van de productiviteit. Men ontsloeg 

werknemers die door roddel de maatschappij nadeel berokkenden(149). En men organiseerde toe

latingsexamens, gaande van een echt examen voor bestuursleden over het maken van een aantal 

kledingstukken of schoenen voor naaisters, kleermakers en schoenmakers, tot zelfs vergelijkende 

proeven in de stijl van 'wie het snelste werkte en de meeste broden kon bakken uit een bepaalde 

hoeveelheid deeg'. Kortom, ook inzake personeel speelde men gretig in op de markt. Toen Fou

caert in 1887 om de werking van het kolenmagazijn te optimaliseren bijvoorbeeld voorstelde 'een 

werkvrouw' aan te nemen omdat men dan Ledewijk Baert die als man meer verdiende 'zou kun

nen missen', zag niet één bestuurslid daar graten in!(15o) 

Het zou echter al te makkelijk zijn om het hele netwerk van organisaties af te schilderen als één 

grote naar winst strevende commerciële aangelegenheid. Bepaalde beslissingen werden inderdaad 

in de eerste plaats genomen uit economische noodzaak, zoals het opzeggen in augustus 1886 van 

de regeling waarbij tijdens een staking ook niet-leden werden gesteund, en tal van andere beslis

singen. Maar het globale beeld was veel genuanceerder. De casus Ledewijk Baert is andermaal 

illustratief. Als 'hekelaar' werd hij in 1883 door zijn patroon ontslagen wegens zijn engagement 

in de vakbeweging, waarop hij onmiddellijk aan de slag kon als magazijnier bij Vooruit. Het was 

anno 1887 ook geen echt ontslag, want hij ging gewoon aan de slag bij een andere dienst van Voor

uit. Ü5l) Bovendien was de stelling dat de coöperatie een vangnet was voor militanten die wegens 

hun engagement gebroodroofd werden, geen holle retoriek. In dat opzicht was de werking van 

Vooruit zelfs niet beperkt tot Gent en omstreken. Ze stelde ook geregeld kameraden tewerk die in 

andere arrondissementen last hadden met justitie, waardoor ze niet meer aan de bak kwamen. 

Dat het beleid negatief beoordeeld werd, is vooral te wijten aan de discrepantie tussen de 

retoriek van een socialistische arbeidersbeweging die in de jaren 188o nog maar bitter weinig 

gerealiseerd had en dus haast niets te verliezen had, en aan het concrete personeelsbeleid van de 

organisatie. Want wie uitgaat van de visie dat Vooruit een door autodidacten opgericht en razend

snel groeiend bedrijf was, ontdekt, los van de niet te onderschatten materiële voordelen voor de 

leden en voor de BWP, ook vele sporen van sociale correcties. Bij aanwervingen werd, behalve 
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met kennis en kunde, ook rekening gehouden met de gezinsomstandigheden, waarbij doorgaans 

voorrang werd verleend aan gezinshoofden. Maar liefst 5% van de winsten werd besteed aan de 

opbouw van een reservefonds voor de 'bond der zieke beurs', de Bond Moyson. Dat percentage 

werd medio r888 opgetrokken tot roo/o, in de hoop het snel te kunnen optrekken tot 15%, omdat 

het ziekenfonds 'zoveel voordeel doet aan de partij'. (r52
) Men verstrekte studiebeurzen in de vorm 

van renteloze leningen aan kinderen van leden. Men betaalde volledige lonen uit aan de metselaars 

die bij bouwwerken voor de nieuwe bakkerij een arbeidsongeval hadden gehad en via de zieken

beurs maar konden rekenen op de helft van hun loon. Doorslaggevend was het feit dat de lonen 

bij Vooruit haast altijd boven het gemiddelde lagen, wat trouwens de hoeksteen vormde van het 

hele personeelsbeleid. 

Grenzen aan de groei 

In de jaren waarin de coöperatie het voornaamste aandachtspunt werd van de Gentse socialisten 

stond ook de bredere socialistische arbeidersbeweging helemaal niet in de kou. Niet alleen de gra

tis lokalen, de haast voltijds werkende propagandisten, de steun aan het ziekenfonds en de druk

kerij waren van belang voor de BWP, maar ook de onvermoeibare bekeringsijver, waarvan ze al 

even erg doordrongen waren als van hun coöperatieve model. 

Heel wat voorbeelden getuigen van het verregaande engagement van de coöperatie in de socia

listische arbeidersbeweging: het spekken van een speciale kas voor de eventuele algemene werk

staking waarvoor Vooruit in 1891 in heel Vlaanderen des carnets de coupons verkocht(r53), het steeds 

weer aandringen bij het personeel om naast 'den dagelijkse arbeid' ook propaganda te maken voor 

de beweging(rH), de folders die met het brood werden meegegeven en waarin werd opgeroepen 

om zich bij een vakbond aan te sluiten, het symbolisch belangrijke invoeren van een verlofdag op 

r mei vanaf 1890, de vele inspanningen om de beweging op zoveel mogelijk plaatsen te vestigen. 

Machteloze interne oppositie 

Op de redactie van het dagblad Vooruit werd 'den bril van Marx en zijne volgelingen' af en toe 

nog wel opgezet, maar 'theorieën over de omverwerping of hervorming der maatschappij' hadden 

onder militanten en leden afgedaan als gespreks- en leesonderwerp. Zij hadden het 'alleen over 

de coöperatieve: brood, koffij, kousen, hemden, kolen en algemeen stemrecht'. (!55) De coöpera

tie en haar brood stonden centraal in het socialistische drukwerk waardoor langzaam maar zeker 

een 'culte du Vooruit' ontstond. (r56) Een positieve observant als Hubert Van Kol gaf rond die tijd 

aan dat het dagblad Vooruit steeds minder geschikt werd voor propaganda, want er was duidelijk 

'minder gloed in hun blad voor de socialistische beginselen dan vóór de tijd dat hun coöperatieve 

inrichtingen zulke hoogten hadden bereikt'. Hij kon enkel besluiten dat 'het middel' te veel van 

hun krachten vergde, ten koste van het 'doel'. (!57) 
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Daartegenover stonden niet alleen de concrete realisaties, maar ook de aanwijzingen dat andere 

buitenlandse sociaaldemocraten dit coöperatieve voorbeeld probeerden te volgen. Al vanaf 1884 

ontving Vooruit geregeld strijdpenningen uit Duitsland om haar te feliciteren met de bakkerij 

en anno 1888 genoot Vooruit er 'faam' door het 'vele geschrijf' erover in allerlei bladen. De Volks

tribune, met onder andere Bebel en Liebknecht in de redactie, stelde zelfs de vraag of de breuk 

tussen socialisme en coöperatie geen strategische fout was. Bewees de oprichting van de coöpe

ratie Vorwärts door SPD-militanten in Dresden dat daar sprake was van werkelijke navolging? In 

Nederland coöpereerden de Groningse socialisten duchtig voort, ondanks het verwerpen van de 

coöperatie als middel op het SDB-congres van 1888. In Frankrijk verhinderden de discoursen van 

Jules Guesde en de POF evenmin dat tal van guesdisten- vooral in het voor hen zeer belangrijke 

Départernent du Nord- de eerste stappen zetten om naar Gents voorbeeld socialistische coöpera

ties op te starten. Een onderwerp dat ook werd aangekaart op meetings van de Social Demoeratic 

Pederation (SOF) in Londen. In haar blad]ustice bracht de SOF geregeld verslag uit over de voor

uitgang die de Gentse en Brusselse socialisten boekten dankzij hun Vooruit en Maison du Peuple. 

Daardoor groeide het idee om ook in de Britse hoofdstad en eventueel daarbuiten naar Belgisch 

voorbeeld 'coöperatieve vereen i gingen op te richten op socialistisch en grondslag'. (15B) 

Het feit dat de Deense sociaaldernocraten, die in 1886 in Kopenhagen met succes een coöpe

ratieve bakkerij hadden opgestart, erop stonden om de Gentse socialisten te bedanken voor hun 

inspirerende voorbeeld werd uitermate geapprecieerd. (l59) Hun verhaal verspreidde zich vanuit 

Kopenhagen naar andere Deense steden als Horses en Holding<' Go) , maar ook naar Zweden. On

danks de sterke oppositie van voorman en ideoloog August Palm tegen elke vorm van coöpera

tieve organisatie, meldde César De Paepe anno 1888: 'Les socialistes suédois viennent d'établir, au 

sein du parti ouvrier, à Stockholm, une boulangerie et autres installations coopératives à l'instar du 

Vooruit de Gand, disent-ils expliciternent.'<16 1
) 

Zoals nog zal blijken, hadden en verspreidden buitenlandse karneraden een wel heel rooskleu

rig beeld van de ontwikkelingen in België. Het is onmogelijk uit te maken in hoeverre ze zicht 

hadden op de interne en externe oppositie die de Gentse socialistische coöperatie opwekte. Hoe

wel interne oppositie en dissidentie in de beweging hoegenaamd niet nieuw waren, kregen ze met 

August Lootens enkele maanden na de vrijlating van Anseele voor het eerst een echte spreekbuis. 

De bestuurders van Vooruit waren zich er heel goed van bewust dat mond-tot-mondreclame niet 

alleen cruciaal was voor de groei, maar ook het beste middel om een stok in het wiel te steken. 

Geregeld werden leden op de vingers getikt omdat ze in de lokalen van Vooruit de bestuurs

leden typeerden als 'sloebers' of 'slechteriken', en toen Lootens Anseele ervan beschuldigde een 

commissieloon van ' 1 percent van ieder stuk bloem' in eigen zak te stoppen, werd hem de toegang 

tot de lokalen ontzegd. Vanuit Lootens' café Nieuw Vooruit (!) verspreidde zich het gerucht 'dat 

Anseele 5 ten honderd trekt voor de bloem' zich razendsnel. Jan De Ketelaere ondernam begin 

september 1887 nog een poging om in het bestuur van Vooruit de zaak te nuanceren, maar hij werd 

'uit de zittingzaal gejaagd en met algerneene sternmen uit de maatschappij gestoten'. <162
) Op een 

algemene partijvergadering met 7 00 aanwezigen enkele weken later, werden Lootens en zijn kliek 
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'uit de partij gekeild, en haast onmiddellijk daarop verscheen hun blad De Opstand, dat wemelde 

van allusies op het anarchisme'. <163) 

Men zou die dissidentie kunnen wringen in en verklaren vanuit de klassieke ideologische anti

poden anarchisme versus marxisme, reformisme versus revolutionair socialisme. Maar uit Socia

listisch-communistisch en revolutionair orgaan blijkt dat het vooral om een strijd tussen individuen 

ging: Lootens en de zijnen versus 'het krapuul van Vooruit. <164) Dat werd nog duidelijker toen 

Lootens kort daarop het blad De Opstandliet voor wat het was en De Kleine Burger. Weekblad tegen 

de samenwerking uitgaf, als spreekbuis van een bond 'de welke voor doel heeft de neeringdoenden 

te vereenigen, ten einde de samenwerking in korps aan te vallen, en dus doende de kleinhandel 

te verdedigen, de welke zoo zeer in gevaar gebracht wordt'. <165) Uit het blad blijkt dat de bond in 

het hele land meetings belegde waarop men van leer trok tegen de coöperatie 'die den ondergang 

is van den middenstand'. In het laatste nummer van De Kleine Burger van 9 augustus I89o, toen 

Lootens al geëmigreerd was naar Argentinië<166l, werd ook geageerd tegen de campagnes voor alge

meen stemrecht: de socialisten slaagden er al in honderdduizenden franken te onttrekken aan de 

middenstand. Wat als ze ook op politiek vlak een factor van belang zouden worden? 

Wrevel en ongenoegen bleven uiteraard bestaan, maar de zaak-Lootens bracht voor lange tijd 

elke vorm van openlijke oppositie in diskrediet en zorgde ervoor dat men de socialistische gele

deren hechter sloot rond de voormannen en de Vooruit. Een echte bedreiging voor de beweging 

en het coöperatieve model was een dergelijke interne oppositie niet. Dat gold echter niet voor de 

externe oppositie, die de zwakke plek van de hele coöperatieve strategie etaleerde. 

Gedifferentieerde externe oppositie 

De opening op I mei I887 van de Gentse coöperatieve bakkerij Het Volksbelang bewees dat een socia

listische arbeidersbeweging die een coöperatie als ruggengraat had, net daardoor ook kwetsbaar was. 

De coöperatie was immers ook een hoogst efficiënt middel in handen van kapitaalkrachtiger antiso

cialisten. Alleen al de snelheid waarmee hun project gestalte kreeg was indrukwekkend. Op 9 april 

I887 werd voor het eerst vergaderd en nauwelijks een maand later beschikte hun coöperatie, vooral 

dankzij de industrieel de Smet de Naeyer, al over een startkapitaal van I miljoen frank. Het Volksbe

langwerd al snel voorgesteld 'tantót comme une oeuvre catholique, tantót comme une oeuvre libé

rale', maar was in feite 'pas une oeuvre de parti, mais une véritable maison de commerce qui cher

chait à faire des affaires en exploitant à son tour la grande boulangerie'. <167) Politiek werd statutair 

'strengelijk uitgesloten'<168l, maar die neutraliteit was hoogst selectief. Het blad Commerce et Industrie 

de Gand wond er geen doekjes om: Het Volksbelang werd opgericht vanuit 'le désir de faire pièce 

au Vooruit. Buitenstaanders twijfelden er blijkbaar niet aan dat de coöperatie, en niét het gemeen

schappelijke geloof in de komst van het socialisme, dynamiek verleende aan de socialistische arbei

dersbeweging en 'le Volksbelang portera un rude coup à 1' association socialiste si remuante'. <169) 

Het succes was overdonderend. Exact cijfermateriaal ontbreekt alweer, maar het feit dat con

temporaine observanten aangeven dat Het Volksbelang in I889 dagelijks I4. 500 broden thuisbe

zorgde bij 8.500 leden, spreekt boekdelen. Vooruit had in datzelfde jaar 'slechts' 3-397 leden. Die 
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spectaculaire groei was vooral een gevolg van de solide financiële basis, waardoor Het Volksbelang 

onmiddellijk de materiële voordelen van de socialistische coöperatie kon overvleugelen. Een lid

maatschap was gratis, broden hoefden niet op voorhand betaald te worden, elk lid kon bij ziekte 

zonder enige vorm van inleg rekenen op 'vijf broden per week, gedurende tien weken'. En poli

tieke partij, noch vakbeweging, ziekenfonds, noch pers maakten gebruik van de winsten. Die 

werden dus integraal uitgekeerd aan de leden. De belangrijkste troef was zonder twijfel het feit dat 

de winstdeling niet in broodkaarten maar in geld gebeurde. Conform het 'beschavingsoffensief' 

van weleer stortte men het geld, om de leden aan te zetten tot het zaligmakende 'sparen', op 'een 

spaarboekje op de Staat' dat de maatschappij aan ieder lid gaf. De regels schreven voor dat 'die zijn 

geld wil hebben kan het alle dagen krijgen zowel in de maatschappij als in de Spaarkas'. (17o) Het 

Volksbelangwas eigenlijk een industriële bakkerij in handen van een kleine schare rijke burgers en 

ze werd alleen als coöperatie beschouwd door haar juridische statuut en de winstdeling. Dat werd 

overduidelijk toen Het Volksbelang eind december 1896, zonder enige verandering in de relatie tot 

de leden, zijn coöperatieve statuut opgaf en ook de jure een naamloze vennootschap werd. 

Het succes van Het Volksbelang was in de allereerste plaats een harde klap voor de midden

stand in het algemeen en voor de Gentse bakkers in het bijzonder. In r888 waren er in Gent nog 

327 bakkers. Ondanks een toename van de bevolking met bijna ro% waren er tien jaar later in het 

Gentse nog maar 267 zelfstandige bakkers. Plots konden socialistische arbeiders die coöpereerden 

indirect op begrip rekenen. Men was immers vooral verbolgen over het feit dat nu ook 'rijke bur

gers' de formule hanteerden om 'zonder winsten te verkoopen', waardoor 'de kleine neringdoende 

burgers' wel ten onder moesten gaan. (1
7

1
) Aanvankelijk zagen de mannen van Vooruit hierin vooral 

het bewijs dat hun coöperatie een 'onschatbaar machtsmiddel' was en 'geen slaapmiddel zooals 

vele luidschreeuwende maar weinig doende socialisten beweren'. Ondanks hun stoere taal, dat 

ze maar een vijftalleden verloren hadden aan Het Volksbelang 'terwijl er wekelijks een 20 nieuwe 

leden bijkomen', waren ze toch ook bang voor de gevolgen, wegens de vele 'fabrikanten' die 'hun 

arbeiders verplichtten hun brood daar te halen'. (172
) In 1892 bleek dat Het Volksbelang, naast de tal

loze potentiële leden die voor Vooruit verloren gingen, maar liefst 200 leden rechtstreeks van zijn 

socialistische concurrent had afgesnoept. De wederzijdse afgunst en de strijd waren enorm. 

Van bij de aanvang werd via pamfletten een ware broodoorlog uitgevochten tussen 'de millioe

nairs van Volksbelang' en 'de betaalde opruiers van Vooruit. Nog voor het jaareinde was het eerste 

proces al een feit. De 'Vooruiters' benadrukten in hun bladen wel dat hun coöperatie overleefde 

dankzij haar link met en engagement in de socialistische beweging die haar een hoger doel gaven. 

Maar los van de retoriek beseften ze toch heel goed dat niet het 'vuur voor het socialisme' maar wel 

het succes en de materiële voordelen van Vooruit de voornaamste aantrekkingskracht vormden. (173) 

In de hele broodoorlog met Het Volksbelang werd dan ook op geen enkel ogenblik verwezen naar 

'socialisme' of 'klassenstrijd', maar werd exclusief gehamerd op de concrete voordelen die de res

pectievelijke maatschappijen hun leden te bieden hadden. (174) De harde concurrentiestrijd hield 

echter niet aan. Eind r896 werden onder druk van de stijgende bloemprijzen prijsovereenkomsten 

afgesloten tussen Vooruit en Het Volk, zoals Het Volksbelang ook werd genoemd. In de Gentse pers 

werd over dergelijke afspraken in alle talen gezwegen, maar in Les Coopérateurs Belges van decem-



CONSUMEREN VOOR DE REVOLUTIE OF DE REVOLUTIE CONSUMEREN? 259 

ber 1896 heette het onomwonden: 'Ces coopératives, bien que concurrentes et rivales, leVooruit 

socialiste et le Volk clérical et antisocialiste, se som entendues pour éviter une concurrence entre 

les sociétés ayant peu de farine et les autres plus favorisées.' Dergelijke afspraken waren zeldzaam, 

maar niet uniek. In 1912 besliste Vooruit zelfs om Het Volksbelang en Chempostel uit de nood te hel

pen en brood te leveren omdat ze met technische problemen hadden af te rekenen. 

Vooral door het relatiefkleine kapitaal van Vooruit bleefhet een ongelijke strijd, die zeker heeft 

bijgedragen tot de roekeloze financiële politiek waarbij steeds meer geleend werd via hypotheken 

op het onroerend patrimonium. Dat gebruik deed op termijn het hele model de das om. Om de 

groei aan te houden moest men innoveren, wat steeds weer resulteerde in een queeste naar centen. 

De socialisten kochten in 1887 gebouwen ter waarde van 35.000 frank langs de vaart aan de Nij

verheidslaan, waar in 1889 de vergrote en vernieuwde broodfabriek werd ondergebracht. Het hele 

project werd op krediet gefinancierd, voornamelijk met een lening van 8.ooo frank bij een 'privé 

persoon' tegen 4,25% interest en een lening van maar liefst 40.000 frank tegen 4,50% interest bij 

Ferdinand Domela Nieuwenhuis. (I75l De grote schuldenlast maakte dat de 'Vooruiters' vanaf 1887-

1888 via de geijkte paden niet meer aan de bak kwamen, en alle mogelijke wegen dienden te benut

ten om de vereiste leningen los te krijgen. Anseele probeerde zelfs lid te worden van verenigingen 

als de Société des Régates Gantoises om eventuele geldschieters te ontmoeten, maar die wilden geen 

arbeiders in hun midden. 

Onder druk van Volksbelang en de openlijk politieke coöperaties die in de jaren 1890 werden 

opgericht- zoals de liberale Werkersverdediging en vooral het christelijke, lees: antisocialistische 

Het Volk- kreeg Vooruit steeds meer kritiek op het voor haar cruciale systeem van uitbetalen van 

het winstaandeel in winkelkaarten. Na de eeuwwisseling kwamen naast de neutrale coöperaties, 

de ambtenarencoöperaties, de antisocialistische en de liberale coöperaties, ook nog de daensisti

sche coöperaties de markt afromen. Anno 1899 benadrukte het daensistische blad De Klok dat de 

coöperaties 'de levensbron' waren van de socialisten: 'Zonder koöperatieven geen geld, geen spre

kers, geen propagandaschriften, geen dagbladen. Neemt de samenwerking weg en de socialisti

sche partij is machteloos.'(176l Uiteindelijk besliste Vooruit onder druk van de omstandigheden in 

1907 om het systeem gedeeltelijk los te laten, waardoor de leden voortaan zelfkonden kiezen 'voor 

een brooddeel in speciën of in winkelkaarten'. (m) 

De coöperatie Het Volk was een exponent van de Antisocialistische (christelijke) arbeidersbe

weging die vanaf 1886 groeide als 'psychologische afweerreactie en tegengewicht' voor het soci

alisme. (178) De katholieke wereld had allang een reeks caritatieve instellingen van het type 'Sint

Vincentius a Paulogenootschap'. Maar zoals Arthur Verhaegen in 1895 aangaf, werd het vanaf 

1886 duidelijk dat een dergelijke werking niet meer volstond, omdat 'deze kringen steeds minder 

invloed uitoefenden in de geïndustrialiseerde streken, waar het socialisme de zin voor onafhanke

lijkheid van de arbeider heeft aangescherpt'. (179) De aanvankelijke bundeling van de meest uiteen

lopende antisocialistische krachten in de Algemene Bond van Werklieden en Burgers ging verloren 

nadat Eylenbosch en Ronse zich met hun weekblad De Lichtstraal. Antisocialistisch Werkmansblad 

al te duidelijk achter Het Volksbelang hadden geschaard. Tal van kleinburgers zagen hierin een aan

slag op hun belangen en verenigden zich in de zelfstandige Vrije Burgersbond. 
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Hoewel de socialisten aanvankelijk de ontwikkelingen van de antisocialistische arbeidersbeweging 

haast doodzwegen, bouwden die in korte tijd toch een heuse tegenmacht op met de oprichting 

van bijvoorbeeld de Vrije Bond van Ziekenbeurzen van Gent en tal van syndicale initiatieven. De 

aanvankelijke verdeeldheid, waarbij Arthur Verhaegen een concurrerend weekblad Het Volk en 

het ziekenfonds Vrede oprichtte, loste gaandeweg op en in 1890 kwam het tot een krachtenbun

deling in de Antisocialistische Werkliedenbond onder leiding van Verhaegen. Nauwelijks een jaar 

later ontstond met de Belgische Volksbond een nationale overkoepeling van de gemoderniseerde 

antisocialistische organisaties en in Gent verscheen Het Volk. Antisocialistisch dagblad. Hoewel dat 

blad in 1894 een oplage haalde van 7.000 exemplaren tegenover 16.ooo voor Vooruit, vormde die 

hele tegenbeweging toch een efficiënte organisatie die veel sneller slaagde in het centraliseren van 

syndicale organisaties. 

In het hele antisocialistische organisatienetwerk nam de coöperatie helemaal niet de centrale 

plaats in die ze binnen de socialistische arbeidersbeweging wel had. Het interne parool was in 

feite dat men moest afzien van coöperatieve organisaties, tenzij op die plaatsen waar de socialisten 

hen dat hadden voorgedaan. (lSo) Vooral omdat men uit electorale overwegingen niet wou raken 

aan de belangen van de middenstand, kwam het in Gent pas na de invoering van het algemeen 

meervoudig stemrecht tot de oprichting van de katholieke coöperatie Het Volk. Maar ondanks een 

ruim goederenaanbod- brood, kolen, kruidenierswaren, schoenen en kledij -van bij de aanvang 

in mei 1896, bleef Het Volk maar een kleine schakel. Vóór de Eerste Wereldoorlog werd de kaap 

van 3.000 leden nooit gehaald, terwijl Vooruit op dat ogenblik zo'n 9.000 leden had. Anno 1910 

was de omzet van Het Volk ongeveer één tiende van die van Vooruit. In tegenstelling tot de situatie 

in de schoot van de socialistische beweging ging de voornaamste drijfveer tot coöperatieve orga

nisatie uit van de vakbewegingen die het hadden over de 'kolossale winsten van de socialistische 

coöperaties' en er geregeld hun beklag over deden 'dat het katholieke coöperatiewezen te zwak was 

uitgebouwd in vergelijking met het socialistische en dat de winsten onvoldoende naar de vakbe

weging doorvloei den' . Naast Het Volk, en La Paix en Met naald en draad in Brussel, werden vooral 

in Wallonië inspanningen geleverd om sterke socialistische coöperaties te counteren met katho

lieke coöperaties: Le Bon Grain Oolimont), Saint-]oseph (Luik), Les Ouvriers Réunis (Charleroi) ... 

Maar nergens haalden die coöperaties een omzet die vergelijkbaar was met de socialistische omzet. 

Op een totaal van 700 sociale 'werken' die in 1901 door de Belgische Volksbond werden overkoepeld 

waren er maar een veertigtal coöperaties. (ISI) 

Het relatief geringe succes van de niet-socialistische, openlijk politieke coöperaties neemt ech

ter niet weg dat op diverse plaatsen wel degelijk pogingen werden ondernomen om 'le plus puis

sant moyen de groupement' van de socialistische beweging te kopiëre~ . (rS:z.) Omdat heel wat van 

die pogingen faalden is daarover zogoed als niets bekend. Het opstarten van een coöperatie was in 

de schoot van de BWP ondertussen wel een soort standaardformule geworden om op een bepaal

de plaats een socialistische werking op te starten. Anno 1890 waren er verspreid over het hele land 

al32 socialistische coöperaties actief die een gezamenlijke omzet realiseerden van 8 miljoen frank. 

Heel opvallend daarbij waren de cruciale rol van Vooruit en van het Brusselse Maison du Peuple. 
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Brabantse en Waalse vertalingen van een 'Gents karakterverschijnsel' 

De Brusselse coöperatie Maison du Peuple maakte na de opening van het volkshuis eind 1886 een 

spectaculaire groei door. In nauwelijks twee jaar tijd werd meer dan een verdrievoudiging van 

het aantalleden gerealiseerd: van 500 leden eind 1885 tot 1.800 leden eind 1887. (r83) De Brusselse 

socialisten waren daardoor steeds minder aangewezen op Vooruit om de kosten van het dagblad Le 

Peuple te dragen en ze slaagden er zelfs in bepaalde stakingen in het Brusselse financieel te onder

steunen, wat resulteerde in nieuwe aanhangers voor de beweging. 

Zoals eerder in Gent gebeurde, voltrokken de professionalisering en schaalvergroting zich 

ook in Brussel. Dat was vooral het geval onder het eerste bestuur dat integraal van socialistische 

signatuur was: Camille Standaert als afgevaardigd bestuurder, August Dewinne als secretaris en 

Romaio Van Loo als schatbewaarder. Bij de aankoop van gebouwen voor een nieuwe geïndustri

aliseerde bakkerij werden de statuten in 1888 herzien. Een wettelijke erkenning onder de wet van 

1873 was namelijk noodzakelijk om een dergelijke aankoop op naam van de coöperatie te kunnen 

verrichten. Voor het eerst werden ook de banden met de BWP officieel gemaakt: 'Art. 6 La Société 

est affiliée au Parti Ouvrier Beige.' 

Vooral door actieve bemiddeling van Jean Volders en Louis Benrand kwam er een eind 

aan heel wat 'querelles intestines' in het Maison du Peuple en werd de socialistische kaart actief 

gespeeld. Dat resulteerde onder andere in een gevoelig opdrijven van de rechtstreekse steun aan 

de beweging, waarbij in de eerste helft van 1889 bijvoorbeeld J. 718 frank werd uitgetrokken voor 

socialistische propaganda. (' 84) Die evolutie zorgde ervoor dat in Gent de angst verdween dat het 

Maison du Peuple en zijn leden konden uitgroeien tot 'eene macht tegen ons'. Daarom ook koos 

Anseele ervoor om bij de opening van de nieuwe bakkerij in Brussel een speech te houden die 

meer de nadruk legde 'op socialistische gebied' dan op de coöperatie. (!85) Die angst was absoluut 

geen hersenspinsel, want hoewel het Maison du Peuple meer van zijn tijd in beslag nam dan hem 

lief was, opperde Jean Volders dat dit toch noodzakelijk was: '11 faut que nous soyons dans la 

coopération ou elle sera contre nous.'(186) 

Aan de oprichting van een lokale socialistische coöperatie gingen doorgaans een bezoek aan 

Gent en een meeting vooraf, waarbij de weldaden en de kracht van het Gentse model werden uit

eengezet door een Gentse of Brusselse socialist. Soms bleef het zelfs niet bij dergelijke immateriële 

aansporingen. In Leuven bijvoorbeeld hadden de Gentse socialisten vanaf september 1885 een vaste 

verkoper van Vooruit en De Toekomst. In de loop van 1886 hielden niet alleen Van Beveren en Ansee

le van Vooruit, maar ook Goetschalck van de Antwerpse Vrije Bakkers en Benrand van het Maison 

du Peuple meetings waarin het organisatieparool centraal stond. Eind 1886 al werd het plan opgevat 

om in Leuven de coöperatie De Proletaar op te richten. Die coöperatie begon, onder leiding van 

Prosper Van Langendonck en met financiële steun van Vooruit, in februari 1887 te functioneren als 

beenhouwerij, café, schoen- en kledingwinkel. De echte start kwam er echter pas toen Vooruit en 

het Maison du Peuple in december 1888 met leningen op de proppen kwamen. Daardoor kon De 

Proletaar een bakkerij opstarten, waarna het ledenbestand en de omzet gevoelig toenamen. 
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Ondanks lastercampagnes van tegenstanders over het verdwijnen van fondsen waarbij zelfs een 

gerechtelijke procedure werd opgestart, maakte De Proletaar een gestage groei door. In 1890 was 

ze voor het eerst gastheer voor het nationaal congres van de BWP. In 1892, een goede drie jaar na 

het opstarten van de bakkerij, had de coöperatie 8oo leden en maakten de tenoren van de BWP 

er andermaal hun opwachting voor de feestelijke opening van het nieuwe volkshuis met feestzaal, 

café en mechanische bakkerij. Ondanks het falen van experimenten met productiecoöperaties als 

Immer Hoger (schoenen), groeide De Proletaar langzaam maar zeker uit tot een soort Vlaams-Bra

bantse Vooruit, met twee bakkerijen, twee volksapotheken, een drukkerij, een sigarenfabriek, een 

brouwerij en bijhuizen in Aarschot, Herent, Tienen en Zichem. 

Het meest hoopgevende experiment voor de BWP en haar coöperatieve strategie was zonder 

twijfel Au Progrès in Jolimont. Al ten tijde van de Eerste Internationale had men er geëxperimen

teerd met coöperaties, wat in 1872 resulteerde in de opening van het allereerste volkshuis van Bel

gië dat vooral door het ziekenfonds La Solidarité overeind werd gehouden. Maar de coöperatieve 

avonturen liepen faliekant af. Eind 1885 kwamen echter discussies op gang over hoe men het volks

huis kon uitbreiden. Na een bezoek aan Gent hield Théophile Massart er in 1886 het eerder aange

haalde warme pleidooi om het voorbeeld van Vooruit te volgen. De tegenstand van Abel Wart en 

van 'des ouvriers commerçants et de petits entrepreneurs[ ... ] les dérivatifs, routes les manoeuvres, 

routes les criailleries, routes les embûches' verhinderden niet dat tijdens een algemene vergadering 

van La Solidarité in mei 1886 met een meerderheid werd beslist om 'les installations coopératives 

des ouvriers gantois' te kopiëren. Een plan waarvoor La Solidarité onmiddellijk een som van 3.000 

frank ter beschikking stelde tegen de lage rentevoet van 3%. 

Hoewel het initiatief van start ging in 'une atmosphère de méfiance [ ... ] car la coopération, à 
I' origine, fut dénigrée et combattue par nombre de compagnons férus d'intraitables principes'(IB?l, 

had Au Progrèsvan bij de start in september 1886 een overweldigend succes. De coöperatie werd als 

'trait-d'union entre routes les associations ouvrières du bassin' al snel 'le coeur et le cerveau' van de 

socialistische organisatie in het Centrum. Au Progrès beheerde volkshuizen in diverse gemeenten 

in het Centrum en 'les camions de la Coopérative des ouvriers du Centre s'en allaient rous les jours 

à plusieurs lieues à la ronde, distribuer Ie pain aux membres et au public. La vogue de la coopéra

tive allair grandissant et son influence sur la masse de la population s' aceemuair constamment.'(188) 

Vanaf de jaren 1890 spendeerde Au Progrès jaarlijks ro.ooo frank aan socialistische propaganda, een 

bedrag dat na de eeuwwisseling werd opgetrokken tot 15.000 frank. 

Opmerkelijk is bijvoorbeeld de uitschieter van 24.432,61 frank in 1894, het jaar van de eerste 

verkiezingen volgens het algemeen meervoudig stemrecht. Die som kon enkel vergaard worden 

dankzij het grote ledenbestand van Au Progrès. Pas in april 1887 werd beslist een ledenregister aan 

te leggen, waarin op dat ogenblik al 2.071 leden werden geregistreerd. Tien jaar later, in februari 

1897, werd lidkaart nummer ro.ooo uitgeschreven. De winter was een topseizoen voor de coöpe

ratie, die in minder barre tijden ook minder nieuwe leden aantrok. Hoewel er om voor de hand 

liggende redenen sprake was van een oververtegenwoordiging van mijnwerkers, treft men in het 

ledenregister toch mensen uit alle mogelijke beroepen en categorieën aan. Vooral twintigers en 

dertigers dienden zich aan als nieuw lid, naast anderen uit alle leeftijdscategorieën. (IB9) 
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Het succes van Au Progrès logenstrafte de opvatting dat Vóoruit irrelevant was om de waarde van 

de coöperatie voor de socialistische arbeidersbeweging in het algemeen te bepalen, omdat ze niets 

anders was dan 'een Gentsch karakterverschijnsel'. (l9o) De BWP propageerde dan ook de voorbeeld

functie van Jolimont als Waalse tegenhanger van Vóoruit. Het verschil tussen Vlaanderen en Wal

lonië lag in het feit dat de coöperatie er niet werd uitgebreid met alle mogelijke goederen. In Vlaan

deren werden tal van coöperaties in kleinere steden of gemeenten opgestart via de verkoop van 

kruidenierswaren. Wanneer dit niet het geval was doken kruidenierswaren en andere goederen toch 

vrijwel onmiddellijk op. Naast brood vormden ze een van de voornaamste pijlers van de commerci

ele activiteiten van de coöperatie. In Wallonië beperkte men zich meestal tot een bakkerij. Zelfs in 

Jolimont werden daar alleen een slagerij, een brouwerij, twee volksapotheken en een kleinschalige 

schoen- en confectiewinkel aan toegevoegd. Naaiateliers zoals bij Vóoruitwerden nooit opgericht. 

Die discrepantie tussen Vlaanderen en Wallonië hing nauw samen met de totaal andere ver

houding tussen de BWP met winkeliers en ambachtslui in beide regio's. Enerzijds waren ambachts

lui in Wallonië door de veel grotere massa arbeiders veel afhankelijker van die groep consumenten 

om hun zaak overeind te houden. Tijdens stakingen verstrekten winkeliers er makkelijk lange

termijnkrediet en sommigen hesen zelfs de rode vlag om hun arbeidersclientèle te behouden. 

Anderzijds was Wallonië cruciaal voor de BWP: die regio had een massale archetypische socio

logische achterban voor een socialistische arbeidersbeweging. Maar aangezien de partij het poli

tieke socialisme onderschreef, moest ze gezien het Belgische kiessysteem omzichtig te werk gaan 

om de kleine burgerij niet af te schrikken. Zolang haar campagnes voor het algemeen stemrecht 

niet rendeerden, waren stemgerechtigde kleinburgers veruit de meest aangewezen groep om haar 

enige politieke macht te bezorgen. 

Indirect maakte de BWP daarbij gebruik van de coöperatie om de middenstand onder druk 

te zetten: 'De winkeliers die zelf te lijden hadden van de gedaalde koopkracht van de arbeiders, 

moesten partij kiezen. De dreiging met het stichten van coöperatieve winkels was voldoende om 

de toegevende houding van de middenstanders af te dwingen. De socialistische groepen konden 

zelfs zo ver gaan om de winkeliers te verplichten de partijkaart te afficheren, zo niet dan volgde de 

boycot. '(l9l) De opportunistische socialisten wezen er ook op dat niet hun, maar wel de katholieke 

coöperaties verantwoordelijk waren voor het drukken van de prijzen. Hun coöperaties verkochten 

namelijk tegen marktprijs, maar 'les coopératives cléricales, entram en lutte et voulant à leur tour 

faire la concurrence aux coopératives socialistes, diminuent le prix des produits au plus bas, de 

façon qu'il est impossible aux commerçants de lutter'. (192
) Die strategie leek vruchten af te werpen, 

want bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1887 behaalde de BWP haar eerste electorale succes

sen in Wallonië: verspreid over diverse gemeenten behaalde de partij 35 zitjes. Los daarvan werd 

in drie gemeenten zelfs een absolute meerderheid gehaald. Dankzij hun organisatorische kracht 

behaalden de Gentse socialisten in datzelfde jaar voor het eerst sinds een decennium een overwin

ning bij de verkiezingen voor de werkrechtersraden, maar bij politieke verkiezingen maakte de 

BWP in Vlaanderen geen schijn van kans. 

Door het beperken van het aantal coöperaties om wrijvingen met de kleinburgerij te vermij

den, was Au Progrès een typisch Waalse organisatie. Maar het was ook een zeer átypische Waalse 
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(socialistische) coöperatie, omdat ze via een federale werking, waarbij haar bijhuizen een volledige 

regio besloegen, niet had af te rekenen met het vaak extreme 'localisme' waaraan alle arbeidersver

enigingen in Wallonië onderhevig waren. Op dat vlak waren Luik en de Borinage met zijn talloze 

kleine coöperaties veel representatiever. 

In het Luikse had het organisatieparool van de BWP af te rekenen met een sinds het mid

den van de negentiende eeuw bestaande traditie van liberaal paternalisme: een dicht netwerk van 

organisaties remde de initiatieven van arbeiders sterk af. Toen de Eerste Internationale er bijvoor

beeld pleidooien hield om consumptiecoöperaties te stichten, reageerden diverse patroons daar 

onmiddellijk op door eigen patronale coöperaties op te starten. Dergelijke initiatieven zorgden 

voor een verregaande verdeling van de arbeiders, die nog werd vergroot door geografische facto

ren. Want 'the dispersion of almost 8o,ooo workers over a large area cut by three rivers made it 

difficult for workers in any industry or trade to unite and to prevent employers from hiring stri

kebreakers'. (l93) Los van die externe factoren had men er, in tegenstelling tot in Vlaanderen, ook 

af te rekenen met een niet te verwaarlozen anarchistische oppositie. Die bleef in LeDrapeau Noir 

hameren op het feit dat organisatie verwerpelijk was en dat alleen revolte kon zorgen voor de 

emancipatie van de arbeider. Tot slot is het ook opvallend dat vooral in het Luikse en rond Ver

viers het groupisme, het gezamenlijk kopen door een aantal gezinnen, als informele overlevings

strategie wijd verspreid was onder de arbeiders. 

Ondanks alles had de BWP met het erkennen van de Union Démocratique in r886 een Luikse 

afdeling. Het bezoek aan de Gentse Vooruit overtuigde Théophile Blanvalet, voorman van de 

Fédération de la vallée de la Meuse, van de noodzaak om ook in Luik een socialistische coöperatie 

op te starten. Begin r887 ging de coöperatie La Populaire van start met de ambitie om op korte 

tijd de evenknie te worden van de Gentse Vooruit en het Brusselse Maison du Peuple. Die ambitie 

werd echter nooit waargemaakt. De start was veelbelovend. Er werd onmiddellijk een bakkerij 

annex café geopend en nauwelijks twee jaar later een klerenwinkel en een schoenmakerij, maar 

La Populaire slaagde er niet in een zekere eenheid te bewerkstelligen. Alleen al het feit dat met 

Blanvalet een journalist en 'ancien instituteur communal' aan het hoofd stond die geen twijfelliet 

bestaan over zijn sympathieën voor progressieve liberalen, zorgde voor heel wat wrijvingen. (194) 

Het opstappen van Blanvalet in r888 beroofde tegenstanders wel wat van het argument dat de 

organisaties van de socialisten middelen waren in handen van liberalen. De onenigheid werd er 

echter niet minder om. Er waren discussies over het feit dat leden het programma van de BWP 

moesten onderschrijven. Men had ruzie over het verdelen van de verschillende plaatsen in de 

administratie, over de sommen die werden voorbehouden voor socialistische propaganda en over 

het verwerven van een eigen gebouw. 

Die onenigheid vertaalde zich op coöperatief vlak in de oprichting van talloze onderling onaf

hankelijke arbeiderscoöperaties in het Luikse: Vooruit Liégeois, L'Economie, La Boulangerie Eco

nomique et Mécanique, L'Emulation Prolétarienne, L'Alliance Ouvrière, Les Artisans Réunis (2)(195) , 

Les Vrais Amis Réunis, L'Alliance, Les Equitables Travailleurs de Saint-Gilles. (l96l Hoewel de Gentse 

Vooruit doorgaans als voorbeeld werd gehanteerd, had behalve La Populaire geen enkele coöpera

tie een structurele band met de BWP. Typerend is bijvoorbeeld dat de mijnwerkersvakbond van 
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Jemeppe-sur-Meuse onder leiding van Joseph Wettinck na een bezoek aan Gent besliste dat het 

opzetten van een coöperatie de beste manier was om het verzet tegen de patroons te organiseren. 

De Vooruit werd hét voorbeeld, maar ondanks zijn onervarenheid weigerde de vakbond wel tot 

1898 halsstarrig om zijn coöperatie Les Artisans Réunis aan te sluiten bij de BWP. 

Boven op de talloze kleine onafhankelijke coöperaties begon in november 1890 ook de katho

lieke coöperatie Saint-]oseph onder leiding van priester Antoine Pottier brood te bakken. De mid

denstand en de conservatieve Luikse katholieken veroordeelden het initiatief, de socialisten waren 

verbolgen over de vrij agressieve propaganda die door talloze priesters werd gemaakt voor hun 

'Grande Boulangerie' . Hoe scherp die strijd werd gevoerd blijkt indirect uit een stuk van August 

Dewinne, waarin hij benadrukte dat de harde strijd rond de coöperaties al te zeer een beeld gaf van 

het klerikalisme als de voornaamste vijand van de socialisten. Hij vond het noodzakelijk om nog 

eens te benadrukken dat de hoofdvijand het kapitalisme was en niet de priesters die brood bak

ten!(197) Te midden van deze wildgroei van coöperaties moesten ook de zelfstandige bakkers over

eind blijven. Een groot aantal onder hen besliste in maart 1892 dan ook om samen een coöperatie 

te vormen om hun basisgoederen tegen goedkopere prijzen te kunnen aankopen. 

Hoewel La Populaire met de oprichting van een twintigtal bijhuizen verwoede pogingen 

ondernam om de federale werking van Au Progrès uit Jolimont te kopiëren, kreeg ze rake klap

pen door de wildgroei van coöperaties. In september 1888 had La Populaire volgens politiebron

nen 2.6oo leden. Ondanks alle bijhuizen en de uitbreiding van het goederenaanbod had ze er in 

1895 nog maar 1.450. (198) Nadat priester Pottier in 1892 een vruchteloze poging ondernam om de 

coöperaties uit het Luikse te federeren onder de koepel van Saint-]oseph, probeerde men ook van

uit socialisti~che hoek om 'dans le bassin de Liège-Seraing une fédération des Sociétés coopéra

tives locales' op te richten. Tijdens een bijeenkomst van een bonte verzameling administratoren 

in maart 1892 kwam men echter niet verder dan een vrij losse afspraak om voortaan gezamenlijk 

koffie, suiker en zeep aan te kopen. Maar gezien de onderlinge afgunst en het ontbreken van een 

centraal magazijn bleef dat akkoord in de praktijk een dode letter. (!99) Grote socialistische mee

tings in het Luikse vonden doorgaans plaats in het gebouw van La Populaire of in het volkshuis 

van de Equitables Travailleurs de Saint-Gilles, die ook tijdens de algemene werkstakingen van de 

BWP duidelijk dé verzamelplaatsen waren van de socialistische arbeiders. Toch had de coöperatie 

in het Luikse helemaal niet de centrale stek die ze in het socialistische organisatiewezen op tal van 

andere plaatsen in het land wel had. 

Het is duidelijk dat het voorbeeld en vooral de successen van de Gentse Vooruit ook in Wallo

nië een wervende kracht hadden die, al dan niet door de actieve stimulering daartoe vanuit Gent 

en Brussel, tot navolging leidden. Maar de concrete invulling ervan verschilde sterk. Bovendien 

impliceerde ze niet dat de nationale vertaling van het model - waarbij politieke groepen, zieken

fondsen, vakverenigingen en coöperaties een eenheid vormden onder de koepel van de BWP -

door alle Belgische socialisten met enthousiasme werd onderschreven. Naast de dissidente PSR 

waren er ook in BWP-kringen tal van tegenstanders te vinden van de formule waarbij alle takken 

van de beweging onder de Algemene Raad vielen. 
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Zo diende de Brusselse Association Générale Ouvrière met de steun van de Luikse metaalbewerkers 

op het statutaire congres van april r888 een motie in om die eenheidsstructuur op te heffen en vier 

duidelijk gescheiden afdelingen te creëren: politieke groeperingen, vakbonden, ziekenfondsen en 

coöperaties. Vooral door het verbaal sterke weerwerk van Anseele en Volders haalde die motie het 

niet. De motie die coöperaties verplichtte om alle syndicale eisen intern te realiseren en dat ook 

te eisen van hun leveranciers werd wel goedgekeurd, maar werd in de praktijk niet uitgevoerd. De 

eenheidsstructuur van de BWP bleef op papier bestaan, maar vertaalde zich in de praktijk maar 

in een beperkt aantal federaties. 

Zo waren de Brusselaars op nationaal niveau doorgaans de meest fervente verdedigers van dit 

systeem, maar in hun eigen federatie was daar - zeker op syndicaal vlak- niets van te merken. Van

daar ook dat enerzijds de opname van neutrale vakbonden in de Syndicale Kommissie (1898) een vol

strekte noodzaak was, terwijl anderzijds de discussie over de opportuniteit van politiek engagement 

van de vakbeweging geregeld op de agenda stond. Verwijzend naar Franse, Duitse en Britse voorbeel

den opperden syndicalisten namelijk geregeld dat de band met de partij vooral resulteerde in een ver

zwakken van de syndicale kracht van de arbeiders. De vakhondssterkte werd door dit model name

lijk versplinterd en verdeeld over de diverse partijen die actief waren binnen een bepaalde sector. 

En Vlaanderen? 

Tegenover een dergelijke vakhondsargumentatie stond echter het gegeven dat de coöperatie als 

organisatorisch middel perfect een aantal structurele gebreken van de socialistische beweging in 

België verhielp. Haar materiële en uiterst tastbare werking compenseerde het chronische gebrek 

aan 'savants' in eigen kring, waardoor de unificerende werking van ideologische discoursen en het 

socialistische ideaal minimaal was. (20o) Het gebruik van de coöperatie als organisatorisch middel 

strookte bovendien ook met de fundamentele wens van voormannen als Anseele, Benrand en 

Volders om een revolutie te vermijden en tot een 'vredelievende oplossing der sociale kwestie' te 

komen. (20r) Het belang van het socialistische ideaal werd zeker niet onderschat, maar de overheer

sende gedachte was dat men 'een uiterst geduldige massa' als de Belgische arbeiders alleen kon 

winnen voor dat ideaal als men kon uitpakken met een positief project. Niet de afbraak van het 

kapitalisme maar de opbouw van het socialisme diende centraal te staan in het discours. Dankzij 

de coöperatie kon de socialistische arbeidersbeweging bouwen op het 'enthousiasme voor hunne 

zaak' eerder dan op de 'haat voor hunne vijanden'. (202
) 

Enthousiasme voor de 'zaak' vereiste echter dat die zaak er was. Vooral in Oost- en West

Vlaanderen, maar ook daarbuiten, voerde Vooruit dan ook een heel actieve politiek om in zo veel 

mogelijk gemeenten en steden socialistische coöperaties op te starten. Voor die opdracht had ze, 

ondanks haar- wegens hoge investeringsdruk- vaak precaire financiële situatie, heel wat inspan

ningen en middelen over. Terwijl de coöperatieve strategie in Wallonië op veel plaatsen had af te 

rekenen met een traditie van arbeidersorganisaties, was het directe hinterland van Vooruit zowat 

een woestijn. Gent stuurde de zaak en was verantwoordelijk voor het verspreiden van socialisti

sche geschriften en propaganda in plaatsen als Eeklo, Lokeren, Brugge of Kortrijk. 
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Meestal betrof het echter maar 'zaakjes', en elkaar beconcurrerende, al dan niet socialistische 

coöperaties waren bij wijze van spreken een 'luxe' waar de socialistische arbeidersbeweging in 

Oost- en West-Vlaanderen alleen maar van kon dromen. Naast het geschreven en gesproken 

woord dook vanaf medio de jaren 188o ook het socialistische brood op in de propagandatochten 

van de Gentenaren, die een lokale socialistische coöperatie wilden opstarten zodra de mogelijk

heid zich aandiende. Net als in Wallonië was het gebrek aan bekwame administratoren een groot 

probleem. Een vervelend gevolg daarvan was dat coöperaties doorgaans werden beschouwd als 

slechtbestuurde 'zaken' waardoor beginners niet hoefden te rekenen op krediet of uitstel van beta

ling aan leveranciers. 

Een typisch voorbeeld was de coöperatie Voorwaarts in Menen, die met organisatorische hulp 

uit Gent eind 1888 werd opgestart. De achterban was er, vooral dankzij de talrijke grensarbeiders, 

meer dan behoorlijk, de socialistische pers werd er goed verspreid en de coöperatie draaide al snel 

op volle toeren, waardoor zelfs een eigen weekblad Het Volksrecht. Socialistisch Weekblad voor West

Vlaanderen kon verschijnen. Het was wel een veeg teken dat de volledige redactie van Het Volks

recht in Gentse handen was. Maar de beweging groeide. De coöperatie Voorwaarts colporteerde 

vanuit Menen haar goederen en haar blad al snel in de driehoek Kortrijk-Moeskroen-leper. De 

Gentse kameraden gingen er dan ook van uit dat ze zich konden terugtrekken, omdat de kamera

den uit Menen hun taak in het zuiden van West-Vlaanderen konden overnemen. Anno 1892 werd 

immers ook nog in Kortrijk een eigen socialistische coöperatie De Vereenigde Werklieden opgericht, 

en een poging van de Antisocialistenbond om de Meense socialisten te counteren door in Kortrijk 

een Katholieke Volksbakkerij Volksmacht op te zetten, strandde al na een paar weken. 

Maar na een paar maanden van autonoom functioneren trokken de Meense kameraden al 

aan de alarmbel. Karel Beerblock werd door de Gentse kameraden afgevaardigd naar Menen 

om orde op zaken te stellen. Als chef van Vooruits kledingmagazijn had hij zijn organisatorische 

talent bewezen en in zijn geregelde biecht bij voormalig dominee Domela Nieuwenhuis had hij 

gezegd 'lust' te hebben om buiten Gent actief te zijn voor de partij. In samenspraak met Bernard 

Penning, een boekhouder van Vooruit, probeerde Beerblock de zaak te redden. Maar de 'troep 

dronkaartsen herbergiers' had de schulden laten oplopen tot zo'n 15.000 frank, waardoor Pen

ning Beerblocks voorstel om Voorwaarts te laten overnemen door Vooruit, onmiddellijk afketste. 

De antisocialisten verkneukelden zich uiteraard in het faillissement van Voorwaarts, want een 

mooier bewijs van het feit dat 'die geen godsdienst heeft tot alles bekwaam is en geene trouwe 

verdient' konden ze zich niet dromen. <w3) Pas tien jaar later, na de eeuwwisseling, kwam de socia

listische beweging in Menen de klap te boven. De Gentenaren hadden hun les wel geleerd, want 

toen in Menen in 1902 opnieuw een socialistische coöperatie, De Plicht, werd opgericht, bleef de 

boekhouding in Gentse handen. 

Naast het gebrek aan bekwame administratoren had men ook af te rekenen met het feit dat de 

tegenbewegingen die Vooruit in Gent in het leven had geroepen, hun werkterrein ook uitbreid

den naar het Gentse hinterland. Zo faalden de antisocialisten in hun opzet om in Kortrijk een 

coöperatie op te zetten, maar ze bewerkstelligden wel 'ne entente entre patrons houlangers qui 

fomnissent leurspains aux mêmes prix que les socialistes'. Daardoor nam de wervende kracht van 
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De Vereenigde Werklieden gevoelig af. (204
) Terwijl de socialisten altijd moesten roeien met de riemen 

die ze hadden, konden de antisocialisten vaak rekenen op een aantal extra riemen. Typerend was 

bijvoorbeeld de 'slag om Lokeren'. 

Toen anno 1891 in die kleine provinciestad in het Waasland een aantal spontane stakingen 

uitbraken, probeerden zowel de Gentse socialisten als hun antisocialistische stadsgenoten van de 

Volksbond er voet aan de grond te krijgen. De socialisten maakten echter geen schijn van kans. De 

Volksbond stuurde zwaargewicht Gustaaf Eylenbosch naar Lokeren en die had in een mum van 

tijd zo'n invloed op de arbeiders dat socialisme er al snel synoniem werd voor 'bedriegen en ruzie 

maken'. (2 o5) Dat succes kregen de antisocialisten niet door antisocialistische discoursen of door de 

oprichting van een lokale afdeling van de Volksbond. Nee, ze pakten in oktober 1891 uit met de 

oprichting van de NV La Durme. Het startkapitaal van maar liefst roo.ooo frank werd extern aan

getrokken, en het bedrijf kon tal van haarsnijders die door de staking werkloos waren geworden, 

opnieuw een baan geven. Eind december 1891 waren alle gebroodroofde stakers er aan het werk: 

'een triomf voor de Katholieken van Lokeren, dank zij Het Volk, het antisocialistische bestuur van 

Gent en alle bij den Volksbond aangesloten vereenigingen.'<206) 

Tegenover een dergelijke, extern gesteunde machtsontplooiing stonden de socialisten natuur

lijk machteloos. In mei 1891 stichtten ze in Lokeren wel een lokale afdeling waar Anseele kwam 

verkondigen dat de Gentse Vooruit voortaan ook daar haar brood zou verkopen, maar dat was 

zelfs nog geen pleister op een houten been. Dat het de Gentse socialisten menens was, blijkt onder 

meer uit hun demarches waarbij ze de Algemene Raad van de BWP zover kregen een subsidie van 

300 frank voor de werking in Lokeren goed te keuren. Het aanbod van de Volksbond was uiteraard 

van een ander kaliber en trouw aan het ordewoord van de antisocialisten weigerden de Lokerse 

stakers zelfs de 300 frank van de socialisten! In de overtuiging via een 'eigen' lokale consumptie

coöperatie toch nog een solide socialistische werking te kunnen opbouwen in Lokeren, wilden de 

Gentse socialisten er in november 1891 een coöperatie De Toekomst oprichten. Maar noch de steeds 

frequentere meetings van begenadigde Gentse redenaars, noch de talloze bezoekjes van organisa

torische talenten als Karel Beerblock en Richard Berragan konden verhinderen dat dit idee in de 

planfase bleef steken. 

In januari 1892 staakte de Gentse Vooruit her uitvoeren van brood naar Lokeren omdat de 

onderneming door de lage verkoopcijfers te veel geld opslorpte. De taak werd overgenomen door 

de socialistische coöperatie De Toekomst die de Gentse socialisten ondertussen in Sint-Niklaas had

den opgestart. De broodbezorgers van De Toekomst ventten er ook geregeld exemplaren van De 
Volkswil. Uit dat blad bleek trouwens overduidelijk dat het Lokerse debacle allerminst de overtui

ging had gewijzigd dar alleen via de coöperatie socialistische activiteit kon worden ontwikkeld in 

kleine provinciesreden en gemeenten: 'Volgt het voorbeeld der steden, steunt onze samenwerking! 

[ ... ]Eet slechts socialistisch brood en denkt bij elke beet dar gij zoodoende medehelpt om de kluis

ters re verbreken die uwe klasse prangen! [ ... ] Daar ligt uwe macht, daar ligt uwe redding!'(2o?) 

Naast de Volksbond stak ook Het Volksbelang een stok in her wiel van Vooruit. Als bakkerij was 

Het Volksbelangveel grootschaliger dan Vooruit en ze zat niet om kapitaal verlegen. De Gentse socia

listen bewerkten vanaf r888 het naburige Eeklo vrij intensief met propagandamateriaal en drukren 
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zelfs een r6 bladzijden tellende brochure De Socialisten te Eecloo op r. 500 exemplaren. Tijdens mee

tings sprak de Gentse socialist van dienst wel over 'de wenselijkheid hier een volksbakkerij, net als 

die van Vooruit op touw te zetten'(wB). Maar het initiatief zou volledig lokaal gedragen moeten wor

den, want de eigen berekeningen hadden ondertussen allang uitgewezen dat zelfs het uitvoeren van 

broden uit Vooruit verlieslatend zou zijn. Het Volksbelang bracht ondertussen namelijk al een tijdje 

zijn broden heel goedkoop aan de man in Eeklo, waardoor de lokale zelfstandige bakkers ook al 

onderlinge prijsafspraken hadden gemaakt. Rekening houdend met de extra vervoerskosten en de 

beperkte afzetmogelijkheden was het voor Vooruit onmogelijk om competitief te zijn op die markt. 

Een strategie als die van Het Volksbelangwas ook in andere steden beproefd. In Brussel bijvoor

beeld werd in r887 een Maison des Ouvriers opgericht als tegenhanger van het Maison du Peuple. 

De vereniging had meteen centen voor een aardig pand en de leden werden vooral gerekruteerd 

uit ambachtelijke sectoren. Hoewel er geen lidgeld werd gevraagd, functioneerde in de schoot 

van het Maison des Ouvriers toch een 'caisse de secours, alimentée par des dons'(2 o9), schenkingen 

waarvan de omvang ook bepaalde hoeveel stemmen iemand kreeg in het bestuur van de vereni

ging. Nadat haar lijst het bij de verkiezingen voor de werkrechtersraden van 1890 met 6oo stem

men moest afleggen tegen de 3.000 stemmen voor de socialisten, werd ook geconcurreerd met 

het Maison du Peuple. In juni 1890 werd een coöperatieve bakkerij opgestart, terwijl ook de oude 

afspraken met 'divers négociants'- waardoor leden kortingen tot soms 25% kregen bij de aankoop 

van brood, kolen, kledij en 'les outils de menuiserie' - behouden bleven. In zijn blad La Voix de 

l'Ouvrier beweerde het Maison des Ouvriers dat het anno r889 al meer dan 1.900 leden telde, terwijl 

Emile Vandervelde het twee jaar later hield op 1.141 leden. (2 w) 

Ook in kleinere steden dook een dergelijke counterstrategie op, zoals in Brugge, waar de 

socialisten eind r887, naar aanleiding van een aantal meetings met Gentse kameraden, het plan 

opvatten om een coöperatie op te zetten. Als klein groepje was het voor de socialisten onmogelijk 

voldoende centen te vergaren om een dergelijk initiatief te financieren. Dankzij een lening van 300 

frank bij Vooruit konden ze een kelder met oven huren en een bakker betalen om drie uur per dag 

te werken. In het voorjaar van r888 ging de socialistische coöperatie Werkerswelzijn definitief van 

start, als een soort 'succursale du Vooruit'. Het feit dat Emiel Anseeuw voortaan naast het dagblad 

Vooruit ook broden voor de goede zaak ventte, zette kwaad bloed bij de Brugse bakkers die hun 

onderling afgesproken 'prix de monopole, déterminé par la coutume' moesten opgeven. 

Het socialistische initiatief werd er gecounterd door de antisocialisten die met een aantal zelf

standige bakkers afspraken hadden om hun leden korting te geven, en na de eerste groeifase van 

de socialistische bakkerij dook in 1890 ook nog een lokale variant van Het Volksbelang op. Die co

operatie, De Voorzorg, werd uit het niets opgericht en verkocht onmiddellijk haar brood I centiem 

goedkoper dan het socialistische Werkerswelzijn. Dat resulteerde in een aanzienlijk ledenverlies, 

maar de nog ongeveer 300 leden tellende socialistische coöperatie slaagde er toch in om, via een 

hypotheek en een nieuwe lening van 2.000 frank bij Vooruit, in 1892 een eigen gebouw te verwer

ven. Daarin werd niet alleen de bakkerij ondergebracht, maar ook het voor de uitbouw van de 

socialistische beweging zo belangrijke café annex vergaderzaal. (m) 
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Vijf jaar na de oprichting van de BWP functioneerden, verspreid over het hele land, meer dan 30 

socialistische coöperaties die in de zeer autonome federaties doorgaans de hoeksteen vormden van 

de socialistische beweging. De 'partij' had in 1891 zo'n 50.000 leden(m). Ze beschikte, naast tal van 

regionale periodieken, over een dagblad in beide landstalen. Ze representeerde- na het verdwij

nen van de PSR en ondanks het bestaan van een paar kleine anarchistische kernen- als eenheid de 

socialistische arbeidersbeweging. En ze meende dankzij haar coöperatieve strategie aanspraak te 

kunnen maken op de titel van 'plus fort Parti socialiste du monde entier'. (213) Enig proselitisme was 

haar niet vreemd, want 'de organisatie van het Belgisch socialisme achten wij verheven boven deze 

van andere zusterpartijen', die dan ook het best die organisatievorm konden overnemen. Vandaar 

ook dat de Brusselse socialisten in april 1889 het initiatief namen om heel wat socialisten 'in den 

vreemde' aan te schrijven om hen vertrouwd te maken met de weldaden van de coöperatieve orga

nisaties voor de socialistische arbeidersbeweging. (214
) 

Dit organisatorische 'superioriteitsgevoel' werd niet alleen indirect bevestigd door talloze contem

poraine observators, maar overtuigde de socialisten ook van hun essentiële rol in het overwinnen van 

'les tiraillements qui se font jour entre les écoles et nuances diverses du mouvement ouvrier contem

porain chez les différents peuples d'Europe et d'Amérique'. Het bestaan van twee 'werelden', gecre

eerd door de discrepantie tussen de Britse syndicale arbeidersbeweging en haar Duitse politieke 

tegenhanger, kon vermeden worden. Want 'leur servir de trait-d'union, voilà ce que peut faire le 

Parti Ouvrier belge'. Immers, 'par notre situation géographique, nos affinités de races et de langues, 

et les tendances généralisatrices ou synthétiques de notre mouvement ouvrier belge- qui comprend 

et concilie !'unionisme, la coopération, le mutuellisme, le collectivisme et le communisme- notre 

mission paraît être, au contraire, d'unir et de rapprocher, dans un effort convergent et dans un but 

commun, rous ceux qui luttent pour 1' émancipation du prolétariat'. (21 5) Het was de BWP menens 

om met haar eclectische coöperatieve socialisme bruggen te bouwen, zoals blijkt uit haar deelname 

aan alle mogelijke internationale congressen, ondanks de financiële belasting voor de beweging. 

Going international both ways 

Na meer dan tien jaar van opbouw en ontwikkeling in hun respectievelijke nationale context, 

namen de socialistische arbeidersbewegingen in 1889 opnieuw de internationale draad op. In 1883 

was er een internationaal socialistisch congres gepland in Parijs om het werk van de congressen 

van Gent (1877) en Chur (1881) verder uit te bouwen. Maar het congres ging niet door wegens 

verdeeldheid onder de Franse kameraden. Die verdeeldheid had weliswaar een ideologische basis, 

maar werd ook gevoed door persoonlijke afgunst en jaloezie tussen de voornaamste protagonisten. 

Vanaf midden jaren I88o was er een soort algemene consensus dat een nieuw stichtingscangres van 

de Internationale het best kon worden georganiseerd in Parijs in 1889. Daardoor zou de 'wederge

boorte' immers samenvallen met de honderdste verjaardag van de in de retoriek van de socialisti

sche arbeidersbeweging zo omnipresente Franse Revolutie. 
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Naar een nationaal geconstitueerde socialistische Internationale 

In hun bladen klaroenden socialisten wel dat het Franse Nationaal Comiteit der Socialistische Revo

lutionaire Werklieden werkte aan de organisatie van een internationaal congres, maar ze wisten ook 

dat de Boulangercrisis er ondertussen voor zorgde dat de verdeeldheid onder Franse kameraden 

groter was dan ooit tevoren. Het houlangisme met zijn antiparlementaire discours deed namelijk 

de jonge Derde Republiek op haar grondvesten daveren. De sociale malaise, inherent aan de zware 

economische crisis, werd door generaal Boulanger optimaal benut. Via een propagandacampagne 

'à 1' américaine' werd Frankrijk overspoeld met brochures, portretten, liederen en gadgets. Via bla

den alsLaFrance militaire en La Revanche werd '1' aspiration à la revanche' op Duitsland gevoed en 

gecounterd door '1' exaltation de la nation trahie par la bourgeoisie opportuniste': 'Face aux partis 

qui divisent, la patrie fait l'unité.'(216
) 

De Boulangercrisis confronteerde de Franse socialisten voor het eerst met het tijdens de Derde 

Republiek steeds terugkerende vraagstuk - royalisten versus republikeinen, boulangisten versus 

antiboulangisten, dreyfusards versus antidreyfusards- of zij al dan niet de verdediging van die 

republiek op zich dienden te nemen. Als zelfverklaarde 'membres dévoués de la grande familie 

républicaine' verleenden de possibilisten al snel hun medewerking aan het antiboulangistische 

kamp. Zolang de crisis niet was opgelost achtten ze het hun plicht 'de défendre énergiquement 

dans la forme républicaine !'instrument nécessaire de toute émancipation' . (21
7) Paul Lafargue flirt

te met het idee om de indrukwekkende populariteit van Boulanger te gebruiken om de uitstraling 

en impact van de Parti Ouvrier Français uit te breiden. En Lavigne zorgde ervoor dat de guesdisten 

in Bordeaux ook werkelijk de boulangistische kaart trokken. Toch werd de hele crisis door de POF 

afgedaan als een bourgeoisprobleem waar socialisten niets mee te maken hadden: 'Le houlangis

me n'est que la façon imbécile d'exprimer un mécontentement très légitime. L'anti-boulangisme, 

c' est le conservatisme bourgeois cherchant à refaiser [sic] par tous les rnayens une position qui lui 

échappe.'(2 rs) Het Franse proletariaat en zeker de militanten van de POF mochten niet in die val 

trappen en ze werden zoals steeds opgeroepen al hun energie te gebruiken voor 'la propagande 

socialiste révolutionnaire, en se maintenant sur le terrain de la lutte des classes'. (219) 

Boulanger domineerde de politieke agenda in Frankrijk en verdeelde ook de socialistische 

kameraden. Alleen al daardoor was een constructieve samenwerking tussen dè diverse fracties van 

de socialistische beweging voor de organisatie van een internationaal congres zogoed als uitgeslo

ten. Toen de possibilisten op het door de Britse trade-unions belegde internationaal congres van 

november r888 in Londen een mandaat kregen om het Parijse congres te organiseren, beslisten de 

guesdisten prompt een tegencongres te organiseren. Gesterkt door de morele steun van Friedrich 

Engels en de SPD meenden ze dat hun congres moeiteloos erkend zou worden als het enige echte 

stichtingscangres van de Tweede Internationale. Toen de possibilisten in februari 1889 niet kwa

men opdagen op een door de SPD belegde vergadering in Den Haag, waar men tot een compro

mis wilde komen, leek dat ook echt het geval. Maar de possibilisten, die in de Franse hoofdstad 

sterker stonden dan de guesdisten, hielden vast aan hun mandaat van de Britse trade-unions en 

kregen bovendien ook internationale erkenning als 'socialistisch congres' toen de BWP eind april 
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I889 op haar congres in Jolimont de resolutie aannam dat ze zowel aan het marxistische als aan het 

possibilistische congres zou deelnemen. 

Voor de georganiseerde socialisten was het uiteraard pijnlijk dat hun zogenaamd internatio

nale beweging er niet eens in slaagde gezamenlijk te congresseren. Maar naar buiten toe konden 

beide congressen rekenen op een even grote desinteresse. Niet alleen raakte men maar niet uitge

schreven over de wereldtentoonstelling, bovendien waren de socialistische bijeenkomsten slechts 

twee van de in totaal 69 internationale congressen die in I889 werden gehouden in de schaduw 

van de Eiffeltoren. De beslissing van de BWP om beide congressen te steunen maakte volgens haar 

deel uit van een 'mission de conciliation' die ze zichzelf oplegde en waarbij ze rekende op de steun 

van de Deense afgevaardigden die zowel het marxistische als het possibilistische congres zouden 
bijwonen. (l2o) 

Op beide congressen bepleitten de Belgische afgevaardigden de vereniging van de twee ver

gaderingen en Volders diende op de derde zitdag van het marxistische congres zelfs een motie in 

die dat moest bewerkstelligen. Het betoog van Liebknecht dat eenheid niet 'ten koste van onze 

waardigheid' mocht gaan, leidde er echter toe dat de motie werd verworpen. (22!) Toch bleven de 

Belgische afgevaardigden het onderlinge gebekvecht veroordelen. Zo werd Paul Lafargue terug

gefloten door Anseele toen hij de possibilisten verwijten deed nadat Guesde had betoogd dat de 

klassenstrijd met sprongen vooruitging en dat daarom elke vorm van 'trage organisatie' verwer

pelijk was. (222
) 

De resoluties die op beide congressen werden gestemd, hadden niet veel om het lijf. De con

gressen waren dan ook vooral van belang voor de verdere evolutie en groei van de socialistische 

arbeidersbeweging en de Tweede Internationale. Vanuit dat perspectief wordt vooral verwezen 

naar het marxistische congres omdat daar de beslissing werd genomen om op I mei I890 de eis van 

de achturendag op demonstratieve wijze naar voren te brengen. Dat I mei al snel een feest- dan wel 

een strijddag werd en uitgroeide tot de socialistische hoogtijdag bij uitstek, stond los van dit con

gres. Noch de congresgangers, noch de buitenwacht beschouwden dit anno I889 als een belangrij

ke beslissing. De resolutie gaf geen richtlijnen over hoe die manifestatie opgevat moest worden, ze 

had alleen betrekking op I mei I89o en suggereerde absoluut niet dat het ook nadien nog herhaald 

zou worden. Op het possibilistische congres werd dan weer een cruciale resolutie aangenomen 

voor de verdere ontwikkeling van de Internationale: 'Des relations permanences doivent être éta

blies entre les organisations socialistes des différents pays; mais [ ... ] dans aucun cas et sous aucune 

pression, ces relations ne pourront porter atteinte à 1' autonomie des groupements nationaux, ceux

ci étant seuls les meilleurs juges de la tactique à employer dans leur propre pays'.(223) 

Kennismaken met de tactiek die door kameraden in andere landen werd gebruikt, was een 

van de voornaamste aspecten van die congressen, in tegenstelling tot de resoluties en de debatten. 

Resoluties waren niet bindend en het naleven ervan was volledig afhankelijk van de morele kracht 

van de Internationale, waardoor de geschiedenis van de Tweede Internationale zich laat lezen als 

een kroniek van nationale afwijkingen van de talloze resoluties en besluiten ervan. Typerend is dat 

het opvragen van de resolutieteksten door socialistische voormannen om ze in een artikel correct 

te kunnen citeren, een aanzienlijk deel vormt van de bewaarde correspondentie van het Interna-
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tionaal Socialistisch Bureau. Wie niet beschikte over een bepaalde tekst kon er ook geen rekening 

mee houden bij het sturen van een beweging. Meer nog, wie een tekst wilde, zag zich vaak gecon

fronteerd met het probleem dat de Duitse, Franse en Engelse vertalingen soms resulteerden in 

drie verschillende teksten. Het voornaamste belang van de congressen van de Tweede Internatio

nale was 'performing of inter-nationalism' én de indruk die dat maakte op de deelnemers. <224
) Als 

secretaris van de Internationale meldde Camille Huysmans in 1909 aan Robert Michels: Ton se 

fait roujours un compte rendu pour soi-même, et les quelques impressions qui restent dominent 

à la fin rous les souvenirs. '(225) 

Net als andere buitenlandse kameraden zetten de Belgische afgevaardigden op de Parijse con

gressen hun tactiek uiteen, waarbij Jean Volders een pleidooi hield om ook in andere landen te 

streven naar een samengaan van vakbeweging, politieke groeperingen en coöperatie. Vooral dat 

laatste middel diende volgens hem dringend opnieuw geëvalueerd te worden. Bewees de ontwik

keling van de beweging in België niet dat zij 'door hun materiële bijstand en brandkast' de basis 

legde voor de opbouw van een slagvaardige socialistische arbeidersbeweging?<226) De buitenlandse 

kameraden kregen te horen dat de hoge ledenaantallen van de BWP vooral te danken waren aan 

de strategie om arbeiders aan te trekken als consumenten. Indruk maakte het discours van Volders 

waarschijnlijk niet. Het was er maar een van de vele. 

Toen men een interne evaluatie maakte van het marxistische congres vond men het '1' anarchie 

la plus complète'. Het ergerde de Brusselaars bovendien dat de guesdisten de foto van de Belgische 

delegatie in de congreshal hadden ondertiteld met 'Belgique. Parti socialiste de Gand' . <227) Dat 

was natuurlijk revelerend voor het beeld dat de guesdisten hadden van de BWP, maar het werd 

door de Brusselaars zelf ook in de hand gewerkt. Op hun aansturen werd de hoogdravende lof 

voor de Gentse Vooruit ook iconografisch kracht bijgezet door het uitdelen van brochures waarin 

tien foto's waren opgenomen van het gebouw aan de Gentse Garenmarkt en de industriële bak

kerij die eerder dat jaar feestelijk was ingehuldigd. 

Het possibilistische congres was organisatorisch 'mille fois supérieur à 1' autre'. Aan het Brus

selse thuisfront kreeg men te horen dat vooral daar 'un enthousiasme incroyable en faveur des 

délégués belges' heerste. (l2S) Was dat werkelijk het geval? De Belgische manier van organiseren 

sloot alvast goed aan bij de visie van de possibilisten om arbeidersorganisaties op te bouwen 'au 

sein de petites collectivités locales' .<22
9) Al in augustus r886 belegden ze in Parijs diverse vergade

ringen om zich erover te beraden of de coöperatie al dan niet aangewend moest worden als orga

nisatorisch middel. Ze raakten het erover eens dat 'si les socialistes n' adoptent pas la coopération 

comme moyen d' affranchissement social, ils ne nient aucun des avantages particuliers qu' on peut 

en retirer, soit comme consommateur, soit comme membre d'une société à la fois matérielle et 

morale ainsi que Ie Wooruit [sic] de Gand' . 

De Parijse possibilisten waren heel goed vertrouwd met de organisatie van hun 'coreligion

naires de Gand' . <230
) In juni r885 werd bijvoorbeeld gerapporteerd dat de vertegenwoordigers van 

de 'Chambres syndicales parisiennes' bij hun bezoek aan de wereldtentoonstelling in Antwerpen 

ral van socialistische organisaties in België bezochten: 'A Gand surtout, la manifesrarion a éré 

grandiose et fraternelle. Les délégués ont été émerveillés de voir 1' organisation sérieuse des socia-
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listes de la vieille cité d'Artevelde'.(231
) Het meest typerend is wellicht het feit dat een zekereLinet 

in augustus r889 zei dat hij een vrij uitgebreide reportage over Les coopératives ouvrières en Bel

gique maakte omdat iedereen erover sprak en hij de zaak zelf wou bekijken. Hij koos ervoor om 

het Brusselse Maison du Peuple, waar hij een dag werd rondgeleid door César De Paepe, en een 

aantal kleine Waalse coöperaties te beschrijven. Het had geen zin om nog maar eens de Gentse 

Vooruit te beschrijven, iedereen was immers al voldoende vertrouwd met de geschiedenis en wer

king ervan!(232
) 

Hoe dat voorbeeld precies de zaken beïnvloedde, is niet te achterhalen, maar in Parijs en 

omstreken engageerden alvast heel wat possibilisten zich in coöperaties als L'Avenir de Plaisance, 

La Bellevilloise, La Concorde, L'Egalitaire, La Laborieuse, La Ménagère du XVIle, La Moissonneuse, 

L'Union Ouvrière ... Begin r889 ontving men op de redactie van Le Peuple in Brussel ook een 

schrijven van 'des groupes parisiens du parti ouvrier possibiliste'. Daarin deelden die mee 'à 1' instar 

du parti ouvrier beige, et notaroment du Vooruit' een coöperatie La Sociale te hebben gesticht, 

met als expliciet doel het ondersteunen van de socialistische arbeidersbeweging. De Belgische 

socialistische coöperaties hadden hen overtuigd om die strategie over te nemen, met name 'mettre 

la coopération au service de la propagande'. (2 n) 

Politieke economie, coöperatie en de Ecole de NÎmes 

Op een internationaal congres van een beweging met een ideologie waarin de controle over de 

productiemiddelen een centrale plaats innam, had de oproep van de BWP om de arbeiders in eer

ste instantie te benaderen als consumenten iets van een valse noot. Maar dat discours sloot wel aan 

bij de almaar stijgende belangstelling voor consumptievraagstukken bij sociale wetenschappers. 

In 1850 zou de Franse liberale economist Frédéric Bastiat op zijn sterfbed al verklaard hebben: '11 

fa ut roujours se placer au point de vue du consommateur'(234). Maar pas in de loop van de jaren 

r88o begon die opvatting ook werkelijk school te maken. De evoluties in de economische weten

schap en daarbuiten waren voor de socialistische beweging weinig hoopgevend. Wijzend op het 

belang van instellingen, politieke strategieën, toevalligheden en 'national peculiarities' poneerden 

steeds meer economisten dat grootse theorieën en voorspellingen als die van Marx 'little more 

than a legend' waren. Het onvermijdelijk relatieve karakter van economische principes verspreid

de zich vrij snel, 'thus, classica! economics and socialism were constrained by the knowledge and 

contingencies of the times in which they emerged and had no more claim to universa! truth than 

had mercantilism in its own time'. Steeds meer economisten analyseerden voortaan vraagstukken 

'which went far beyond the domain of pure economics and dealt with policy questions directly'. 

Want ondanks alle relativisme waren ook heel wat sociale wetenschappers ervan overtuigd 'that 

they were facing an epoch-making transformation as regards the dynamics of social classes'. (2 35) 

De Franse jurist-economist Charles Gide was een prototype van die nieuwe, onorthodoxe, geën

gageerde economisten. 

In Frankrijk werd '1' économie politique' volledig gedomineerd door de orthodoxe liberale 

school, waarvan de aanhangers beslag legden op zowat alle leerstoelen economie en beschikten 
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over gereputeerde bladen als journal des Economistes en I Economiste français. (236) De Principes 

d'économie politique van Gide oogstten in 1884 dan ook een storm van protest bij collega's, omdat 

daarin voor het eerst socialistische en liberale ideeën op voet van gelijkheid werden behandeld. 

Belangrijker nog was dat solidariteit als cruciaal en noodzakelijk werd voorgesteld, omdat de 

maatschappelijke evolutie ervoor zorgde dat mensen steeds meer onderling afhankelijk werden 

voor de bevrediging van hun behoeften. Met de oprichting van de Revue d'économie politique 

zorgde Gide er in 1887 ook voor dat afwijkende economische ideeën een forum kregen. Na nau

welijks enkele jaren werd het blad, net als de journal des Economistes en I Economiste français een 

gevestigde waarde. 

Laisser-faire-economisten dreven vooral de spot met de coöperatieve beweging. Paul Leroy

Beaulieu bijvoorbeeld typeerde haar in 1886 als 'un enfant qui est encore au berceau' en hij ver

geleek diegenen met grootse verwachtingen over de coöperatieve beweging met jonge ouders die 

de hoop koesteren dat hun boorling ooit een formidabele bijdrage zalleveren aan de evolutie van 

de mensheid. (237) Onder invloed van de evolutie van de coöperatieve beweging onderkende Leroy

Beaulieu gaandeweg wel de mogelijkheden van coöperatieve organisaties. Maar hij benadrukte 

steevast dat het louter 'des organismes de transition' waren die voorbestemd waren om op lange 

termijn ten onder te gaan of kapitalistische bedrijven te worden. (238) De aanvankelijke opvatting 

van Leroy-Beaulieu werd natuurlijk indirect bevestigd door de ontmoediging bij heel wat voor

malige verdedigers van de coöperatieve beweging. Typerend was het verschijnen van het eerder 

aangehaalde Réalités et illusions d'associations van Charles Limousin die gedurende meer dan een 

decennium in zijn Revue du Mouvement Social de coöperatie had verdedigd. De Franse coöpera

tieve beweging was medio de jaren 188o 'extrêmement dispersé, éclos spontanément et sporadi

quement, [ ... ] totalement dépourvu de directives et même de pensée'.(2 39) 

Achteraf werd berekend dat er in 1885 zo'n tweehonderd consumptiecoöperaties actief waren 

in Frankrijk, maar niemand wist eigenlijk wat die beweging er nog voorstelde. Het algemene 

beeld was er een van een tanende beweging. Vanuit hun coöperatieve ervaring in Nîmes namen 

Auguste Fabre en Edouard de Boyve in 1885 toch het initiatief om in Parijs een nationaal coöpe

ratief congres te beleggen. De monteur en de rentenier hadden immers in de eerste helft van 

de jaren 188o in Nîmes een opmerkelijke heropleving van de coöperatie bewerkstelligd. Vooral 

De Boyve was de drijvende kracht ervan. Fabre deed zijn eerste coöperatieve ervaringen op als 

participant in Godins fourieristische Familistère in Guise. De Boyve raakte als rijke zoon van 

een Britse moeder in de ban van de Rochdale Pioneers, hij correspondeerde met vooraanstaande 

Britse coöperatoren als Vansinart Neale en woonde in 1884 voor het eerst een nationaal congres 

van de Britse coöperatieve beweging bij. De Britse coöperaties waren volgens hem 'un état dans 

1' état qui transfermera peu à peu, mais sûrement, le monde commercial et industrie! de ce pays' 

en daarom moest men ook in Frankrijk, naar analogie van de Co-operative Wholesale Society een 

coöperatief' magasin de gros' oprichten. (240
) Aangezien ze totaal geen idee hadden van de coöpe

ratieve sterkte in Frankrijk stuurden Fabre en De Boyve een circulaire naar talrijke Franse bur

gemeesters en kranten waarin alle coöperaties werden opgeroepen om een vertegenwoordiger te 

sturen naar het in Parijs geplande congres. 
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Eind juli 1885 verzamelden vertegenwoordigers van 85 coöperaties in Parijs voor het Premier 

Congrès des Sociétés coopératives de Consommation. De kracht van het heroïsche Rochdale-verhaal 

werd er ook met concrete cijfers onderbouwd door Britse coöperatoren als Holyoake, Vansinart 

Neale en Johnston. Het congres resulteerde in de oprichting van een Fédération Nationale des 

Sociétés Coopératives de Consommation, later kortweg Union Coopérative, bestaande uit een Cham

bre Consultative en een Chambre Cammerciale die instonden voor respectievelijk de administratie 

en het steunen van nieuw op te richten coöperaties, en het onderzoek naar voordelige leveranciers 

en de eventuele aankoop van bepaalde goederen 'en gros'. Men had op dit congres echter vooral 

de onderlinge onenigheid geëtaleerd. Zo zorgde de locatie ervoor dat de in de hoofdstad coöpera

tief actieve socialisten, lees: possibilisten, oververtegenwoordigd waren, waardoor het tot verhitte 

discussies kwam over de noodzakelijkheid van de politieke neutraliteit. Behalve met de possibilis

ten hadden de discipelen van Rochdale uit Nîmes, verantwoordelijk voor de organisatie van het 

congres, ook af te rekenen met paternalistische verdedigers van de kredietcoöperaties zoals die in 

Duitsland succesvol waren uitgebouwd in navolging van Schulze-Delitzsch. 

Tot die laatste categorie behoordeAuguste Fougerousse, die als voormalig medewerker van La 

Réforme Sociale en L'Economiste Français geen onbekende was en meende dat sociale ongelijkheid 

noodzakelijk was. Die visie vertaalde zich in de opvatting dat het sociale vraagstuk opgelost moest 

worden door de vorming van 'des groupements hiérarchisés et compacts' met als centrale speler le 

patron, 'l'initiateur de toutes ces pratiques fécondes de 1' épargne, du travail et du progrès social'. (24r) 

Die ideeën stonden haast diametraal tegenover die van De Boyve en de zijnen en ze waren al hele

maal onaanvaardbaar voor de socialistische coöperatoren. Via een wellicht fictieve coöperatie, La 

Ménagère Coopérative, kon de bekende Fougerousse, net als De Boyve, kandideren voor de post 

van secretaris-generaal van de Union Coopérative. Een maand na het congres werd hij verkozen, 

een overwinning die men in Nîmes toeschreef aan 'l'infatuation propre à tout Parisien [qui] ne 

leur permet pas d' adhérer à un mouvement qui a eu son origine et qui reçoit encore aujourd'hui 

sa principale impulsion de province'. (242
) Die functie verleende aan de ideeën van Fougerousse een 

soort officieel karakter en bovendien bleefhij als ervaren journalist niet bij de pakken zitten: vanaf 

1886 verscheen het blad Les Coopérateurs français. In het eerste nummer van I2 februari 1886 werd 

sterk benadrukt dat het 'ne fera jamais de politique'. In theorie diende het om alle coöperaties een 

forum te bieden, maar in de praktijk werd het blad de spreekbuis van Fougerousse. 

De onderlinge verdeeldheid en wedijver leidden ertoe dat de effectieve werking van de unie 

aanvankelijk haast exclusief op papier bestond. In Nîmes stelden De Boyveen de zijnen al hun 

hoop op het mandaat dat ze in Parijs kregen om in 1886 het tweede nationale congres in Lyon 

te organiseren. Om te verhinderen dat Fougerousse inzake coöperaties een persmonopolie had, 

gaven ook zij een eigen maandblad, L'Emancipation, uit, om hun Britse ideeën over de coöperatie 

te verspreiden. Dat alles zorgde ervoor dat de coöperatie opnieuw op een zekere maatschappelijke 

aandacht kon rekenen. Uit de resultaten van de officiële arbeidsenquête van 1883 was ook gebleken 

dat er dringend gesleuteld moest worden aan de coöperatieve wetgeving, omdat het kapitaal dat 

vereist werd om een dergelijke vereniging op te starten haar voor velen onbereikbaar maakte. Dat 

vertaalde zich vijf jaar later in een 'pro jet de loi spéciale aux Sociétés coopératives', dat echter een 
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ongelooflijke parlementaire 'lijdensweg' zou ondergaan van Kamer naar Senaat en terug. Kleine 

wijzigingen kwamen er wel, maar een specifieke wetgeving werd vóór 1914 niet gerealiseerd. 

Of die verhoogde belangstelling zich vertaalde in een toename van het aantal coöperatoren 

valt niet te achterhalen, maar net als elders in Europa werden in Frankrijk vanaf r885 jaarlijks veel 

meer nieuwe coöperaties opgericht dan daarvoor: tussen 1864 en 1885 gemiddeld 5 à 6, en tussen 

1885 en 1893, 21 à 22.<243) Als bestuurslid van een in april r888 opgerichte coöperatieve bakkerij 

waarvan de leden allen 'conservateurs' waren, schreef Robout die stijging toe aan de wet van 21 

maart 1884 'sur les syndicars professionnels': 'Les corporadons de boulangers, les brasseurs etc., 

se sont partout ligués pour en dépit de la baisse des matières premières, augmenter ou maintenir 

les prix de consommation.' Wie kon dan verwonderd zijn over het feit dat de consumenten zich 

'syndiceerden'?(2
44) De verhoogde belangstelling voor de coöperatie trok in elk geval de aandacht 

van Charles Gide, die eind 1885 een brief schreef aan De Boyve 'pour lui proposer ses services'. <245) 

De medewerking van de professor in de politieke economie aan de universiteit van Mompellier 

werd uiteraard niet afgeslagen. Hij had met de publicatie van zijn Principes d'Economie Politique 

immers een grotere bekendheid verworven. Nadat Gide in april 1886 ook in Nîmes imponeerde 

met zijn oratorische talent werd hij door De Boyveen de zijnen al snel naar voren geschoven als de 

ideologische voorman van de beweging. Hij werd dan ook hun voornaamste troef op het tweede 

nationale coöperatieve congres in 1886 in Lyon. 

Charles Gide en het coöperatisme 

Gide onderhield de congresgangers maar liefst twee uur met een programmatorische toespraak, 

La coopération et Ie parti ouvrier en France. De consumptiecoöperatie omschreef hij als 'une asso

ciation d' ouvriers désireux de travailler en commun à leur propre émancipation et à celle de leurs 

frères'. Omdat ze de levensduurte kon verlagen, impliceerde de coöperatie de mogelijkheid voor 

arbeiders om te sparen, maar dat was slechts een nevenaspect. Cruciaal was dat coöperaties 'ser

vent à conférer à la classe ouvrière les connaissances et les vertus sans lesquelles jamais elle ne réus

sira à occuper dans 1' ordre socialla place à laquelle elle aspire et elle a droit'. Een doeltreffender 

middel om op een vreedzame manier het sociale vraagstuk op te lossen bestond er niet. Op korte 

termijn zou de coöperatie de economische opvoeding van de arbeiders realiseren en op langere 

termijn zou ze resulteren in de emancipatie van de arbeiders 'par la transformation du salariat'. 

De programmaverklaring werd op het congres enthousiast onthaald, en de coöperatieve bewe

ging kon rekenen op een scherpe veroordeling door liberale economisten. Niet het minst omdat 

Gide de beweging ook expliciet voorstelde als de erfgenaam van 'le socialisme français associa

tionniste', allerlei 'économats patronaux' scherp veroordeelde en zelfs het stakingsrecht en de syn

dicale organisatie van de arbeiders in de verf zette 'puisque dans l' ordre social actuel on ne peut 

supprimer un certain état de guerre, il est juste que la classe ouvrière soit, de son cóté, assez bien 

armée pour le soutenir'. Gide wilde echter vóór alles een duidelijke breuk met het collectivisme 

dat door de socialisten op het congres van Marseille in 1879 was aanvaard. Zij maakten daarmee 

een kapitale fout, omdat de retoriek van klassenstrijd en revolutie hen dwong tot het afschrij-
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ven van de coöperatie. Die was namelijk' inter-dassiste par nature' en streefde als 'instrument de 

paix sociale' op een vreedzame manier de emancipatie van de arbeiders na. Met haar theoretische 

standpunt om via de consumptie de sociale neveneffecten van het kapitalisme te corrigeren en 

door het aanhouden van een strikte politieke neutraliteit werd de coöperatieve beweging de anti

pode van de socialistische beweging. Provocerend voegde Gide daar nog aan roe dat de coöpera

tieve beweging 'pourrait revendiquer à meilleur droit le titre de parti national ouvrier, car l'idée 

coopérative n' est pas une théorie de cab in et, elle est sortie de la pratique de la vie et des besoins 

de la classe ouvrière'. (246) 

Konden de socialisten hierin iets anders zien dan een bevestiging van de opvattingen over de 

coöperatie die ze er sinds de late jaren 1870 op nahielden? De professor deed in hun ogen niets 

anders dan het onderbouwen van de stelling 'qui dit société coopérative de consommation, dit 

socialisme' die door Auguste Chartier op hun congres van Marseille in 1879 verguisd werd. De 

coöperatieve beweging mocht dan doen alsof ze streefde naar 'une sorte de socialisme'(2 47), ze had 

niets te maken met hun beweging, want de coöperatie bleef een palliatief middel dat er vooral op 

uit was om de arbeiders onderling te verdelen, om de klassenstrijd te verzwakken, aldus Chartier. 

Dat hij zich zo sterk afZette tegen de revolutionaire socialisten werd zelfs door grote bewonderaars 

van Gide nadien afgedaan als een 'erreur tactique' die zorgde voor 'une atmosphère de défiance 

et d'hostilité permanenteentredes formes d'action qui [ ... ] n'ont nullement besoin de se défier 

et de s' opposer'. (248) In La Revue Socialiste benadrukte Gide wel dat beide bewegingen hetzelfde 

nastreefden. Wat hen onderscheidde was dat 'la coopération aura justement pour résultat de ren

dre la révolution inutile'. (249) Meer nog, als dat een foute analyse was, dan was er nog meer reden 

voor de socialisten om met de coöperatie te beginnen, want zonder coöperatieve ervaring zouden 

de arbeiders nooit in staat zijn een succesvolle revolutie te consolideren. Dat veranderde echter 

niets aan de mening van de socialisten. Ze deden de ideeën van Gide en de coöperatieve beweging 

af als 'réactionnaires et anti-socialistes'. (2 5o) 

Terwijl de Franse socialisten de coöperatie dus afdeden als 'une sorte de cataplasme émolli

ent et bourgeois', werd ze door de Ecole de Nîmes uitgedragen als hét middel tot sociale hervor

ming. (2 5r) Tal van lokale coöperaties hadden aan die discussies geen boodschap en vooral in de 

hoofdstad bleven veel socialisten actieve coöperatoren. Het vernieuwende aan de initiatieven van 

de Ecole de Nîmes was dat zij ervoor zorgden dat de coöperatie niet langer een louter lokaallap

middeltje was om de levensduurte wat te drukken. Ze werd integendeel het voorwerp van een 

apolitieke, klassenoverschrijdende sociale beweging, die vooral actief was in la Francede province 

en net als de socialistische arbeidersbeweging een programma en een toekomstvisie uitdroeg op 

de eigen congressen en in eigen bladen. (252
) Hoewel de breuk met het collectivisme theoretisch 

noodzakelijk was, betreurde Gide toch ten zeerste de breuk met de socialistische beweging. Die 

had vermeden kunnen worden, want daardoor nam 'la branche la plus dynamique du mouvement 

coopératif, animée par les socialistes' ook steeds meer afstand van 'cette coopération qu'ils perçoi

vent comme irrémédiablement bourgeoise'. (253) Vandaar ook dat in Nîmes met belangstelling werd 

gekeken naar de ontwikkelingen in België waar de coöperatieve beweging 'tend en effet à rnatier 

et y réussit dans une grande mesure - la coopération et le collectivisme', waardoor 'ce coopéra-
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tisme beige qui présente un caractère si original est à certains égards plus intéressant même que la 

coopération anglaise'. (2 54) 

Net als hun Franse kameraden hadden die Belgische socialisten geen al te duidelijk beeld van 

wat het door hen onderschreven collectivisme precies inhield. Het mocht volgens Gide dan wel 

theoretisch onhoudbaar zijn, zij hadden vanaf het begin van de jaren 1880 hun beweging opge

bouwd vanuit de coöperatie, die ook de meeste van hun krachten opslorpte. Het is bijvoorbeeld 

typerend dat Anseele in LEmancipation, na een beschrijving van Vooruit en haar diverse afdelin

gen, ook nog even meegaf dat 'à part de tout cela nous avons à Gand le parti socialiste ouvrier, 

dont leVooruit est une desforceset qui demande aussi notre concours'. Daarna beschreefhij hoe 

hij samen met 'les compagnons wallons et flamands' elke zondag toespraken hield 'dans les eentres 

industriels' om er de oprichting van een coöperatie te bepleiten. (2 55) Het verschijnen van dit stuk 

bewijst dat er contacten bestonden tussen de Ecole de Nîmes en de Belgische socialistische coöpe

ratoren. <256) Zowel onder coöperatoren als onder socialisten waren de Belgische socialistische co

operatoren buitenbeentjes. Op het marxistische stichtingscongres van de Tweede Internationale 

in juli 1889 waren ze de enigen die de coöperatie als organisatiemiddel bepleitten. Twee maanden 

later waren ze de enige, openlijk als dusdanig georganiseerde socialisten, die het eerste internatio

nale coöperatieve congres bijwoonden dat de Ecole de Nîmes in de Franse hoofdstad organiseerde 

in het kader van de wereldtentoonstelling. 

Autour de la tour Eiffel: alle macht aan de consument? 

Hoewel de coöperatiestand op de wereldtentoonstelling door plaatsgebrek een 'bien triste figure' 

sloeg<257), lokte de openingszitting van het eerste internationale coöperatieve congres op 8 septem

ber 1889 toch 700 geïnteresseerden naar het Palais du Trocadéro. Het ging echter vooral om het 

vierde nationaal congres van de Franse beweging, want slechts 35 buitenlandse coöperaties werden 

er vertegenwoordigd door in totaal25 afgevaardigden, voornamelijk individuen die met een man

daat van een of andere coöperatie het congres bijwoonden. Zo betekende de aanwezigheid van 

Ugo Rabbeno bijvoorbeeld niet dat de Italiaanse coöperatieve beweging daadwerkelijk vertegen

woordigd was op dit congres. Dat gold dan weer niet voor de machtige Britse coöperatieve bewe

ging die de zwaargewichten Holyoake, Johnston en Vansictart Neale afvaardigde, en al helemaal 

niet voor de grote Belgische delegatie met onder andere De Paepe, Van Beveren, Bertrand, Denis, 

Vandervelde, Demblon, Delwarte, Maroille en Massart. De Belgische socialisten waren ook de 

enige buitenlanders die heel actief participeerden in de discussies. 

In Les Coopérateurs Français was vanafbegin 1889 van gedachten gewisseld over de richting die 

het congres zou uitgaan, omdat daar de doelstelling van de coöperatieve beweging omschreven 

moest worden. Was het ultieme doel het genereren van materiële voordelen door de directe ver

koop aan de consument of ging het veel verder dan dat? Volstond de huidige ontwikkeling waarbij 

de coöperatie eigenlijk niets meer was dan 'une concurrence au commerce' of streefde de beweging 

naar een algehele 'transformation sociale' en zo ja, welke?<258l Congresvoorzitter Ciavel kaderde 

in zijn openingstoespraak de coöperatie in de strijd waarin 'la démocratie s' agite et revenclique 
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hautement des conditions sociales au tres que celles sous lesquelles I' ont si longtemps courbée les 

exigences du cap i tal'. Hij riep de verzamelde heren - die niet onderhevig waren aan 'les entraîne

ments de la passion politique' en die vóór alles werkten aan 'Ie rapprochement des classes' - op 

om duidelijk te kiezen 'entre les deux tendances' binnen de coöperatieve beweging. (l59) De Franse 

coöperatoren moesten met andere woorden aangeven of ze de ideeën van Fougerousse of die van 

Gide als richtsnoer zouden volgen. Het congres werd dus vooral een theoretische aangelegenheid, 

waarbij de paternalistische ideeën van Fougerousse het onderspit moesten delven. Nog tijdens 

het congres werd hij niet herkozen als secretaris-generaal van de Union Coopérative. Die functie 

werd voortaan vervuld door Robert, een aanhanger van de Ecole de Nîmes en een vertrouweling 

van Gide en De Boyve. 

Dat was vooral een gevolg van Gides toespraak De la coopération et des transformations qu'elle 

est appelée à réaliser dans l'ordre économique, waarin hij poneerde dat 'la puissance que peuvent 

atteindre des consommateurs réunis' krachtig genoeg was om een sociaal rechtvaardige maat

schappij tot stand te brengen. Hij benadrukte dat economische crisissen recurrent waren en 

inherent aan het kapitalisme, aan een sociaaleconomische orde 'qui est organisé en vue de la 

production et nullement en vue de la consommation'. De indrukwekkende productiekracht en 

rijkdom die tijdens de afgelopen eeuw waren opgebouwd en die prachtig werden geëtaleerd op 

de wereldtentoonstelling stonden in dienst van 'I' orgueil de l'homme' en helemaal niet van zijn 

behoeften. Dat bleek alleen al uit het feit dat men zelfs niet in staat was te garanderen dat ieder

een kon beschikken over het strikt noodzakelijke om menswaardig te leven. De enige oplossing 

bestond er volgens Gide in om tegenover de 'gigantesques associations de producteurs' die hun 

macht en rijkdom voor eigen gewin gebruikten, 'des associations de consommateurs' op te rich

ten. De coöperatieve beweging moest dus uitgebouwd worden, want 'par 1' effet de la coopération 

élargie, nous, consommateurs, nous serons à nous-mêmes nos propres vendeurs, nos propres 

banquiers, nos propres entrepreneurs'. 

Gide vervolgde dat dit alles 'singulièrement utopique' kon lijken, maar dat was enkel een 

gevolg van de maatschappelijke moraal waarbij men de concentratie op de productie en het per

soonlijke gewin als de norm was gaan beschouwen. Die moraalleidde ertoe dat men zich geen 

rekenschap meer gaf van de onweerstaanbare kracht van georganiseerde consumenten, 'surtout 

si 1' on suppose, comme on doit Ie faire, que ces associations de consommateurs se reerutent 

non pas seulement dans les classes ouvrières, mais dans tout I' ensemble de la nation, embras

sant aussi par conséquent les classes riches'. Gide benadrukte herhaaldelijk dat economisten 

voorbijgingen aan psychologische factoren. Voor de coöperatieve beweging was het geloof in de 

vooruitgang ervan een van de belangrijkste drijvende krachten van die vooruitgang. Bovendien 

mocht men dat niet op korte termijn verwachten, al drukte hij wel de hoop uit dat zijn klein

kinderen bij de tweehonderdste verjaardag van de Franse Revolutie 'l'avènement de Ie Répu

blique Coopérative' zouden kunnen vieren. Daarmee zou de cirkel rond zijn, want die revo

lutie 'a réalisé la démocratie dans 1' organisation politique' en voor coöperatoren kwam het er 

nu op aan om 'la démocratie dans I' organisation industrielle' te realiseren. Dat veronderstelde 

drie verschillende etappes: 'Dans une première étape victorieuse faire la conquête de !'industrie 
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commerciale, dans une seconde, cellede !'industrie manufacturière, dans une troisième, enfin, 

cellede !'industrie agricole.'(260) 

Fougerousse en zijn bondgenoot Ernest Brelay probeerden uiteraard het utopische karakter 

van Gides visie te benadrukken en ze stelden de coöperatie exclusief voor als een middel om tus

senschakels in het distributiesysteem uit te schakelen, om kwalitatiefbetere producten aan de man 

te brengen en vooral om de arbeiders het sparen eigen te maken. Maar dat beeld wekte geenszins 

het enthousiasme op dat Gide oogstte met zijn lezing die aansloot bij de tijd en bij de steeds fre

quenter voorkomende analyses waarin werd benadrukt dat 'la consommation, de simplement 

destructive et réparatrice, devient à son tour reproductrice et créatrice'. (261) César De Paepe bij

voorbeeld benadrukte aan de hand van een uitgebreide historisch overzicht van de coöperatie 

in België, waarbij vooral Vooruit centraal stond, dat de BWP met haar coöperaties vóór alles 'la 

propagande des doctrines socialistes et Ie groupement des travailleurs' nastreefde en niet zozeer 

'de faire simplement des affaires co mmereiales et industrielles'. Hij was echter laaiend enthousiast 

over de lezing van Gide, want ook hun socialistische coöperaties streefden niet naar 'une transfor

mation commerciale' maar beoogden 'la transformation tout entière du monde économique par 

l'assujettissement [ ... ]de la production à la consommation'.(262) 

Van Beveren en Benrand brachten een zoveelste historisch overzicht van respectievelijk Voor

uit en het Maison du Peuple en lieten daarbij in het midden of die coöperaties al dan niet in staat 

waren de verhoopte totale omvorming van de maatschappij te bewerkstelligen. Célestin Dern

bion daarentegen zei in zijn speech But de la Coopération dat dit idee een 'folie' was. Coöperaties 

leverden volgens hem munitie waarmee men niets kon aanvangen zonder wapens. Refererend 

aan de ijzeren loonwet besloot hij dat coöperaties alleen heilzaam waren als 'l'adjuvant des syn

dicats': 'A la coopération de fasciner et d'unir les travailleurs du monde entier, afin que, par sa 

puissance, elle contribue à 1' éclosion des vastes entreprises syndicales, qui seront, avec la conquê

te de l'Etat par Ie suffrage universel organisé, l'aurore d'une civilisation gigantesque et altruiste 

ou l'instruction, Ie bien-être et l'indépendance deviendront Ie partagede tous et Ie gage certain 

d' au tres progrès inconcevables'. (263) 

Demblon werd bijgetreden door de Belgische socialistische coöperatoren en door een aantal 

possibilistische socialisten uit Parijs, zoals Coclet van de coöperatie Les Egaux en Thibaut van La 

Bièvre. Uit de aantekeningen die Théophile Massart tijdens het congres maakte, blijkt dat het 

discours van Gide op de coöperator uit de praktijk indruk maakte. Maar het eindoordeel van de 

voorman van Le Progrès uit Jolimont was toch dat het louter steunen op coöperaties om de hele 

maatschappij om te vormen utopisch was. Massarts notities maken ook duidelijk dat de discus

sie vooral werd gevoerd buiten de congreshaL Na de officiële zitting waren de debatten 'fort vifs 

entre les Français et les Anglais, qui font de la coopération pour la coopération, et les délégués bel

ges, qui entendent faire de la coopération au point de vue socialiste'.(264) Uiteindelijk werd op het 

congres een compromisresolutie gestemd: 'Le congrès, sans se prononeer sur les différentes écoles 

socialistes, émet Ie voeu qu' après la constitution de puissants rnagasins de gros, la production soit 

indiquée comme Ie but auquel doivent tendre tous les coopérateurs.'(265) 
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Liberaal socialisme of al dan niet coöperatief collectivisme 

De visie van Gide werd vooral in Frankrijk uitgedragen. Als een soort 'officieel programma' van 

de coöperatieve beweging werd ze er op grote schaal verspreid via coöperatieve bladen, meetings, 

brochures en discussies in de schoot van lokale coöperaties die zich vervolgens al dan niet aan

sloten bij de Union Coopérative en de Ecole de Nîmes. Maar de argumentatie van Gide had ook 

veel indruk gemaakt op coöpererende socialisten uit België. Zijn pleidooi voor klassenverzoening 

stond uiteraard haaks op hun discours, maar het eventueel vermijden van de revolutie en vooral 

de noodzaak om de arbeiders voor te bereiden op hun taken in een nieuwe wereld sloten naadloos 

aan bij wat Anseele, Bertrand en anderen al enkele jaren verkondigden. Bovendien steunde hun 

geloof in het realiseren van de droom in hoge mate op het feit dat de arbeiders, en bij uitbreiding 

het proletariaat, de meerderheid vormden in de maatschappij. Gide betoogde evenwel dat 'aussi 

longtemps que 1' ouvrier ne se présente sur Ie marché que comme salarié et offrant ses bras à 1' en

chère, c' est précisément Ie nombre qui fait sa faiblesse puisqu' elle Ie met à la discrétion de 1' entre

preneur: mais du jour ou il se présente comme consommateur, c' est Ie nombre qui fait sa force et 

lui assure la victoire.'(266
) Heel wat Belgische socialisten volgden Demblon niet in zijn analyse van 

de coöperatie als hulpje van de vakbeweging. Zo betoogde Vandervelde dat de coöperaties niet 

alleen munitie leverden, maar ook een noodzakelijk antidotum waren voor '1' égoïsme corporarif 

waarvan Gide had betoogd dat het sterker was dan individueel egoïsme. De Britse trade-unions 

bewezen dat de ijzeren loonwet onjuist was, omdat georganiseerde arbeiders wel degelijk invloed 

uitoefenden op 'Ie taux des salaires' en dat ze, na een eerste militante en agressieve fase 'invaria

blement les plus solides soutiens de la conciliation industrielle' werden. Daar lag precies de kracht 

van de organisatie van de BWP. Slaagde Vooruiter als 'kleine collectivistische republiek' niet in om 

'1' égoïsme corporarif te neutraliseren door arbeiders uit de meest diverse sectoren te verenigen? 

Vandervelde was dan ook formeel dat de grote coöperaties van de BWP 'sont [ ... ] envoiede réa

liser, au moins en partie, Ie vaste programme que M.Charles Gide traçait'. Maar, vervolgde Van

develde, Gide overschatte de coöperatie. De vakbeweging bleef naast de coöperatie een noodzake

lijke organisatievorm om stap twee van diens driefaseplan te realiseren. Alleen de 'lien contractuel 

ou seulement moral' tussen de vakbondsleden en 'les membres du corps de métier' maakte de 

veralgemening van productiecoöperaties mogelijk en zou hen beletten 'de se transfarmer en entre

prise capitalis te'. De vakbeweging was volgens Hector Denis 'une sorte de placenta interposé entre 

Ie régime moderne de !'industrie et le régime naissant de la coopération' .(l6?) 

In Gent had men al voor het coöperatieve congres in Parijs betoogd dat de vakbeweging niet 

een soort 'gildeken' moest zijn. Die tak van de socialistische arbeidersbeweging bleef schromelijk 

in gebreke, omdat zijn voornaamste taak erin bestond productiecoöperaties op te starten. Quod 

non. 'De uitslagen door het Belgisch socialisme bereikt' waren echter 'niet van aard om onze 

zienswijze omtrent de te volgen weg te wijzigen' . (268
) Aan de Gentse socialisten waren theoretische 

bespiegelingen als die van Vandervelde niet besteed. Aangezien de vakbeweging haar taak niet ver

vulde, moest die maar worden overgenomen door de succesvolle coöperatie. Kort na het congres 
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van Parijs onderschreef Anseele in het blad van de Ecole de Nîmes integraal het discours van Gide: 

consumptiecoöperaties zullen via hun overschotten het sociale kapitaalleveren voor het opstarten 

van productiecoöperaties en 'malgré tout la coopération arrivera à son but et c' est la coopération 

de production qui jouera Ie principal róle dans ce travail de réforme'. (269) 

Volgens het schema van Gide konden coöperatoren uiteindelijk de productiemiddelen ver

werven en Anseele zag er dus geen graten in om voor een publiek van socialistische toehoorders 

de coöperatie geregeld voor te stellen als dé weg. (27o) Het onderscheid tussen collectivisme en 

coöperatieve republiek, of het feit dat bij Gide de term 'coöperatoren' stond voor iedereen die 

consumeerde, was voor de praktisch ingestelde socialisten niet van belang. En zulke socialisten 

waren er niet alleen in Gent. De Gentenaren hadden onder kameraden helemaal niet het mono

polie van het geloof in de capaciteit van de coöperatie om het kapitalisme onderuit te halen. Niet 

alleen werd er vaak uitdrukkelijk op gewezen dat het succes van hun coöperaties losstond van de 

socialistische arbeidersbeweging, maar bovendien werd economische expansie gezocht buiten de 

leden en de beweging om. 

De grote socialistische coöperaties waren bijvoorbeeld druk in de weer met contracten waar

mee ze konden meedingen bij openbare aanbestedingen. Tot grote ergernis van middenstands

organisaties en anticoöperatoren haalden ze ook tal van grote contracten binnen. Aangezien hun 

bakkerijen alle nieuwe technologische snufjes aanwendden, waren ze geduchte concurrenten. Via 

die weg haalden het Brusselse Maison du Peuple en de Gentse Vooruit bijvoorbeeld contracten bin

nen om brood te leveren aan heel wat staatsscholen in Brussel en Gent. Ook lucratieve contrac

ten met het leger werden niet afgeslagen: vanaf december r889 was Vooruit de huisleverancier van 

brood voor het Gentse militair hospitaal. Nog explicieter was het duiden van bepaalde initiatieven 

die indruisten tegen de belangen van de socialistische coöperaties- en dus bij uitbreiding van de 

hele beweging- als weldaden, omdat ze nu eenmaal bijdroegen tot het verspreiden van coöpera

tieve denkbeelden. Zo werd anno 1892 de uitgave van een bulletin door de katholieke coöperatie 

Le Bon Grain in Jolimont enthousiast onthaald, ook al werd het socialistische Le Progrès daarin 

hard aangevallen. Ze moedigden ook de Luikse bakkers aan om hun plannen om zich coöperatief 

te verenigen uit te voeren, ook al was het expliciete doel ervan blokvorming tegen La Populaire en 

tal van andere 'socialistische' coöperaties in het Luikse. 

Naast concrete realisaties leverden de Belgische socialisten ook zelf een bijdrage tot het ver

spreiden van coöperatieve denkbeelden door vanaf november r889 Les Coopérateurs Belges uit te 

geven. Via stukken overgenomen uit L'Emancipation, gaf het blad veel aandacht aan Gide en zijn 

Ecole de Nîmes. Les Coopérateurs Belges bracht ook bijvoorbeeld zonder enige kritiek of opmerking 

verslag uit over een meeting van Emile De Laveleye in Verviers waar de coöperatie werd gepresen

teerd als efficiënte remedie tegen de revolutie. Ook boekjes ofbrochures waarin de coöperatie werd 

voorgesteld als de enige instelling die werkelijk solidariteit in de praktijk omzette, konden reke

nen op een positieve bespreking in Les Coopérateurs Belges. Dat het blad vrij dicht aanleunde bij 

de Ecole de Nîmes was in feite een voor de hand liggende optie van hoofdredacteur Louis Bertrand. 

Niet alleen correspondeerde hij geregeld met Gide en De Boyve, maar zijn invulling van socialis

me strookte ook met die van De Boyve: 'Je suis socialiste, mais non révolutionnaire.'(2 7 1
) Eertrand 
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maakte er geen geheim van dat hij betreurde dat nog steeds heel wat kameraden ervan uit leken te 

gaan dat een revolutie de socialistische droom kon realiseren: 'Leur erreur, et elle est capitale, c' est 

de croire qu' on modifie la forme économique de la société comme on le fait de la forme politique 

[ ... ] 1' ordre collectiviste sortira d' une série d' évolutions et non d' une révolution violente.'(2.72.) 

De Belgische coöpererende socialisten namen dan ook actief deel aan internationale coöpe

ratieve congressen waar de notie 'socialisme' haast taboe was en waar ze helemaal niet uit de 

toon vielen tussen de aanhangers van Gides coöperatieve republiek. In augustus 1891 maakten 

ze als socialisten van het Brusselse congres van de Tweede Internationale gebruik om de coöpe

ratie onder kameraden te propageren. Een maand later namen ze in Parijs deel aan het tweede 

Congrès International des Sociétés Coopératives de Consommation, waar een lichtelijk verbolgen 

Anseele benadrukte dat er geen onderlinge strijd bestond 'par mi les coopérateurs belges'. 'Je 

ferai remarquer que la Coopération socialiste n'a aucunement enrayé le mouvement [ ... ] et 

pour répondre aux idées anglaises, les Belges croient que la Coopération est un des moyen de 

réforme universelle.' Een enthousiaste Benrand beweerde iets later zelfs zonder verpinken: 'La 

coopération est 1' émancipation' . (273) 

Hoe diepgaand de invloed van Gide was, bleek uit Bertrands uitgebreide analyse van Le rolede 

la Coopération dans l'évolution sociale. Het enige verschil met de analyse van Gide bestond erin dat 

Benrand niet kon geloven dat 'la classe capitaliste' zich zou inschrijven in het coöperatieve schema. 

Dat impliceerde geenszins dat hij 'de meester' afviel, het was eerder een logisch doortrekken van 

diens inzichten, want 'M.Charles Gide' had zelfbetoogd dat 'le socialisme et la coopération sont 

deux frères d' origine, nés des mêmes parents' . De coöperatie kon de kapitalistische maatschappij 

op een hoogst efficiënte manier aanvallen van beneden uit, maar om het collectivisme te verwe

zenlijken moest dat gecombineerd worden met aanvallen van boven af. Bepaalde 'industries et 

entreprises actuellement monopolisées entre les rnains de quelques actionnaires' zouden immers 

voor de coöperatie onbereikbaar blijven als men niet over de politieke macht beschikte om ze in 

functie van de gemeenschap te monopoliseren. Zoals Gide er nogal onrealistisch van uitging dat 

iedereen zich zou inschrijven in zijn coöperatieve schema, zo ging Benrand ervan uit dat alge

meen stemrecht volstond om de 'aanvallen' van boven af te kunnen realiseren. Om die droom 

waar te maken moesten socialisten dus werk maken van de uitbouw van de coöperatieve beweging 

enerzijds en van het veroveren van algemeen stemrecht anderzijds. Dat was de methode die werd 

toegepast door de BWP en het verheugde Benrand dan ook dat 'les succès obtenus par le parti 

socialiste bel ge ont appelé 1' attention des socialistes des pays étrangers sur 1' organisation socialiste 

de notre pays, ou la coopération tient une bonne place' . (274) 

Socialistische militanten die er een andere mening op nahielden, zagen dat enigszins anders: 

'Wat de partij alhier betreft, nog altijd dezelfde rommel, handel drijven en nogmaals handel drij

ven [ ... ]hier verwacht men alles van goedkoop brood en goedkope kolen [ ... ]Ja ze strijden wel, 

maar voor algemeen stemrecht[ ... ] dat is den sleutel waar het eldorado der werklieden mede zal 

ontsloten worden.'(275) De Franse coöperatoren die de stellingen van Gide al te vergaand von

den, lieten niet na erop te wijzen dat 'la fantaisie collectiviste du professeur [ ... ] avait à peu près 

autant de valeur et de vérité que la déclamation des socialistes belges déclarant que la coopération 
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était la préparation du collectivisme et du communisme'. (276) Terwijl Gide net via de coöperatie 

het collectivisme wou vermijden, meende Fougerousse dat hij niets anders deed dan het 'col

lectivisme coopératif' van de Belgische socialisten verkondigen. (277) De begripsverwarring werd 

natuurlijk niet minder, want nog anderen meenden dat Gide eigenlijk een 'socialisme libéral' 

voorstond. (278) 

De guesdisten en 1/'organisation modèle' van de BWP 

Bij een doorlichting van de socialistische coöperaties in België werd aan de lezers van Les Coopéra

teurs Français a priori duidelijk gemaakt dat de notie 'socialisme' in België 'rien de bien effrayant 

ni de révolutionnaire' impliceerde. Meer nog, elke Franse republikein zou zich 'dans l'acceptation 

beige du mot' wellicht socialist noemen. Een geruststellende inleiding dus, want die Belgische 

socialistische coöperaties hadden ook 'ramicifactions dans le département français du Nord'.(279) 

Hét atypische departement: Ie Nord 

De regio Norcl-Pas-de-Calais was niet vertegenwoordigd op het eerste internationale coöpe

ratieve congres, maar het gebied groeide in de loop van de jaren 1890 voor de coöperatieve 

beweging(en) wel uit tot een van de meest succesvolle regio's in continentaal Europa. Hoewel 

de coöperaties er vrij snel een goed uitgebouwde federatie opzetten, heeft de Ecole de Nîmes, die 

precies het lokale karakter van de coöperaties wou overstijgen, er toch nooit enige aanhang ver

worven. Dat gegeven werd door contemporaine onderzoekers toegeschreven aan 'l'influence 

prédominante des sociétés belges'. (280) 

Het Rijselse L'Humanité en L'Espérance in Roubaix tonen aan dat coöperaties in de jaren r88o 

geen nieuw fenomeen waren in le Nord. Die experimenten faalden, maar de toen nog steeds flo

rerende Société de Consommation de Roubaix bewees dat coöperaties wel degelijk levensvatbaar 

waren. Deze coöperatie, die in 1867 door textielpatroon Auguste Lepoutre werd opgericht, had 

eind 1887 zo'n 1.500 leden. Maar dergelijke patronale coöperaties verloren vanafhet eind van de 

jaren 1870 en- versneld- in de jaren I88o-1890 hun quasi-monopoliepositie, omdat de coöpera

tie in de meest diverse kringen opnieuw op de agenda werd geplaatst. De Rijselse Cercle du Progrès 

Républicain besliste bijvoorbeeld eind december 1879 om een consumptiecoöperatie op te starten. 

Ook een zekere Pierre Warin ondernam in het Rijselse diverse pogingen om coöperaties op te star

ten, maar hij slaagde nooit in zijn opzet. In 'zijn' Cercle des Travailleurs Lillois bleefhij wel geregeld 

hameren op de voordelen van coöperatieve organisaties. Uit statistieken van de Préfecture du Nord 

blijkt dat er in de jaren r88o talloze heel kleinschalige coöperaties, gaande van 25 tot 50 leden, wer

den opgericht. Maar die verdwenen doorgaans even snel als ze waren opgekomen: slechts 17 van 

de 261 coöperaties die op I januari 1908 actief waren in het Noorden bestonden al anno 1890. Het 

verschijnen van het blad Les coopérateurs du Nord. journat d'économie politique pour faire dévelop-
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per Ia coopération dans le Nord in r888 bewijst dat er net als elders in Frankrijk wel degelijk sprake 

was van een verhoogde belangstelling voor de coöperatie. (281
) 

Zoals hierboven al werd aangegeven, verloor de socialistische arbeidersbeweging in Frankrijk 

pas na 1890 haar sektarische karakter, maar alleen al uit de verkiezingsresultaten in Ie Nord blijkt 

hoe drastisch dat daar gebeurde. Met een aanhang die vooral bestond uit textielarbeiders uit Rijsel, 

Roubaix, Arrnentières, Tourcoing en de metaalbewerkers uit Valenciennes, behaalden de guesdis

ten in de vroege jaren 1890 tal van electorale overwinningen. (282
) Terwijl ze bij wetgevende ver

kiezingen in r885 in de hele regio nauwelijks 2.043 sternmen haalden, werd Paul Lafargue in r89r 

volksvertegenwoordiger en in r892 veroverden ze de stadhuizen van Roubaix en Caudry. Guesde 

werd in 1893 gedeputeerde voor Roubaix en in r896legden de guedisten beslag op de stadhuizen 

van Rijsel, Roubaix, Croix, Wignehies en Calais. Kleine groepjes anarchisten bleven actief en pos

sihilisten ondernamen nog pogingen om verenigingen op te starten in Ie Nord en gaven daartoe 

in r889 zelfs het blad Prolétaire du Nord uit. Maar vanaf midden jaren r88o werden de guesdis

ten van de POF er duidelijk de vertegenwoordigers van de socialistische arbeidersbeweging. Die 

positie en de electorale overwinningen in de eerste helft van de jaren r890 steunden vooral op de 

inspanningen van de guesdisten in de loop van de jaren r88o om hun beweging een solide orga

nisatorische basis te geven. 

Hoewel de BWP haar politieke activiteiten beperkte tot het verwerven van het in Frankrijk 

allang ingevoerde algemeen stemrecht, is er toch een opmerkelijke analogie tussen de organisa

torische opbouw van de POF in Frans-Vlaanderen en die van de BWP. De intensieve contac

ten tussen de Gentse socialisten en de stakende textielarbeiders in het Noorden, in april en mei 

r88o, hielden ook na de staking aan. Dat vertaalde zich niet louter in meetings aan de grens en in 

informele contacten, maar ook in het verspreiden van Gentse en Brusselse bladen en in regelma

tige congresparticipatie. Aan het nationale congres van de POF in Roubaix in april r884 namen 

Anseele en Van Beveren niet deel als buitenlandse afgevaardigden, maar in dezelfde hoedanigheid 

alsCaretteen Delory. Onmiddellijk na het congres ontvingen ze bovendien Guesde en Lafargue 

in Gent, in Vooruit. Tijdens een regionaal congres in januari r885, waar socialistische groepen uit 

Gent, Kortrijk, Menen, Rijsel, Roubaix, Tourcoing en Arrnentières verzamelden, ging men zelfs 

na of het niet opportuun zou zijn om le Nord te erkennen of op te nemen als federatie van de BSP! 

Dat de Franse overheid dat als een potentieel gevaar beschouwde blijkt onder andere uit het feit 

dat de krant Vooruitvanafbegin r886 op de index werd geplaatst. Vrijwel meteen na de industriële 

jacquerie in België werden ook Le Peuple en De Toekomst er verboden. 

Verklaren die banden het feit dat de socialisten in Ie Nord meer dan waar ook in Frankrijk 

gebruik rnaakten van en energie staken in het deelnemen aan verkiezingen voor de 'conseils de 

prud'hornrnes'? Verklaren ze de voor Frankrijk atypische, maar voor de guesdisten cruciale buurt

gebonden werking in Ie Nord? Niet alleen konden de Gentse socialistische wijkclubs hiervoor 

model staan, maar bovendien hadden de Gentenaren in r88o in hun publiekelijk geafficheerde 

Brief aan de Werklieden van Roubaix al opgeroepen om zich vooral in de 'gebuurten' te organiseren. 

De meest opmerkelijke analogie is echter dat, ondanks de sterke tegenstand van Jules Guesde en 

anderen, de coöperatie uitgroeide tot de kern van hun organisatorische programma. (2 8Jl 



CONSUMEREN VOOR DE REVOLUTIE OF DE REVOLUTIE CONSUMEREN? 

Ondanks het falen in 188o van Les amis jidèles, dat er dus niet in was geslaagd om via de coöpera

tie de arbeidersbeweging op te bouwen in Roubaix, werd in 1882 met L'Economie des Ménages in 

Tourcoing andermaal een poging in die zin ondernomen. L'Economie des Ménages was de eerste 

arbeiderscoöperatie die net als de Gentse Vooruit de instapdrempel tot een volstrekt minimum 

verlaagde. Helemaal vernieuwend was haar beslissing begin 1885 om haar politieke neutraliteit op 

te geven 'pour afficher des tendances nettement socialistes'. Over het waarom en de aard van de 

'signes extérieurs' die geleid hebben tot die koerswijziging is niets bekend. Dat geldt bij uitbreiding 

voor de hele geschiedenis van L'Economie des Ménages die rond 1900 werd opgedoekt en vervangen 

door de met de POF verbonden coöperatie La Solidarité Ouvrière. Wie zoekt naar de invloed of 

referentiële waarde van de Belgische socialistische coöperaties merkt dat de eerste openlijk socialis

tische coöperatie in het Noorden werd opgericht in Tourcoing, een paar straten verwijderd van het 

lokaal in Mont-à-Leux waar de Gentse socialisten hun meetings hielden. Bovendien viel de koers

wijziging samen met het al aangehaalde regionale congres van januari 1885. Is dat louter toeval? 

Het is alvast even opmerkelijk dat in de nasleep van dat congres ook in Roubaix een nieuwe 

arbeiderscoöperatie, La Paix, werd opgericht. Twee jaar eerder, in 1883, had Caretres rechterhand, 

Rémi Degalle, na zijn bezoek aan de Gentse Vooruit, al pleidooien gehouden om een gelijksoortige 

coöperatie op te starten. Pas met de oprichting van La Paix in 1885 in het café Le Roi de la bière van 

Charles Dhooge werd effectief een arbeiderscoöperatie opgericht in Roubaix. In de statuten werd 

het doel ervan omschreven als 'préparer la voie de 1' émancipation de la dasse ouvrière'. De bepa

ling om de goederen 'un peu au-dessous des prix du commerce' te verkopen heeft vermoedelijk 

in hoge mate bijgedragen tot het succes van La Paix. In september 1889 kochten maar liefst 4.300 

gezinnen er hun brood en kolen. (28
4) De doelgroep van de coöperatie bestond uit alle arbeiders 

en arbeidsters, en nationaliteit noch moedertaal speelde een rol. Alle berichten en mededelingen 

werden zowel in het Frans als in het Nederlands opgesteld. 

Aanvankelijk vormden 'Belgen', diegenen geboren in België, het gros van de leden. Van de 

acht initiële bestuursleden waren er maar drie geboren in Frankrijk. Samen met een uitgeweken 

wever uit Avelgem waren ze alle drie 'slechts' commissaris. Zowel de voorzitter, de vice-voorzitter, 

de schatbewaarder als de secretaris waren uitgeweken Gentse wevers. (285) In 1907 verklaarde een 

'ancien administrateur' van La Paix 'que ce fiuent des Flamands belges, venus de Gand, pour tra

vailler à Roubaix, qui prirent l'initiative de créer cette société. Ces Gantois étaient des adhérents 

du Vooruit et, dès les premièresréunionsou fiuent discutées les bases sur lesqueUes serait édifiée 

la nouvelle société, ils déclarèrent qu'ils voulaient qu' elle fût à Roubaix ce que leVooruit était à 

Gand'. (286) Dat de inspiratie voor La Paix bij de noorderburen werd gehaald bleek volgens Les Coo

pérateurs Français vooral uit de overname van het Vooruitsysteem om het winstdeel niet in geld 

maar in aankoopbons van de coöperatie uit te betalen. (287) 

De grens als troef 

Met de honderd à honderdtwintig 'collectivisten' onder leiding van Henri Carette had La Paix 

wellicht niets uit te staan(288l, maar dat het groepje volgelingen van Guesde La Paix en de Société 
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de Consommation de Roubaix kende, ligt voor de hand. Via de meetings van Gentse socialisten 

in Mont-à-Leux, waar goederen van Vooruit werden verkocht, waren ook zij vertrouwd met de 

werking van de Gentse socialistische coöperatie. In maart 1885 hielden ze bijvoorbeeld collectes 

om de spectaculaire solidariteitsactie van Vooruitvoor de stakende mijnwerkers in de Borinage te 

steunen. Niet alleen via bezoekjes aan familie en vrienden in Gent of deelname aan de betoging 

voor algemeen stemrecht in Brussel anno 1886, maar ook via Le Socialiste, het nationale orgaan 

van de guesdistische POF, konden ze zich informeren over de 'organisation supérieurè' van de 

Gentenaars. (2B9) Was het overnemen van dit organisatiemodel geen oplossing voor hun probleem? 

Tegen eind 1885 vormden de guesdistische militanten in het arrondissement Rijsel immers wel een 

hechte groep, maar ze slaagden er niet in om derden te overtuigen. 

Kon het Gentse socialistische model dat verhelpen? Paul Lafargue, die in zijn correspondentie 

met Friedrich Engels klaagde over het feit dat de POF 'n'existe qu'à l'état chaotique', probeerde 

in elk geval via Hubert Van Kol inzicht te krijgen in de organisatorische formules die door de 

Belgische kameraden werden aangewend. (290) Behalve reële informatie over de prestaties van de 

organisatie van de BWP kregen buitenlandse socialisten ook sterk overtrokken informatie over 

de beweging in België. Anno r886 bijvoorbeeld werd in diverse bladen verslag gedaan over een 

'internationaal syndicaal congres' in Parijs waarop Bertrand, Anseele en De Paepe als vertegen

woordigers van de BWP blijkbaar verklaard hadden dat hun partij 125.000 leden had! Hoewel het 

ledental van de BWP op dat ogenblik al indrukwekkend was- 15.000-, werd die 'strategie van 

het overdrijven' toch geregeld toegepast. Zo beweerde César De Paepe rond die tijd in het Weense 

blad Die Gleichheit dat de socialistische arbeidersbeweging weliswaar overal vooruitgang boekte, 

maar dat 'la petite Belgique surpasse rous ces pays par le développement inouï de 1' organisation 

de la classe ouvrière'. Doodleuk verkondigde hij voorts dat de BWP dankzij haar organisaties al 

300.000 leden had - 'un nombre trois fois plus grand que 1' armée beige en temps de guerre' - en 

dat was slechts een fractie van de massa arbeiders die nog geen lid waren maar via de propaganda 

eigenlijk wel al beschouwd konden worden als 'gagnés pour le socialisme'. In januari 1887 werd 

de peptalk van De Paepe ook in Frankrijk verspreid via Le Socialiste. (2
9

1
) Die cijfers en stellingen 

moesten wel tot de verbeelding spreken van de hopeloos verdeelde Franse socialisten. Hun organi

saties overstegen vóór 1890 geen van alle 'les dimensions d'une secte' en ze waren er zich heel goed 

van bewust dat hun onderlinge gebekvecht contraproductief was. (2
9

2
) 

Het klassieke anticoöperatieve discours van Guesde - verdeling van de arbeidersklasse, ijze

ren loonwet, de Rochdale Pioneers als ultiem bewijs van het causale verband tussen coöperatie en 

'embourgeoisement' ... -bleef een topper. (293) Maar vanaf 1886 doken ook geregeld andere geluiden 

op in guesdistische bladen. Zonder enige vorm van kritiek bracht Le Socialiste bijvoorbeeld verslag 

uit van de lezing van Vaillant voor de Parijse Bourse du Travail, waarin hij de coöperatie omschreef 

als 'un moyen indispensable pour la défense économique des ouvriers'. (294) Het blad had ook gere

geld lof voor de 'esprit pratique' van de Belgische kameraden. Hoewel ze alleen over dat ene week

blad beschikten, werd in januari r887 toch een uitgebreide beschrijving van Vooruit opgenomen: 'ce 

mot de "Vooruit" qui dans une bouche flamande sonne avec la dureté d'un coup de clairon'. 'Saisi 

d' admiration' bracht F.F. Boulé verslag uit van zijn bezoek aan Gent en hij beschreef vrij gedetailleerd 
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de concrete werking van de socialistische coöperatie. (295) Opmerkelijk is dat Anseele en Van Beveren 

werden voorgesteld als de voormannen van de hele Belgische socialistische arbeidersbeweging. 

Aangezien ze zelfbenadrukten dat consumptiecoöperaties in België 'd' excellents résultats soci

alistes' hadden opgeleverd(296), drong de vraag zich op of dergelijke organisaties de problemen 

waarmee zij hadden af te rekenen niet konden oplossen. Niet alleen het gebrek aan leden en geld 

werd daarbij benadrukt. De coöperatie kon bijvoorbeeld ook helpen om de vrouwen warm te 

maken voor de socialistische arbeidersbeweging, wat volstrekt noodzakelijk was als die haar doel 

wilde bereiken. Bij gebrek aan een permanente werking van een reële beweging leken coöperaties 

en 'buurtgebonden' werkingen (wijkclubs) de grootste troeven. De beweging was immers alleen 

maar 'present' bij verkiezingen en stakingen. De coöperatie stond wel nog altijd op het lijstje van 

de middelen die door de bourgeoisie werden aangewend om de socialistische arbeidersbeweging 

tegen te werken, maar de BWP met haar socialistische coöperaties werd wel afgeschilderd als een 

'organisation modèle'. (297) Meer nog, de coöperatie werd zelfs beschouwd als een uiterst revolu

tionair middel, want het uitschakelen van de middenstand zou onvermijdelijk resulteren in een 

uitbreiding van het proletariaat en dus een versterking van de klassenstrijd. Tijdens hun meetings 

in Mont-à-Leux en andere grensgehuchten bezongen Gentse socialisten niet alleen de weldaden 

van de coöperatie, maar ze zorgden ook voor de verspreiding van brochures, zoals Louis Bertrands 

La Coopération - ses avantages - son avenir, waarin concreet werd beschreven welke stappen men 

moest zetten om een coöperatie op te richten. 

Aangezien de bestuurders van La Paix achterafbeweerden dat het creëren van een eigen Vooruit 

in Roubaix een van hun voornaamste drijfveren was, is het niet ondenkbaar dat het groepje gues

disten rond Henri Carette hen benaderde om samen te werken. De bestuurders van La Paix voel

den er wellicht niets voor om een deel van hun winsten af te staan om socialistische propaganda te 

financieren. In mei 1889 informeerden ze zelfs hoe ze lid konden worden van de Union Coopérative, 

waaruit indirect blijkt dat ze op dat ogenblik zowel de Vooruit als de Ecole de Nîmes kenden. (298) 

Of er al dan niet gezocht werd naar samenwerking is niet duidelijk, maar begin 1887 volgde men 

dat denkspoor niet meer: met een lening van I.ooo frank van de Gentse kameraden openden de 

guesdisten in Roubaix hun eigen socialistische coöperatie L'Avenir du Parti Ouvrier. (2 99) 

De verwachtingen waren hooggespannen: 'Par la création de la coopérative ouvrière l' Avenir, 

sur le modèle duWooruit [sic] de Gand, outre que l'on va disposer d'un plus grand nombre de 

soldats, 1' on va, - chose ca pitale - se fabriquer des munitions; une notabie partie des bénéfices 

réalisés servira à la propagande.' Niets kon nu nog verhinderen 'd' amen er à nos idées bon nombre 

d' adhérents', waardoor ze er voortaan in zouden slagen de strijd dagelijks aan te gaan. Er was ook 

al sprake van een gelijksoortige instelling in Rijsel, maar elk spoor daarvan ontbreekt en wellicht 

investeerde men er niet al te veel energie in. (3oo) Een jaar later zou er ook in Armentières een socia

listische coöperatie, L'Union, zijn opgericht. 

Over die coöperatieve initiatieven is zogoed als niets bekend. Terwijl we over het Rijselse ini

tiatief, L'Union van Armentières en L'Economie des Ménages in Tourcoing volledig in het duister 

tasten, zijn er voldoende gegevens om aan te nemen dat L'Avenir du Parti Ouvrier,die van bij de 

start 150 leden had, een zeker succes had. In de loop van haar tienjarige bestaan slaagden bestuurs-
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leden Henri Carette, lsidore Cnookaert, Jules Riveen César Wert erin om meer dan 1.300 leden 

te werven. Bovendien was het lokaal van L'Avenir een 'centre d'une activité politique intense'. (3or) 

Uiteraard was die groei vooral toe te schrijven aan het gunstige klimaat voor het opstarten van 

coöperaties. Dat klimaat werd gecreëerd door de discrepantie tussen de dalende grondstofprijzen 

en de hoge broodprijs. Hogere douanetarieven op 'les farines alimentaires'(3o2
) droegen daar ook 

toe bij, want via een achterpoortje bij de nieuwe wet kon men in de grensstreek gouden zaken 

doen. Het 'exporteren' van Franse bloem leverde al snel 'de 7 à 8 francs par sac selon qualité' op, 

terwijl men geen importtaksen hoefde te betalen op brood. Het leidde al snel tot een 'invasion des 

houlangers belges' en tot het gebruik van elke leegstaande bakkerij aan de Belgische kant van de 

grens. Terwijl dit voor een individuele bakker haast onmogelijk was, kon een coöperatie van enige 

omvang makkelijk haar broodproductie verplaatsen naar de andere kant van de grens aangezien 

de meeropbrengst een veelvoud was van de meerkosten van vervoer en organisatie. (3o3) 

Cuesdisten versus Jules Guesde 

In r887-r888 doken diverse coöperatieve bakkerijen op in het arrondissement Rijsel, metTourcoing, 

Armentières en Roubaix als uitschieters. (3o4) Speelden electorale overwegingen mee bij de aarzeling 

om bijvoorbeeld ook in Rijsel een echt actieve socialistische coöperatie op te zetten? Coöperatie

ve organisaties resulteerden namelijk gegarandeerd in stemmenverlies bij 'la population commer

çante', die in Rijsel meer dan een vierde van de bevolking uitmaakte. De uitzondering op die regel 

waren precies Tourcoing, Armentières en Roubaix waar die groep maar IO% van de bevolking 

vormde. In die drie steden bestond de actieve bevolking voor twee derde uit arbeiders. (3o5) 

Door het woekeren van de kredietverlening had de middenstand het moeilijk. Samen met 

de grote massa fabrieksarbeiders vormde die groep het perfecte rekruteringsterrein voor generaal 

Boulanger, die in april en augustus r888 zijn eerste eclatante verkiezingsoverwinningen boekte in 

le Nord. Ondanks hun niet onaardige score van 13% in Roubaix, IO% in Rijsel en 8% in Armen

tières bij die verkiezingen, konden de kleine guesdistische kernen onmogelijk opboksen tegen de 

overmacht van het front van republikeinen en vooral van Boulanger. Hij oogstte in het departe

ment in totaal 54% van de stemmen. Hoewel er heel wat theoretiserende literatuur over bestaat, 

werd de basis van het gemeentelijke socialisme van de guesdisten in het Noorden wellicht toch 

gelegd door de pragmatische overweging dat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen- die door de 

Fransen doorgaans als veel minder belangrijk werden beschouwd- wel een min of meer realisti

sche kans maakten. In hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van mei r888 bleven 

de gebruikelijke theoretische schemàs van Guesde volledig achterwege en men pakte uit met een 

heel concreet programma. Terwijl Guesde in het nationale Le Socialiste de middenstand duidelijk 

maakte dat zijn ondergang onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk was(3o6), werd in Ie Nord cam

pagne gevoerd voor de oprichting van gemeentelijke baden en schoolkantines en voor een vaste 

broodprijs, iets dat ook op het verlanglijstje van de middenstand stond. De pragmatiek bleek 

vooral uit het feit dat er zelfs kartellijsten met radicale republikeinen werden gevormd, waardoor 

zowel in Roubaix als in Armentières de eerste socialistische gemeenteraadsleden werden verkozen. 
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In Rijsel kwamen ze afZonderlijk op, wat ondanks een niet onaardige 16% van de stemmen geen 

enkele zetel opleverde. 

Niet zozeer die verkiezingsresultaten, maar wel de organisatorische opbouw van de beweging 

leidde ertoe dat de POF uitgroeide tot dé socialistische organisatie in het arrondissement Rijsel. 

Nergens in Frankrijk haalde de POF vergelijkbare resultaten, electoraal én organisatorisch. Op 

het stichtingscongres van de Tweede Internationale in juli 1889 vertegenwoordigdele Nord 74 van 

de in totaal 145 organisaties van de POF. Het gros daarvan bestond uit de talloze vakverenigingen 

van het stakingsgevoelige departement met zijn hoge concentratie van arbeiders. In de textiel

sector bijvoorbeeld waren anno 1889 al 3.500 arbeiders lid van een 'vakbond'. In 1891 zouden al 

n.86o textielarbeiders die stap hebben gezet. Maar ondanks die hoge aantallen was er van enige 

syndicale kracht geen sprake, omdat het voornamelijk kleine, onderling totaal onafhankelijke 

bondjes betrof die helemaal niet in staat waren om een staking te dragen. De socialisten vertegen

woordigden in dit geheel een niet onaardig aantal arbeiders- 1.200 in Rijsel en zo'n 5.000 in Rou

baix- maar ze waren het stakingswapen absoluut niet gunstig gezind. In navolging van voorman 

Guesde werd de staking alleen beschouwd als een defensief wapen waarmee men kon dreigen om 

de patroon ervan te weerhouden arbeiders 'pire que des chiens' te behandelen. Vanuit die optiek 

waren syndicale organisaties belangrijk, maar niét om stakingen te onderhouden, want die kon

den onmogelijk iets opleveren: 'routes les concessions arrachées au prix de crueHes souffrances ne 

tardent pas à être reprises en détail quand elles ne sont pas en bloc annulées dans la pratique'. (3o7) 

Maar de decentralisatie en de volstrekte autonomie van alle groepen gold niet alleen op syndi

caal vlak. Van een regionale werking was totaal geen sprake, laat staan dat de Conseil national van 

de POF, die in 1889 was opgericht en in Parijs zetelde, enige invloed had. Het beeld contrasteerde 

sterk met dat van de SPD die voor buitenstaanders een toonbeeld was van 'discipline' en waar 

congresbesluiten blijkbaar strikt werden nageleefd. Refererend aan de SPD had Guesde maar één 

boodschap voor zijn achterban: 'A nous de mettre à profit cette grande expérience.'(3oS) In oktober 

1890 woonde hij het SPD-congres in Halle bij en hij verzamelde er zoveel mogelijk materiaal over 

de organisatie van de SPD, maar het zou nog jaren duren voor er in de schoot van de POF regio

nale federaties werden gevormd. Bovendien ontbrak het hun vaak aan de felbegeerde 'discipline': 

'La texture du parti reste bien lacheet ne ressemble que peu au modèle allemand.' (3o9) Net als in de 

BWP was de macht in handen van de lokale groepen en alle admiratie voor zijn persoon ten spijt 

kon Guesde niet verhinderen dat de autodidacten die 'zijn' beweging uitbouwden, de theoretische 

schema's naast zich neerlegden. Hij kon niet verhinderen dat de door hem verketterde coöpera

ties uitgroeiden tot de ruggengraat van de beweging in hét bastion van de POF. Het is typerend 

dat dit aanvankelijk in Rijsel schoorvoetend gebeurde, terwijl men die kaart in Roubaix vrij snel 

resoluut heeft getrokken. Had het feit dat de POF met Gustave Delory in Rijsel over 'un organi

sateur-né' beschikte daar iets mee te maken?(3Io) In Roubaix was dit zeker niet het geval. 'N'ayant 

pas reçu une instruction supérieure' rekende aanvoerder Henri Careere op hulp van buitenaf om 

de beweging op te bouwen. (3u) 

Die hulp kwam meer uit Gent dan uit Parijs. In het verslag over Les institutions ouvrières et 

sociales du département du Nord, dat door Renouard en Moy werd opgesteld in het kader van Expo 
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1889, werd de guesdistische coöperatie L'Avenir du Parti Ouvrier annex vergaderlokaal bijvoor

beeld getypeerd als 'Société beige socialiste'.(312
) In politierapporten werd geregeld gewezen op het 

grote gevaar dat uitging van de talloze 'réunions privées à Roubaix et à Tourcoing' waar 'Anseele et 

ses principaux lieutenams' de kleine kernen socialisten met raad en daad bijstonden. Men vreesde 

echt dat ze erin zouden slagen de 'factions isolées' om te vormen tot 'une organisation réelle'. De 

BWP was namelijk de POF niet: 'C' est, en réalité, un nouveau parti politique avec lequel il faut 

compter désormais. Le parti socialiste beige est exactement, routes proportions gardées, aussi 

puissant que le parti socialiste allemand.' Hoewel werd benadrukt dat het opbouwen van een 

vergelijkbare macht en impact als die van de BWP, voor de POF nog niet voor morgen was, wees 

men toch ook op de analoge organisatie ervan. Men twijfelde er niet aan dat die 'Sociétés Coo

pératives finirent par s' acelimater en France et donneront des résultats aussi prospères que ceux 

constatés en Belgique'. (3r3) 

Toen in 1909-1910 op initiatief van een aantal Franse kameraden een belasting dreigde te wor

den ingevoerd voor werkgevers die meer dan vijf buitenlanders tewerkstelden, was Anseele ver

bolgen: 'On veut atteindre l'immigration des Flamands. Eh bi en, c' est la seule immigration révo

lutionnaire en France. Ce som les socialistes gantois qui, par leur inlassable effort, om créé dans 

le Nord Ie noyau de militants dom est sorti le parti ouvrier français d' aujourd'hui.' Was dat fictie 

in het kader van het intense lobbywerk van de BWP om Franse socialisten te doen afzien van dit 

voorstel?(314) Helemaal niet. In een rapport over het socialisme in Roubaix anno 1893, opgemaakt 

door het kabinet van de Parijse Préfecture de Police, werd 'les détacher de leurs collègues belges' 

voorgesteld als dé weg om de POF in le Nord terug te dringen! Op korte termijn was dit volgens 

haar zelfs de enige manier om de verkiezing van Guesde te verhinderen. Het voornaamste pro

bleem daarbij was echter het feit dat de politiediensten in Roubaix volgens haar niet meer naar 

behoren werkten. Met Carette als burgemeester stonden ze namelijk onder leiding van een 'petit 

cabaretier socialiste collectiviste très sincère'. (315) 

Ook de nieuwe nationaliteitswetgeving van 1889 was cruciaal voor de verkiezing van Guesde 

in augustus 1893. Door die wet werden namelijk grote groepen Belgische arbeiders genaturaliseerd, 

in die mate zelfs dat 'pour 1' essentie! de ses effectifs, l'immigration beige du XIXe siècle était deve

nue française en 1914'. Smalend noemde men Guesde geregeld 'le député des Belges naturalisés et 

non pas des véritables Français'. Dat die nieuwe Fransen in groten getale voor Guesde stemden 

stond niet los van 'la percée du Parti Ouvrier Beige', die vanaf 1886-1887 kon bogen op 'un grand 

retentissement parmi les masses ouvrières belges et françaises de Lille-Roubaix-Tourcoing'. (316) 

Tijdens een bijeenkomst onder voorzitterschap van Jean Jaurès in het Parijse Hotel des Sociétés 

Savantes anno 1900 zei Anseele: 'Je ne veux pas imposer de tactique [ ... ] mais enfin cela a bi en pris 

dans le nord de la France.'(317) De boodschap was duidelijk: de coöperatieve strategie van de BWP 

was de beste organisatorische formule voor de opbouw van een succesvolle socialistische arbeiders

beweging. Werd dit niet door zowel de Belgen als door de kameraden uit Noord-Frankrijk bewe

zen? Waarom zouden Franse kameraden uit andere regio's dat voorbeeld dan niet volgen? 

Door de bewondering van Guesde voor de organisatie van de SPD blijft het beeld van die par

tij als Musterpartei voor de POF geregeld opduiken in de historiografie. Dat die titel wat le Nord 
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betreft veeleer de BWP toekomt, blijkt wellicht nog het best uit een paar symbolische zaken. In 

het feestlokaal van de guesdisten in Roubaix, 'le fief de Guesde', sierden in 1904 vier portretten 'la 

place d'honneur': die van Karl Marx, Ferdinand Lassalle, Jules Guesde en Edward Anseele. Voor 

Bebel of Liebknecht was in dit kleine socialistische pantheon geen plaatsje voorbehouden. Ver

moedelijk in de jaren 1890 verspreidde de Rijselse POF op ruime schaal de tekst van het lied Hon

neur aux Socialistes Gantois. Op de tonen van de Internationale van de in Gent geboren Pierre De 

Geyter klonk het onder andere: 

Nous vous en faisons la promesse, 

De nous unir en venant grands, 

Votre exemple comme une amorce, 

Nous fera marcher de !'avant, 

Et nous viendrons une force, 

Nous Ie jurons sur notre sangf3rB) 
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Hoofdstuk 5 I Het demonstratie-effect 

Organisatorische superioriteit en proselitisme 

Al in r888 schreef een zelfZekere Anseele in het Franse L'Emancipation: 'Si dans tous les pays on 

faisait aussi bien son devoir qu' en Belgique, nous pourrions dire sans forfanterie aucune que 

les jours de la réaction sont comptés.' Hij beklaagde er zich over dat een dag maar 24 uur telde, 

omdat het hem aan tijd ontbrak 'pour pouvoir correspondre avec les journaux ouvriers et coopé

rateurs, parce que je crois qu'il est de la plus urgente nécessité, que les ouvriers du monde emier 

soient à la hauteur de la situation intellectuelle et matérielle de leurs frères [ ... ] et de leurs forces 

d' organisation'. (I) Een sterk proselitisme was de pendant van het organisatorische superioriteits

gevoel waarop Anseele in BWP-kringen helemaal niet het monopolie had. Na de hereniging van 

de BWP en de PSR werd de coöperatieve strategie tegenover de buitenwereld lange tijd niet meer 

ter discussie gesteld. Kleine anarchistische groepjes bleven wel in hun occasionele blaadjes kritiek 

spuien, maar dat raakte de beweging niet of nauwelijks. Soms zelfs integendeel, zoals in Gent waar 

de zaak Lootens niet alleen een versteviging van de positie van Anseele en Vooruit bewerkstelligde, 

maar er ook voor zorgde dat anarchisten het helemaal verkorven hadden bij sociaaldemocratische 

militanten. Bovendien zorgde de BWP ervoor dat de aantrekkingskracht van het anarchisme voor 

sommige jongeren grotendeels organisatorisch gekanaliseerd werd door de oprichting van een 

eigen jongerenorganisatie, de Socialistische jonge Wachten. Die legde zich toe op de jaarlijkse mili

taire loting en groeide uit tot de doelgroep van de anarchistische actie. 

'Révolution verbale et Révolution pratique' 

Kleinschalig verbaal protest verhinderde uiteraard niet dat de BWP buitenlandse kameraden ertoe 

wilde aanzetten de coöperatie niet langer te negeren, maar aan te wenden om hun beweging een 

solide basis te verstrekken en het socialisme uit te dragen als positief project. Dat was volgens de 

BWP alleen mogelijk door hier en nu via coöperatieve organisaties een 'révolution pratique' te rea

liseren. De 'révolution verbale' waar vele buitenlandse kameraden zo bedreven in waren, leverde 
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De bijenkorf als symbool voor de coöperatie, die als organisatie her en der concreet gestalte gaf aan 

een (révolution pratiqu/ 

wel aardige bespiegelingen op, maar de arbeider noch het socialisme had daar volgens haar wezen

lijk belang bij.(l) 

In die opvatting werd ze eigenlijk zelfs gesterkt door de eerste rechtstreekse buitenlandse 'ver

oordeling' van haar coöperatieve strategie. De Gentse coöpererende sociaaldemocraten boden 

wel weerwerk tegen de Nederlandse SDB die de coöperatie verwierp op zijn kerstcongres van 

1888. Maar bewees het zwichten voor Cornelis Crolls demagogie die de coöperatie voorstelde als 

een burgerlijk paard van Troje, niet vóór alles de contraproductiviteit van de 'revolutietheolo

gie'? Zelfs al geloofde Perdirrand Domela Nieuwenhuis oprecht dat de Nederlandse socialistische 

arbeidersbeweging 'groot geworden' was 'zonder coöperatie', dan nog kon hij er niet omheen dat 

de SDB niet zoveel om het lijf had in vergelijking met de BWP. Naast het verschil op het vlak 

van gebouwen, pers en vrijgestelden verduidelijkten vooral de ledencijfers de verhoudingen. Alle 

socialistische vakverenigingen van Nederland haalden samen nog niet een vierde van het aantal 

leden dat dergelijke organisaties alleen al in Gent hadden, terwijl het totale ledenbestand van de 

BWP ongeveer het twintigvoud was van dat van de SDB.(J) 

Dat Domela Nieuwenhuis zich afkeerde van de coöperatie had als gevolg dat naast Vooruit bij

voorbeeld ook de Haagse coöperatie De Volhardingeen potentiële geldschieter armer was. In BWP-
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kringen maakte dat alles echter niet veel indruk. Het is zelfs hoogst twijfelachtig of de Fransta

lige socialisten überhaupt op de hoogte waren van de ontwikkelingen en discussies in Nederland. 

Door de vrij uitvoerige contacten met allerlei malcontenten binnen de Gentse socialistische arbei

dersbeweging die volgens hen 'met de dag kapitalistischer' werd(4), meende Domela Nieuwenhuis 

in het najaar van 1890 ook op het internationale forum met Vooruit te kunnen aantonen dat het 

aanwenden van de coöperatie als middel utopisch was. In Die Neue Zeit, het intellectuele plat

form van de internationale sociaaldemocratiél, beweerde Domela dat de coöperatie niet lang kon 

worden aangewend als 'Mittel zum Zweck', omdat het al snel een 'Selbstzweck' werd.(6) Waren 

BWP' ers op de hoogte van die scherpe uitval? Wellicht wisten enkele kopstukken van deze in 

gotisch schrift gestelde aanval, maar de achterban vernam er niets over in de eigen bladen en in de 

correspondentie van Domela Nieuwenhuis verwijst niet één Belgische kameraad ernaar. 

De ontwikkelingen in eigen land rond die tijd sterkten overigens de BWP-leiding in haar 

strategie. Op IO augustus 1890 etaleerde de socialistische beweging tegenover het establishment 

haar reële mobilisatiekracht door zo'n 30.000 betogers op de been te brengen in de straten van de 

hoofdstad om de stemrechteis kracht bij te zetten. Een maand later werd beslist om dat als een 

soort 'plechtig ultimatum vóór de arbeiders tot de algemene werkstaking overgingen' in verschil

lende steden over te doen bij de opening van het parlementaire jaar op n november 1890. (7) 

Vanuit Brussel werd begin augustus 1890 al gerapporteerd aan de Préfecture de Police in Parijs 

dat men de situatie heel goed in de gaten moest houden. Want 'les progrès énormes des socialis

tes' zouden het land volledig kunnen destabiliseren, wat volgens de rapporteur van heel dichtbij 

werd gevolgd door zijn alomtegenwoordige Duitse collegàs. (S) De betoging van IO augustus 1890 

resulteerde in een verhoogde belangstelling voor België in de internationale pers. Niet alleen het 

relaas van de betoging, maar evenzeer '1' organisation remarquable du parti ouvrier beige' stond 

daarbij in de kijker: 'En plein centre ville, dans une maison ouverte à tous, on conspire en buvant 

du Faro, et les buveurs de Faro font les frais des journaux de la classe ouvrière [ ... ] et non seule

ment ces institutions coopératives permettent d' avoir des lieux de réunion, des journaux, des sub

sides au Comité Centra!; mais bi en plus, les avantages qu' elles procurent à leurs sociétaires, qui, 

chaque mois, touchent des bénéfices sur les achats, excitent les adhésions, et fomnissent au parti 

ouvrier un nombreux personnel pour les jours de grève et de manifestation.' De coöperatie als 'le 

plus puissant agent de la révolution sociale, puisque c' est lui qui fournit Ie nerf indispensable de la 

guerre [ ... ]je sais bien qu'un grand nombre des cent et quelques mille adhérents du parti ouvrier 

ont été surtout attirés par le bon marché de la bière, de la toile, de la viande et du pain; mais jesais 

aussi combien de malheureux, dans les révolutions, marchem par peur du voisin, ou pour faire 

comme lui'. De Parijse possibilisten van Le Prolétariat feliciteerden hun Belgische kameraden 

omdat ze hun land overspoelden als 'un Niagara irrésistible'. (9) Los van de situatie zelf zorgde ook 

die beeldvorming in de buitenlandse pers voor opschudding onder de Belgische regeringsleiders. 

Zoals aangekondigd na de betoging van IO augustus diende de progressistische volksvertegen

woordiger Paul Janson op 17 november 1890 een wetsvoorstel in tot wijziging van de grondwet. 

Regeringsleider Beernaert, hierin gevolgd door de meerderheid onder druk van zijn dreigement 

met ontslag, nam dat wetsvoorstel in overweging, onder druk van de socialistische betogingen en 
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de dreiging met algemene werkstaking. De regering slaagde er echter in het herzieningsdebat op de 

lange baan te schuiven. De BWP dreigde ermee en waarschuwde de regering er indirect voor dat 

dit talmen ervoor zou zorgen dat ze de controle over de basis zou verliezen. Want 'les ouvriers, ne 

comprenant rien àce qu'on nomme le travail parlementaire, n'ont pas confiance [ ... et ... ] ils pensent 

clone que la révision ne se fera pas volontairement et qu'il faudra l'arracher aux gouvernants par la 

Grève'. (w) Na de r meivieringen van 1891 braken op diverse plaatsen in Wallonië stakingen uit. 

De Algemene Raad van de BWP had al in oktober r89o beslist dat alle bij de BWP aange

sloten coöperaties ro% van hun opbrengst moesten storten in een speciale kas om een eventuele 

algemene werkstaking te ondersteunen. Die raad was trouwens sinds het congres van april r89r 

ook bevoegd om zo'n staking daadwerkelijk af te kondigen, maar dat deed ze niet. Uit een refe

rendum onder de aangesloten leden in Gent bleek dat slechts een minderheid - een kleine r. 300 

op 4.100 stemmen - te vinden was voor een algemene staking. Bovendien beschikte de BWP op 

dat ogenblik ook niet over de middelen om haar dreigement hard te maken. In een interview met 

de Franse krant L'Eclair zei Anseele na afloop van de staking dat ze vreesden met een voortijdige 

algemene staking '1' organisation matérielle du parti et 1' avenir des coopératives' te compromit

teren. (n) Cruciaal was ook dat de BWP-leiding ervan uitging dat enerzijds het realiseren van het 

algemeen stemrecht in de gegeven politieke context niet realistisch was, terwijl ze er anderzijds 

van overtuigd was 'dat wij de herziening en breder uitbreiding van kiesrecht zullen krijgen zonder 

strijd'. Zodra die uitbreiding een feit was, 'zal er gelutteerd moeten worden om algemeen kiesrecht 

te hebben'. <12) De BWP keurde de staking dan ook af, maar erkende en ondersteunde ze wel. (l3) 

Uit diplomatieke hoek werd de regering onder druk gezet om zo snel mogelijk 'les classes dés

héritées' tegemoet te treden in hun rechtmatige- 'elles ont le droit de prétendre'- stemrechteis. 

De regering besefte toch wel dat de arbeiders dit stemrecht beschouwden als 'une panacée infailli

ble à tous leurs maux' en dat alleen 'une réforme qui s'arrêtera à un sensible élargissement du eens, 

sans aller jusqu'au suffrage universel revendiqué par ie parti ouvrier' kon verhinderen dat het land 

geconfronteerd werd met 'des commotions violentes, affectant un caractère tout à la fois politique 

et social, qui livreraient la Belgique à des bouleversements intérieurs puis, selon toute apparence, 

à des intervendons extérieures, dom le terme serait fatalement marqué par la contiscation de son 

indépendance'. Klare taal, die bovendien nog werd versterkt door de nieuwe 'courant d'idées 

alarmistes' in de buitenlandse pers. (l4) De klap op de vuurpijl was het plan van de BWP voor een 

solidariteitsbetoging met de Waalse stakers in Brussel, waardoor de centrale kamerafdeling op 20 

mei r89r in paniek de grondwetsherziening unaniem goedkeurde. De BWP gaf daarop onmiddel

lijk het ordewoord om het werk te hervatten. (Is) De acties voor de stemrechthervorming werden 

verdaagd naar de heropening van het parlementaire jaar in november r89r. 

Het Internationaal Socialistisch Congres van Brussel ... 

Blakend van zelfvertrouwen legde de BWP-leiding zich vanaf eind mei 1891 volledig toe op de 

organisatie van het Internationaal Socialistisch Congres in Brussel. Op de stichtingscongressen 

van de Tweede Internationale in Parijs was duidelijk gebleken dat discoursen en toespraken de 
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buitenlandse kameraden niet wezenlijk overtuigden van het onbetwistbare feit dat 'de organisatie 

van het Belgisch socialisme [ ... ] verheven [was] boven deze van andere zusterpartijen'. (r6) Zou het 

zien van de realisaties van de BWP dat wel doen? Was dat de reden waarom de Algemene Raad 

vanaf juli 1889 het recht opeiste om in 1890 of 1891 het eerstvolgende Internationaal Socialistisch 

Congres te organiseren? Na afloop ervan werd alvast gesproken van een succes, want 'tous les délé

gués étrangers ont été à la fois étonnés et ravis du développement de 1' organisation ouvrière dans 

notre pays, et de sa forme spéciale de coopération'. Haar organisaties werden dankzij het congres 

in heel Europa beschreven in 'les organes les plus importants de la presse' en buitenlandse kame

raden hadden niet alleen alles gezien, maar ook heel wat informatie gevraagd, gekregen en ook 

beloofd 'de se mettre à 1' oeuvre pour do ter leur pays d' installations de ce genre'. (r7) 

De BWP had er al tijdens de congressen van Parijs in juli 1889 voor geijverd om een mandaat 

te krijgen om dit Internationaal Socialistisch Congres te organiseren. Terwijl ze dat probleem

loos kreeg op het possibilistische congres, gaf het marxistische congres zijn fiat aan een uitvoe

rend comité in Zürich. (rs) De inactiviteit van de Zwitsers contrasteerde echter scherp met de inzet 

van de BWP, die al in augustus 1890 uitnodigingen verstuurde naar de Britse trade-unions die 

in Liverpool congresseerden: 'La convocation du POB mettait devant le fait accompli la social

démocratie et assurait aux possibilistes un avantage inespéré. Pour les marxistes il ne restair qu'un 

seul moyen de remédier à la situation: obtenir la fusion des deux Congrès, revenir sur le choix 

du lieu et accepter Bruxelles.'(r9) 

Het organisatiecomité in de schoot van de BWP stelde onder leiding van Jean Volders alles 

in het werk om indruk te maken op de buitenlandse afgevaardigden. Dat was uiteindelijk ook de 

voornaamste relevantie van het hele congres, waar geen opmerkelijke resoluties of verklaringen 

werden opgetekend. Wellicht daardoor krijgt het congres betrekkelijk weinig aandacht in de toch 

sterk door de congressen gedomineerde historiografie van de Tweede Internationale. Het beeld 

van de anarchisten 'knocking on the doors of the hall' domineert volledig de beeldvorming(20), 

waarin Brussel-1891 louter wordt gezien als een volgende stap in de splitsing tussen socialisten en 

anarchisten. Die opdeling kreeg haar beslag op de congressen van Zürich-1893 en Londen-1896. 

Behalve de 147 Belgische afgevaardigden, werd het congres bijgewoond door 190 vertegen

woordigers van arbeidersverenigingen uit 15 verschillende landen, waardoor het Brusselse Maison 

du Peuple voor een kleine week iets had van een 'Maison du Monde'. (lr) 

Dat niets aan het toeval werd overgelaten bleek onder andere uit de decoratie van de con

greshaL Aan de muren hingen enorme spiegels en dat creëerde niet alleen een gevoel van ruimte, 

maar daardoor imponeerden ook de rode draperieën die aan het plafond waren opgehangen des 

te meer. Het centraal opgestelde portret van 'hun' recent overleden en internationaal gereputeerde 

voorman César De Paepe maakte van deze 'officiële' architect van het Belgische huwelijk tussen 

socialisme en coöperatie(22
) dé symbolische figuur van het congres. De zittingen werden telkens 

afgesloten met een copieuze maaltijd, waarbij een uitstekende rode wijn werd geschonken. Na 

de maaltijd werd iedereen duidelijk gemaakt dat dit allemaal werd bekostigd met de opbrengsten 

van de socialistische coöperatie Maison du Peuple, waarna pralines en eerste kwaliteit koffie wer

den geserveerd. Het hele congres baadde in een sfeer van luxe. Er was zelfs een optreden van een 
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Het Brusselse Maison du Peuple was anno I89I heel even Maison du Monde. 
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sopraan die net een concours had gewonnen aan het Brusselse conservatorium en aan alle con

gresgangers werden rode rozen uitgedeeld. Dat de katholieke bladen het enorme prijskaartje ervan 

schandalig vonden, werd door de socialisten met graagte extra onderstreept, want ook dat droeg 

bij tot de uitstraling van hun 'schoone wereldberoemde samenwerkende inrichtingen' die deze 

kosten moeiteloos konden dragen. Het contrast met '1' anarchie la plus complète' van het marxisti

sche congres in Parijs twee jaar voordien kon nauwelijks groter zijn. Kortom, het was: een 'gouden 

week' waar 'ferm werd geturnd met de tong'. (2 3) 

Laurent Verrycken opende het congres en hoopte 'qu' on sortira de la théorie pour s' entendre 

dans la pratique'. Tijdens de officiële zittingen kwam het al dan niet aanwenden van de coöperatie 

als middel alleen ter sprake door het rapport van de Belgische sectie over haar werkzaamheden van 

de afgelopen jaren. Coöperaties waren volgens de BWP cruciaal 'parce qu' elles servent au grou

pement et à 1' édification économique, tout en fomnissant des ressources pour le travail politique 

du parti et des luttes économiques'. Zij hadden zogenaamd ook de enorme verdienste dat 'toute 

1' organisation ouvrière socialiste, en Belgique, est groupée sous la bannière rouge du parti ouvrier'. 

Het rapport beperkte zich niet tot wollige retoriek. Alle afgevaardigden kregen zwart op wit de 

omzetcijfers van de verschillende socialistische coöperaties, waarbij werd vermeld dat die samen 

ongeveer 40.000 frank per trimester ophoestten voor de socialistische propaganda. (24) Hoewel ze 

dus niet op de dagorde van het congres voorkwam, vormde de coöperatie toch een van de voor

naamste officieuze items. Een Franse politie-informant merkte bijvoorbeeld op dat de maatregelen 

die de Belgen zouden nemen als de algemene werkstaking zich opdrong door iedereen druk wer

den besproken, waarbij de meest duizelingwekkende cijfers over stakingsfondsen circuleerden. (2 5) 

Heel wat 'anarchisten' en andere revolutionair gezinden spaarden hun kritiek niet. De coöpe

raties van de Belgische kameraden 'fournissent, il est vrai, les ressources dont leur propagande a 

besoin', maar ze ontwikkelden bij de arbeider 'le goût de la propriété et endarment ses instincts 

révolutionnaires'. Toen een Belgische socialist- 'c' était un simple délégué' - tijdens een gesprek in 

kleine groep opschepte over 'la puissance de sa société' schreeuwde een blanquiste in het gezelschap 

het uit: 'Vous formez des bourgeois avec vos sociétés. [ ... ] Ledrapeau rougene dit plus rien à vos 

affiliés; il flotte librement à la portedes cabarets qu'ils fréquentent sans provoquer le moindre bat

tement de coeur dans leur poitrine.' De Belgische socialist in kwestie was totaal verbouwereerd(26l, 

maar de leiding van 'zijn' beweging hield haar grootste troef nog achter de hand. Anseele kondigde 

trots aan dat de BWP voor de gelegenheid een speciale trein had afgehuurd om de buitenlandse ka

meraden de kans te geven een geleid bezoek te brengen aan de 'bekende' instellingen van Vooruit . 

... en de tweede pacificatie van Gent (1891) 

Hoe indrukwekkend de omkadering van het congres in Brussel ook was, de Brusselse organisaties 

konden onmogelijk evenveel indruk maken als de 'petit univers socialiste' die werd opgebouwd in 

het veel kleinere Gent, waar de beweging alleen al door haar gebouwen echt gezien werd in de stad. 

Maar liefst r6o buitenlandse kameraden en 350 BWP' ers spoorden op kosten van de socialistische 

coöperaties naar Gent, 'le boulevard du socialisme en Belgique'.C27) De militanten in Gent waren 
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op voorhand gewaarschuwd dat 'socialistische faam' verplichtingen met zich meebracht. Iedereen 

diende zijn steentje bij te dragen zodat de ontvangst van 'de priesters van het nieuwe geloof[ ... ] 

in de geschiedenis geboekt worde als de Tweede Pacificatie van Gent'. Alles was voorbereid en hoe

wel het 'regenachtig' was, 'zag het aan de statie zwart van 't volk'. Bij aankomst van de trein 'heft de 

harmonie Vooruit de Marseillaise aan'. Met aan het hoofd 'een oud soldaat', Louis Madelier, die 

'het plankje van de Gentsche afdeeling van het Internationaal Werkliedenverbond in 1868' mee

droeg als 'eene relikwie', trok men vervolgens in stoet - tussen 'eene haag van juichende werklie

den' - richting Vrijdagmarkt en Vooruit. In Vooruitwerden 'de afgevaardigden ververschingen, een 

glas porto wijn met bonbon aangeboden', terwijl ondertussen 'den schoon en Chant de Départ 

met klaroenen en trommels' werd gespeeld. 

Terwijl ze van hun porto nipten in 'dit schoon lokaal dat op allen magnetisch werkte' , wer

den de 'kameraden uit alle landen' welkom geheten 'in de inrichting de wereld door gekend om 

hare praktische uitslagen en hare zuivere socialistische strekking'. Daarop gaven Anseele - en 

nadien ook Van Beveren 'in 't Duitsch'- een uiteenzetting over de geschiedenis en vooral de 

werking van Vooruit, 'de samensmelting der samenwerking met het socialisme tot eene spoe

dige verlossing der arbeiders uit de loonslavernij'. De doelstelling van de uitstap was duidelijk. 

Socialisten mochten niet langer de overtuiging aanhouden dat 'denken aan het dagelijks brood' 

impliceerde dat ze 'de vrijmaking der werkers' vergaten. Zich bewust van het feit dat onder de 

aanwezigen 'velen meenen dat de samenwerking de werklieden verlamt en tot een mannelijker 

strijd onmogelijk maakt', verwezen de Gentse menners naar 'de vlag die aan onzen gevel wap

pert die zoo zuiver rood is als deze waaronder de helden der Commune de Parijzer barrikaden 

verdedigden en waarvoor zij als martelaren vielen'. 'Wij hebben Vooruit gesticht als middel tot 

groepering der werklieden, om geld voor de propaganda te hebben en voornamentlijk om den 

stoffelijken toestand der werklieden te verbeteren.' 

Tijdens de zittingen van het congres in Brussel had August Bebel, 'de engezalfde paus van 

de Internationale'(2 s), benadrukt dat alle beschikbare middelen benut moesten worden om het 

socialisme te verwezenlijken 'dat men zooveel mogelijk trachten moet den stoffelijken toestand 

der werklieden te verbeeteren. Elke onmiddellijke verberering loopt ten onzen voordeele uit, 

de arbeiders worden stouter, sterker, verstandiger en de kamp wordt vergemakkelijkt.' Een der

gelijke kans liet Anseele natuurlijk niet liggen. Van bij de aanvang van Vooruit was hun leuze 

'Welstand verheft, armoede verdierlijkt en verslaaft!' en het bezoek aan hun instellingen zou 

de twijfelaars overtuigen van het nut van de coöperatie voor de socialistische zaak. Niemand 

mocht er nog aan twijfelen dat de coöperatie het meest geschikte middel was om de arbeiders 

naar het woord van Bebel 'stouter, sterker en verstandiger' te maken. De eerste halte was het 

feestlokaal Valentino waar een driegangenmenu met een goede bordeauxwijn- één fles per twee 

man - werd geconsumeerd. Vervolgens ging her 'weer door de stad, arm aan arm, Marseillaise 

en Carmagnole zingend naar de bakkerij, kolenmagazijnen, schoen-, sigaren-, metaalwerk

plaatsen [ ... ] ten slotte terug naar Vooruit aan de Garenplaats [ ... ]. De afgevaardigden waren 

verrukt, bijna verpletterd, te zien wat arme wevers, spinners en ambachtslieden met vasten wil, 

verstand en aanhoudenheid gesticht hebben.' 
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Zoals gebruikelijk op internationale bijeenkomsten werden aan het slot 'heildronken'- in dit geval 

met 'een glas bier' - gehouden voor de gastheren. Bebel herinnerde aan Wilhelm Liebknechts 

uitspraak uit 1877 dat Gent 'la plus forte citadelle du socialisme' was en voegde eraan toe dat hij 

'nooit kon vergeten wat hij gevoeld, gehoord en gezien had in het socialistische Gent'. Emmanuel 

Chauvière, geboren Gentenaar die vroeger actief was in België en op dat moment afgevaardigde 

was namens de Franse blanquisten, meende dat 'Gent nog het revolutionair nest was dat koningen 

en grooten doet beven'. 

De BWP' ers waren vooral tevreden omdat 'allen niet genoeg inlichtingen konden vragen en 

aanteekenen in hunne zakboekjes'. Daartoe gaf men ook aan alle afgevaardigden een exemplaar 

van de brochure Inrichtingen der Maatschappij Vooruit, die door het cijfermateriaal en vooral de 

illustraties ook voor anderstaligen interessant was. De Gentse kameraden twijfelden er niet aan 

dat de coöperatie nu door alle socialisten zou worden aangewend als middel in de strijd tegen 

'het kapitalistisch monster', waardoor Gent niet langer 'socialistische hoofdstad van België' zou 

zijn, maar 'die der internationale der wereld'. (l9) 'Le prolétariat triomphera, on ne peut avoir de 

doute là-dessus', wist Jean Volders, want het voorbeeld van de Belgische socialisten 'sera bien

tot suivi par les Allemands qui sont très forts et par les Français qui, avec un peu d' entente, Ie · 

deviendront'. (3o) In het anarchistische L'Egalité maakte ook Jean Réal een balans op van het con

gres: 'Le blanquisme s' est vu d' accord avec le marxisme, Ie marxisme est devenu possibilisme, les 

possibilistes sont devenus coopérateurs sous l'influence des Trade-Unions et du Vooruit.'(3I) 

De Belgische politieke partijen hadden in de negentiende eeuw de internationale reputatie 

'bijzonder krachtig en invloedrijk te zijn'. (3l) Een laatnegentiende-eeuwse observant merkte op 

dat 'foreigners who visit Belgium [ ... ] are struck by a spectacle which is to be found nowhere 

else in Europe; that of politica! parties which are truly machines, that function permanendy 

with permanent personnel'. (33) Voor heel wat waarnemers bewees het congres van Brussel in 

1891 dat die reputatie in het bijzonder de socialistische partij en beweging gold. De begin 1892 

gepubliceerde diagnose van De Wyzewa over de opgang en machtsopbouw van de socialistische 

arbeidersbeweging in Europa, benadrukte dat 'cette maladie chronique de notre société' in Bel

gië elk moment epidemische vormen kon aannemen. Hij riep de Europese grootmachten op 

om zo snel mogelijk in te grijpen, omdat de Belgische regering de zaak nooit zou kunnen con

troleren. (34) Ook de talloze informanten en 'stillen' die het congres bijwoonden waren in hun 

nuchtere analyses sterk onder de indruk van wat ze zagen. Ze benadrukten dat 'les socialistes 

belges ont trouvé le moyen de se procurer beaucoup d' argent', 'Ie faste grandiose des réceptions 

qu'ils ont pu donner aux délégués étrangers, à Bruxelles, et surtout à Gand, ont donné à ceux

ci l'idée d'imiter leur exemple et de fonder aussi des coopératives dont les bénéfices seraient 

employés à la propagande socialiste'. Maar het gebrek aan fondsen vormde nu net de voornaam

ste rem op de ontwikkeling van de socialistische arbeidersbeweging. (35) Mocht het gebruik van 

de coöperatie als middel na dit congres geëxporteerd worden, dan was er volgens sommigen van 

hen zonder meer sprake van 'un sérieux danger pour l' ordre social actuel.'(3G) 
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1/n het land van de Rochdale Pioneers 

Holyoakes verhaal van de Rochdale Pioneers en de talloze variaties erop speelden in de loop van de 

negentiende eeuw een grote rol in de expansie van de coöperatieve beweging tot ver buiten Groot

Brittannië. De Pioneers werden hét symbool voor de uitvoerbaarheid van theoretische coöpera

tiediscoursen die vooral werden uitgedragen door vertegenwoordigers van een deugdzaam sociaal 

liberalisme. De coöperatie werd door socialisten al snel gepercipieerd als een van de vele gezich

ten van de omnipresente paternalistische strategieën. Hoewel ook sommige socialisten Charler 

Fourier en Robert Owen 'met schier godsdienseigen eerbied' vereerden <37), groeiden de coöpera

tieve en de socialistische bewegingen vanaf de jaren 186o toch heel snel uiteen. De socialistische 

arbeidersbewegingen koppelden een positieve beoordeling van de productiecoöperatie aan een 

theoretische veroordeling van de consumptiecoöperatie. Maar de consumptiecoöperaties stonden 

wel centraal in de activiteiten van de coöperatieve bewegingen die de Rochdale Equitable Pioneers 

Society beschouwden als 'het Bedehem van hun nieuw sociaal evangelie'. (3S) Een belangrijk geloofs

punt in dat nieuwe evangelie was het afwijzen van de politiek en het aanhouden van een strikte 

politieke en religieuze neutraliteit. In de schoot van de socialistische arbeidersbewegingen echter 

groeide vanaf midden jaren 1870 en - versneld - in de jaren 188o een steeds grotere consensus 

over het axioma dat het verwerven van politieke macht noodzakelijk was om het doel te realiseren. 

Zowel coöperatoren als socialisten twijfelden vanaf de late jaren 188o en vooral in de jaren 1890 

aan de opportuniteit van die breuk. 

'Co-operation the Pacific' versus 'Socialism the Insurgent Force'? 

In Groot-Brittannië waren de banden tussen beide bewegingen vanaf de jaren 1850 verbroken in 

het zog van 'the collapse of organised socialism and working-class radicalism more generally'. De 

coöperatieve beweging werd voornamelijk een aangelegenheid van middenklassers en 'the cream 

of the working class', waarbij de coöperatie diverse functies vervulde: ze vertegenwoordigde een 

alternatief voor de trade-unions, ze kon een brug slaan tussen de arbeiders en de middenklasse 

waardoor 'the incalcation of a new morality within the working class' mogelijk werd, ze werd een 

'anti do te to socialism'. In 1881 vatte professor Shaw van het Dublinse Trinity College het vraagstuk 

samen in een lezing voor het congres van de Social Science Association: de coöperatie was cruciaal 

om te verhinderen dat het kapitaal de vijand zou worden van de werknemer, want 'Co-operation 

and socialism, were entirely distinct, because, if socialism involved co-operation, co-operation did 

not involve socialism.' (39) 

Er waren niettemin ook heel wat andere geluiden. Op elk nationaal congres van de trade-uni

ons werd al dan niet in de marge van andere debatten steeds hardop nagedacht over de houding 

van de vakbeweging tegenover de coöperatieve beweging. Op het 29ste congres in Edinburgh, in 

september 1896, werd die knoop definitief doorgehakt. Het congres benadrukte sterk de voorde

len die de coöperatie voor de arbeidersbeweging kon opleveren en 'indiqua comme un devoir à 
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tous ses membres leur concours aux sociétés coopératives'.(4o) Typerend is dat de Belgische socia

listen hierin een bewijs zagen dat het socialisme steeds meer opgang maakte in Britse vakbonds

kringen. En ook andere Continentaal-Europese socialisten zagen hierin een duidelijk teken dat 

de arbeidersbeweging in Groot-Brittannië naar een soort van eenheid aan het groeien was.(41) In 

tegenstelling tot de coöperatieve- en vakbewegingen was de 'socialistische' arbeidersbeweging in 

Groot-Brittannië eerder bescheiden van omvang. 

Ook de verhoudingen tussen coöperatie en socialisme waren er allesbehalve eenduidig. Zo 

organiseerde de Engelse Central Co-operative Board in januari r887 in de Londense Toynbee Hall 

een groot publiek debat rond het thema 'Co-operation versus Socialism'. De aanleiding daartoe 

was het feit dat de 'generally admitted identity of aim' van socialisten en coöperatoren resulteer

de in een 'generally expressed desire that an opportunity should be afforded to Representative 

Socialists and Co-operators to make clear their differences in principle and method'. Namens 

de Social Demoeratic Pederation (SOF) haalde Henry Champion alle theoretische bezwaren aan 

die socialisten in de loop van de negentiende eeuw hadden geuit aan het adres van de coöperatie. 

Maar uiteindelijk veroordeelde hij alleen het geïsoleerde optreden van de coöperaties, omdat ze 

er ten onrechte van uitgingen 'that their scheme was an effecient remedy for all evils from which 

society was at present suffering'. Maar, benadrukte hij, 'the co-operators were doing good work'. 

Vandaar ook dat hij zich afzette tegen 'those Socialists whowent about London and the country 

trying to persuade people not to become co-operators'. 

Als vertegenwoordiger beweerde Benjamin Jones dat coöperatoren helemaal niet de klassenreto

riek van de socialisten konden onderschrijven, noch hun discours dat de staat een steeds grotere rol 

diende te spelen in het maatschappelijke bestel, omdat dat een inperking impliceerde van de voor 

hen heilige vrijheid: 'State control was like a rod ofiron; voluntary co-operation was like a fluid.' De 

socialisten beweerden wel democraten te zijn, maar als minderheid 'they can only getover the major

ity, and make it conform to its views against its will by force [ ... ] from the heaven of anticipation 

to the hell of realisation'. De coöperatoren waren weliswaar 'not appealing to as high an emotion as 

the Socialists were', maar met hun 900.000 leden anno r887 maakten ze wel meteen werk van een 

meer rechtvaardige maatschappij. Jones benadrukte dat 'Co-operation is only a species of socialism', 

maar dan wel een realistische vorm van socialisme. Het sluitstuk van Jon es' betoog was typerend. Het 

onrealistische idealisme van de socialisten bleek duidelijk uit het feit dat ze nooit stilstonden bij heel 

triviale vragen. Zo beseften ze toch zelf ook wel dat het verspreiden van hun ideeën heel wat propa

ganda zou vergen? Waarom stelden ze zichzelf dan nooit de vraag 'Who is going to pay?' (42
) 

Theoretisch hield de SOF vast aan haar productivistische discours. Ramsay Mac Donald bena

drukte geregeld dat de coöperatieve beweging haar hoogtijdagen achter zich had en nu veeleer 

als een rem op vooruitgang werkte. Bovendien haalde de SOF ook geregeld uit naar het feit dat 

coöperatieve bedrijven net als hun kapitalistische tegenhangers de loonarbeiders uitbuitten en zo 

een heuse bijdrage leverden tot het bestendigen van het kapitalisme. (43) Toch werd in het SDF

blad]ustice evenzeer verslag uitgebracht over de vooruitgang die de Gentse en Brusselse socialisten 

boekten dankzij hun Vooruit en Maison du Peuple. In het voorjaar van r888 werd in de kolommen 

van]ustice zelfs een debat gevoerd over 'the Ghent Society in Belgium'(44), terwijl William Morris 
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in Commonweal een hele reeks artikels wijdde aan Gent onder de titel The Revolt of Ghent. <45) Mor

ris was ondertussen lid van de Londense Socialist Co-operation Pederation die bij haar oprichting in 

r887 aan buitenlandse kameraden berichtte dat het haar doelstelling was om naar Belgisch voor

beeld 'coöperatieve vereenigingen op te richten op socialistischen grondslag'. <46) Een jaar later vie

len al een aantal 'socialist stores in the London area' onder die federatie en vanaf de zomer van r888 

begon ook de SD F ondanks alle theoretische bezwaren te experimenteren met coöperaties in Lon

den (Battersea, Chelsea, Tottenham) en daarbuiten (Salford, Edinburgh).<47) Sluitend 'bewijzen' 

dat dit gebeurde onder invloed van wat zij 'the well-known Vooruit' noemden, is onmogelijk. <48) 

Van 'well-known Vooruit' tot 'Co-operative Party' 

Op het congres van de Tweede Internationale in Brussel, in augustus 1891, verklaarde een Britse 

afgevaardigde dat er in Londen alvast geëxperimenteerd werd met 'un projet d'installations 

ouvrières semblables à celles qui fonctionnent avec tant de succès à Gand'. <49) Wellicht verwees 

hij naar de Co-operative Bakery opgestart onder auspiciën van de Wórkers' Co-operative Productive 

Pederation, die vanaf mei 1892 haar brood aan de man bracht in West Ham. Om zich te onder

scheiden van de traditionele coöperatieve beweging werd van bij de aanvang benadrukt dat 'avo

wed unselfishness of the individual and fraternal solidarity of all is the solid basis of our true 

co-operation'.<so) Nauwelijks een maand na de opening konden de Londense kameraden al reke

nen op de morele steun van BWP' er Defnet. Voor een volle zaal 'English comrades of the Social 

Democratie Federation' schetste hij een beeld van 'the Belgian tactics', waaruit zij konden opma

ken hoeveel vooruitgang in het verschiet lag als ze de ingeslagen weg bleven volgen. De boodschap 

was duidelijk: in de strijd tegen het kapitalisme kon men alleen zegevieren 'by good organisation 

and the display of force' en dus 'the workof organisation must continue'. Volgens de redactie van 

justice bevatte 'the leerure much instructive and eneauraging material' en werd ze ook 'warmly 

applauded throughout, both in French and in the translation'. (sr) 

Nauwelijks een jaar na het bakken van de eerste broden produceerde men ook al schoenen, 

laarzen, hoeden en sigaren, en men beschikte over een eigen molen en een drukkerij. Eind 1896, 

begin 1897 stortte de hele Wórkers' Co-operative Productive Pederation echter als een kaartenhuis in. 

De oorzaak is niet duidelijk, maar de talloze meetings om meer enthousiasme en klanten te wer

ven wijzen wellicht op een tekort aan afzetmogelijkheden ondanks de vermoedelijk zware investe

ringen. Voor tegenstanders binnen de SDF was dit echter het mooiste bewijs dat 'talk about Soci

alist trading is all bunkum', wat echter niet belette dat 'co-operative forms continued to fascinate 

socialistsin the SDF and the ILP right up untill the First World War' .<s2
) Hoewel de SDF net als 

de BWP streefde naar een 'peaceful transition from capitalism to socialism' en ervan overtuigd 

was dat 'every step taken to organise [ ... ] is a step toward the abolition of capitalism', slaagde ze 

er toch nooit in om daarbij efficiënt gebruik te maken van de coöperatie als middel. Toch was dit 

een uitgelezen manier van organiseren voor socialisten ' [ who] sought to involve themselves in the 

everyday struggles of working people to improve conditions in the belief that the experience of 

struggle was beneficia! both for the socialists and for the recipient' . (53) 
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Het feit dat de Britse kameraden zich geconfronteerd wisten met een al sterk ontwikkelde coöpe

ratieve beweging die zich presenteerde als een antidotum voor hun activiteiten was wellicht niet 

vreemd aan de SDF's gebrekkige coöperatieve staat van dienst. In combinatie met een lange tra

ditie op syndicaal vlak droeg die coöperatieve beweging bij tot de relatiefhoge levensstandaard in 

Engeland en 'they gave the working classes a certain autonomy, an opportunity to choose between 

alternative activities not available to any other European workforce [ ... ]. The result was that any 

working-class party had to compete with existing working-class culture which was stabie and rela

tively sophisticated. '(54) 

Ook de in 1893 opgerichte Independant Labour Party (ILP) experimenteerde met allerlei vor

men van coöperatie. Op haar congres van 1894 nam de partij zelfs een resolutie aan om zo veel 

mogelijk coöperaties op te starten die 6o% van hun winsten moesten overhebben voor de socialis

tische propaganda.<ss) In tegenstelling tot de SDF opteerde de ILP ook voor samenwerken met de 

bestaande 'neutrale' coöperatieve beweging. Uit lokaal onderzoek blijkt dat coöperatoren en !LP

militanten vaak heel nauw samenwerkten. (s6) Anno 1909 beweerde Keir Hardie: 'Mon casest cel ui 

de beaucoup: je suis membre d'une Trade-Union, du mouvement coopératif et aussi d'une organi

sation socialiste; les trois ne sont que des phases différentes du mouvement de la classe ouvrière.'(s?) 

De ideeën van Hardie strookten op dat vlak met die van heel wat Fabiens, die met onder andere 

Sydney en Beatrice Webbeen aantal fervente verdedigers van de coöperatie in hun kring hadden. 

De ILP en de Fabiens onderschreven dat 'de coöperatie zonder twijfel een groot aantal men

sen ten voordeel strekt', maar dat nam niet weg dat ze 'een onderdeel van de groote naamlooze 

vennootschap beweging' was. De coöperatie was alleen nuttig omdat ze voorzag in 'een bruikbare 

en zuinige manier om de kleine burgerklasse en de 'gezeten' arbeidersstand van winkelwaren te 

voorzien' en omdat 'door deze coöperatie de arbeiders bekend worden met en zich gewennen aan 

organisatie en beheer'. Maar coöperatoren die beweerden via de coöperatie de maatschappelijke 

orde te kunnen veranderen 'springen verder dan hun stok lang is', want van een morele werking 

van de coöperatie was volgens hen geen sprake: 'In Lancashire, het sterkste bolwerk der Coöpera

tie, bemerkt men onder haar aanhangers een bekrompen zelfZucht zooals die in de voornaamste 

wijken van London niet sterker kan zijn.'(sB) 

De voormannen van de razend succesvolle coöperatieve beweging lieten het zich niet aan 

het hart gaan. 'They whomake a track over the unknown plane of progress are foliowed by all 

who cannot make one for themselves', wist George Jacob Holyoake. In antwoord op de vraag 

'What relations does Co-operation the pacific bear to Socialism the insurgent force?' maakte hij 

een inventaris van alle kritiek die uit socialistische hoek geformuleerd werd op 'hun' coöperaties. 

Op de argumentatie dat coöperatoren 'te ver sprongen' antwoordde hij: 'We learned lately that 

pigeons let loose from the top of the Eiffel-Tower maintained an altitude of 1000 feet, which was 

far higher than their average flight, so it is with men. They who begin with high aims generally 

keep ahead of those who grovel.'(s9) Vanuit een continentaal-Europees perspectief is het opmer

kelijk dat het al dan niet aanhouden van de politieke neutraliteit in dit hele debat niet voorkwam. 

Toch werd zelfs die mogelijk enige 'truly innovative feature' van de Rochdale Pioneers<6o) vanaf de 

jaren 1890 geregeld ter discussie gesteld. 
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Op het coöperatieve congres van 1890 in Glasgow bijvoorbeeld hield Margaret Llewelyn Davies, 

de voorzitster van de Womens Co-operative Guild, een toespraak over 'The relations between Co

operation and Sodalistic Aspirations': 'The question I wish to put is- can we reasonably expect 

that the monster of self-interest, withits many heads of competition, capitalism, landlordism, &c., 

will be slain by the co-operative sword alone? Are there not many cases in which legislative inter

ference would give chances of success which co-operative enterprise could not otherwise attain? 

lt is here that Co-operation and Socialists join issue, and the difference on this point explains the 

lofty contempt that each party often expresses for the other.' Llewelyn-Davies opperde dat het 

wantrouwen van de coöperatoren voor elke vorm van politiek en hun 'pride in their independenee 

of legislation' contraproductief waren, want 'however much there is to disgust in party polities, 

we cannot afford to despise parliamentary action'. Net als Anseele en zijn kameraden gedaan had

den, bepleitte ze als 'coöperatrice' een huwelijk van socialisme met coöperatie. Llewelyn-Davies' 

discours kon net zo goed door Anseele gehouden zijn: 'There need be no antagonism between 

the advocates of the two systems. And it would be well, not only for Co-operators and Socialists 

to draw more closely together, but for all the various labour organisations to be brought more in 

contact with each other, so that they could realise that the separate problems are only parts of one 

great question.'(61l 

Op coöperatieve congressen werd de politieke neutraliteit geregeld ter discussie gesteld. Op 

het congres van Perth in 1900 werd met meerderheid van stemmen een motie goedgekeurd dat 

coöperaties op alle niveaus politieke vertegenwoordigers moesten hebben, maar toen men dat con

creet wilde invullen werd de beslissing ingetrokken. Nadat op het congres van Newport in 1907 de 

meerderheid die de politieke neutraliteit wilde aanhouden uiterst krap werd, beslisten Barrault en 

Alfassa om een aantal vooraanstaande socialisten, coöperatoren en syndicalisten aan te schrijven 

met de vraag hun ideeën over de verhouding tussen coöperatie en socialisme op papier te zetten. 

Die teksten zouden ze dan bundelen en uitgeven. Uit de diverse bijdragen komt duidelijk naar 

voren dat iedereen het erover eens was dat een economische beweging van die omvang zich poli

tiek niet afzijdig kon blijven houden, temeer omdat de coöperatieve beweging ondanks alle groei 

nog steeds kleinschalig was in vergelijking met de kapitalistische economie. Maar die consensus 

impliceerde niet bepaald een welwillende houding tegenover de Labour Party. Tal van coöperato

ren meenden dat de socialisten alleen uit waren op het accapareren van de coöperatieve beweging 

en haar leden. John Hart, de voorzitter van een grote coöperatie in Glasgow, nam geen blad voor 

de mond: 'Les efforts répétés du Labour Party socialiste pour prendre un pied dans les réserves bien 

garnies des Stores sont, cela est trop évident, principalement inspirés par un instinct de rapine.' 

De syndicalist Haddison gaf heel sec een opsomming van redenen waardoor de politieke neu

traliteit nog niet werd opgegeven op het congres van Newport. Noties als 'klassenstrijd' hadden to

taal geen inhoud voor coöperatoren en de duizenden socialisten die ook lid waren van coöperaties 

droegen in die verenigingen hun ideeën helemaal niet uit. De coöperatieve beweging was indirect 

heel sterk vertegenwoordigd in het parlement omdat in alle partijen coöperatoren zaten. Daardoor 

was er ook nog nooit een wet aangenomen die de beweging tegen de haren streek. De traditie van 

politieke neutraliteit opgeven zou hoogstwaarschijnlijk aanleiding geven tot een opsplitsing van de 
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coöperatieve krachten. Tot slot wees Haddison erop dat niemand kon ontkennen dat het de co

operatieve beweging ontbrak aan 'militantisme'. Terwijl een trade-union bijvoorbeeld leden onder 

druk kon zetten om bepaalde rechten te schrappen, kon een coöperatie enkel en alleen zichzelf 

schaden door leden een verbod op te leggen om nog langer in de winkels te kopen. (62) Dat gebrek 

aan enthousiasme en betrokkenheid van de leden was een steeds weerkerend probleem. Stelde de 

coöperatieve beweging wel nog iets meer voor dan een goeddraaiende commerciële winkelketen? 

Het economische en commerciële succes van de Britse coöperaties was ongeëvenaard. Als soci

ale beweging werd ze wel voorgesteld als de mindere van haar economisch kleinere tegenhangers 

op het Europese continent. (63) Kort na de eeuwwisseling trok een Britse coöperator het Kanaal 

over om de Gentse Vooruit en het Brusselse Maison du Peuple te bezoeken. Zijn trip resulteerde 

in een stuk voor het wijdverspreide Co-operators Yearbook van 1902. Hij was onder de indruk en 

noemde de naar Britse normen economisch weinig indrukwekkende coöperaties zelfs superieur 

wegens het groepsgevoel dat ze onder hun leden konden opwekken. Vooral het café van Vooruit 

sprak tot zijn verbeelding: 'The café, indeed, seemed to prove its superiority. In this place were 

gathered whole hosts of people - husbands with their wives and children - chatting and laugh

ing together, as though they were in their own homes.' Wat hij zag in België kon hij niet anders 

omschrijven dan 'collectivism on a large scale'. (64) 

Alleen al de term collectivisme had voor heel wat coöperatoren iets angstaanjagends. Anderen 

twijfelden echter niet. Margaret Llewelyn-Davies liet aan Barrault en Alfassa weten dat 'la soli

darité splendide des forces ouvrières en Belgique me semble un modèle à suivre'. De beweging in 

Groot-Brittannië was volgens haar heel goed op weg 'à n'être pas autre chose qu'une machine à 

faire de 1' argent et une organisation d' épargne, utile en soi, mais dans une mesure très limitée'. In 

België daarentegen, 'le Socialisme a fourni le cerveau qui dirige, la Coopération les ressources de 

la guerre, le Syndicalisme les armes de combat, et les Sociétés de Secours Mutuels secourent les 

blessés. Une telle entente en Angleterre emporterait tout devant elle. C' est vers eet idéal que nous 

devons tendre.' Als zeer actieve propagandiste liet Llewelyn-Davies meer dan waarschijnlijk niet 

na om dit idee ook op tal van andere plaatsen te propageren. (65) Dat ze daarin geen uitzondering 

was, blijkt onder andere uit het feit dat Firmin Verdier er in 1903 op wees dat de Belgische socia

listische beweging indruk maakte op heel wat Britse coöperatoren wegens 'la méthode logique de 

son développement et la multiplicité de son action taujours féconde'. (66) 

Er was in de Britse coöperatieve beweging werkelijk sprake van een 'growing feeling of solidar

ity with the other wings of the labourmovement [ ... ] it became increasingly clear that what was 

being debated was co-operative politics as part of the Labour Party, or in alliance with it'. Maar 

de onduidelijkheid en de politieke neutraliteit bleven als principe overeind. Haddisons argumen

tatie dat het voor de beweging haast onmogelijk was om bij de ene of andere politieke formatie te 

gaan aanleunen, werd kracht bijgezet toen de beweging in 1917 zo snel mogelijk politieke verte

genwoordigers moest hebben om onder meer de zware oorlogsbelastingen te verhelpen. De voor

mannen van de coöperatieve beweging zochten echter geen toenadering tot de Labour Party, maar 

stichtten een onafhankelijke Co-operative Party! Een eigen partij, 'in Britain of all places, where an 

undemocratic electoral system works viciously against small parties'. (6?) 
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De coöperatieve inertie van de SPD 

Terwijl heel wat voormannen van de al bij al kleinschalige Britse sociaaldemocratie op zoek naar 

leden en centen lonkten naar de coöperatieve beweging(68l, hield de top van de Duitse SPD 

hardnekkig vast aan zijn negatieve discours over de coöperatie. Het tempo waarin de SPD uit

groeide tot een echte massabeweging en vooral het feit dat ze bij de verkiezingen van 1890 de 

grootste partij van Duitsland werd, waren niet van die aard om te twijfelen aan de succesvolle 

werking van haar strategie waarbij het verwerven van politieke macht de absolute prioriteit was. 

Noch de opheffing van de socialistenwet in datzelfde jaar, noch het her en der experimente

ren met coöperaties door sociaaldemocraten veranderde haar afwijzende houding tegenover de 

coöperatieve beweging. De coöperatie stond dan ook helemaal niet vermeld in het beroemde 

programma van Erfurt uit r89r. 

Nieuwe wetgeving en stijgende populariteit van 'die Firma Genossenschaft' 

Typerend was de manier waarop met de resultaten van de Britse coöperatieve beweging werd 

omgegaan in Die Neue Zeit, het theoretische tijdschrift van de SPD onder redactionele leiding van 

Karl Kautsky. Wat bleef er, ondanks het verafgoden van de Rochdale Pioneers, in de praktijk nog 

over van de doelstellingen en intenties van r844? Josefine Braun aarzelde niet om het scheppen van 

een solidariteitsgevoel onder de leden pure fictie te noemen, want 'die Arbeiter werden durch ihr 

persönliches Interesse an die Genossenschaft gefesselt, das allein ist es, was sie erfüllt und was sie 

hier zur Gemeinsamkeit vereinigt [ ... ] Die Genossenschaft hafter demnach mit allenihren Wur

zeln an dem Boden der kapitalistischen Produktionsweise; lndividualismus und Egoismus sind 

ihre treibenden Elemente [ ... ] sie festigt das System der Ausbeutung'. Zoals vele anderen wees 

Braun er ook op dat niet de arbeiders, maar alleen een kleine elite van arbeiders en vooral klein

burgers profiteerden van de vooruitgang die de coöperaties boekten. 'Die Selbsthilfe will nicht 

einem Emanzipationskampf dienen, sondern nur Profitjägerei. Sie stellt sich nicht in den Dienst 

der Arbeiterklasse, sondern derjenigen, die, anstatt die Klasse der Ausgebeuteten zu heben, auf 

deren Schultem in die Klasse der Ausbeuter emporzusteigen suchen.'(69l 

Werd dat trouwens niet bevestigd in Duitsland? De coöperatieve beweging werd er vooral gedra

gen door 'erfgenamen' van Schulze-Delitzsch en Raiffeisen die er geen twijfel over hadden laten 

bestaan via dergelijke verenigingen een dam te willen opwerpen tegen het socialisme. Via krediet- en 

landbouwcoöperaties wilden ze de Mittelstand en de landbouwers instrumenten aanreiken om stand 

te houden in de storm van industrialisering en modernisering. In SPD-kringen stelde men zelfs de 

vraag of de nieuwe wetgeving inzake Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften niet vooral de bedoe

ling had de groei van de socialistische arbeidersbeweging af te remmen door alternatieven te stimu

leren. De nieuwe wetgeving- van r mei r889 -werd nadien geduid als 'den grossen Wendepunkt in 

der Geschichte des deutschen Genossenschaftswesens'(?o), omdat voortaan de mogelijkheid bestond 

coöperaties op te richten waarin de leden alleen hun lidgeld en niet langer hun hele hebben en hou-
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den riskeerden. Zoals eerder werd aangegeven had de coöperatieve beweging in Saksen al langer 

bewezen dat het 'Prinzip der unbeschränkten Solidarhaft' een heuse rem was op de evolutie ervan. 

De nieuwe wetgeving beoogde de groei van de coöperatieve beweging en was een onderdeel van 

een globale politiek die erop gericht was om 'les couches de la population qui soutienneut l'Etat' te 

beschermen.<7r) Het nieuwe juridische kader was een van de cruciale elementen van de spectacu

laire groei van het coöperatieve ledental in Duitsland. In 1889 hadden alle Duitse coöperaties samen 

ongeveer 1,15 miljoen leden. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was dat aantal opgelo

pen tot 6,25 miljoen. Er waren ook een aantal opvallende interne verschuivingen. De kredietcoöpe

raties konden met 2,9 miljoen leden hun positie als grootste tak van de beweging handhaven, maar 

de landbouwcoöperaties waren duidelijk op de terugweg. Maar de consumptiecoöperaties maakten 

de grootste groei door: hun gezamenlijke ledenbestand van 229.000 in 1891 was tegen 19!0 meer 

dan verzesvoudigd (1.448.ooo leden) en bijna vertienvoudigd tegen 1914 (2wo.ooo leden). Omdat 

alweer de meest diverse cijfers opduiken in de literatuur geven ze alleen een orde van grootte aan. 

De nieuwe wetgeving zorgde vooral voor een versnellingsmoment, want al in de loop van de 

jaren 1880 had 'die Firma "Genossenschaft" einen guten Klang'. (72.) Dat kan men toeschrijven aan 

een aantal algemene trends: de snelle industrialisatie en urbanisatie, die resulteerden in een expo

nentiële groei van concentraties van loonarbeiders die via coöperaties hun reële lonen probeerden 

te verhogen; de economische groei, die zich niet alleen vertaalde in prijsstijgingen maar ook in een 

stijging van zowel de nominale als de reële lonen, waardoor de ontwikkeling van consumptiege

oriënteerde waarden en ideeën werd gestimuleerd; en de groei van de socialistische arbeidersbewe

ging, want 'the networks of trade unions and Social Demoeratic clubs were used by co-operative 

organizers to get their associations started'. (?3) Om in te spelen op de belangen van de steeds gro

tere groep industriearbeiders onder hun leden en om het chronische gebrek aan gevulde stakings

kassen op te lossen, stimuleerden allerlei vakbonden de oprichting van coöperaties. (?4) 

Dat was een van de redenen waarom in de wetgeving van 1889 ook een verbodsbepaling 

werd opgenomen voor 'jede direkte Vereinnahmung der Genossenschaften für andere als wirt

schaftliche, unternehmensbezogene Zwecke'. Er werden ook zware straffen gestipuleerd voor 'ein 

Geschäft auf Gegenseitigkeit zwischen zwei Organisationen, wie es etwa in Belgien die unmittel

bar mit der sozialistischen Partei verbundenen Konsumvereine praktizierten'. (75) Een dergelijke 

bepaling stond nooit eerder in enige coöperatieve wetgeving en het is meer dan waarschijnlijk dat 

de Belgische socialistische coöperaties werkelijk invloed hadden op de creativiteit van de Duitse 

wetgever. Niet alleen genoten die Belgische coöperaties eind jaren 1880 een zekere 'faam' in Duits

land, maar bovendien konden zij zelfs rekenen op een sporadische 'pluim' in Die Neue Zeit. 

Hoewel de SPD aanvankelijk niet week, kon ze vanaf 1890, door de groei van de steeds meer op 

industriearbeiders steunende consumptiecoöperaties en de positievere houding van de syndicaten, 

de coöperatie niet langer negeren. 'De consumptieve coöperatie, in naburige landen al zoo krachtig 

ontwikkeld, in Duitschland zelf eveneens snel groeiend, begon de opmerkzaamheid der socialisten 

te trekken. In de literatuur vond men reeds besprekingen over haar; hare elders verkregen resultaten 

deden haar roep alom uitgaan; kortom, de tijd om haar, zonder de minste notie te nemen, te passeren, 

was voorbij. Niet het minst werkte daartoe de eigenaardige loop van zaken in België. Een loop van 
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zaken, in 't bijzonder belangrijk voor wie socialistisch voelde en dacht'. (?6) Op zoek naar een verkla

ring voor het opduiken van sympathie voor de coöperatie in bepaalde SPD-kringen, merkte Edgar 

Milhaud op: 'On n'ignore point alors, en Allemagne, quelle avait été l'étonnante fortune des soci

étés de consommadon de Belgique.' Vooral het congres van de Tweede Internationale in Brussel in 

augustus 1891 speelde volgens Milhaud een doorslaggevende rol in het verspreiden van de Belgische 

resultaten, omdat de Duitse afgevaardigden 'revenus chez eux, en avaient fait des descriptions à leurs 

camarades; on savait aussi queUe était l'importance du concours financier donné par les coopérati

ves belges au parti socialiste, et s'il était dair pour tout le monde qu'il fallait en Allemagne, pour des 

raisons de légalité, écarter l'idée de contributions versées par les coopératives au parti, du moins plus 

d'un pensair qu' elles pourraient, par des procédés indirects, lui rendre d'importants services.'(n) 

Socialistische coöperaties in België - de Gentse Vooruit in het bijzonder - maakten op soci

aaldemocraten ongeveer dezelfde indruk als de Britse coöperatieve beweging- de Rochdale Equi

table Pioneers Society in het bijzonder- op sociale liberalen: 'Was in der Planung, in der abstrakten 

Diskussion sozial oder politisch höchst riskant erschein, konnte durch Demonstrationseffekt der 

Praxis andernorts seinen Schrecken verlieren [ ... ] Schliesslich wirkeen ausländische Vorbilder bei 

geeignetem Resonanzboden als Herausforderung und Ansporn. '(7S) 

Hans Crüger, de opvolger van Schulze-Delitzsch aan het hoofd van hetAl/gemeinder Verband 

deutscher Erwerks- und Wirtschaftsgenossenschaften, volgde de evolutie van de Belgische coöperaties 

op de voet. Medio 1892 publiceerde hij in Blätter für Genossenschaftswesen een reeks artikels over 

Vooruit. Rond diezelfde tijd uitte hij ook zijn onrust over het feit dat er in Duitsland sprake was 

van 'un mouvement analogue à cel ui qui s' est répandu en Belgique' en hij prees de Duitse wetge

ving omdat die het verspreiden van socialistische coöperaties zoals in België verhinderde, 'la loi 

des associations offrant trop de difficultés à la réalisation du plan des socialistes'. Maar sluitend 

waren die maatregelen niet, want 'on peut à la vérité constater toute une série de cas ou les socia

listes ont formé de très bonnes associations, principalement pour la consommation'. (79) 

'Kieingewerbetreibender' bepalen de officiële houding 

De SPD kon het coöperatieve vraagstuk niet langer uit de weg gaan en, in tegenstelling tot het 

complete negeren van de coöperatie op het congres van Erfurt in 1891, werd das Genossenschafts

wesen al in de loop van het jaar op de dagorde geplaatst van het eerstvolgende SPD-congres dat 

gepland was midden november 1892 in Berlijn. Uit het inleidende referaat van Auer bleek meteen 

dat de partij niet van plan was haar afwijzende houding bij te stellen. Ze had in Erfure immers 

terecht unaniem aangenomen dat de strijd van de 'arbeidersklasse' tegen de 'kapitalistische uit

buiting' noodgedwongen een politieke strijd moest zijn. Lag het dan niet voor de hand dat Auer 

bij het opduiken van nieuwe Anschauungen meende dat bepaalde kameraden zich vergisten over 

'Wesen und Inhalt der Sozialdemokratie'? Het opduiken van de coöperatie in eigen kring was een 

duidelijk voorbeeld van een andere 'Anschauung' en iedereen die ervan uitging 'durch Bildung von 

Genossenschaften etwas mit zur Lösung der sozialen Frage beizutragen' of erger nog, die geloofde 

via coöperaties 'einen Sozialdemokratischen Anhang zu gewinnen', dwaalde en had zich 'über das 
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Wesen des Sozialismus getäuscht'. De resolutie die Auer voorstelde en die uiteindelijk ook werd 

gestemd, stipuleerde dat de SPD zich kon verzoenen met de oprichting van een (productie-)co

operatie om personen die na een staking werden gebroodroofd op te vangen. Maar ze benadrukte 

ook dat die stap alleen gezet mocht worden als er voldoende administratief bekwame kameraden 

bij betrokken waren en vooral als er voldoende kapitaal was om een redelijke kans op slagen te heb

ben. Hij benadrukte meteen ook dat dit geen positieve wending ten aanzien van de coöperatie im

pliceerde. Niemand mocht eraan twijfelen dat 'wenn der Socialdemokratische Zukunftstaat keine 

andern hilfsmittel und kein anderes Personal zur Verfügung hätte, als das in den Genossenschaften 

erzogene, dann können wir den ganzen Zukunftsstaat ruhig ad acta legen'. 

De tweede paragraaf van de resolutie was al even duidelijk: 'Im übrigen haben die Parteige

nossen der Gründung von Genossenschaften entgegenzutreten und namentlich den Glauben zu 

bekämpfen, dass Genossenschaften imstande seien, die kapitalistischen Produktionsverhältnisse 

zu beeinflussen, die Klassenlage der Arbeiter zu heben, den politischen und gewerkschaftlichen 

Klassenkampf der Arbeiter zu beseitigen oder auch nur zu mildern!' Vakhondsman Carl Legi

en probeerde via een tegenresolutie te verkrijgen dat de SPD coöperaties toch zou erkennen als 

'Kampfmittel der Gewerkschaften', want 'sie sollen den gemassregelten Arbeitern eine Unter

kunft gewähren und so die Auswüchse des kapitalismus mildern'. Hoewel Legien daar als prag

maticus aan toevoegde dat die coöperaties 'die Sozialdemokratische Partei nur insofern berühen, 

als die Personen, welche diese Kampfmittel anwenden, Parteigenossen seien', maakte zijn reso

lutie toch geen schijn van kans. Bij het verklaren van die afwijzing werd tot in den treure een 

beroep gedaan op de theoretische veroordeling van de consumptiecoöperatie door zowel Marx 

als Lassalle. (So) Maar de reden voor het halsstarrige vasthouden aan die discoursen en voor het 

bestaan van 'die starke Strömung gegen das Genossenschaftswesen' in de schoot van de SPD, was 

helemaal niet theoretisch. 

Al op het congres legde Legien de vinger op de wonde. Het afwijzen van de coöperatie was 

volgens hem te wijten aan het feit 'dass unsere Partei immer grössere Ausdehnung gewinnt. Sie 

beschränkt sich nicht mehr auf die Lohnarbeiter, sondern eine ganze Reihe kleingewerbetreiben

der, kleiner Unternehmer stehen mit als Genossen in der Organisation'. Vanuit 'ihren persönli

chen Interessen und Verhältnissen' leverde die groeiende groep SPD-leden sterk weerwerk tegen 

elke mogelijke vorm van coöperatie. Legien werd in zijn visie bevestigd door Schweer die de con

gresgangers een beeld schetste van de gevolgen van de oprichting van een socialistische coöpe

ratie in Berlijn: 'Dann würde eine ganze Anzahl guter, alter Berliner Parteigenossen, die offene 

Geschäfte haben, die also unter allen Umständen für die politische Bewegung stets öffendich 

eintreten, dadurch geschädigt oder ganz zugrunde gerichtet werden, weildie Genossenschaft, an 

deren Spisse eben bekannte Genossen stehen, vonder Arbeiterschaft als ein sozialistisches Unter

nehmen vor allem unterstüsst werden würde.'(BI) 

Die groep 'socialistische zelfstandigen' was niet alleen door zijn omvang electoraal belangrijk, 

maar was ook cruciaal voor de beweging door de dagelijkse contacten van de winkeliers met de 

buurtbewoners in een brede straal rond hun winkel. Het verkopen op krediet gafhen ook invloed, 

omdat hun eventuele geduld met openstaande rekeningen sympathie voor de socialistische bewe-
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ging kon opwekken. In de loop van de jaren 1890 werd geregeld van leer getrokken tegen de klein

burgerlijke invloed van de winkeliers op de beweging. Richard Calwer wees er in 1894 bijvoorbe

eld op dat 'dass gegenwärtiger der ganze Bedarf eines Menschen von der Kleidung an bis zu den 

Zigarren aus kleinbürgerlich-sozialdemokratischen Geschäften gedeckt werden kann. Aber nicht 

genug damit: diese kleinbürgerlichen Sozial-Demokraten machen es auch jedem Genossen zur 

Pflicht, solche Waren zu kaufen und derartige Geschäfte und Unternehmungen zu unterstützen. 

Und die Arbeiterpresse findet sich bereit, für diese kleinbürgerlichen Unternehmungen noch die 

Reklame-Trompete zu blasen. '(82) 

Zich bewust van de uitstraling van SPD-congressen waaraan volgens Henriette Roland Holst 

'de arbeiderspartijen van alle landen in gedachten deelnemen'(83l, liet de BWP niet na om de reso

lutie van het SPD-congres te weerleggen. In Les Coopérateurs Belges werden, vanuit de praktijker

varing, alle aangehaalde argumenten tegen de coöperatie weerlegd. Hoe was het mogelijk dat de 

grote SPD niet leek in te zien dat 'nous sommes arrivés à une époque ou les gens sont devenus très 

pratiques' en dat de socialisten bijgevolg geen nood hadden aan woorden maar wel aan daden? Ze 

was natuurlijk wel verheugd dat in de meest uiteenlopende Duitse bladen artikels verschenen over 

haar socialistische coöperaties en dat de buitenlandse aanvragen voor exemplaren van Les Coopé

rateurs Belges en deAlmanach des Coopérateurs Belges nauwelijks bij waren te houden. (84) 

Maar de door Calwer verfoeide 'kleinburgerlijke sociaal-democraten' slaagden er ondanks 

de sterke ontwikkeling van de Duitse coöperatieve beweging toch in gedurende jaren het coöpe

ratievraagstuk te weren van de agenda op SPD-congressen. In sommige Länder ontwikkelden 

arbeiderscoöperaties zich echter heel snel en hadden de kleinburgerlijke sociaaldemocraten veel 

minder impact, waardoor de partij haast gedwongen werd op te treden. Dat was bijvoorbeeld 

het geval in Saksen, waar de Landdag in 1897 overwoog om de belasting die coöperaties op hun 

omzet betaalden gevoelig op te drijven. In de Rijksdag werd daartegen hard geprotesteerd door 

SPD-mandatarissen, omdat van de meeste arbeiderscoöperaties in Saksen de bestuurders en leden 

'dikwijls hoofdzakelijk, misschien zelfs uitsluitend socialisten zijn'. Daarbij werd opgemerkt dat 

coöperaties 'dikwijls, hoewel binnen enge grenzen, de mogelijkheid scheppen voor een ruimer en 

beter bestaan'. Een wel heel voorzichtige formulering, die onmiddellijk werd gevolgd door de stel

ling dat 'hoe gunstig voor het arbeidersbestaan men moge denken over hare beteekenis, sociaalde

mokratische partijinrichtingen zijn zij niet en zullen zij nooit zijn'. (85) 

Pas op het SPD-congres van Hannover in 1899 haalde de coöperatie opnieuw expliciet de agen

da. Door de 'regende Bewegung zu Gunsten der Gründung von Arbeiter-Consumvereinen'(86l én 

door het feit dat Bernstein de coöperaties een centrale plaats gaf in zijn Voraussetzungen des Sozia

lismus en ze bijgevolg omnipresent waren in het hele revisionismedebat, werd het opduiken ervan 

haast onvermijdelijk. De inertie van het officiële partijstandpunt uit 1892 werd indirect erkend, 

maar met de mantel der liefde bedekt toen August Bebel ten onrechte beweerde dat de resolutie 

van 1892 alleen betrekking had op de productiecoöperatie. Maar ook in 1899 kon er geen goed 

woord af voor de coöperatie en men kwam niet verder dan een mat 'die Partei steht der Gründung 

von Wirtschaftsgenossenschaften neutral gegenüber'. Er werd benadrukt dat die neutraliteit bete

kende dat de SPD de coöperaties 'keine entscheidende Bedeutung' toedichtte. (87) 
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Gedurende de jaren 1890 hield de SPD dus officieel vast aan haar afwijzende houding, terwijl in de 

praktijk tal van sociaaldemocraten een vooraanstaande rol speelden in de verspreiding van de con

sumptiecoöperatie in Duitsland. Die zogenaamde neutraliteit verhinderde echter niet dat met de 

regelmaat van een klok het ondertussen meer dan veertig jaar oude, negatieve discours opdook. <88) 

Omdat de verhouding tussen socialisme en coöperatie in 1910 centraal stond op de agenda van de 

internationale congressen van de Tweede Internationale in Kopenhagen en de International Co

operative Alliance in Hamburg, werd de SPD andermaal gedwongen het vraagstuk te behandelen. 

Het duurde tot het congres van Magdeburg eerder datzelfde jaar voor de SPD officialiseerde wat 

in de praktijk al jaren een feit was: de coöperatie werd naast de politiek en de vakbeweging erkend 

als derde arm van de socialistische arbeidersbeweging. De theoretische inertie van de SPD was niet 

zonder gevolgen gebleven. Volgens Werner Ahrens was die houding van de partij in hoge mate 

verantwoordelijk voor de steeds grotere zelfstandigheid van de coöperatieve beweging 'gegenüber 

den anderen Arbeiterorganisationen'. Zo droeg ze substantieel bij 'zur Auflösung der Einheit der 

Arbeiterbewegung'. (89) 

'Sozialdemokratisierung' in de praktijk 

Ondertussen werd in de praktijk op de meest diverse plaatsen zodanig gecoöpereerd door SPD' ers 

dat Michael Prinz de periode 1890-1914 duidt als 'die Sozialdemokratisierung der Selbsthilfe'.<9o) 

Zoals gewoonlijk kreeg het langzame opbouwen van coöperaties maar weinig aandacht. In Duits

land werkten een aantal factoren bovendien in de hand dat men de stilte bewaarde rond die vaak 

uiterst lokale activiteiten. Tot 1890 speelde de socialistenwet haar rol, maar er was meer. Enerzijds 

vielen de coöperatieve activiteiten officieel volledig buiten de werking van de SPD, waardoor de 

partijpers niet geneigd was er veel informatie over te verstrekken. Anderzijds zorgde het wette

lijke verbod voor coöperaties om banden te onderhouden met andere bewegingen ervoor dat een 

eventuele socialistische signatuur niet aan de grote klok werd gehangen. Door de schaarste aan 

bronnenmateriaal is het onmogelijk om zicht te krijgen op hoe die Sozialdemokratisierunggestalte 

kreeg of op de omvang en diepte ervan. 

Hamburg- tot 1914 een 'sozialistische Hochburg'<9•) -was zonder enige twijfel het centrum waar 

de sociaaldemocraten de grootste coöperatieve activiteit ontwikkelden. De meest in het oog sprin

gende exponent ervan was de Konsum-, Eau- und Sparverein, Produktion die in januari 1899 werd 

opgericht. Het idee om in de havenstad één grote consumptiecoöperatie op te zetten groeide in vak

bondskringen in de nasleep van de grote staking in 1896-1897, waarbij de meer dan 16.ooo haven

arbeiders aan het kortste eind trokken. Het werd tijdens die massale staking pijnlijk duidelijk dat 

de vakbeweging niet in staat was om alle stakers van voedsel te voorzien. Een degelijk uitgebouwde 

coöperatie kon dat wel. In nauwelijks tien jaar tijd opende Produktion 42 bijhuizen verspreid over de 

hele stad, waar de ondertussen 49.312 (!)leden alle mogelijke goederen konden kopen. Ze werd het 

prototype van de grote gecentraliseerde consumptiecoöperatie die op de meest diverse economische 

terreinen actief was. Men sprak in Duitsland in dat verband zelfs over de Hamburger Richtung, omdat 

Produktion ook aan de basis lag van de in 1894 door 47 consumptiecoöperaties opgerichte Grossein-
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kaufigesellschaft deutscher Konsumvereine. De grote voormannen van dit hele imperium waren Hein

rich Kaufmann en Adolf von Elm. Naast hunvakbonds-en coöperatieve activiteiten speelden ze ook 

in de Hamburgse SPD een hoofdrol. Kaufmann was secretaris van de federatie en hoofdredacteur 

van het SPD-blad Echo, en von Elm zetelde van r894 tot 1907 namens de SPD in de Rijksdag. 

De havenstaking van 1896-1897 zorgde wel voor een versnelling in de besluitvorming, maar 

de oprichting van Produktion 'lässt sich nur aus allgemeinen sozialpolitischen Zielsetzungen der 

Gewerkschaftsbewegung verstehen'. (92
) In de loop van de jaren r88o waren in de Hamburgse regio 

vanuit syndicale hoek namelijk talloze coöperatieve experimenten opgezet. Typerend is dat het 

onderzoek voor die hele periode, op een aantal politierapporten na, is aangewezen op apologetische 

brochures. Hierin vindt men sporen van coöperaties van drukkers, glasarbeiders, scheepsbouwers, 

sigarenmakers ... Stuk voor stuk betrof het productiecoöperaties die haast alle waren opgericht 

in de nasleep van een mislukte staking. De in r886 opgerichte Vereinsbäckerei vormde een intrige

rende uitzondering in het hele rijtje. In tegenstelling tot alle andere initiatieven probeerde men een 

heel alledaags product aan de man te brengen. De voornaamste doelstelling van de Vereinsbäckerei 

was ook niet zoals gewoonlijk de opvang van gebroodroofde kameraden. Daardoor kwamen tal 

van initiatieven razendsnel tot stand, maar bij gebrek aan afzet en door een teveel aan personeel 

verdwenen ze vaak even snel als ze gekomen waren. Aan de oprichting van de bakkerij echter ging 

een hele strategie vooraf, met meetings waarop volgens politiebronnen 'fast alle Fachvereine' wer

den uitgenodigd die zich al dan niet akkoord verklaarden hun leden op te roepen om hun brood 

te kopen bij de bakkerij. Niet alleen dit procédé is opmerkelijk, maar ook het opzetten van een 

bakkerij op zich. Beperkten zelfs succesvolle consumptiecoöperaties zich op dat terrein doorgaans 

niet tot overeenkomsten met lokale bakkers bij wie de leden konden rekenen op een bepaalde kor

ting(93l? De bakkerij week ten slotte ook af omdat ze standhield en vooral omdat het initiatief werd 

genomen door een aantal 'hervorragende lokale Parteiführer'. Franz Laufkötter, de voorman van 

de Vereinsbäckerei, 'gehörte zu den aktivsten sozialdemokratischen Functionären in Hamburg' en 

was er ook Parteischriftsteller. In r893 was hij er zelfs de gedoodverfde lijsttrekker voor de SPD, tot 

'persönlichen Verfehlungen' hem in de beweging degradeerden tot persona non grata. Die ande

re coöpererende SPD' er, Adolf von Elm, werd lijsttrekker en behaalde een zitje in de Rijkdsdag. 

Hield Laufkötters val verband met de Vereinsbäckerei? Het feit dat ze werd opgedoekt lijkt daarop 

te wijzen. De beweging verving haar door de nieuwe coöperatieve bakkerij Vorwärts. (94) 

Het is natuurlijk verleidelijk om die naamkeuze in verband te brengen met de rechtstreekse 

contacten tussen de Gentse Vooruit en de Hamburgse SPD' ers. (95) Al in maart r884 ontving Voor

uit felicitaties van een aantal kameraden uit Hamburg en een maand later werden de winsten van 

het op kosten van Vooruit georganiseerde 'socialistische' pinksterfeest in Gent overgemaakt aan 

de Duitse kameraden. (96) Gedurende een hele tijd ontving Gent geregeld 'strijdpenningen' uit 

Hamburg. Dat bewijst dat op zijn minst een aantal socialisten in Hamburg vertrouwd waren met 

de ontwikkelingen in Gent. Kaufmann was wellicht de eerste die op nationaal niveau vanaf 1890 

-het jaar waarin de socialistenwet werd afgeschaft- er openlijk toe opriep om de consumptieco

operatie aan te wenden. Conform haar officiële standpunt deed de SPD er het zwijgen toe, behal

ve wanneer zich schitterende gelegenheden voordeden om de coöperatie onderuit te halen. 
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In 1895 bijvoorbeeld wijdde de SPD plots wel uit over de coöperatie naar aanleiding van de in Ber

lijn verspreide brochure Ein Weg zur Befreiung der Arbeiter-klasse. De auteurs ervan waren een aan

tal anarchisten die tijdens hun gevangen_schap in Plötzensee de geschriften van Schulze-Delitzsch 

hadden ontdekt. Ze haalden sterk uit naar de SPD die met haar politieke actie alleen het uitbou

wen en versterken van de staat, inclusief de macht van leger en politie, nastreefde. Als alternatief 

presenteerden ze de organisatie van de consumptie tot emancipatie van de arbeiders. De eerste 

stap werd in april 1895 gezet met de opening van een consumptiecoöperatie Befreiung in Berlijn. 

Hoewel Befreiung een kort en weinig succesvol bestaan had, werd het initiatief toch graag en her

haaldelijk aangehaald door de SPD: bewees dit anarchistische(!) experiment niet dat de coöpera

tie als idee tegengesteld was aan het streven van de SPD? Het bewees alvast indirect het onrealisti

sche karakter van coöperaties en toonde aan dat ze in wezen een doel op zich waren. (97) 

Die desinteresse verhinderde niet 'dass der Konsumverein als Organisationsmuster im Laufe der 

neunziger Jahren weithin bekannt war'C9S). Korte tijd voor het congres van de Tweede Internationale in 

Brussel in augustus 1891 maakte Heinrich Kaufmann in Echo een correcte analyse van de verhouding 

tussen de SPD en de coöperatie: 'Die ganze Frage wirdinden Kreisen unserer Partei von jeher nicht 

unter prinzipiellen, sondern lediglich unter taktischen Gesichtspunkten erörtert und von Fall zu Fall 

entscheiden.'C99) Zo stond de coöperatie ~n 1893 bijvoorbeeld op de agenda van talloze meetings in 

lokale SPD-afdelingen naar aanleiding van de vertaling van Beatrice Potter-Wehbs 7he Co-operative 

Movement in Great Britain. (wo) Vooral door de invloed van het Belgische voorbeeld werden ook nog 

een aantal vergeefse pogingen ondernomen om de partij ertoe te bewegen haar officiële standpunt te 

herzien. Anno 1895 kregen bijvoorbeeld onder meer Emile Vandervelde en Emil Vinck de mogelijk

heid om in Die Neue Zeit de BWP te prijzen. (wr) Het meest bekende voorbeeld was echter de in het

zelfde jaar verschenen brochure Konsumgenossenschaft und Sozialdemokratie van Adèle Gerhard. (ro2
) 

Aan de redactie van Les Coopérateurs Belges liet Gerhard weten: 'Ce petit livre a pour but de conver

tir les socialistes allemancis à la théorie et à la pratique de la coopération et de leur faire comprendre 

que, pour amener les ouvriers à entrer dans les organisations socialistes, il ne faut pas seulement faire 

appel à eux en leur qualité d' agents de la production, maïs également en leur qualité de facteurs de 

la consommation.'(w3) Gerhard klaagde het inconsequente handelen van de SPD aan. Vormde een 

actief stimuleren van de consumptiecoöperatie niet de logische pendant van de terechte verwerping 

van de lassalleaanse ijzeren loonwet op het congres van Erfurt (1891)? Op theoretisch vlak was volgens 

haar de voornaamste tegenargumentatie weggevallen en aan de hand van Saksisch, Engels en vooral 

Belgisch materiaallichtte ze vervolgens de talloze voordelen toe die coöperatieve organisaties ople

verden voor de socialistische arbeidersbeweging. Haar bezoek aan de Gentse Vooruit en het Brusselse 

Maison du Peuple had duidelijk indruk gemaakt. De link met de socialistische beweging neutraliseer

de volgens haar de structurele nadelen van de Britse coöperatieve beweging omdat bijvoorbeeld de 

'dividendenjacht' er geen kans kreeg. De Duitse wetgeving verhinderde wel een rechtstreekse onder

steuning van de politieke propaganda, maar de voordelen bleven enorm: vergaderlokalen, opvang 

van militanten die door hun engagement in de problemen zaten, goed en goedkoop voedsel, gedeel

telijke realisatie van de eisen van partij en vakbeweging over verloning, arbeidsduur en -omstandighe

den, verhoogde prestaties van de vakbeweging die daadwerkelijk stakingen kon ondersteunen. 
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Hoe geloofwaardig waren de discoursen van de SPD die haast niets ondernam om de arbeiders voor 

te bereiden op de volgens hen naderende ommekeer van het maatschappelijke bestel? Het 'Grosze 

und Erfreuende' van de coöperatie bestond er ook in 'dass hier aus der Arbeiterklasse selbst ein 

Stamm erwachsen ist und erwächst, der [ ... ] die ökonomischen und wirtschaftlichen Kenntnisse 

erwirbt, urn später die gröszten Unternehmungen und die umfassendsten Organisationen leiten zu 

können'. De coöperatie was volgens Gerhard niet de enige manier om dat te bewerkstelligen, maar 

de Belgische karneraden hadden wel afdoende bewezen dat het 'das wirksaroste und umfassendste' 

van die middelen was. (lo4) In Brussel en Gent werd ook het klassieke argument weerlegd als zou de 

coöperatie de arbeiders afleiden van de primordiale politieke strijd. Had men dat vroeger ook de 

vakbeweging niet aangewreven? Dat de coöperatie de 'VerspieBbürgerung' van de arbeiders zou 

bewerkstelligen, deed ze ten slotte af als een argument van kleinburgers zelf. Kortom: 'Bei richti

ger Leitung als Karnpf- und Organisationsmittel für die Arbeiderschaft' was de consumptiecoöpe

ratie 'von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit'. (lo5) Zelfs Kautsky erkende dat de brochure van 

Gerhard 'eine Reihe sehr anregender Bernerkungen und Thatsachen enthält', maar hij veranderde 

geenszins het geweer van schouder, want coöperaties bleven 'eher schädlich als nusslich'. (I06) 

De visie van Kautsky kreeg indirect de steun van coöperatief geëngageerde SPD' ers. Als lid 

van de SPD-fractie in de Rijksdag én voorman van de in 1888 opgerichte coöperatie Vorwärts in 

Dresden, meende Emanuel Wurm het enthousiasme over de brochure van Gerhard te moeten 

temperen. Hij wees erop dat zelfs de meest bekwame militanten van de beweging vaak niet in staat 

waren een commerciële onderneming als een consumptiecoöperatie te beheren, waardoor het 

gevaar van voor de beweging desastreuze faillissementen reëel was. De ware reden van zijn kritiek 

en zijn aanmanen tot kalmte was de vrees dat het overal opduiken van 'socialistische' coöperaties 

zou resulteren in een nieuwe contraproductieve coöperatieve wetgeving: 'Il ne faut pas fournir des 

armes à la police et au gouvernement très désireux, celui-ei de faire voter de nouvelles lois contre 

les coopératives, et celle-là de dissoudre au moyen des lois existantes toutes les sociétés auxquelles 

on pourrait reprocher, sous de plus ou moins fallacieux prétextes, de faire de la politique.'(Io?) 

De specificiteit van de Duitse coöperatieve wetgeving miste haar doel dus niet en onder

steunde zelfs in zekere zin de coöperatieve inertie van de SPD. De Belgische socialisten laakten de 

houding van de Duitse kameraden: 'Quant aux Allemands, on comprend qu'illeur répugne de 

guitter les hauteurs de leurs savantes théories pour descendre au terre-à-terre de nos conceptions 

pratiques immédiatement réalisables.' Maar het raakte hun zelfvertrouwen allerminst, want zelfs 

de hovaardige Duitsers 'y viendront pourtant'. (lOS) 

De PS/ en het 1SOcialismo positivo' van de BWP (1a9) 

Op een goedgeorganiseerde en op dat ogenblik uiterst succesvolle formatie als de SPD kon het 

organisatorische model van de BWP haast onmogelijk een zware stempel drukken. Bij sociaalde

mocraten in landen waar de socialistische arbeidersbeweging nog min of meer in de kinderschoe-
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nen stond, lag dat enigszins anders. In Italië bijvoorbeeld zat de socialistische arbeidersbeweging 

rond 1890 in het slop. De overgang van de aanzienlijke activiteit ten tijde van de Eerste Interna

tionale en de grote populariteit van Bakounin naar de vorming van een moderne arbeidersbewe

ging kwam er slechts schoorvoetend. Toch werd de stap in de richting van de sociaaldemocratie 

door bepaalde anarchistische leiders vrij snel gezet. Andrea Costa bijvoorbeeld veroordeelde al in 

augustus 1879 openlijk Bakounin en richtte in 1881 de Partito socialista rivoluzionario di Romagna 

op in de hoop dat ze op korte termijn zou uitgroeien tot een nationale politieke formatie. Het 

werd geen succes. Ook de in 1882 in Milaan gestichte Partito operaio italiano (PO I) was geen lang 

leven beschoren. In juni 1886 al werd de POl, die op dat ogenblik een 40.000 (!) leden claimde, 

buiten de wet gesteld nadat de radicaaldemocraten van Felice Cavallotti bekendmaakten dat het 

orgaan van de POl door de regering werd gefinancierd. Exit POl en haar voormannen, die in een 

algemene schandaalsfeer achter de tralies verdwenen. 

Turati en de realisatie van een geünificeerde partij 

Terwijl een marxistische intellectueel als Antonio Labriola bevestigd werd in zijn afk.eer voor de 

stichting van een socialistische partij, interpreteerden anderen het succes waarmee de POl in 

Noord-Italië en vooral in Milaan een achterban had weten op te bouwen, als het bewijs dat de 

organisatie van een politieke beweging haalbaar was. Vooral Filippo Turati, die als advocaat de 

voormannen van de POl had verdedigd, hield krachtige pleidooien voor het opstarten van een 

onafhankelijke socialistische partij. Het feit dat de mentaliteit onder socialistische militanten 

vooral werd gekenmerkt door een 'eccessivo pessimismo' was er zeker niet vreemd aan dat die 

droom pas jaren later<no), in 1892, gerealiseerd werd met de oprichting van de Partito Socialista 

italiano (PSI). In augustus 1891 kregen de discussies over het oprichten ervan een vastere vorm op 

een nationaal arbeiderscongres in Milaan. Daar werd, ondanks de weerstand van talloze operaisti, 

een commissie samengesteld die belast werd met het opstellen van een programma voor de op 

een volgend congres op te richten partij. Er werden zelfs al voorlopige statuten aangenomen die 

vervolgens door de commissie in een finale vorm zouden worden gegoten. Opvallend in die sta

tuten was de nadruk op de autonomie van de lokale afdelingen - alleen handelingen die raakten 

'all'interesse generale del partito' werden verboden<m)- en het feit dat individueellidmaatschap 

van de partij mogelijk was. 

De Italiaanse socialistische arbeidersbeweging staat in de literatuur over de Tweede Internatio

nale bekend als heel uitzonderlijk en afwijkend op alle mogelijke vlakken. In algemene overzichts

werken duikt ze op als 'un mouvement singulièrement complexe'. Typerend is dat de anders vrij 

analytische Cole zich over de behandeling van de Italiaanse sociaaldemocratie excuseerde omdat 

hij niet verder kwam dan een 'undully detailed narrative of events'. (m) Dat verhinderde echter 

niet dat men lange tijd uitging van een verregaande invloed van de SPD op de PSI. (n3) Hoewel 

dat beeld in de historiografie impliciet werd tegengesproken<n4), werd het toch pas vrij recent echt 

onderuitgehaald. Door haar organisatorische structuur en vooral door de haast grenzeloze auto

nomie van de regionale federaties wordt de PSI nu getypeerd als een autonoom product, als een 
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over il Vooruit. 
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partij die de Italiaanse cultuur in hoge mate weerspiegelt. (us) Het bestaan van een zogenaamde 

via belga in de schoot van de Italiaanse socialistische arbeidersbeweging(n6) lijkt erop te wijzen 

dat Georges Haupts hypothese- 'la plupart des partis social-démocrates en formation s'inspirent 

davantage du modèle beige que du modèle allemand, dont ils eropruntent cependant le program

me' -wat betreft Italië houtsnijdt. (u7) 

Het organisatorische model van de in r885 opgerichte BWP bereikte de Italiaanse kameraden via 

diverse kanalen. Niet alleen waren er de meetings waarop de werking van het Belgische coöperatie

ve socialisme uit de doeken werd gedaan (nS), maar Vooruit was ook onder Italiaanse coöperatoren 

geen onbekende. Hoewel ook op Italiaanse bodem de eerste coöperaties al opdoken in de jaren r86o, 

kwam er toch pas in de jaren r88o een echte beweging. Het Rochdale-verhaal verscheen in r885 voor 

het eerst in het Italiaans(u9), terwijl U go Rabbeno als meest productieve auteur inzake de coöpera-
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tieve beweging rond dat tijdstip ook geregeld de lof zong van de Gentse socialistische coöperatie. 

Volgens officiële statistieken waren er anno 1888, verspreid over heel Italië en vooral in het Noorden, 

508 consumptiecoöperaties actief. In socialistische kringen was echter vooral de deelname van T urati 

aan het internationale congres in Brussel belangrijk voor de uitstraling van de BWP in Italië. Nau

welijks een maand na het nationale arbeiderscongres van augustus 1891, waarop de Italiaanse partij 

min of meer in de steigers werd gezet, informeerde Turati zich uitgebreid over de werking van de 

BWP en de verhouding tussen de coöperatieve en de socialistische beweging in België. 

Op basis van die informatie schreefhij bij zijn terugkeer onder de titel Cooperazione Fiammin

ga in Critica Sociale een stuk dat bol stond van de superlatieven. Als redacteur van het blad ver

zocht hij ook De Wyzewa en een zekere Dino Rondani om de kracht van 'il Vooruit' en het 'pane 

socialista' in de verf te zetten. Het coöperatieve socialisme kon volgens Turati ook in Italië vruch

ten afWerpen. Het leek toen nog steeds een zeer succesvolle manier om de beweging in te planten 

in agrarische gebieden. De BWP bijvoorbeeld ving een aantal moeilijkheden op waarmee ook de 

Italiaanse kameraden hadden af te rekenen. Het vrij sterke regionalisme werd in België onder

vangen door de grote autonomie van de federaties, en de financiële slagkracht van de coöperaties 

maakte het mogelijk om er zelfs zonder algemeen stemrecht een heuse politieke werking op te 

zetten. (Iw) Op basis van een gelijksoortige redenering had César De Paepe de Italiaanse kamera

den ook al twee jaar daarvoor aangeraden met de coöperatie te beginnen.<121l Turati werd na het 

Brusselse congres daadwerkelijk een fervent verdediger van het huwelijk tussen socialisme en co

operatie: 'Le concept d~ révolution a changé profondément. La révolution est qualifiée non par le 

moyen employé mais par le but; on pense qu' est révolutionnaire tout ce qui modifie dans les rad

nes la constitution sociale ou qui prépare à la modifier; une loi de proteetion de travail, une école, 

l'organisation ouvrière même disciplinée et consciente, apparaissent plus révolutionnaires qu'un 

quelconque généreux élan du peuple tumultueux.' (I22) 

Werden de statuten en de organisatie van de BWP gebruikt als blauwdruk voor de in 1892 opge

richte PSI? Tal van elementen wijzen in die richting. Zo stuurden de Belgische socialisten hun Ita

liaanse kameraden kort na het congres een felicitatietelegram waarin ze ook zichzelf op de borst 

klopten door hen te roemen omdat ze de Belgische organisatie als voorbeeld hadden genomen. Het 

zou getuigen van grenzeloze arrogantie :Us Turati en de zijnen dat niet daadwerkelijk hadden gedaan. 

Was het die impliciete erkenning die de BWP ertoe aanzette geregeld steunfondsen voor de PSI vrij 

te maken? Toen ze dat in 1898, tijdens een nieuwe golf van overheidsrepressie tegen de Italiaanse soci

aaldemocraten, opnieuw deed en haar initiatief een internationaal karakter wilde geven, kreeg ze bij 

geen enkele fractie in de schoot van de Tweede Internationale ook maar een cent los. <123) 

Opmerkelijk was ook dat de coöperaties werden erkend als integraal onderdeel van de PSI, ter

wijl ze in het ook door de Italianen geroemde programma van Erfurt totaal niet vermeld werden 

en door de SPD werden afgewezen. Het enthousiasme voor het organisatorische model van de 

BWP blijkt echter nog het best uit het feit dat de PSI een aantal kenmerken overnam die in Ita

lië contraproductief werkten. Zo werd, in tegenstelling tot de voorlopige statuten van Milaan uit 

1891, op het stichtingscongres in Genua het individuele lidmaatschap niet opgenomen. Net zoals 

bij de BWP kon men alleen lid worden van de PSI via lidmaatschap van een van de organisaties 
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van de koepel. In België vormde dat, gezien de vrijheden ingeschreven in de liberale grondwet, 

geen probleem en het was zelfs een aardige organisatorische vertaling van de verregaande decen

tralisatie binnen de BWP. Maar in Italië, waar de regering geregeld repressief optrad, was dat rond

uit contraproductief, omdat alle moeizaam opgebouwde organisaties die zich bij de PSI aansloten 

het gevaar liepen ontbonden te worden. Bovendien maakte die optie het de PSI haast onmogelijk 

om in het zuiden van het land voet aan de grond te krijgen, aangezien socialistische organisaties 

daar nagenoeg ontbraken. Vanuit die vaststelling en door de druk van de regering-Crispiwerd 

die regel dan ook al in 1895 door de PSI opgeheven. Het invoeren van het directe en individuele 

lidmaatschap betekende natuurlijk ook het formele einde van de link tussen partij, vakbeweging 

en coöperatie. Maar op het terrein veranderde er op dat vlak helemaal niets, omdat de lokale par

tijafdeling en de lokale coöperatie vaak werden bestuurd door dezelfde militanten. Op het eerst

volgende congres, in 1896, herbevestigde de PSI trouwens haar wens om de coöperatieve beweging 

te steunen en te stimuleren. 

Italiaanse socialisten en 'il modello belga' 

Op haar congres van 1893 had de PSI al sterk benadrukt dat de coöperatie een krachtig middel was 

om de beweging uit te bouwen. Emile Vandervelde, die als buitenlands afgevaardigde dat congres 

bijwoonde, spoorde nadien in gezelschap van Turati naar Massanzatico waar hij het eerste volks

huis van Italië plechtig opende. (12 4
) Een jaar later, in oktober 1894, waren de Italiaanse socialisten 

tot genoegen van hun Belgische kameraden sterk vertegenwoordigd op het nationale congres in 

Milaan dat door een aantal Italiaanse coöperaties was belegd. Belangrijke beslissingen werden er 

niet genomen, maar een opgetogen U go Rabbeno zag hierin een eerste stap in de combinatie van 

'les hautes aspirations des socialistes avec 1' action pratique des coopérateurs'. Daar lag volgens hem 

de sleutel 'pour réaliser une réorganisation sociale'. (125) Maar onder socialisten in het algemeen 

en onder PSI-militanten in het bijzonder was daarover helemaal geen consensus. Al van bij haar 

oprichting zocht de PSI naar wegen om op het platteland voet aan de grond te krijgen. In het zog 

van de landbouwersorganisaties van Mantua die zich in 1893 aansloten bij de partij, zetten ook tal 

van andere, soortgelijke verenigingen die stap. Toen op het PSI-congres van Bologna in 1897 werd 

voorgesteld om die activiteiten actief te stimuleren via het opzetten van landbouwcoöperaties 

werd dat echter door een meerderheid van de afgevaardigden verworpen. (126
) 

Het agrarische vraagstuk bleef voor heel wat discussie zorgen. De theoretische basis van die 

discussies was Vanderveldes La Question agraire en Belgique van 1897, dat zoals talloze andere 

geschriften van Belgische socialisten snel een Italiaanse vertaling had gekregen. De populariteit 

van Vandervelde bij de Italiaanse kameraden was enorm. (127
) Turati had het volumineuze oeuvre 

van de Belgische patronvolledig in zijn privébibliotheek staan, en het Charter van Quaregnon van 

1894 had wellicht effect op de vaak sterk benadrukte morele inslag van Turati's socialisme. Vooral 

in de talloze discussies tussen de gematigde en de meer radicale vleugel van de PSI over het al dan 

niet aanwenden van de coöperatie als middel om de beweging uit te bouwen, werd voortdurend 

een beroep gedaan op Belgisch materiaal. Een nadere analyse van de talloze socialistische coöpera-
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ties in Italië is dan ook wellicht het denkspoor om de hypothese van Haupt te toetsen: 'Un' analisi 

della cooperazione di orientamento socialista in un ambito internazianale permetterebbe di retto

ficare un giudizio diffuso che riconduce il socialismo italiano sostabzialmente ad un'unico punto 

di riferimento internazionale: quello della socialdemocrazia tedesca.'(us) 

Een analyse daarvan ontbreekt, maar men weet wel dat het belang van de coöperatieve orga

nisaties voor dePSIniet onder stoelen of banken werd gestoken. Typerend in dat verband was de 

argumentatie van de partij voor haar hoogst controversiële steun aan de liberale regering-Zanar

delli-Giolitti in haar rapport aan het Internationaal Socialistisch Bureau. Die indirecte steun aan 

de regering diende 'pour assurer aux organisations économiques du prolétariat industrie! et agri

cole 1' usage des libertés d' association, de réunion, de grève, etc. •(u9) Dat resulteerde bijvoorbeeld 

in een aanpassing van de wetgeving op de openbare aanbestedingen, waarbij coöperaties werden 

bevoordeeld in die regio's waar de socialisten sterk stonden en hun stemmen volstrekt noodzake

lijk waren voor de regering om de meerderheid in het parlement te behouden. 

Dat het beschermen van haar coöperatieve organisaties daadwerkelijk een onderdeel was van 

haar indirecte steun aan de regering bleek vooral uit de aanvallen van de revolutionaire syndicalis

ten, die leermeester Georges Sorels typering van de Belgische socialisten als 'épiciers du socialisme' 

vlot overnamen. (1
3o) Ze veroordeelden uiteraard geregeld de zwakte van de Italiaanse vakbeweging, 

maar benadrukten ook dat dit op korte termijn niet te verhelpen viel, omdat 'Ie mouvement coo

pératif a fait du prolétariat septentrionalla victime des réformistes [ ... ] il oppose une résistance 

difficile à vaincre'.(131
) In datzelfde jaar, 19!0, werden die 'reformisten' echter gesterkt in hun visie 

door de resolutie die men aannam op het Congres van de Tweede Internationale in Kopenhagen. 

Ze kwam dan wel rijkelijk laat, toch waren Turati en de zijnen duidelijktevreden met die erken

ning van de strategie die zij al jaren volgden: 'Il Congresso ritenne che la cooperazione merita la 

fiducia e l'appoggio dei lavoratori di tutto il mondo.'(132
) 

De positieve evaluatie van de BWP door de Italiaanse sociaaldemocraten bleek ook indirect 

uit hun reactie op de opeenvolgende algemene werkstakingen in België. De volstrekte stilte rond 

de mislukte algemene werkstaking van 1902 contrasteerde sterk met het enthousiasme waarmee 

Critica Sociale verslag uitbracht over de staking van 1893, die resulteerde in het algemeen meervou

dig stemrecht. Die houding stond diametraal tegenover die van de SPD, die zich in 1893 beperkte 

tot theoretische discussies over 'der Streik als politisches Kampfmittel'. (lH) In 1902 en ook in 1913 

kreeg de BWP in Die Neue Zeit echter de volle laag. Volgens Rosa Luxemburg danste ze naar de 

pijpen van de radicale liberalen: de reformisten van de BWP waren 'als blussers van het oerelan 

van de arbeidersklasse'. (134) Er waren echter ook heel wat andere geluiden te horen. Zo verdedigde 

een verbolgen Bernstein in Sozialistische Monatshefte de BWP tegen de Theoretikern van de SPD 

die blijkbaar nog steeds het fundamentele verschil niet zagen 'zwischen einer theoretischen Pro

paganda und einer politischen Action'. Wat de BWP dankzij haar organisaties verwezenlijkte was 

volgens hem indrukwekkend en 'alles, was unseren belgischen Genossen voegeworfen worden ist, 

fallt federleicht gegen die beschämende Thatsache in die Wagschale, dass wir uns im grössten Staa

te Deutschlands ein Wahlsystem gefallen lassen, gegenüber dem das bestehende belgische Plural

wahlsystem ein wahrer Ausbund von Demokratie ist'. (135) 
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Die algemene werkstakingen waren inderdaad indrukwekkend. De congressen van de socialisti

sche arbeidersbeweging in Oostenrijk-Hongarije anno 1893 en 1894 werden gedomineerd 'by the 

euphoric mood which had taken hold particularly of the union leadership after the general strike 

of Belgian workers'. (l36l In 1893 'entfesselte das Wort Belgien stürmischen Jubel in allen Maiver

sammlungen'. Bij het vertrek van de r meistoet in Wenen scandeerden de 'hundertfunfzigtausend' 

deelnemers 'Hoch Belgien!' waardoor het 'für jeden Parteigenossen an diesen Tage klar war, dass 

jetzt auch bei uns an die Eroberung des allgemeinen Wahlrechts geschritten werden müsse'. (l37l In 

de discussies die daarop volgden om ook in Oostenrijk een algemene werkstaking af te kondigen, 

haalde Victor Adler de bovenhand met de argumentatie dat die strategie zinloos was omdat het de 

beweging aan middelen ontbrak. Was dat een stimulans om naar Belgisch voorbeeld socialistische 

coöperaties op te zetten? 

In bladen als Arbeiterzeitung kregen de Belgische socialisten alvast een tribune om de ontwik

keling en kracht van hun beweging rooskleurig voor te stellen. Victor Adler meende kort na de 

eeuwwisseling dat de houding van de Oostenrijkse sociaaldemocraten tegenover de coöperatie 

totaal was omgeslagen. Lange tijd was het zo dat 'les coopératives ne jouèrent aucun role dans Ie 

mouvement ouvrier [ ... maïs ... ] aujourd'hui, nous vous invitons à fonder des coopératives'. Het 

moest echter wel om meer gaan dan om 'une épicerie organisée'. Om te weten hoe een coöperatie 

georganiseerd moest worden 'pour rendre des services à la classe ouvrière, nous n'avons qu'à étu

dier Ie coopératisme tel qu'il fonctionne dans d'autres pays, et surtout en Belgique. Là, les coopé

ratives forment pour ainsi dire la colonne vertébrale du parti socialiste. Là Ie terme de camarade 

porte sa pleine signification'. Adler betreurde het dat de op Duitse leest geschoeide Oostenrijkse 

coöperatiewetgeving het onmogelijk maakte 'de suivre complètement I' exemple des socialistes 

belges'. Maar voor zover dat mogelijk was, diende men dat ideaal te benaderen. Hij had goede 

hoop in de evolutie van de Weense coöperatie Vorwärts. De overname van de naam van de Gentse 

Vooruitwas een eerste symbolische uiting van de intenties van de bestuurders- 'quelques hommes 

de confiance du parti' - en 's'il ne nous est pas possible de donner à cette coopérative nouvelle la 

forme qu' on lui donnerait en Belgique, il nous fa ut du moins y introduire I' esprit socialiste'. (I3S) 

Ondanks de remmende werking van de wetgeving werden her en der in Oostenrijk socialistische 

coöperaties opgericht die meestal expliciet refereerden aan het Belgische model. ('39) 

I Melk- en watersocialisme' in de lage landen 

Noch Turati, noch de blanquist die in de wandelgangen van het internationale congres in Brussel 

in augustus 1891 de Belgische sociaaldemocraten verweet de arbeiders te veranderen in kleinbur

gers, stond alleen met zijn enthousiasme respectievelijk afwijzing van de tactiek van de Belgische 

kameraden. Via de correspondentie met tal van malcontenten beschikte Domela Nieuwenhuis 

als voormalig bondgenoot en financier van Vooruit over heel wat inside-information om aan te 

tonen dat het coöperatieve socialisme, het zogenaamde Belgische 'melk- en watersocialisme', niets 
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anders was dan een uitstekend kanaal om de arbeiders in het kapitalistische bestel te integreren. 

Zijn kritiek op de BWP en dan vooral op de Gentse federatie was echter maar een onderdeeltje 

van de algemene malaise rond zijn persoon en de Nederlandse beweging. Die laatste worstelde 

lange tijd met de vraag of ze moest opteren voor politieke actievormen of voor revolutionaire beto

gingen en vakbondsacties. De verkiezing van Domela Nieuwenhuis in de Tweede Kamer in 1888 

vormde niet alleen een positieve pendant van de onsuccesvolle kiesrechtbeweging van 1885 en de 

ontgoochelende grondwetsherzieningen van 1887, maar stimuleerde aanvankelijk ook de parle

mentaire tendens. De SDB ging zelfs een samenwerkingsverband aan met de Friesche Volkspartij, 

waarin ook tal van radicale burgers, het ANWV en de Nederlandsche Bond voor Algemeen Kies- en 

Stemrecht participeerden. Vooral in de noordelijke provincies maakte de SDB een aanzienlijke 

groei door in de tweede helft van de jaren 188o. 

Exit Domela Nieuwenhuis ... 

Het Kamerlidmaatschap van Nieuwenhuis bleek echter geen resultaten op te leveren voor de 

arbeidersbeweging. Aangezien de achterban ook nauwelijks aandacht had voor zijn optreden 

in het parlement, was zijn zitje zelfs niet echt functioneel als propagandaforum. Het was dan 

ook niet zo verwonderlijk dat hij er niet om treurde toen hij in juni 1891 niet herkozen werd. 

Hij sloeg zelfs het aanbod van Treub af waardoor hij in de tweede ronde gegarandeerd zijn 

zetel kon behouden. Nieuwenhuis voelde er niets meer voor om 'als een melaatse in dat college 

van honderd' te gaan zetelen. (14o) De teleurstellende ervaringen in de Kamer en de vaststelling 

dat zijn 'persoonlijkheidsstructuur niet deugde voor het politieke werk' maakten Nieuwen

huis' afkeer van de parlementaire strategie alleen maar erger. (141
) Terwijl de hoofdstroom van de 

socialistische arbeidersbeweging in Europa de parlementaire weg insloeg, begon Nieuwenhuis 

vanaf medio 1888 die strategie steeds meer en steeds explicieter ter discussie te stellen in Recht 

voor Allen. Nadat hij op het stichtingscongres van de Tweede Internationale in Parijs in 1889 

het parlement schertsend had afgedaan als een combinatie vanparleren mentir, groeide hij snel 

uit tot een van de voornaamste woordvoerders tegen wat hij omschreef als het 'Pruisisch staats

socialisme'. 

De Nederlandse socialisten werden daardoor ook voor talloze andere nationale sociaaldemo

cratische bewegingen- de SPD op kop- het toonbeeld van wat een socialistische beweging niét 

moest zijn. Op binnenlands vlak resulteerde dat al snel in de uittreding van de SDB uit de Volks

partij. De vrijwel exclusieve oriëntatie op de kiesrechtstrijd was de enige binding. Dat was zonder 

meer het begin van de uiteindelijke ondergang van die Volkspartij, en de nationale betoging, die 

onder impuls van de SDB in 1892 in Den Haag werd georganiseerd, werd het laatste wapenfeit van 

die oude kiesrechtbeweging. Vanaf 1890 groeide de oppositie tegen Nieuwenhuis in de schoot van 

de SDB. Voormannen als Van der Goes, Troelstra en Van Kol keurden Dornela's houding tegen

over het parlementarisme af, waardoor de sfeer onder kameraden er niet beter op werd. 'Geen 

zweem meer van onderlinge waardeering, van ridderlijken strijd, van edelmoedigheid tegenover 

tegenstanders, slechts haat, achterdocht en verdachtmakingen.' (142l 
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Omdat die oppositie aanvankelijk vooral bestond uit 'intellectuele heren' hoefde Nieuwenhuis 

in eerste instantie niet te vrezen dat hij de 'arbeiderspropagandisten' zou verliezen die nog sterk 

onder de invloed stonden van zijn charisma en een 'natuurlijke argwaan' koesterden tegenover 

intellectuelen. (143) Het feit dat de Duitsers op het congres van Brussel Frank van der Goes aanzet

ten om die oppositie tegen Domela Nieuwenhuis te organiseren en dat zowel de SPD als de BWP 

financiële steun verstrekten aan die opposanten, droeg ertoe bij dat het verketteren van de SPD 

en de BWP een onderdeel gingen vormen van Dornela's 'ideologisch' verzet tegen het parlementa

risme. Anderzijds voelden 'de parlementairen' zich, los van die morele en financiële stimulans, ook 

'gesterkt in hun opvattingen door de ontwikkelingen in het buitenland'. (!44) De SPD behaalde de 

ene verkiezingsoverwinning na de andere, terwijl de BWP al haar energie toespitste op de realisa

tie van de stemrechteis. 

De BWP, algemene werkstaking en coöperatieve graanschuren 

Aanvankelijk bestond de stormloop op het algemeen stemrecht van de BWP uit een grote en zeer 

gevarieerde propagandacampagne door middel van meetings, pamfletten, brochures en collec

tieve acties, zoals het verstoren van de troonrede in november 1892. Die campagne was er vooral 

op gericht de druk op het parlement, waar het wetsvoorstel-Janson werd behandeld, op te drijven. 

De partijleiding ging er namelijk lange tijd van uit dat het ultieme algemene werkstakingswapen 

niet nodig zou zijn om de algemeen-stemrechteis te verwezenlijken. De beslissing om toch naar 

dat wapen te grijpen werd volledig gekoppeld aan de parlementaire beslissing, wat niet eenvoudig 

was, aangezien 'les atermoiements des Chambres, les lenteurs de procédure et la confusion des 

débats irritent la classe ouvrière'. (145) Half maart 1893 besliste de Algemene Raad van de BWP una

niem dat een algemene werkstaking zou worden afgekondigd als het algemeen stemrecht er niet 

kwam, een beslissing die ook werd bevestigd op het Buitengewoon Congres van de partij begin 

april. De druk van een dreigende staking resulteerde erin dat Janson achter de schermen bakzeil 

haalde en formeel zijn goedkeuring gaf aan het algemeen meervoudig stemrecht als compromis. 

Maar voor dat voorstel in het parlement besproken kon worden, moest het zuiver algemeen stem

recht er verworpen worden. Toen dat op n april r893 gebeurde, lanceerde de Algemene Raad van 

de BWP onmiddellijk een Appel au Peuple waarin werd medegedeeld 'qu'il y a lieu de recourir à 
la grève générale immédiate'. 

Op r8 april 1893 gaf de BWP de staking op. De moeilijkheden om een dergelijke beweging 

gaande te houden en te ondersteunen, en de harde confrontaties en incidenten tussen stakers en 

allerlei ordediensten- vooral de 'bloedbaden' van Jolimont (14 april), Mons (17 april) en Borger

hout (r8 april) -leidden ertoe dat de BWP-top het algemeen meervoudig stemrecht als politiek 

compromis aanvaardde. Hoewel de staking het indrukwekkende bewijs leverde van de capaciteit 

van de partij om een grote arbeidersmassa te mobiliseren, was het toch ook duidelijk dat de orga

nisatorische decentralisatie het onmogelijk maakte om op nationaal vlak één grote beweging te 

coördineren. Zoals ze in minder spannende tijden het hele partijleven een eigen invulling gaven, 

zo organiseerden de lokale federaties en verenigingen ook de staking. Dat alleen al zorgde ervoor 
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dat de BWP-nationaal bijvoorbeeld geen zicht had op het precieze aantal stakers. De aanvaarding 

van het algemeen meervoudig stemrecht was maar een halve overwinning, want begin april heette 

het op haar congres dat de BWP 'n' obtiendra satisfaction que s'il obtient Ie SU pur et simple'. De 

socialisten benadrukten dat het om een tijdelijke wapenstilstand ging: ze hadden een veldslag 

gewonnen en de oorlog was nog lang niet afgelopen. (146) De antisocialisten hadden het smalend 

over de 'revolutie in een pisbak' van de kameraden. ('47l 

Waarom werd dat compromis aanvaard? De BWP wist heel goed dat het zuiver algemeen 

stemrecht haast onmogelijk gerealiseerd kon worden omdat het, nog voor het afkondigen van 

de staking, in het parlement al verworpen was en het een heellange strijd zou vergen voor men 

terugkwam op die beslissing. Anderzijds wist de BWP ook dat haar coöperaties als 'graanschuren 

van de algemene werkstaking' niet in staat waren om naast de sinds 1892 aanzienlijk verhoogde 

uitgaven voor allerlei propaganda een dergelijk langetermijnavontuur te ondersteunen zonder het 

hele organisatorische bouwwerk onderuit te halen. Wie rekening houdt met het feit dat de BWP 

op dat ogenblik nog geen politieke macht had en alleen bestond bij de gratie van haar organisa

ties, moet de analyse van Louis Bertrand wel onderschrijven dat uit 'une situation mauvaise tout 

le possible' werd gehaald. (l48l 

Medio maart 1893 had Anseele in de Algemene Raad weliswaar gezegd dat 'la grève doit être 

révolutionnaire', maar hij had daaraan ook meteen de vraag gekoppeld of men er klaar voor was 'à 

devoir au besoin sacrifier nos institutions et notre vie?'(I49) In september 1890 had hij in een inter

view met L'Egalité wel beweerd dat de BWP tegen eind 1892 de nodige middelen zou hebben - 6o 

frank per gezin- om een algemene werkstaking lang vol te houden, maar op 18 april 1893 grepen 

de socialisten het compromis met beide handen aan omdat de 'graanschuur' zogoed als leeg was: 

'Gelukkig voor den Algeroeenen Raad en de leiders der Werklieden-partij, schenen de regeering 

noch de kamerleden daar iets van te merken; misschien vreesde men elkander wederzijds! Hoe 

het zij, toen de heer Féron zijne bemiddeling aanbood om het stelsel Nijssens er door te krijgen, 

grepen Algeroeene Raad en Regeering, met beide handen, die redplank aan: langs beide kanten 

was de overwinning! Het gouvernement kon er op roemen niet voor het oproer gezwicht te heb

ben en de Werklieden-partij kon er op pochen het algemeen stemrecht, al was het meervoudig, 

afgedwongen te hebben. Het was voor de leiders van Vooruit eene ware verlichting, toen die 

nachtmerrie, welke als een molensteen zoo lang hun hart gedrukt had, voor goed afgewenteld was. 

Opgetogen van blijdschap herhaalden zij dikwijls: "wij zijn er goedkoop van afgekomen"!'(I5o) Dat 

er geen bronnen zijn die inzicht verschaffen in de manier waarop de beweging tijdens de staking 

concreet werkteÜ51l, wijst zonder meer in de richting van een 'merkwaardige loogenstraffing van de 

opvatting dat de coöperatieve de graanschuur van de algemene stakingen was'. (152) 

Hier worden we voor het eerst op een flagrante manier geconfronteerd met het procédé waar

bij de fundamentele beslissingen in de beweging steeds werden genomen 'zonder grote transpa

rantie, met bovendien een grote rol voor persoonlijke factoren'. (In) De geldstromen van de coöpe

raties waren zelfs voor tijdgenoten totaal onduidelijk. De rapporteurs die in 1895 in opdracht van 

het Comité Central du Travail Industrie! een doorlichting maakten van Vooruit, kwamen er niet uit. 

Ze konden uit de officiële balansen en cijferreeksen alleen met zekerheid opmaken dat 'à cóté du 
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Vooruit n°I public, il y a un Vooruit no2 secret'. (154) Tal van elementen wijzen erop dat de coöpera

ties -los van de aanzienlijke uitgaven voor de opgedreven propaganda- wel degelijk fungeerden 

als 'graanschuren' en financieel bijdroegen om de stakers te steunen tijdens de algemene werksta

king. De sleutel van het hele vraagstuk is hoogstwaarschijnlijk het bestaan van een speciale kas 

voor het ondersteunen van een algemene werkstaking in de schoot van de BWP-nationaal. 

Zoals eerder werd aangehaald, werden alle bij de partij aangeslot~n coöperaties vanaf oktober 

1890 'verplicht' om 'w% de leur bénéfices' in die kas te storten. Een beslissing die aanzienlijke 

geldstromen veronderstelt, maar daarvan is in de bronnen geen spoor te bekennen! Of de coöpe

raties het volle pond betaalden, is niet duidelijk, maar die kas bestond wel degelijk. In januari 1893 

kwam ze ter sprake in de Algemene Raad, omdat de boekhouding ervan blijkbaar totaal ondoor

zichtig was. Louis Benrand merkte onmiddellijk op dat men alles in het werk moest stellen om 

'une situation nette' te kunnen voorleggen. Niemand was blijkbaar op de hoogte van de precieze 

inhoud van die kas en Verrycken, die ervoor verantwoordelijk was, werd indirect aangevallen. Jean 

Volders nam zijn verdediging op zich: 'Sous la menace de poursuites eet ami avait dû éloigner eer

tains comptes qui aujourd'hui sont rapportés par les personnes dépositaires.' Er werd helemaal 

niet van leer getrokken tegen het feit dat niemand op de hoogte was van de precieze inhoud van de 

kas, noch tegen het feit dat er allerlei operaties mee werden uitgevoerd. Het aanwenden van maar 

liefst 100 frank uit die kas om 'Kd.Demares' aan te stellen als boekhouder van die ene kas, werd 

wel als een volstrekte noodzaak aangevoeld en goedgekeurd. (l55) 

Alleen de steun van die door de coöperaties gespekte kas aan de algemene werkstaking kan ver

klaren dat de mededeling van Vooruit om niet tussenbeide te komen geen protest uitlokte. Meer 

nog, het zette zelfs 'geen domper op het enthousiasme' en vooral, het werd totaal niet aangegrepen 

door antisocialisten of anarchisten om de coöpererende BWP' ers aan te vallen!(156) Een dergelijke 

ondersteuning is ook de enige mogelijke verklaring voor het feit dat het personeel van diverse 

socialistische coöperaties op geen enkele manier zijn onvrede ventileerde over het derven van een 

deel van zijn loon voor de arbeid verricht tussen n en 18 april, omdat het door de werkgever werd 

doorgestort in die speciale 'ondersteuningskas' die na de staking de slachtoffers van de repressie 

moest bijstaan. (l57) Het is opmerkelijk dat in de socialistische pers geen sporen te vinden zijn van 

die steun. (158) Wat Brussel betreft, kan men bijvoorbeeld uit Le Peuple niet opmaken dat die steun 

er was. Toch vermelden politiebronnen van begin mei 1893 dat de arbeiders die lid waren van La 

Maison du Peuple tijdens de staking dagelijks 1,5 tot 2 frank steun ontvingen 'uit een weerstands

kas'. (l59) Werden de organisatie en de verdeling van de fondsen geregeld tijdens de zittingen van de 

Algemene Raad? Dat zou alvast een meer gecentraliseerde werking van de BWP veronderstellen 

tijdens de algemene werkstakingen dan tot nog toe werd aangenomen. 

Kwam de bodem van de kas sneller in zicht dan verwacht? Paul De Witte meent dat men bij 

Vooruit tijdens vergaderingen het moment waarop de coöperatie uit haar reguliere werkingsmid

delen zou moeten putten, zolang mogelijk wilde uitstellen. Na nauwelijks vijf dagen staking leek 

dat kritieke moment al in zicht. Vooruit haalde maar liefst 40.000 frank van de bank en Ferdi

nand Hardyns lanceerde tijdens een meeting op het Gentse Sint-Pietersplein de vage belofte dat 

Vooruit brood en rijst zou uitdelen als dat nodig was. (t6o) Die mogelijke extra onkosten waren ech-
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ter onmiddellijk van de baan nadat het algemeen meervoudig stemrecht werd goedgekeurd en 

de staking werd afgeblazen. De bestuursleden van menige socialistische coöperatie haalden wel

licht opgelucht adem, omdat het twijfelachtig was of ze een langdurige staking hadden kunnen 

ondersteunen zonder te raken aan de fundamenten van hun moeizaam opgebouwde organisaties. 

Het Brusselse Maison du Peuple had bijvoorbeeld in maart 1892 een grote smak geld geïmmobi

liseerd door de aankoop va een stuk grond in het centrum van de stad, waar een nieuw volks

huis gebouwd zou worden. (161
) En Vooruit had bij dat scenario wellicht de aankoop van een nieuw 

gebouw aan de Vrijdagmarkt moeten uitstellen. Quod non, want op 30 juni 1893 werd trots aange

kondigd dat 'de maatschappij Vooruit eergister het groote huis met balkons op de Vrijdagsmarkt, 

tusschen de fabriek Uyttendaele en het Café Beige' had aangekocht om 'onze magazijnen van die

goederen, kleederen voor mannen, vrouwen en kinderen, kruidenierswaren, schoenen en leder, 

alsook al onze werkhuizen voor die verschillige diensten' in onder te brengen. (r62) Het is ondenk

baar dat Vooruit zou hebben durven uitpakken met een dergelijk grootschalig en duur project als 

de coöperatie nauwelijks enkele weken daarvoor de naar schatting 20.000 Gentse deelnemers aan 

de algemene werkstaking in de kou had laten staan. 

Ook na de staking werden nog fondsen gestort in de kas voor de algemene werkstaking om 

de slachtoffers te steunen van de repressie die op de staking volgde. (l63) Behalve met de lonen van 

het coöperatieve personeel werd de kas ook gespekt via steunlijsten in de partijpers en vooral via 

schenkingen. Zo schonken de logebroeders van het Grootoosten in mei 1893 5.000 frank, terwijl 

de kameraden van de 'section flamande du Socialist Labour Party de New Haven d'Amérique' na 

een jaar sparen 300 frank overmaakten aan de BWP. Het is alweer niet duidelijk hoe die fondsen 

werden aangewend, maar het heeft er de schijn van dat het gebrek aan transparantie aanleiding gaf 

tot misbruiken. Zo werd in augustus 1893 in de Algemene Raad geprotesteerd tegen het feit dat de 

Leuvense partijleider Van Langendonck zichzelf een vergoeding had toegewezen als slachtoffer van 

de algemene werkstaking. Werd het verstrekken van steun naar aanleiding van dat incident gecen

traliseerd? In december 1893 gaf Gregoire Serwy alvast te kennen dat er vanuit het hele land heel 

wat vragen voor steun aan slachtoffers van de algemene werkstaking binnenkwamen die ongegrond 

bleken. In april 1894 verklaarden Eibers en Maes, zonder cijfers te noemen- alweer!- dat de reke

ningen van de algemene werkstakingen gecontroleerd en in orde waren. Op dat ogenblik was de 

staking echter al oud nieuws en zette de partij alles op alles om een goede beurt te maken bij de eer

ste verkiezingen volgens het stelsel van het algemeen meervoudig stemrecht in oktober 1894. (l64) 

In zijn analyse van de theoretische grondslagen van de BWP wijst Robert Sanders erop dat de 

halve overwinning niets afdeed aan het feit dat 'next to the Russian Revolution of 1905, the Bel

gian general suffrage strike of 1893 was the most spectacularly succesful operadon executed by any 

socialist party before the War'. De staking en de succesvolle verkiezingen van 1894 waren in BWP

kringen het startpunt van 'a decade of self-confidence' . (l65) Dat dit in hoge mate te danken was aan 

de coöperatieve organisaties van de BWP trok niemand in twijfel. Ze waren in alle federaties waar 

de collectieve actie enige omvang had, het knooppunt ervan. En bovendien haalden de voorman

nen van de beweging het ontbreken van een coöperatie of de gebrekkige werking ervan aan als 

verklaring voor de slechte opvolging van de staking in hun federatie. (166) 
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... intro de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij 

De staking zorgde ervoor dat ook sceptici de strijdbijl tegen dit organisatiemiddel begroeven en de 

voordelen ervan gingen benadrukken. Het voorbeeld van Beerblock illustreert dat. In zijn brief

wisseling met Domela Nieuwenhuis laakte hij vanaf 1890 de dominante positie van de coöperatie 

in de Gentse federatie van de BWP. Zij zorgde ervoor dat de partij met niets anders begaan was 

dan met 'handel drijven en nogmaals handel drijven'. Kort voor de staking, in februari 1893, ver

ketterde hij de coöperatie andermaal als voornaamste oorzaak voor het steeds weerkerende dis

cours dat het 'nog geen tijd [ ... ] was voor de Revolutie en tatatien tatatà. Hij had er schoon ge

noeg van dat men de achterban behandelde 'zoals men dat met kleine kinderen doet'. (l67l Kort na 

de algemene werkstaking werd hij, als leider van de gewelddadige bezetting van de grote fabriek 

La Gantoise, veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf. 

Beerblocks Nederlandse 'waarde leermeester' van weleer ontving begin oktober 1893 een 

zoveelste brief, maar dit keer was de toon volledig omgeslagen. Beerblock bleef van mening dat 

de coöperatie 'kapitalistisch is en niet anders kan zijn', maar dat impliceerde niet langer dat hij 

haar als middel bekampte: 'Zij kan toch wel wat voor de partij doen. Dank aan de coöperatie is 

de partij niet geslagen uit den strijd der algeroeene werkstaking gekomen. Daardoor konden de 

kapitalisten het socialisme of beter de strijdende krachten moeilijker wegruimen anders zouden 

enige in het gevang, andere door werkloosheid uit de stad, de kas der weerstandskas uitgeput zoo 

zou de beweging een knak gekregen hebben, nu de Vooruit moet maar de financie herstellen[ ... ] 

De coöperatie is ook daarvoor goed, dat zij samenhoudt uit stoffelijk belang dat onder andere ver

enigingen verloren gaat.'(168l Hoewel Beerblock nog voor hij in 1897 Gents partijsecretaris werd, 

steeds minder begrip kon opbrengen voor de houding van Domela Nieuwenhuis, wilde hij hem 

in 1896 toch zijn nieuwjaarswensen overmaken in 'de overtuiging dat wij dit jaar elk volgens zijn 

stemmingen zijn best zullen doen om de kapitalistische maatschappij af te breken, en de ideeën 

van het socialisme, in de hoofden der werkenden te planten en te doen rijpen'.(l69l 

Veel 'planten' was er op dat ogenblik voor Domela Nieuwenhuis al niet meer bij. Via teksten 

als Het socialisme in gevaar? (1894) en zijn krachtdadige optreden op internationale congressen was 

hij in de schoot van de Tweede Internationale zonder meer een van de drijvende krachten achter 

het heropleven van de oude twist tussen Mar:x en Bakoenin. Telkens weer haalde hij scherp uit 

naar de parlementaire sociaaldemocratie omdat ze eerder aanstuurde op een aanpassing van het 

socialisme aan de bestaande maatschappij dan de vernietiging ervan bewerkstelligde. (l?o) Con

form die ideeën werd op het SDB-congres eind 1893 een motie goedgekeurd dat men 'onder geen 

voorwaarde hoegenaamd, ook niet als agitatiemiddel' zou deelnemen aan verkiezingen. Voor heel 

wat Nederlandse kameraden betekende dat zoveel als 'het wegsmijten van gereedschap dat zijn 

nut bewezen had en nog vele malen zou kunnen bewijzen', waardoor 'het spook van de scheuring 

plots akelig dichtbij leek'. (I?I) 

Nadat de SDB de talloze vakverenigingen die in de nasleep van de stakingsbewegingen van 

1889 en 1890 waren ontstaan niet langer beschouwde als een uitbreiding van zijn eigen organi

satie, werd in 1893 het Nationaal Arbeids Secretariaat opgericht als 'neutrale' vakbondsfederatie. 
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Toen daarbovenop de apolitieke houding formeel werd bevestigd, vreesde men niet helemaal ten 

onrechte voor 'een uittocht van partijleden'. Het resulteerde alvast in een groei van de parlemen

taire oppositie in de schoot van de SDB en het oprichten van een nieuwe partij in augustus 1894: 

de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP). (172) Op papier zag die partij er vrij indrukwek

kend uit. In 1895 werd een haast letterlijke vertaling van het Erforter Programm, door Karl Kauts

ky voor de SPD in 1891 geformuleerd, aangenomen als beginselverklaring. Op het stichtings

congres in 1894 werd echter organisatorisch duidelijk geopteerd voor 'het model der Belgische 

Werkliedenpartij dat nl. vereenigingen van elke soort: politieke vereenigingen, vakvereenigin

gen, coöperaties, kunstvereenigingen, zich alle als zoodanig bij de partij konden aansluiten en als 

afdeelingen der partij optreden'. (173) Zowel op syndicaal als op coöperatief vlak werden verwoede 

pogingen ondernomen om dit model te kopiëren. Dat er in een klein aantal steden zogenaamde 

bestuurdersbonden waren waarin partij, vakvereniging en allerlei specifieke groepen en verenigin

gen samenwerkten, kon echter niet verhullen dat die strategie mislukte. Vooral de vakorganisaties 

- met de ook in 1894 in Amsterdam opgerichte Algemene Nederlandsche Diamantbewerkersbond 

als prototype- streefden immers naar zelfstandigheid tegenover de politieke arbeiderspartij. Pas 

op haar reorganisatiecongres van 1902 nam de SDAP, 'als een soort impliciete erkenning van dit 

streven van de vakbeweging'(174), afstand van de Belgische organisatievorm. Voortaan steunde ze 

alleen op individuele leden. (175) 

In die beginfase kwam het er voor de SDAP vooral op aan om overeind te blijven tegenover de 

tot Socialistenbond (SB) omgevormde SDB. Want in tegenstelling tot de verwachtingen maakten 

maar weinigen de overstap naar de SDAP. Die ging van start met maar 700 leden verspreid over 

26 afdelingen. Ondanks de interne spanningen en strubbelingen maakte de beweging na 1890 een 

zekere groei door, vooral in de door de landbouwcrisis getroffen veen- en landbouwstreken in het 

noorden en het oosten. In de grote steden lukte dat absoluut niet, waardoor bijvoorbeeld de SDB

afdeling in de Friese gemeente St.-Jacobi Parochie in 1893 met haar Goo-talleden de tegenhanger 

werd van de afdeling Amsterdam! Als de voormannen van de SDAP hieruit al de conclusie wilden 

trekken dat ze in de hoofdstad makkelijk aanhang zouden verwerven, dan werd die hoop in elk 

geval snel de kop ingedrukt bij een later tot mythische proporties opgeklopte eerste vergadering 

in Constantia anno 1894. 

De uitbreiding van het kiesrecht in 1896 en vooral de verkiezingscampagne van 1897 gaven voor 

het eerst een aanzet tot echte partijopbouw binnen de SDAP. Tot die tijd hield ze het hoofd alleen 

boven water dankzij vrijgevige financiers als Wibaut, Van Kol en de Parteivorstandvan de SPD. De 

campagne activeerde de hele partij en hoewel de uitslag tegenviel- 1.152 stemmen in Amsterdam 

en 312 in Rotterdam- behaalde de partij in de tweede ronde toch twee zetels. Troelstra en Van Kol 

kregen na de verkiezingen van 1899 het gezelschap van kameraad Schaper in de Tweede Kamer. De 

SB slaagde er ondertussen niet in los te komen van zijn 'inconsistent besluitvormingsproces, waar 

men op het ene congres dit vond en het jaar daarop weer wat anders'. (!76) Niet zozeer het feit dat 

na het Londense Congres van de Tweede Internationale in 1896 alleen nog de SDAP werd erkend 

door de buitenlandse kameraden, maar vooral de dynamiek van de verkiezingscampagne van de 

SDAP zaaide onrust en verwarring in SB-kringen. Recht voor Allen schreef dat 'de stembus-ziekte 
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aanstekelijk is [ ... ] zelfs tegenstanders van de kiezerij zeggen ten slotte: "We hadden toch liever 

ook moeten meedoen, wat een agitatie kan er in zulke tijden gemaakt worden."'(m) 

Eind 1896 al werd bij de SB de politieke actie via een achterpoortje weer binnengelaten doordat 

een individuele deelname aan verkiezingen werd toegestaan. Ondanks heel wat spanningen werd 

dat besluit in r897 bevestigd, waarop Domela Nieuwenhuis en de zijnen- 'Ook al blijft er maar 

één trouw, dan zal ik die ene zijn.'C178l - opstapten en zich verenigden in de Vrije Socialisten. In 1898 

werd de politieke actie door de SB niet langer afgewezen, maar toen had de beweging nog maar een 

6oo leden. Uiteindelijk ging het laatste restant van 'de oude beweging' rond de eeuwwisseling op in 

de SDAP. Die had rond dat tijdstip zelf nog maar net 4-000 leden en probeerde dat onder meer te 

verhelpen door de oprichting van socialistische coöperaties naar Belgisch model te stimuleren. 

Franse socialisten op zoek naar een 1Chez nous' (179) 

'Il y a là un danger', aldus een van de talloze Franse politie-informanten op het congres van de 

Tweede Internationale in Brussel in augustus r89r. Hij doelde daarmee op het feit dat heel wat 

socialistische landgenoten door het zien van de Belgische socialistische coöperaties meenden dat 

het goed zou zijn 'd'imiter leur exemple et de fander aussi des coopératives. [ ... ] Si le parti socia

liste français parvient à se procurer ainsi des ressources qui lui font défaut, nul doute, qu' en peu 

de temps, il ne réalise des progrès immenses [ ... ] Ce qui lui a taujours manqué, c'est l'argent; s'il 

parvient à s'en procurer, son action deviendra véritablement irrésistible.' Meer nog, de coöperatie 

kon zelfs worden gebruikt als middel om een einde te maken aan de hopeloze verdeeldheid onder 

kameraden. Dat was alvast de mening van Jean Allemane, die in de wandelgangen van het congres 

al verklaarde 'de fonder de suite une coopérative à Paris'. C180l 

De possibilisten, allemanisten, broussisten, guesdisten ... en anderen 

Het idee dat een overname van het organisatorische model van de BWP de Franse socialistische 

arbeidersbeweging in staat zou stellen een heuse bedreiging te vormen voor het establishment 

werd ook al vóór het congres van 1891 geventileerd. (IBI) Op de redactie van Vooruit ontving men 

ook heel wat correspondentie van Franse journalisten op zoek naar informatie voor een of ander 

stuk over het 'socialistische Rochdale'. C182
) De concrete resultaten maakten dat Franse kameraden 

daadwerkelijk stappen zetten om dat discours te toetsen. 

Jean Allemane bijvoorbeeld begon bij zijn terugkeer onmiddellijk te ijveren voor de oprichting 

van een Maison du Peuple in Montmartre, het achttiende arrondissement van Parijs. Anseele en 

de zijnen waren uiteraard verheugd over dat initiatief. De Parijse kameraden hoopten vooral op 

de unificerende werking van de nieuwe 'instelling op het model van Vooruit te Gent' waarrond 

'al de socialistische groepen' zich zouden verenigen. Typerend voor het enthousiasme was dat dit 

Maison du Peuple van bij de start beschouwd werd als een proefproject dat, met blijkbaar vanzelf-
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sprekend succes, navolging zou krijgen 'in alle wijken van Parijs'. Tijdens een van de vele rede

voeringen die men in de Franse hoofdstad hield om de nodige centen bijeen te krijgen voor een 

gebouw werd ook verklaard: 'C' est grace à nos délégués au Congrès de Bruxelles que nous aurons 

des Maisons du Peuple à Paris et si bientöt nous en avons dans chaque arrondissement; celle du 

XVIIIe sera la maison mère.'CrS3) 

De possibilisten domineerden in de hoofdstad de socialistische arbeidersbeweging, de gues

distische Parti Ouvrier Français kreeg er nauwelijks voet aan de grond. De possibilisten beschikten 

met Le Parti Ouvrier en Le Prolétariat- vanaf november 1890 Le Prolétaire- over eigen weekbla

den en controleerden de Parijse Bourse du Travail. Bovendien was Paul Brousse, voorzitter van een 

fractie met negen leden, er in 1890 ook ondervoorzitter van de gemeenteraad. En met Dumay en 

Joffrin hadden ze ook twee vertegenwoordigers in de Assemblée nationale. De guesdisten stelden 

op dat ogenblik zelfs in Ie Nord nog niet bijster veel voor en ook buiten de hoofdstad sloten orga

nisaties zich her en der aan bij de Fédération des travailleurs socialistes de France. Daardoor konden 

de possibilisten wellicht beschouwd worden als 'la fraction la plus solide du socialisme français'. 

Maar door hun verregaande engagement in de strijd tegen het houlangisme hadden ze weinig oog 

voor de werking in de provincies en lagen ze aan de basis van de splitsing tussen de zogenaamde 

'broussisten' en 'allemanisten', die concreet werd op het congres van de Parti Ouvrier in Chatel

lerault in oktober 1890. Was het nog nodig om bij de tweede ronde van verkiezingen een eigen, 

haast kansloze kandidaat voor te stellen of zou men oproepen om voor een republikeinse kandi

daat te stemmen? Wat stelde de klassenstrijdretoriek dan nog voor? Hoe kon de partij haar greep 

behouden op haar verkozenen die vaak hun stem verleenden aan voorstellen die indruisten tegen 

het partijprogramma? 'Entre l'appareil national, tenu par les élus du Parti, et l'Union fédérative, 

groupant une majorité révolutionnaire suspeetam les élus d' embourgeoisement, d' électoralisme 

et de parlementarisme, il fallait trancher.' 

Zoals gebruikelijk was op arbeiderscongressen vertegenwoordigde één persoon vaak een hele 

reeks organisaties, omdat men op die manier makkelijk de kosten kon spreiden. Dat was ook het 

geval in Chatellerault waar 'les élus' - de minderheid onder leiding van Paul Brousse - via allerlei 

kneepjes en gegoochel met de mandaten en het aantal stemmen, een meerderheid wisten te behalen. 

De 'majorité révolutionnaire' sloot onmiddellijk de gelederen rond de figuur van Jean Allemane, die 

stapte uit de Parti Ouvrier en schreef zich in in zijn nieuwbakken Parti ouvrier socialiste révolution

naire (POSR) waarvoor 'la lutte de classe' primordiaal bleef en die alleen wou weten van een 'révo

lution d'en bas'. Vooral in de Jura, de Ardennen, het Seinedepartement en de hoofdstad, verenigde 

de POSR 'les courants révolutionnaires réfractaires au marxisme' en kon ze rekenen op 'une large 

audience dans les syndicats'. (rS4) In 1893 bereikte de partij haar hoogtepunt en bij de parlementsver

kiezingen, die voor de hele Franse socialistische beweging een doorbraak betekenden, haalde ze 5 

zetels binnen op de in totaal 27 socialisten die werden verkozen. De broussisten behaalden bij die 

verkiezingen maar 2 zetels. Vooral het overwicht van de 20 onafhankelijke socialisten die voortaan in 

de Assemblée nationale zetelden, etaleerde de enorme verdeeldheid van de beweging. 

In tegenstelling tot wat zij het intellectuelensocialisme van een Brousse of een Guesde noem

den, legden de allemanisten vooral de nadruk op de economische strijd. De arbeiders mochten 
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niet wachten op de revolutie maar moesten meteen werk maken van de voorbereiding ervan door 

lokaal de organisaties van de toekomstige maatschappij op te starten. De POSR riep haar leden 

officieel pas tijdens haar congres van 1896 op om lid te worden van bestaande coöperaties of om 

er desnoods nieuwe op te richten, maar officieus was dat al veellanger het parool. Zo bezochten 

heel wat allemanisten in 1893 de gebouwen van Vooruit en het Brusselse Maison du Peuple tijdens 

het in Brussel belegde Congrès International du Livre: 'Ils en revinrent enthousiasmés.' Als lid van 

de delegatie gaf Alfred Hamelin een lezing over het Belgische coöperatieve socialisme voor de 

allemanistische Cercle d'Etudes Sociales de Plaisance. Het honderdtal aanwezigen besliste collectief 

zich aan te sluiten bij L'Avenir de Plaisance, een van de meest actieve consumptiecoöperaties van 

Parijs. <18
5) Bij de verkiezingen van datzelfde jaar, 1893, werden ook de succesvolle campagnes van 

Victor Dejeante en Arthur Grossier in het twintigste en elfde arrondissement van Parijs groten

deels gefinancierd door de lokale consumptiecoöperaties La Bellevilloise en L'Egalitaire. <186) 

Een Maison du Peuple voor Parijs 

Zoals de allemanisten dat vanaf 1893 deden bij L'Avenir de Plaisance, L'Egalitaire en La Bellevilloise 
- 'Ie Vooruit de la France'<18?)- 'infiltreerden' ze in de loop van de jaren 1890 ook in tal van andere 

Parijse coöperaties, zoals La Laborieuse, L'Utilité Sociale ... Ondertussen groeide het Maison du 

Peuple van Montmartre volgens Le Temps uit tot 'un vrai temple socialiste'. <188) Tegen december 

1892 maakten al meer dan honderd socialistische verenigingen uit heel Parijs gebruik van de zaal, 

er werden diverse grote meetings gehouden en er was elke zondagavond een festiviteit. 

Louis Lumet was een van de honderden mensen die er geregeld vertoefden. In zijn in 1901 

gepubliceerde autobiografische roman Un jeune homme dans la société benadrukte Lumet de aan

gename sfeer die in en rond het gebouw hing. Vooral de zondagse soirée familiale was in trek: 

'Concert avec Ie concours des artistes du Cercle d' étudiants dramatiques, bal de nuit à grand 

orchestre sous la direction du citoyen Marius, lauréat du Conservatoire, confettis, serpentins, 

tombola. Les biliets à 50 centimes donnam droit à une consommation et au tirage des lots, parmi 

lesquels il y avait l'attrait d'un panier de champagne.' Lumet herinnerde zich de uitvallen naar de 

guesdisten tijdens de talloze toespraken, waarbij vooral hun 'primitive tactique révolutionnaire' 

en hun 'intolérable prétentioh à représenter seuls Ie mouvement ouvrier' het moesten ontgelden. 

Hij schreef dat ook de coöperatie er geregeld ter sprake kwam, waarbij steeds werd verwezen naar 

'Ie parti ouvrier beige qui, seul, avait su se servir d'un aussi merveilleux instrument. LeVooruit 

de Gand, la Maison du Peuple de Bruxelles fournissaient des ressources considérables à la propa

gande, employaient les militants chassés par les patrons, réunissaient une armée compacte, solide 

et disciplinée. Il fallait les imiter.'<189) 

Dat de Belgische kameraden de inspiratiebron waren voor het hele initiatief kon niemand 

ontgaan. In La Lanterneverscheen op 29 september 1891 een lang stuk over de werking van de 

BWP 'puisque Paris, pour une fois, va imiter Bruxelles, il ne vous paraîtra peut-être pas inutile 

d' avoir quelques renseignements sur ces "Maison du Peuple" qui servent de centre à 1' action du 

parti ouvrier beige et qu' on va imiter à Montmartre', waarop een stuk vol superlatieven volgde. 
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De portretten van Anseele en Volders behoorden trouwens tot de standaardversiering van de grote 

zaal. Toen men in februari 1894 voor het eerst 'la cérémonie du baptème socialiste' organiseerde 

in het Maison du Peuple, was de 'Punch Volders' het hoogtepunt van de door zo'n duizend men

sen bijgewoonde namiddag. Jean Volders werd er als een held onthaald, waarop talloze socialisten 

met naam - Sembat, Fournière, Guesde, Vaillant - erop stonden een lofrede af te steken voor 

'1' agitateur beige'. (19o) In oktober 1894 werd er ter gelegenheid van de verkiezingsoverwinning van 

de BWP in het Maison du Peuple een feest georganiseerd en bij de Communeherdenking van 1895 

werden er drie verschillende penningen verkocht om de kas te spijzen. Dat initiatief was een schot 

in de roos, want de penningen met de beeltenis van Karl Marx, Benoît Malon én César De Paepe 

verkochten als warme broodjes. (191
) 

Louis Bertrand, die zich in oktober 1891 nog had afgevraagd 'pourquoi les socialistes français 

ne cherchent-ils pas à imiter les socialistes belges'(r92
), was verheugd over het hele initiatief en hij 

zag het eind december van dat jaar al als de eerste beslissende stap in de richting van een eenge

maakte socialistische partij in Frankrijk. Hoewel de stillen aanvankelijk betrokken meenden te 

zijn bij de 'reconstitution de l'Internationale', omdat geruchten circuleerden over fabelachtige 

bedragen voor de socialistische propaganda<193l , rapporteerden ze toch al snel het heuglijke nieuws 

dat de hopeloze verdeeldheid onder de kameraden ook in de schoot van het Maison du Peuple aan

leiding gaf tot levendige discussies. Jean Allemane bleef erop hameren dat het Maison du Peuple 

vóór alles moest dienen als 'trait d'union entre tous les socialistes des diverses écoles'.<194) Maar nog 

voor het gebouw er daadwerkelijk was had zijn achterban al te kennen gegeven te zullen afhaken 

als de 'Broussistes' en de 'Blanquistes-Boulangistes' niet werden uitgesloten.<195) Het Maison du 

Peuple bewees volgens rapporteur 'Boucon' dat 'toute entente dans le parti révolutionnaire dans 

son entier est de plus en plus impossible par suite des haines persennelles des chefs de partis'(196l. 

Als gevolg van die spanningen en discussies werd ook fundamenteel afgeweken van het Belgische 

voorbeeld: iedereen kon meetings geven en propaganda uitdelen in het gebouw, maar het bestuur 

zelf onthield zich van enig engagement bij verkiezingen, omdat het alleen op die manier kon ver

mijden te moeten kiezen tussen kandidaten van verschillende strekkingen. 

Ondanks de enorme hoeveelheid politierapporten uit die periode is het ook hier onmogelijk 

op te maken waar de centen voor het hele initiatief vandaan kwamen. Zonder ooit een bedrag te 

noemen werden geregeld namen naar voren geschoven van vermoedelijke sponsors. Meestal wer

den die in cijfercodes weergegeven waardoor het onmogelijk is om erachter te komen om wie het 

precies ging. De vraag naar de hoofdsponsor werd geregeld gesteld, maar men was zich ook duide

lijk bewust van de politie-infiltratie in het bestuur. Eind december 1892 beweerde Elbo dat alleen 

Chevalier (code 7994), Pigassou (221533), Gardier (29950!), Camélinat (83317), Alibert (318960) 

en Andrieux (1553n en 1559n) wisten wie die man was. Dit rapport is opmerkelijk omdat Elbo niet 

alleen namen en codes naast elkaar vermeldde, maar ook omdat hij beweerde dat 'tout le monde' 

ondertussen wist dat Georges Clemenceau de initiële centen ophoestte! Zeker is dat echter niet. 

Elbo maakte dat op uit de geheimdoenerij rond het hele vraagstuk en vooral uit de talloze bezoe

ken die de initiatiefnemers in september en oktober 1891 brachten aan Clemenceau. (197) Hoe dan 

ook, het betrof wellicht een aanzienlijke som. Samen met de opbrengsten van talloze benefiet-
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meetings in heel Parijs, stelde ze de initiatiefnemers in staat een terrein te huren in Montmartre, 

waarop vervolgens een houten Maison du Peuple werd opgetrokken. 

Als coöperatie werd het Maison du Peuple geen succes. Het opstarten van commerciële activi

teiten zorgde voor heel wat problemen. In de eerste plaats waren andere bestaande coöperaties als 

La Laborieuse van bij de start betrokken bij het initiatief en die voelden weinig voor een extra con

current. Leverden ook zij een bijdrage om het Maison du Peuple op te trekken? Bovendien waren 

oeverloze 'theoretische' discussies een sterke rem. Men discussieerde bijvoorbeeld maanden lang 

over de vraag of men voor de oprichting van een echte coöperatie een lening mocht aanvaarden 

van een bereidwillige 'bourgeois'. Men kwam er niet uit en uiteindelijk beperkten de 'coöperatieve' 

activiteiten zich tot de verkoop van wijn. Via de contacten van bestuurslid Chevalier kon men de 

flessen in Parijs krijgen tegen 0,50 frank per fles. Die konden vervolgens onder de courante markt

prijs worden verkocht tegen 0,65 frank. Op 12 juni 1892 gingen de eerste flessen al de deur uit. De 

wijnhandel was echter een puur commerciële aangelegenheid, want van enige winstdeling was 

geen sprake. Samen met de opbrengsten van het café en de sporadische schenkingen van 'kamera

den' was de wijnhandel volstrekt noodzakelijk om het Maison du Peuple overeind te houden. (r9B) 

Aanvankelijk was de wijnhandel heel competitief, maar in nauwelijks enkele jaren tijd daal

den de inkomsten van de verkoop aanzienlijk omdat ook op tal van andere plaatsen goedkope 

wijn werd aangeboden. Alleen al in de onmiddellijke omgeving werden in de loop van de jaren 

1890 twee consumptiecoöperaties, La Montmartroise en La Prolétarienne, opgericht die aanvan

kelijk vooral steunden op de verkoop van goedkope wijn. (r99) Het gebrek aan financiële armslag 

maakte dat men het gebouw niet afdoende kon onderhouden, laat staan dat men het aantrekke

lijker kon maken. De stroom politierapporten droogde vanaf 1898 langzaam maar zeker op, wat 

wellicht samenhing met het feit dat 'les socialistes eux-mêmes désertaient la maison' . Men hield 

steeds minder vergaderingen en festiviteiten in 'cette affreuse batisse faire de bois et de torchis' dat 

bovendien lekte en uiterst slecht verlicht was met 'une rampe de gaz'. Vrijwel alle andere coöpe

raties die in de Parijse regio actief waren, hadden vanaf medio de jaren 1890 heel wat betere zalen 

die ze ter beschikking stelden van andere organisaties. (2ao) Door de dalende opbrengsten werd het 

vanaf 1898 steeds moeilijker om de huur te betalen. Toen de eigenaar van de grond begin 1901 een 

proces aanspande om 2 6oo frank achterstallige huur op te eisen, benaderden 'les membres du 

conseil d' administration de la Maison du Peuple' alle mogelijke socialistische organisaties ... 'rous 

fi.rent la sourde oreille'. Op 30 april 1901 volgde de uitspraak, het Maison du Peuple werd failliet 
verklaard. (2or) 

Van socialistische tot syndicale coöperatie 

Als 1891 geen breuk vormde, dan was het op zijn minst een duidelijk versnellingsmoment in de 

wijzigende strategie van de Parijse allemanisten tegenover de coöperatie. Daarbij werden, naast 

het Maison du Peuple in Montmartre, tal van coöperaties geïnfiltreerd. In niet minder dan zes 

Parijse arrondissementen veroverden ze de meerderheid in het bestuur van de lokale coöpera

tie - onder andere La Moissonneuse, L'Egalitaire, La Bellevilloise - die vervolgens ook formeel een 
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onderdeel werd van de POSR. Jean Gaumont merkt op dat 'Ie point de vue des Belges' in de loop 

van de jaren 1890 steeds duidelijker 'la pensée du parti' werd. De coöperatie niet gebruiken als 

middel werd in Le Parti Ouvrier dan ook afgedaan als 'volontairement abandonner un précieux 

moyen d' émancipation': 'Sans doute, la grande majorité des coopérateurs n' est pas animée du pur 

esprit socialiste; sans doute, cette majorité a surtout en vue Ie dividende; c' est regrettable. Mais, 

enfin, nous n' avons pas la prétention de façonner du jour au lendemain des hommes nouveaux 

[ . .. ] Poussons clone au développement des coopératives de consommation.'(202) 

De Parijzenaars vormden hierop geen uitzondering. Op het congres van Brussel in augustus 

r89r gaven bijvoorbeeld ook militanten uit Saint-Etienne te kennen dat ze bij hun terugkeer alles 

in het werk zouden stellen om zo snel mogelijk over een eigen Vooruit te beschikken. (2 o3) Eind 

september, begin oktober r892 hield Anseele op verschillende plaatsen in Frankrijk lezingen om 

aan de toehoorders 'uit te leggen hoe Vooruit openlijk de socialistische propaganda steunt en hoe 

wij van de samenwerking, die zo lang wapens waren in handen der burgers tegen ons, eerste hef

bomen voor onze propaganda hebben gemaakt.'(2o4) In Saint-Etienne werd hij in de coöperatie 

L'Union des Travailleurs onthaald als een held. Zelf was hij ook in de wolken, omdat de coöperatie 

goed op weg was om 'te worden wat Vooruit voor Gent is'. Er waren al4750 'familiën' lid van de 

coöperatie die met de opbrengsten van haar bakkerij, kruideniersmagazijn, slagerij en vooral wijn

handel voldoende middelen had om een groot gebouw- r.6oom2 en 4 verdiepingen- te huren in 

het centrum van de stad én bovendien een eigen socialistisch weekblad uit te geven. (2 o5) 

Naast Parijs en het Seinedepartement waren ook de Ardennen en de Jura gebieden waar de 

POSReen grote activiteit ontwikkelde. Net als in de hoofdstad werd de coöperatie ook in die 

regio's na 1891 aangewend als middel. Jean-Baptiste Clément gaf, als voorman van de POSR in 

de Ardennen, tijdens een lezing in Rijsel in juli 1892 aan dat de beweging er sinds 1891 aanzien

lijk vooruitgang had geboekt. Het succes in dit 'département sans histoire' schreefhij toe aan het 

gebruik van de coöperatie die ervoor zorgde dat men 'la femme, la ménagère' voor de beweging 

kon winnen. Hij benadrukte dat dit niet alleen resulteerde in hogere ledencijfers en sterke coöpe

raties, maar evenzeer in de oprichting en het succes van talloze vakbonden. (206) Clément werd 

een fervent verdediger van de coöperatie als middel: in tegenstelling tot wat de Rochdale Pioneers 

en de Ecole de Nîmes claimden was de coöperatie 'pas la solution du problème social', maar wel 

degelijk 'un acheminement vers un avenir meilleur'. Coöperaties 'groupent les travailleurs, leur 

apprennent à se connaître, à s'apprécier, et leur prouvent qu'ils som capables de faire leurs affaires 
eux-mêmes'. (207) 

In de Ardennen werd dus in de praktijk ervaren dat de coöperatie naast tal van andere zaken 

ook een geschikt middel was om de syndicale werking kracht bij te zetten. In de loop van de jaren 

1890 stond de coöperatie geregeld op de dagorde van regionale en nationale syndicale congres

sen. (w&) Vooral over het personeelsbeleid waren er geregeld spanningen tussen syndicale en coöpe

ratieve militanten en organisaties, maar toch was de vakbeweging op diverse plaatsen de initia

tiefnemer van coöperatieve experimenten om zo de eigen werking te intensifiëren. (209) Ook daar 

diende de coöperatie dus als middel en ook daar zijn er indicaties van te vinden dat het demon

stratie-effect van de Belgische socialistische coöperaties een cruciale rol speelde. 



HET DEMONSTRATIE-EFFECT 353 

In het kleine textielstadje Amiens in Picardië bijvoorbeeld vormde de vakbeweging de organisatie

vorm bij uitstek. Hoewel de guesdisten er in de loop van de jaren 188o zelfs een tijdlang een eigen 

weekblaadje, Le Citoyen, konden uitgeven, stelde de POF er niet veel voor en vanaf de jaren 1890 

was er zelfs sprake van een 'désaffection des ouvriers à l' égard du collectivisme'. In de loop van 1891 

vestigde Emile Boucher zich in Amiens, nadat hij als actief militant van de POF in Roubaix geen 

werk meer vond. <210
) Hij lanceerde er eind 1891 het idee om vanuit de verschillende syndicale orga

nisaties een consumptiecoöperatie op te starten. Hij bracht daarbij verslag uit van de resultaten 

van La Paix in Roubaix en vooral van de resultaten die door socialistische coöperaties als Vooruit 

in België werden gerealiseerd. Men besliste om zich met tal van concrete vragen over een dergelijk 

initiatief tot Vooruit te wenden. Enige tijd later ontving men een door Anseele opgesteld lijstje 

waarin allerlei praktische tips en opmerkingen op een rij waren gezet. (m) 

'Suivant l' exemple des coopératives belges'(m), ging L'Union d'Amiens medio 1892 van start met 

een honderdtal leden. Het bestuur was in handen van een 'comité composé de deux membres par 

syndicat'. <213) Het experiment was uitermate succesvol. Rond de eeuwwisseling had de coöperatie 

in het provinciestadje met zijn 9.000 inwoners maar liefst 2.000 leden en ze groeide uit tot een 

vanuit de vakbeweging gestuurde lokale Vooruit: 'lt financially sustairred the press of the labor 

exchange, helped pay the salary of the secretary of the labor exchange, gave money and provisions 

to strikers. Memhers and administrators of the co-operative were also memhers and administra

tors of other local organisations [ ... and] became a souree of employment for labor activists.'<214
) 

De coöperatie was er niet alleen het bindmiddel tussen de verschillende organisaties, maar ze zorg

de er ook voor dat er tussen de leden van die organisaties een 'vie intime' werd opgebouwd. <215
) Het 

feit dat de knowhow voor L'Union d'Amiens uit België kwam bleek andermaal toen het voltallige 

bestuur in 1905 een 'pèlerinage' maakte naar Gent en Brussel. (2IG) 

Hier stuiten we voor het eerst duidelijk op 'Galtons probleem'. DeUnion groeide namelijk 

in Frankrijk al snel uit tot 'une coopérative modèle', tot een concreet bewijs dat 'les deux for

ces économiques' van de socialistische arbeidersbeweging elkaar perfect konden aanvullen. <217
) Er 

kwam ook daadwerkelijk navolging: her en der ontstonden zogenaamde syndicale coöperaties 

opgebouwd naar het voorbeeld van Amiens. <218
) Wellicht speelde vooral het derde nationale con

gres van de Bourse des Coopératives Socialistes, dat in november 1902 in de gebouwen van L'Union 

d'Amiens werd georganiseerd, een cruciale rol in het verspreiden van die syndicale coöperaties. <21
9) 

Het congres was gewijd aan het uitblijven van 'des réalisations pratiques' ondanks het feit dat de 

coöperatie volgens voorzitter Beguin ondertussen door iedereen werd erkend 'comme un des 

moyens avec lesquels le Prolétariat peut conquérir ses revendications'. Het voorbeeld van Amiens 

kon dienen om de 'phase de titonnements et d' études' definitief af te sluiten. Alle congresgangers 

kregen de brochure L'Union d'Amiens, waarin het 'exemple des coopératives belges' uiteraard aan 

bod kwam.<22
o) In 1906 congresseerde ook de Confédération général du Travail (CGT) in Amiens 

en ze nam er de beroemde Charte d'Amiens aan. Het 'bain de socialisme pratique' van de coöpe

rerende syndicalisten van Amiens een jaar eerder bij hun bezoek aan Gent en Brussel had hun 

enthousiasme voor het Belgische socialisme met zijn drie-eenheid van politieke, syndicale en co

operatieve actie wel hevig aangewakkerd(ml, maar tegen het gewicht van de 'anarcho-syndicalistes' 
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in de schoot van de CGT waren ze uiteraard niet opgewassen. Oe syndicale beweging nam dan 

ook de beslissing 'de se tenir à I' écart de 1' action politique'. (m) 

Communistische coöperatie: L'Ecole de Saint-Ciaude 

Opvallend aanwezig op het congres van de CGT in 1906 was de coöperatie La Fraternelle uit Saint

Claude in de Jura. Meer nog dan hun collegàs uit Amiens zelf propageerden de afgevaardigden 

er de coöperatie en ze deelden daartoe zelfs een massa speciaal ontworpen strooibriefjes uit aan 

alle congresgangers. <223
) Met zijn 12.000 inwoners was Saint-Claude anno 1912 een typisch provin

ciestadje, dat economisch werd gedomineerd door de pijpen- en de diamantnijverheid. Op een 

bepaald type pijpen, les pipes briar, had Saint-Claude zelfs een wereldmonopolie, terwijl in 1914 

maar liefst 4· 500 mensen hun brood verdienden in de diamantnijverheid, een aantal dat zelfs in 

Antwerpen niet werd gehaald. Vanaf de jaren 188o ondervond men er voor het eerst de concur

rentie van Engelse pijpenmakers en Belgische diamantbewerkers, waarna al snel de eerste vakbon

den opdoken. Tijdens een diamantstaking in 1892 bewees de vakbeweging echter op een pijnlijke 

manier haar onmacht toen ze bij gebrek aan middelen heel snel het onderspit moest delven tegen 

patroons die van geen wijken wilden weten. De keuze tussen een loonsverlaging of werkloosheid 

was snel gemaakt en de vakbeweging zag haar aanhang slinken van 862leden in 1891 tot 67leden 

in 1892: 'With a dedine in the effectiveness of trade unionism, socialist workers in Saint-Claude 

turned their efforts toward another local institution, the consumer cooperative Fraternelle.' La 

Fraternelle werd in 1881 opgericht door 'the local republican discussion group, the Cercle Ouvrier' 

die haar inspiratie haalde bij de Rochdale Pioneers. <224) 

Net als in Parijs stuurden vooral de allemanisten ook in Saint-Claude vanaf eind 1891 (!)aan op 

infiltratie van de bestaande coöperatie. Het is meer dan waarschijnlijk dat hun strategie werd inge

geven door geruchten of teksten over de Belgische socialistische coöperaties. <225) Onder leiding van 

Henri Ponard ondernamen ze in oktober 1892 voor het eerst een poging om het bestuur van La 

Fraternelle ertoe te bewegen een nieuw socialistisch blad te financieren. De verkiezingen van het 

bestuur vormden het voorwerp van een verbeten strijd die in 1895 definitief werd beslecht in het 

voordeel van de allemanisten: zij hadden voortaan het volledige bestuur in handen. Als kersverse 

voorzitter besliste Ponard onmiddellijk om de in de steigers staande Verrerie d'Albi fors te steu

nen door erin te participeren met 500 frank. Met de nieuwe statuten van april 1896 werd volledig 

gebroken met het verleden van La Fraternelle. De winstparticipatie werd afgeschaft en alle winsten 

zouden worden geïnvesteerd in de aanmaak van 'socialistisch kapitaal', de financiering van een op 

te starten ziekenfonds en de creatie van een pensioenfonds. Er werd zelfs bepaald dat 'en cas de 

dissolution de la société, le fonds social reviendrait à la collectivité communale, à la commune de 

Saint-Claude'<226l, waar de socialisten trouwens in 1906 bijna de helft van de gemeenteraadszetels 

bezetten en Ponard burgemeester werd. 

Met het afschaffen van 'les trop-perçus' introduceerde La Fraternelle een volstrekte nieuwig

heid in het coöperatiewezen. Het is meer dan waarschijnlijk dat die maatregel alleen kon worden 

ingevoerd omdat La Fraternelle volledig steunde op ambachtslui. Hoe dan ook, ze werd het pro-
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totype van een 'coopérative communiste' die vooral indruk maakte door het enorme Maison du 

Peuple van de al bij al kleinschalige coöperatie. <227) Ponard opperde het idee voor de oprichting 

van een dergelijk volkshuis voor het eerst in februari 1899 tijdens zijn lezing in de lokale Cercle du 

Travail over 'L' organisation ouvrière à Gand'. <228) Hoewel het ledenbestand van La Fraternelle niet 

kon tippen aan dat van Vooruil-229) , was de ambitie groot. 

Pas in 1910 werd het grootse Maison du Peuple voltooid, waarna het in de streek al snel een 

thuis werd voor iedereen die betrokken was bij de arbeidersbeweging. Het behoud van alle win

sten voor de uitbreiding van de maatschappij heeft er zeker toe bijgedragen dat een kleinscha

lige coöperatie als La Fraternelle een dergelijk project kon dragen. (23o) Tijdens zijn bezoek aan de 

coöperatie in 1902 stelde Charles Gide vast dat ze een totaal nieuwe coöperatieve formule in de 

praktijk brachten en hij lanceerde er L'Ecole de Saint-Claude als begrip. Uiterst misleidend, want 

'Saint-Claude n'a pas fait école'.<2 31
) Nauwelijks een handvol consumptiecoöperaties slaagde erin 

om het hoofd boven water te houden zonder het krachtige aantrekkingsmiddel van de participa

tie in de winst. Rogier Verdier merkt bovendien op: 'Le chemin est plus long du Jura à Paris que 

de Bruxelles ou de Gand!'(232
) De formule van Ponard en de zijnen werd slechts door een drietal 

coöperaties overgenomen. Een eerste keer in 1897 met de oprichting van La FamiLie in Morez, in 

de onmiddellijke omgeving van Saint-Claude. De enige echte 'verspreiding' beleefde de Ecole de 

Saint-Claude in de Tarn, met de oprichting van La Revanche Prolétarienne in Carmaux in 1898 en 

L'Aurore Sociale in Al bi in 1904. 

Carmaux: van Verrerie d'Aibi en Jean Jaurès 

Niet die kleinschalige communistische consumptiecoöperaties maar wel de Verrerie ouvrière, die 

in Albi in 1895 werd opgericht voor en door glasbewerkers uit Carmaux, zorgde ervoor dat beide 

plaatsen een centrale plaats bekleden in elke coöperatieve geschiedenis van Frankrijk. Toen in juli 

1895 een staking van de glasbewerkers in Carmaux dreigde uit te lopen op een loek-out, kwam hun 

syndicale voorman Roehefort al snel met het idee om naar het voorbeeld van hun stielgenoten uit 

Rive-de-Gier een productiecoöperatie op te starten. De achillespees van een dergelijk project was 

zoals altijd het vinden van de nodige fondsen, want in Rive-de-Gier balanceerde de coöperatieve 

glasblazerij al na een jaar op de rand van de ondergang door gebrek aan middelen. 

In L1ntransigeant van 21 augustus 1895 riep Roehefort alle 'républicains socialistes sans dis

tinetion d' opinions' op om de nodige fondsen te verzamelen voor de financiering van een Verrerie 

aux Verriers in Carmaux. (233) Een grote solidariteitscampagne kwam op gang waarbij, via allerlei 

vakbonden, coöperaties en steunlijsten in socialistische bladen, gelden werden ingezameld. Car

maux vormde overal het onderwerp van discussie en al snel werd in Parijs een Comité d'Action 

pour l'édification de la Verrerie ouvrière opgericht dat de actie coördineerde. Het coöperatieplan 

van Roehefort werd dus ook door anderen uitgedragen, zij het in een fundamenteel andere vorm. 

In Parijs voelde men weinig voor het sponsoren van een Verrerie aux Verriers, een productieco

operatie waarvan de glasbewerkers eigenaar zouden zijn. Men opteerde er voor het opstarten van 

een Verrerie ouvrière, een glasblazerij die zou toebehoren aan 'la classe ouvrière route entière repré-
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sentée par ses diverses organisations, c' est-à-dire par ses syndicars et ses sociétés coopératives de 

consommation'. (234) 

Het afwijzen van de productiecoöperatie en het opteren voor een naamloze vennootschap met 

arbeidersorganisaties als aandeelhouders, kreeg heel wat tegenstand. De guesdisten bijvoorbeeld 

verzetten zich met klem, 'pour éviter que l'usine tombe aux rnains des Allemanisces et autres syn

dicalistes révolutionnaires'. (235) Vooral Roehefort en zijn achterban moesten overtuigd worden, 

omdat ze ondertussen van een zekere Madame Dembourg 10o.ooo frank hadden gekregen voor 

de realisatie van hun productiecoöperatie. Terwijl het Parijse actiecomité geld inzamelde via een 

loterij- met lotjes van 20 centiemen per stuk- slaagde Jean Jaurès er als gedeputeerde van Car

maux in om Roehefort te overtuigen de schenking van Madame Dembourg ter beschikking te 

stellen van de Verrerie ouvrière. Die strategie wijzigde zelfs niet toen men in de loop van december 

1895 uit economische overwegingen besliste om de Verrerie in Al bi, zo'n 15 kilometer van Carmaux, 

op te richten. Waarom verdedigde Jaurès de formule die hem in 1898 zijn kamerzetel zou kosten 

omdat ze zijn achterban aanzette tot verhuizen en heel wat kwaad bloed zette bij de middenstand 

van Carmaux?(236) 

Dat Jaurès geen al te groot vertrouwen had in de slaagkansen van productiecoöperaties had 

hij in mei 1894 al duidelijk laten blijken tijdens het zoveelste kamerdebat over de nieuwe coöpera

tieve wetgeving die er uiteindelijk pas in 1947 zou komen.(m) Doorgaans wordt aangenomen dat 

Jaurès inzake coöperaties op dat ogenblik 'ne s' est encore fait aucune opinion personnelle sur une 

question qu'il juge probablement marginale'. Jean Gaumont wijst erop dat Jaurès anno 1895 zeker 

al vertrouwd was met Benoît Malons Socialisme lntégral, waarin een lans werd gebroken voor de 

consumptiecoöperatie als middel. Desondanks hield Jaurès er inzake de coöperatie een discours 

op na dat analoog was aan dat van 'des marxistes, de Bebel et de Liebknecht en Allemagne, après 

Kautsky'. Een fundamentele ommekeer in die visie kwam er pas in 1899 onder invloed van 'Ie 

contact avec la coopération belge', meer bepaald door zijn aanwezigheid op de opening van het 

nieuwe Brusselse Volkshuis. (2 38) 

Waarom ijverde Jaurès dan in 1895 al sterk voor het onderbouwen van de Verrerie ouvrière door 

vakbonden én vooral door consumptiecoöperaties? Was dat echt alleen toe te schrijven aan het 

feit dat die organisaties al beschikten over 'une existence légale et une durée certaine'?(2 39) Jaurès 

was op dat ogenblik al heel goed vertrouwd met de Belgische socialistische coöperaties. Het eerste 

contact dateert immers niet van april 1899, maar wel van maart 1894 toen hij het Brusselse Mai

son du Peuple bezocht en er deelnam aan een meeting. (2.4o) De coöperatie werd daardoor nog geen 

centraal aandachtspunt van Jaurès, maar zijn visie evolueerde wel en stond toen al diametraal 

tegenover die van Bebel, Liebknecht en Kautsky. Zo pleitte hij er in mei 1894 al voor om naar het 

voorbeeld van de BWP de consumptiecoöperatie aan te wenden als organisatorisch middel. (2 4') Of 

er ook nadien nog contacten zijn geweest is niet duidelijk. Maar toen Emile Vandervelde-die in 

La Patrie werd omschreven als 'le Jaurès du parti socialiste belge'(242
) - begin december 1894 voor 

zo'n duizend toehoorders een lezing hield over de organisatie van de BWP, verbleef hij in Parijs 

als gast bij Jaurès, die volgens politiebronnen alles in het werk stelde 'pour resserrer les liens entre 

socialistes belges et français'. (2 43) 
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'Ie grand ]aurès' was sinds zijn eerste contact in maart I894 een groot voorstander van 

het Belgisch model. 

357 

Uit La Petite République valt op te maken dat Jaurès ook tijdens de staking in Carmaux en bij de 

hele discussie over de Verrerie, waarin hij voor het eerst 'à son socialisme la couleur du réel' gaf\244), 

contact had met 'les socialistes belges'. (245) Bij het ontvangen van de gelden van de diverse coöpera

ties verklaarde Jaurès verheugd te zijn 'de voir les sociétés coopératives entrer dans le mouvement 

socialiste'<246), waarbij het opmerkelijk was dat de Gentse Vooruit de enige buitenlandse arbeiders

organisatie was die met 4.000 frank participeerde in de Verrerie ouvrière. Het incasseren van de 

beloofde fondsen had nog heel wat voeten in de aarde. Maar gedurende bijna een jaar werden de 
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honderdvijftig stakende glasbewerkers uit Carmaux bouwvakkers in Albi, waar Jaurès en Roehe

fort op 25 oktober 1896 'allumèrent les deux fours devant une pléiade de parlementaireset de mai

res socialistes, les délégués de 175 municipalités, de 700 syndicars et de 65 coopératives'. <247) 

De coöperatieve Ecole de Nîmes en haar voormannen Charles Gide en Edouard De Boyve 

waren verlegen met het hele vraagstuk van de Verrerie ouvrière. Begin 1896 poneerde Charles Gide 

nog dat 'eet épisode est intéressant parce qu'il peut préparer un certain rapprochement entrele 

socialisme et la coopération en France comme en Belgique'<248), maar refererend aan haar politieke 

neutraliteit weigerde de Union Coopérative te participeren in de Verrerie ouvrière. Ze beperkte zich 

tot het aanbevelen van de flessen van de Verrerie bij de bij Union aangesloten coöperaties. Dat 

Gide hoopte op een toenadering tussen de socialistische en de coöperatieve beweging kwam wel

licht door het gebrek aan dynamiek binnen de Union Coopérative. <249) Dat stond in schril contrast 

met de activiteit en groei van de grote 'socialistische' coöperaties als La Bellevilloise, La Moisson

neuse<25o), L'Avenir de Plaisance~5r), L'Union de Lille ... 

De verhoopte toenadering tussen coöperatie en socialisme kwam er, maar dan wel op een 

manier die diametraal stond tegenover de belangen van de Union Coopérative. 

Er waren in de schoot van de Union Coopérative allang spanningen tussen neutrale en socialis

tische coöperaties over de samenstelling van bestuursorganen en vooral over de weigering om in 

de coöperatieve pers de lof van de socialistische arbeidersbeweging te zingen. De druppel die de 

emmer deed overlopen was de weigering van de Union om de Verrerie daadwerkelijk te steunen, 

terwijl de socialistische coöperaties hemel en aarde bewogen om de nodige fondsen te verzamelen. 

Op r december 1895 kwamen zestien 'socialistische' coöperaties samen in Parijs en stichtten er de 

Bourse des Coopératives Socialistes de France (BCS). Daarmee formaliseerden ze de breuk tussen de 

neutrale coöperatoren en hun 'coöperatieve republiek' enerzijds en de socialistische coöperatoren 

en hun 'principes fondamentaux du socialisme, lutte des classes, entente internationale des travail

leurs, socialisation des moyens de production' anderzijds. (2 52
) 

De Bourse des Coopératives Socialistes de France 

Dat de BCS haar ideologische ideeën uit België haalde bleek duidelijk uit de programmaver

klaring van Xavier Guillemin. Als allemanist en administrateur bij L'Avenir de Plaisance kwam 

Guillemin aan het hoofd van de BCS te staan en in die hoedanigheid was hij ook redacteur van 

het gratis maandblad van de koepelorganisatie. In het eerste nummer van juli 1896 benadrukte 

Guillemin dat ze wilden breken met de 'esprit mystico-religieux' tegenover de Rochdale Pioneers. 

Ondanks hun bewondering voor Robert Owen- 'ils mutilèrent l'idée du maître'- werden die 

Pioneers namelijk verantwoordelijk gesteld voor het scheiden der wegen van socialisme en coöpe

ratie. Het enige wat ze bewerkstelligden was 'une brillante opération commerciale' en tijdens de 

opbouw daarvan hadden ze nooit deelgenomen 'aux luttes pour 1' émancipation du prolétariat'. 

De analogie met de desinteresse van de Union Coopérative voor de Verrerie ouvrière lag voor de 

hand. Dankzij het 'entrer dans 1' arène de la coopération beige' had men echter sinds een aantal 

jaren weer oog voor 'la réconciliation de la coopération et du socialisme'. Na een korte schets van 
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de Gentse Vooruit, het Brusselse Maison du Peuple, Le Progrès van Jolimont, La Populaire uit Luik 

en de Antwerpse coöperatie De Wérker, was volgens Guillemin maar één conclusie mogelijk: 'On 

ne peut dire que la coopération et le socialisme sont incompatibles'. 

Tal van Franse socialisten kenden hun les al een tijd, maar nu kwam het erop aan de krachten 

te bundelen. Daarom wilde men een eigen federatie voor de socialistische coöperaties, die zou 

instaan voor het centraliseren van 'tous les renseignements, de venir en ai de aux sociétés de produc

tion, et de créer des groupes corporatifs de coopérateurs'. Op een eerste congres in de gebouwen 

van L'Eglantine eind december 1895 was al beslist dat de socialistische coöperaties alle glas zouden 

kopen bij de Verriers d'Albi, ook al zouden de patroons haar proberen te nekken door een tijdlang 

hun glas onder de prijs op de markt te dumpen. Guillemin stond erop zijn mission statement te 

besluiten met een uitspraak van Louis Bertrand, 'un des apotres de la coopération': elke coöperatie 

is 'un jalon posé pour la société de l' avenir'. (2 53) Het meewarige afdoen van de Britse coöperatie

ve beweging als 'égoïsme à plusieurs' en het roemen van de Belgische socialistische coöperaties als 

'admirable' , als kanaal voor 'la diffusion des idées altruistes' bleef tot lang na 1900 een constante in 

het Bulletin de la BCS. 'Lorsqu'il est question d' apporter une amélioration dans nos coopératives, 

l' on prend souvent, avec raison, l' organisation modèle des coopératives belges comme exemple'. (2 54) 

Opmerkelijk is dat de beeldvorming haast volledig gedomineerd werd door Vooruit. In de meest 

uiteenlopende discussies- steun aan electorale campagnes, opstarten van een verzekeringsmaat

schappij, opstarten van een centrale bakkerij, zelf uitgeven van brochures en pamfletten, steun aan 

productiecoöperaties ... -werd 'c' est ce qui se fait au Vooruit' gebruikt als argument. 

Aanvankelijk was de Bourse een aangelegenheid van socialistische coöperaties in het Seine

departement in het algemeen en Parijs in het bijzonder. Met de Verrerie ouvrière - die ze zoge

naamd hadden gerealiseerd 'sans le concours d' aucuns financiers' -als lichtend voorbeeld streefde 

ze ernaar socialisten ertoe te bewegen gebruik te maken 'de notre force de consommateurs pour 

nous procurer du travail'. (2 55) Aan grootse plannen was er geen gebrek. In vrijwel elk nummer van 

het Bulletin werd een of ander project voorgesteld. Het ging meestal om de oprichting van een 

bepaalde fabriek- schoenen, borstels, meubelen ... - naar analogie van de Verrerie ouvrière. Niet 

één ervan werd gerealiseerd. Er was ook de droom om een gemeenschappelijke kas aan te leggen 

die niet alleen zou dienen om productiecoöperaties te ondersteunen, maar die ook volstrekt nood

zakelijk was om ooit efficiënt gebruik te kunnen maken van de algemene werkstaking als wapen 

- '1' acte révolutionnaire par excellence'. (2 56). Maar tussen woord en daad gaapte een grote kloof 

Typerend was bijvoorbeeld de ronkende verklaring in november 1896. Socialistische coöperaties 

zouden voortaan hun wijn kopen bij de wijnboeren van Tonnerre die gezamenlijk een politiek 

programma hadden opgesteld dat duidelijk socialistisch van signatuur was, waardoor heel wat 

van hun klanten de lopende contracten hadden verbroken. In het volgende nummer van het Bul

letin schitterden de wijnboeren van Tonnerre echter door afwezigheid en er werd vooral reclame 

gemaakt voor de uitermate concurrentiële prijs waartegen de BCS een bepaalde Saint-Emilion 

kon aanbieden aan haar leden. (2 57) 

Op economisch vlak beperkte de werking van de BCS zich tot afspraken maken met leveran

ciers van bepaalde goederen die de aangesloten consumptiecoöperaties vervolgens tegen voor-
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delige prijzen konden kopen. Begin 1898 werd die werking enigszins gerationaliseerd en inte

graal toevertrouwd aan een in de schoot van de Bourse opgericht Comité dëtudes commerciales. (2 58) 

Omzetcijfers van de werking van die dienst werden nooit gegeven, maar de resultaten voldeden 

wellicht niet aan de verwachtingen. Zo werd met de regelmaat van een klok uitgehaald naar de 

grote coöperaties die er geen gebruik van maakten en daardoor het voordeel ervan minimaliseer

den. (259) Hoe frustrerend dat was blijkt nog het sterkst uit de beschuldigingen aan het adres van 

de administratoren van de grote 'coopératives parisiennes- cette bande hybride'. Doordat die een 

centrale werking afwezen, werden ze niet gestoord in hun 'administration défectueuse, souvent 

imprévoyante, parfois même- lachons le mot- malhonnête'. Aankopen via de BCS zou hen niet 

langer in staat stellen 'les procédés déprimants du commerce' voor eigen gewin toe te passen, waar

bij vooral werd gezinspeeld op 'le hideux pot-de-vin, l'ignoble mensualité offerte et reçue'.(260) 

Konden ook kleinere coöperaties rekenen op steekpenningen van leveranciers? Feit is dat ook heel 

wat van die 'kleintjes' hun aankopen niet bij de BCS deden. (261) 

De Bourse had er alvast geen inkomsten door en draaide volledig door de bijdragen van de 

leden- 'à raison de 0,05 fr par sociétaire et par an'- en door 'les dons offerts par diverses Sociétés'. 

Alles samen circuleerde er jaarlijks niet meer dan 5.000 frank in de hele werking!(262
) Vandaar ook 

dat ze zelfs niet in staat was haar eigen congressen te financieren. Coöperaties die deelnamen aan 

een BCS-congres betaalden niet alleen de reis- en verblijfskosten van hun afgevaardigde(n), maar 

draaiden ook op voor de algemene onkosten van het congres. Coöperaties met 500 of meer leden 

betaalden ro frank en alle andere 5 frank. Toch sloten heel wat coöperaties zich aan bij de BCS: 

in 1909 waren er niet minder dan 353 bij aangesloten. De meeste waren consumptiecoöperaties, 

samen goed voor 87.965 leden. Wat was de aantrekkingskracht? Vooral voor kleinere coöpera

ties was het betalen van de bijdrage- overigens gebaseerd op het moeilijk controleerbare aantal 

leden- een klein offer om permanent te kunnen beschikken over juridisch en boekhoudkundig 

advies. Bij hoge financiële nood konden ze ook rekenen op de steun van de BCS(26
3), die steunlijs

ten aanlegde en coöperaties aanporde met geld over de brug te komen om een of andere coöpera

tie te steunen om stakende leden van goederen te kunnen voorzien. (264) Als administratoren van de 

Bourse wilden Guillemin van L'Avenir de Plaisance en Héliès van La Bellevilloise vooral de econo

mische werking van de federatie opkrikken. In 1906 richtten ze daartoe een socialistisch Magasin 

de Gros op dat echter het als dat van de Union Coopérative nooit echt goed zou functioneren. (265) 

Onderlinge (politieke) verdeeldheid als rem 

Dat het Magasin de Gros zo lang op zich liet wachten was vooral het gevolg van de structurele band 

die de Bourse behield met de socialistische arbeidersbeweging. De hopeloze verdeeldheid van die 

beweging in Frankrijk maakte een structurele samenwerking tussen coöperatoren op nationaal 

niveau zogoed als onmogelijk, temeer daar de BCS volledig in Parijse handen was en duidelijk van 

allemanistische signatuur. Toen men in 1901 op het tweede nationale congres van de socialistische 

coöperaties de discussie over 'une Fédération pour l'achat et la production en commun' begon, 

ontstond er onmiddellijk onenigheid over wie er al dan niet in kon participeren. Op aansturen 
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van de socialistische coöperaties uit Ie Nord werd gestipuleerd dat alleen coöperaties die 0,10 frank 

per lid per jaar spendeerden aan la propagande socialiste, zich konden aansluiten bij de Bourse. 

Daardoor werd haar potentieel volgens sommige waarnemers onherroepelijk geremd. Het zorgde 

er alvast voor dat de BCS op economisch vlak nooit méér werd dan een instrument in handen van 

een aantal Parijse coöperaties. Die formaliseerden in juli 1902 de sinds 1898 bestaande officieuze 

samenwerking met de oprichting van de Fédération coopérative de la région parisienne. Dat was 

hoegenaamd niet nieuw, want de strategie van de socialistische coöperaties werd allang daarvoor 

op lokaal en - in het beste geval- op regionaal niveau gestuurd. Lang voor de BCS uitpakte met 

haar Magasin de Gros waren er al talloze regionale federaties van coöperaties, die al dan niet met 

succes aankopen in het groot deden, zoals de Fédération coopérative de la région parisienne, Fédéra

tion du Nord, Fédération du N-0., Fédération de la banlieue-ouest de Paris, Union des coopératives 

Ardennaises, Fédération des coopératives méridionales, Fédération des coopératives de la Loire ... <266) 

In het beste geval kon de Parijse Bourse des Coopératives Socialistes zichzelf nog voorstellen als 

een soort confederatie van regionale federaties, maar in wezen was ze nooit meer dan '1' organisme 

moral et éducatif de nos coopératives' . <26
7) Rekening houdend met haar beperkte middelen heeft 

ze op dat vlak daadwerkelijk heel wat inspanningen geleverd. Niet alleen werd haar maandelijkse 

Bulletin ruim verspreid, maar bovendien publiceerde ze diverse brochures en pamfletten om de 

coöperatie onder socialistische militanten te verspreiden. Bepaalde van die brochures waren heel 

praktisch opgevat en verstrekten aan lokale socialistische groepen alle mogelijke praktische infor

matie en modelstatuten om de oprichting van een socialistische coöperatie zo eenvoudig mogelijk 

te maken. <268
) Uiteraard droegen de wekelijkse artikels van Guillemin of Héliès in La Petite Répu

blique, en vanaf 1904 ook in L'Humanité, in nog hogere mate bij tot het uitdragen van de coöpe

raties als 'les filles du socialisme'. Jean Jaurès zorgde er als hoofdredacteur van L'Humanité voor 

dat ook los van de rubriek 'Action Coopérative' - waarin telkens weer de BCS en een of andere 

lokale coöperatie in de schijnwerpers werden geplaatst- de coöperatie op heel wat belangstelling 

kon rekenen. De uithalen naar de arrogantie van de 'steriele' SPD werden in L'Humanité geregeld 

gekoppeld aan lof voor de BWP en haar socialistische coöperaties. Jaurès zelf had het geregeld 

over de 'stérilité' van de SPD, die maar niet leek in te zien 'qu'il n' est pas possible, dans la vie du 

socialisme, de séparer l'élaboration théorique et I' action pratique' . Hij was er vast van overtuigd 

dat '1' action seule suscite la pensée vivante en la libérant des formules surannées' . Dat de SPD zich 

bleef wentelen in haar grootse theoretische discours was volgens hem het gevolg van haar gebrek 

aan concrete actie en vooral aan het feit dat ze 'politiquement impuissant et inerte' was. <269) 

Er kwam dus vanwege de meest diverse socialistische strekkingen in Frankrijk lof voor de orga

nisatorische formule van de BWP. Talloze socialisten engageerden zich daadwerkelijk in coöpe

raties en heel wat van die organisaties pasten zich ook aan aan het Belgische model door geld vrij 

te maken voor de socialistische propaganda. De enigen die echter over de hele lijn en expliciet 

het 'modèle beige' overnamen waren de guesdisten uit le Nord. La Paix van Roubaix en de in de 

nasleep van het congres van Brussel opgerichte Rijselse L'Union groeiden er respectievelijk uit tot 

de lokale varianten van de Gentse Vooruit en het Brusselse Maison du Peuple. Deze varianten over

troffen in omvang en omzet al snel hun voorbeelden. Onder leiding van de guesdisten werd niet 
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alleen de coöperatie Fédération du Nord de meest slagvaardige regionale coöperatieve organisatie, 

maar Ie Nord werd op coöperatief vlak ook de meest de succesvolle regio van Frankrijk. 

Met de opening van het nieuwe Brusselse Maison du Peuple in april 1899 werd het voorbeeldef

fect van de Belgische socialistische coöperaties andermaal geactiveerd, en bijna alle Franse socia

listen werden het eens over de centrale rol van 'Ie modèle beige' in hun streven naar eenheid. Jean 

Jaurès gaf openlijk te kennen 'un sincère et ferventamide la coopération' te zijn. Meer nog, sinds 

de opening van het volkshuis van de Brusselse kameraden was 'la coopération ma constante préoc

cupation' . (2 7o) De uiteindelijke 'fondateur du Parti socialiste' streefde dan ook vanaf midden 1899 

in eigen land naar de creatie van 'un parti mixte, sur le modèle beige, un parti ou les syndicars et 

les coopératives seront admis comme les groupes politiques'. (271
) 
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leden vier jaar later, in 1897! Zie Bulletin de la BCS, mei 1897. 

(252) Volgens artikel I van het reglement van de BCS. Geciteerd in Deuxième Congrès National de la Coopéra

tion Socialiste. Tenu à Lille, les 29 et 30 octobre I90I, Rijsel, 1902, p. 10. 

(253) Bulletin de la bourse des Sociétés coopératives ouvrières de Consommation, juli 1896 [Verder, zoals voordien, 

altijd Bulletin de la BCS]. Het blad werd gedrukt bij de 'impr. J. Allemane'. Pas in 1900 (nr. 34, 5e jaargang) veran-
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derde het blad van naam: Bulletin de la bourse nationale des sociétés coopératives socialistes de comommation de France. 

Vanaf 1903 kostte het blad 10 centiem per nummer, terwijl men voor een abonnement van 12 nummers 1,50 frank 

moest betalen. Een coöperatie kon 100 nummers krijgen voor 3 frank. Zie Bulletin de la BCS, januari-februari 1903. 

(254) Bulletin de la BCS, maart-april 1902. Daarbij werd niet nagelaten te benadrukken dat de Belgische socia

listen concreet het bewijs leverden dat socialisten die de coöperatie links lieten liggen - 'comme en Allemagne' -

totaal ongelijk hadden. Zie bijvoorbeeld Bulletin de la BCS, september 1897. 

(255) Bulletin de la BCS, november 1896. 

(256) Bulletin de la BCS, januari 1897. 

(257) Bulletin de la BCS, november en december 1896. 

(258) Bulletin de la BCS, februari 1898. 

(259) Typerend is bijvoorbeeld dat La Revendication van Puteaux zich afzijdig hield van elke centraliserende 

werking. Toen ze ook weigerde te participeren aan het Magasin de Gros kreeg ze in het Bulletin een symbolische 

uitbrander van formaat. De coöperatoren in kwestie konden er maar beter mee ophouden zichzelf te roemen als 

diegenen die het werk van Benoît Malon voortzetten. Mocht hij ze bezig kunnen zien, hij draaide zich om in zijn 

graf Bulletin de la BCS, april 1907. 

(260) Bulletin de la BCS, maart-april 1902. Hoe correct die vaststelling was en welke nefaste gevolgen dat kon 

hebben werd pijnlijk duidelijk toen La Moissonneuse- waar zo'n 20.000 families hun brood aankochten in de onge

veer 30 winkels die ze had - in een schandaalsfeer van smeergelden en diefstal failliet ging. Zie Bulletin de la BCS, 

maart 1904 en R. Verdier, op.cit., p. 172-176. 

(261) Zie bijvoorbeeld de aanklacht dat men in Les Halles in Parijs altijd administratoren van coöperaties aan

trof die er inkopen deden voor hun organisatie. Bulletin de la BCS, maart 1906 

(262) Zie het rapport van Guillemin over de werking van de BCS in Premier Congrès National et International 

de la Coopération Socialiste. Tenu à Paris les 7, 8, 9 et 10 juillet 1900, Parijs, 1900, p. 207-208. 

(263) Vooral de Verrerie d'Albiwas daarbij de gunsteling. Zie bijvoorbeeld de schenking van 1.000 frank in Bul

letin de la BCS, januari-februari 1904. 

(264) Het Bulletin de la BCS had een standaardrubriek 'Solidarité coopérative' waarmee ook gelden werden 

ingezameld. 

(265) Het idee werd voor het eerst concreet in Bulletin de la BCS, april 1906. Voor de werkelijke oprichting, zie 

Bulletin de la BCS, november 1906. Echte omzetcijfers werden er nooit gegeven. M. Leroy geeft over het jaar 1912 een 

omzet aan van 10.610.742 frank, waarop een winst zou zijn gemaakt van 75.693 frank. M. Leroy, op.cit., p. 740. 

(266) Zie Deuxième congrès national de la coopération socialiste. Tenu à Lille les 29 et 30 septembre et I octobre 1901, Rij

sel, 1902, p. 10; H. Jullien, 'Les Coopératives. La fédération coopérative de la région parisienne'. Le Mouvement Socialiste, 

1902, p. 1607-1621; Ph. Landrieu, 'Les Coopératives. Les Fédérations régionales de coopératives'. Le Mouvement Socialiste, 

1902, p. 787, en A. Marie, 'Les Fédérations Coopératives Régionales'. Le Mouvement Socialiste, 1904, p. 97-m. 

(267) Almanach de la coopération socialiste illustré pour 1910, p. 16. 

(268) Zie onder andere X. Guillemin en H. Lecuyer, Coopération ouvrière: théorie et pratique, Parijs, 1897; M. 

Lauzel, Manuel du coopérateur socialiste, Parijs, 1900; H. Samson, Guide pratique pour la constitution de société coo

pérative, Rijsel, 1911. Ze verzorgde bijvoorbeeld ook de verspreiding in Frankrijk van Louis Bertrands Le Catéchisme 

du Consommateur, Brussel, z.j., enE. Rousseau, La coopération socialiste et ses avantages, Gent, 1902. 

(269) LHumanité, OJ/o8/ en 2o/o6/r904. 
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(270) L'Humanité, wlo7II904. Voor een analyse van de centrale plaats die de coöperatie had in Jaurès' opvattin

gen over 'économie sociale', zie H . Desroche, Pour un traité d'économie sociale, Parijs, 1983, p. up28. 

(271) H. Goldberg, Jean jaurès. La biographie du fondateur du Parti socialiste [I962], Parijs, 1970, en M. Rebé

rioux, jaurès et les intellectuels, Parijs, 1994, p. 70. 



Hoofdstuk 6 I Au-delà d u modèle Beige 

Het ~verstenen' van de droom in België(?) 

Zeker in de perceptie van tijdgenoten was de BWP erin geslaagd om via de algemene werkstaking 

van april 1893 het algemeen meervoudig stemrecht af te dwingen. In oktober 1894 veroverde ze bij 

de eerste verkiezingen volgens dit stelsel 28 zitjes in het parlementaire halfrond. Het resultaat was 

voor iedereen een schok: 'A l'étranger comme en Belgique, l'évènement fit sensarion [ ... ]. Quelle 

explosion de joie, dans les Maisons du Peuple, lorsque les résultats du scrutin arrivèrent!'(2
) Type

rend waren de reacties van Jules Guesde en Paul Lafargue. Zich beroepend op hun parlementaire 

ervaring gaven ze daags voor de verkiezingen 'uit de hoogte' enkele tips aan hun Belgische kamera

den ... na de verkiezingen kwamen ze superlatieven te kort: in combinatie met haar bewonderens

waardige organisatie maakte deze verkiezingsoverwinning van de BWP '1' avant -garde de l'Europe 

socialiste'. (3) De echte overwinnaars waren echter de katholieken die met 104 van de 152 zetels hun 

absolute meerderheid versterkten. De socialistische overwinning ging vooral ten koste van de libe

rale oppositie: die fractie werd gehalveerd tot 20 zetels. Niet de socialisten, maar het principe van 

de absolute meerderheid deed de liberalen de das om. Zo hadden ze globaal meer stemmen dan de 

socialisten die wel 8 mandaten meer haalden. In het traditioneelliberale bolwerk Brussel waren de 

19,6% van de stemmen voor de socialisten er medeverantwoordelijk voor dat alle 18 hoofdstedelij

ke zetels in handen vielen van de katholieken. Hoezeer de socialisten de wind in de zeilen hadden 

bleek ook uit het feit dat tal van progressieve liberalen de overstap naar de BWP hadden gemaakt 

of maakten, en sommigen onder hen hadden vervolgens een vooraanstaande rol in die partij. 

Meervoudig stemrecht, minder middenstand 

Het ontstaan van een aanzienlijke socialistische parlementsgroep veroorzaakte een aantal funda

mentele verschuivingen in de schoot van de BWP. Nadat de partij op haar kerstcongres van 1893 

het Duitse Erfurtprogramma had verworpen, werd in maart 1894 op het congres in Quaregnon 

een nieuwe, eigen beginselverklaring aangenomen. Dit Charter van Quaregnon behield weliswaar 
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Het gebouwenpatrimonium was heel belangrijk voor het opkrikken van de eigenwaarde 

van de arbeiders. 

379 

noties als 'klassenstrijd'. Maar de strikt economische invalshoek van het Erfureprogramma werd er 

afgezwakt en soms zelfs tegengesproken 'door Fremdkörper uit het Franse socialisme die aan het 

charter een voor marxisten vreemde "moraliserende" toon gaven'. De overgang van het kapitalisti

sche naar het collectivistische stelsel vereiste naast een economische ook een morele omwenteling, 

en die maakte het ontwikkelen van de naastenliefde en de praktijk van de solidariteit noodzakelijk. 

Ondanks het hybride karakter van de tekst werd wel ondubbelzinnig gestipuleerd 'dat de stoffe

lijke strijd voorrang had'. (4) Men bleef de concentratie van het kapitaal in de handen van enkelen 

beschouwen als de basis van alle vormen van overheersing en uitbuiting. In de praktijk kreeg de 

politieke strijd echter duidelijk voorrang. 

Dat bleek bijzonder sterk uit de agitatie over de evenredige vertegenwoordiging (EV). Toen de 

katholieken bij de verkiezingen van juli 1896 en mei 1898 hun meerderheid verder versterkten ten 

koste van de liberalen, weerklonk logischerwijs steeds luider de eis om het principe van de absolute 

meerderheid te vervangen door een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Socialisten en libera

len bundelden daartoe de krachten, wat zich na de verkiezingen van 1898 organisatorisch vertaalde 

in de oprichting van de Ligue Nationale pour le Su.ffrage Universelet la Représentation Proportionnelle. 

Na heel wat oproer in het parlement en op straat werd de EV eind 1899 daadwerkelijk ingevoerd, 

niet het minst door de katholieke verdeeldheid over de kieshervorming. Heel wat BWP' ers meen-
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den dat het invoeren van de EV zonder algemeen enkelvoudig stemrecht (AES) alleen de liberalen 

ten goede kwam en dat de socialistische beweging daarvoor dus geen inspanningen hoefde te leve

ren. De BWP die al haar gekozenen in Wallonië haalde, deed bovendien ook heel wat voordeel bij 

het bestaande meerderheidsstelsel. Toch steunde de partij de strijd voor EV. De AES-eis werd daar 

wel aan gekoppeld, maar op geen enkel ogenblik wekte de partij toen de indruk daar meteen een 

strijdpunt van te willen maken. Dat de BWP enerzijds officieel de EV-eis steunde, en anderzijds 

opnieuw de autonomie van de regionale federaties expliciteerde, getuigde in belangrijke mate van 

de dominantie van de parlementsgroep in de Algemene Raad. De socialistische fractie was bijzon

der actief en participeerde in 1894-1895 bijvoorbeeld aan de begrotingsdebatten, hield elf interpel

laties en diende veertien wetsvoorstellen in. De inspraak die 'de kleine man' had verworven 'bracht 

plots een politiek voor de kleine man op gang', wat resulteerde in een 'wetgevende activiteit zonder 

voorgaande'. Nauwelijks drie maanden na de opening van het parlementaire jaar gaf Cartuyvels aan 

dat 'sans rien ajouter à l' ordre du jour, nous avons pour un siècle de besogne'. (5) 

Onder socialistische coöperatoren was men bijzonder opgetogen over het feit dat 'le nou

veau corps électoral a tué le mouvement de protestation contre la coopération'. (G) Typerend was 

dat zelfs de Brusselse christendemocraten - die zich vanwege de middenstand tot 1893 sterk had

den verzet tegen elke vorm van coöperatieve organisatie- begin 1895 een consumptiecoöperatie 

opstartten. Haar voornaamste troef was dat ze tegen dezelfde prijzen verkocht als het Maison du 

Peuple, maar toch maakte ze op geen enkel ogenblik een noemenswaardige groei door. 

Al snel klonken in BWP-kringen klaagzangen over de verminderde activiteit voor de coöpera

tieve propaganda, omdat tal van coöperatieve voormannen- Anseele (Vooruit), Bertrand en Oefnet 

(Maison du Peuple), Maroille (Frameries), Léonard en Massart Qolimont) ... -voortaan heel wat 

tijd investeerden in hun parlementaire werk. In het verlengde van de algemene consensus 'que c' est 

grace à ses grandes coopératives que le parti ouvrier est devenu une force politique dans ce pays'<7l, 

rekenden coöperatoren erop dat hun parlementairen ervoor zouden zorgen 'dat hun schoone instel

lingen den steun genieten der openbare besturen die nu meer aan paardekoersen en Congo geven 

dan aan samenwerkende instellingen'. (B) Quod non. In februari 1895 haalde Louis Benrand bij de 

bespreking van de begroting wel scherp uit naar de patentbelasting van 1891, maar dergelijke tus

senkomsten bleven hoogst uitzonderlijk en leverden concreet niets op. Hoewel socialistische co

operatoren in haast elk nummer van Les Coopérateurs Belges hun onrust uitten over de toenemende 

concurrentie van warenhuizen, deden de socialistische volksvertegenwoordigers in de Kamer zelfs 

geen suggesties om maatregelen te nemen om de opmars van de warenhuizen te stuiten. 

De hoop dat anticoöperatieve krachten door de invoering van het AMS vleugellam waren 

geworden bleek ook al ongegrond, want door le courage du disespoir waren ze actiever dan ooit. De 

'faction autonomiste de la petite bourgeoisie', die zich eind 1893 had verenigd in een onafhanke

lijke Parti des Anticoopérateurs of Parti des Commerçants, behaalde weliswaar geen electorale succes

sen. Maar ze organiseerde ook na de verkiezingen nog congressen en wist zich met de in Brussel op 

de katholieke lijst verkozen Gilliaux ook verzekerd van een vertegenwoordiger in het parlement. (9) 

Op hun congres van april 1895 formuleerden 'de anticoöperateurs' de eis om de coöperatie strikt te 

beperken tot haar ware doelstelling volgens de wetgeving van 1873. Aangezien de coöperatie volgens 
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hen toen bedoeld was als 'pure bienfaisance', leek het voor de hand te liggen 'à ne pennettre 1' entrée 

dans les coopératives qu' aux personnes inscrices au bureau de bienfaissance, ou n' ayant pour routes 

ressources que leur salaire journalier ou ne disposant pas de revenu supérieur à 1200 francs' en 'les 

administrateurs et directeurs de sociétés coopératives' moesten persoonlijk verantwoordelijk gesteld 

worden voor hun vereniging. Via Gilliaux- 'qui ne manque aucune occasion de se distinguer dans 

la guerre qu' il a mission de faire à la coopération' -kregen ze van minister van Financiën De Smet de 

Naeyer de nooit nagekomen belofte dat hij alles in het werk zou stellen om ambtenaren een verbod 

op te leggen 'd' occuper une fonction administrative quelconque dans les coopératives'. (w) 

Veel inspanningen hoefde de katholieke partij niet te leveren om de petite bourgeoisie electoraal 

voor haar kar te spannen. Het hele katholieke maatschappelijke denken draaide rond de functie 

van de middengroepen in de samenleving als noodzakelijke buffer tussen arbeiders en kapitaal. 

Naast de boeren, de ambachtslui en de bedienden had ook de kleine burgerij een centrale plaats in 

hun retoriek. De socialisten maakten zich wat dat betreft weinig illusies. Niet alleen waren zij de 

grote coöperatieve boeman, maar bovendien bleven ze hameren op de zogenaamde overbodigheid 

en onvermijdelijke ondergang van de kleinhandel en de kleine bedrijven. 

Dat de liberalen van hun kant zelfs de antiklerikale kleine burgerij en middenstand niet voor zich 

wisten te winnen, was vooral een gevolg van hun 'verkeerde analyse van de economische en sociale 

toestand', waarbij ze 'meer en meer elitair gingen denken in een tijd dat op economisch, sociaal en 

politiek gebied de rol van de massa toenam'. Hun chronisch 'gebrek aan realiteitszin' leidde ertoe dat 

ze ondanks hun razendsnelle politieke verval op alle mogelijke terreinen 'zelfgenoegzaamheid' ble

ven uitstralen. (n) De invoering van het AMS had het electorale gewicht van de kleine burgerij aan

zienlijk doen dalen, wat niet bepaald stimuleerde tot een opflakkerende politieke strijd met de mid

denstand als inzet. Dat contrasteerde sterk met de politieke strijd die om de boeren werd geleverd. 

Het 'coöperatieve wondermiddel' op het platteland 

De boeren werden door het AMS niet alleen relatief oververtegenwoordigd, maar ze waren- zeker 

in Vlaanderen- ook in hoge mate verantwoordelijk voor de hegemonie van de katholieken. De 

'slag' om de 'buitenlieden' moest door de socialisten gewonnen worden als zij de felbegeerde abso

lute meerderheid wilden veroveren. De BWP had een landbouwprogramma uitgewerkt in haar 

Charter van Quaregnon en een propagandastrategie ontwikkeld om het platteland te veroveren. 

Paradepaardjes van die strategie waren de twee specifieke weekbladen, Le Laboureuren De Land

bouwer, die ze vanaf juli 1894 uitgaf en die integraal met 'coöperatieve' gelden werden gefinan

cierd. (!2) De grote landbouwenquêtes die de guesdisten in de loop van 1892 deden, maakten het 

voor alle socialisten duidelijk dat 'la conquête des eentres industriels ne suffit point pour mener 

à bonne fin 1' oeuvre de transformation sociale qui s' annonce parmi rous les peuples'. (rJ) Maar 

ondanks gelijksoortige enquêtes in andere landen bleven de landelijke samenleving en de boeren 

voor socialisten terra incognita. De socialistische theorievorming inzake landbouw zat ook vol hia

ten en interne contradicties, waardoor 'in de agrarische kwestie het standpunt der arbeiderspartij 

in elk land afhangt van de toestanden in den landbouw'. (14) 
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Typerend voor dit gebrek aan voeling was het langer dan een uur durende pleidooi voor het agra

rische socialisme van de kersverse volksvertegenwoordiger Emile Vandervelde in maart 1895 in 

de Kamer. Zijn besluit kwam erop neer dat de boeren zo snel mogelijk hun kleine stukjes grond 

moesten samensmelten om te komen tot 'la république coopérative de 1' avenir', want 'la petite 

culture est une forme de production surannée, incapable de lucter conere les formes de produc

tion supérieures'. (rs) Omdat ze indruiste tegen het diepgewortelde eigendomsverlangen van de 

hele plattelandsbevolking, was dat bepaald geen efficiënte methode om het katholieke overwicht 

op het platteland te doorbreken. De Belgische landbouwsector werd juist gekenmerkt door een 

toenemende versnippering en spreiding van het grondbezit, wat haaks stond op het socialistische 

betoog over een steeds verdere kapitalistische concentratie in de landbouw. De actieve landbouw

politiek van de katholieken - met de heffing van invoerrechten op tal van agrarische producten 

(1895), de halvering van registratie- en overschrijvingstaksen bij de aankoop van kleine landeigen

dommen (1897) enzovoort- was heel wat doeltreffender. Bovendien konden ze vanuit hun meer

derheidspositie de aanpassing van de gemeentelijke kieswet, die door de invoering van het AMS 

noodzakelijk was geworden, volledig naar hun hand zetten. Anseele noemde de nieuwe wet 'la 

loi des quaere infàmies'. De leeftijdsgrens werd opgetrokken tot 30 jaar en er werden regelingen 

uitgedokterd om, naast de bezittende huisvaders, ook aan grondeigenaars en plattelandskiezers 

bijkomende stemmen te geven. Los van dergelijke electorale manoeuvres werd vanaf de oprich

ting van de Belgische Boerenbond in 1890 ook de basis gelegd van een duurzame katholieke boe

renorganisatie, die zowel een medium vormde voor pastorale werking als voor politieke werving. 

Tijdens een bijzondere bisschoppenconferentie in 1894 kreeg de lagere clerus zelfs uitdrukkelijke 

instructies om boerenorganisaties op te richten om de boeren uit liberaal en vooral socialistisch 

vaarwater te houden. (rG) 

Hoewel de socialisten in de hele strijd om de boeren op geen enkel ogenblik een echte bedrei

ging vormden voor de katholieken, duurde het toch tot rond 1900 voor de socialisten de hand

doek in de ring wierpen. Vanaf de eeuwwisseling restte de BWP enkel nog de hoop op een snelle 

industrialisatie van het platteland. Ze onderschreef noodgedwongen de algemene consensus dat 

'le paysan restera attaché à sa réligion, [ ... ] et malgré vos efforts [ =BWP] il saura eneare se grou

per autour de son curé pour la défense de ses accuels et de ses foyers'. (r?) Zoals de BWP tot 1914 

in de haar vertrouwde 'stedelijke' context de oprichting van een lokale consumptiecoöperatie 

bleef beschouwen als dé weg om enige activiteit te ontwikkelen, zo stond ook de oprichting van 

landbouwcoöperaties centraal in de socialistische strategie om een 'inbraak' op het platteland te 

forceren. (rs) Wat ze dankzij coöperatieve bakkerijen in de 'steden' had gerealiseerd, zou ze met 

coöperatieve melkerijen op het platteland realiseren: 'A la campagne, c' est la laiterie coopérative 

qui semble être la forme préférée, la plus facile, qui exige Ie moins de capitaux.'Ü9) Sommige bui

tenlandse kameraden merkten naar aanleiding van haar landbouwprogramma van 1894 op dat de 

BWP duidelijk volledig vastzat in haar coöperatieve denkbeelden. Enkele jaren en vijf buitenge

wone landbouwcongressen later- in augustus 1897, december 1897, december 1899, juni 1901 en 

juli 1902- was de BWP niet veel verder gekomen dan het koesteren van grootse verwachtingen 

over 'het coöperatief wondermiddel'. (20) 
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Er werden ook diverse experimenten in die zin ondernomen. Zo functioneerde vanaf maart 1898 

in het Brabantse Herfelingen een coöperatieve melkerij, De Goede Boter, die door het Brusselse 

Maison du Peuple werd opgericht en gefinancierd. Jaren voorbereiding waren eraan voorafgegaan, 

omdat het zelfs in Herfelingen - waar de antiklerikale liberale oppositie vrij sterk stond - ver

schrikkelijk moeilijk was om boeren te vinden die bereid waren melk te leveren: 'N'avaient-ils pas 

entendu répéter chaque dimanche, ne lisaient-ils pas chaque jour dans les petits journaux réac

tionnaires que les socialistes en voulaient à leur lopin de terre, à leurs vaches, à leur ferme, qu'ils 

étaient les ennemis de la familie et de la propriété?'(ll) Vrijwel onmiddellijk kreeg De Goede Boter 

financiële problemen door de efficiëntie waarmee katholieke melkerijen erin slaagden om haar 

leveranciers af te snoepen. Een bloeiende zaak werd het nooit en bovendien schoot ze volledig haar 

doel voorbij. Goederen- melk en boter- werden alleen verkocht na bestelling bij de broodbezor

gers van het Maison du Peuple, van wie het werkterrein niet het platteland, maar wel de stad was. 

De Goede Boterwerd voor de Brusselaars één lange en dure lijdensweg. In juli 1907 was de maat vol 

en het Maison du Peuple verkocht de melkerij integraal aan de toenmalige beheerder, Allebos. (22
) 

De Gentse kameraden belegden in juli 1896 een 'congres voor buitenlieden' om hun strate

gie 'op den buiten' te bepalen. Het stilzwijgen van het dagblad Vooruit daarover wijst zowel op 

het feit dat ze niet in hun kaarten wilden laten kijken als op de vrees voor 'vervolgingen' van 

deelnemers bij hun terugkeer. Toch blijkt dat kosten noch moeite werden gespaard om de aan

wezige 'buitenlieden' te imponeren. Men nam er de beslissing om de propaganda van het woord 

op te voeren en om zoveel mogelijk SJW-afdelingen op te richten die de socialistische actie 

rond de jaarlijkse loting organisatorisch konden omkaderen. De Gentenaren beschouwden het 

opstarten van coöperatieve experimenten als hét middel om op het platteland door te dringen. 

Naar aanleiding van een brief waarin een aantal sympathisanten uit Zele hen vroegen om in 

hun gemeente 'eene samenwerkende maatschappij te komen stichten', werd in oktober 1898 in 

het dorpje tussen Lokeren en Dendermonde de consumptiecoöperatie De Zon opgericht. Met 

de steun van 'kapitaalkrachtige' partijgenoten werd in Zele een herberg annex bakkerij aange

kocht, die als uitvalsbasis moest dienen. Vanuit Zele zou De Zon het socialistische licht laten 

stralen over heel Oost- en West-Vlaanderen. Uit de statuten blijkt dat de Gentse kameraden de 

hele operatie stuurden: 'De maatschappij, wier zetel gevestigd is te Gent en wier lokaal door den 

bestuurraad [lees: de Gentenaren De Cock, Bruggeman en Beerblock] zal gekozen worden, zal 

succursalen, dépóts en werkingszetels mogen inrichten enz.'. (2 3) Het verspreiden van 'het socia

listische evangelie' was duidelijk dé opdracht, want winst maken was van bij de aanvang zogoed 

als uitgesloten. Om de slaagkansen te optimaliseren werd namelijk onmiddellijk het coöpera

tieve principe van verkoop tegen marktprijs met voeten getreden. De verkoop van brood tegen 

productieprijs diende vooral om te verhinderen dat katholieke initiatieven in de buurt een stok 

in het wiel zouden steken. 

Hoewel de Gentse kameraden, in tegenstelling tot de Brusselaars, niet opteerden voor het 

opstarten van een landbouwcoöperatie en bij hun bakkersleest bleven, had hun experiment geen 

succes. Er werden weliswaar in diverse steden en gemeenten 'bijhuizen' geopend waar het brood 

van De Zon werd verkocht, maar er was totaal geen sprake van enige impuls voor de socialistische 
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beweging. In 1904, dus drie jaar voor het Maison du Peuple in Herfelingen, staakte Vooruit al haar 

pogingen om via De Zon voet aan de grond te krijgen in ruraal Vlaanderen. De hele onderneming 

werd opgedoekt omdat tal van factoren de kosten van het project aanzienlijk opdreven. Het 'klas

sieke' wanbeheer woog heel zwaar door omdat de verkoopprijzen geen enkele speling toelieten, de 

vervoerskosten om 'al de dorpen gelegen langs de Schelde van aan de Dender tot aan de Durme' 

van brood te voorzien, lagen te hoog enzovoort. In die dorpen was De Zon trouwens niet meer dan 

een broodleverancier. Het verspreiden van 'rode reclame'- 'eet slechts socialistisch brood en denkt 

bij iedere beet dat gij zoodoende medehelpt om de klusters te verbreken die uwe klasse pran

gen!'(l4)- woog helemaal niet op tegen de hoge onkosten. Door die decentralisatie ging bovendien 

de 'responsabiliserende' werking verloren die kon uitgaan van het betrokken zijn bij het bestuur 

van een lokale coöperatie. Vanuit Gent werd daarom vanaf 1903 via De Zon vooral geld gepompt 

in de aankoop van lokalen waar men lokale coöperaties kon huisvesten. 

Het platteland bleek dus al snel een onneembare katholieke vesting. Ook de introductie van 

goedkope spoorabonnementen voor arbeiders in 1869 heeft daar zeker toe bijgedragen. Socialisten 

hoopten dat de pendelarbeiders gangmakers zouden zijn voor hun ideeën en ze verklaarden dat 

de arbeiderscompartimenten in de trein 'de véritables salles roulantes pour les meetings socialis

tes' waren. Maar in werkelijkheid zorgde het goedkope pendelen er vooral voor dat die arbeiders 

verankerd bleven in hun traditionele landelijke milieu: 'De petites villes, des villages, ou tout le 

monde se connaît, se jalouse, s' espionne; ou le curé est tout puissant; ou le commerce local est 

accaparé souvent par les industriels ou des membres de leur famille, et qui vendent à crédit, tenant 

ainsi sous leur coup les travailleurs qui manquent de ressources et par suite d'indépendance.'(ls) 

Het samenwerken van 'samenwerkende maatschappijen' 

De katholieken beschikten niet alleen over een solide machtsbasis op het platteland, maar boven

dien stond hun efficiënte organisatiestrategie in schril contrast met de onfortuinlijke strategie van 

de socialisten. Het klopt ongetwijfeld dat de BWP zich 'relatief zeer hard heeft ingespannen op 

het platteland'. (lG) Maar ze heeft, ondanks de grote verwachtingen over het coöperatieve wonder

middel, nagelaten het kader te creëren om dat middel ook werkelijk een kans te geven. Synchroon 

met het opduiken van talloze artikels over la coopération agricole en la coopération rurale benadruk

ten de socialisten zelf dat dergelijke experimenten alleen konden slagen als ze via een federatie van 

coöperaties over gegarandeerde afzetmogelijkheden beschikten. Vanaf 1894 werd in elk nummer 

van Les Coopérateurs Belges de noodzaak van een dergelijke federatie benadrukt en er werd een 

'comité provisoire' samengesteld onder leiding van Charles De Queker en Louis Bertrand. In april 

en mei 1894 publiceerden ze in het blad ook al ontwerpstatuten. 

Op 5 en 6 augustus 1894 werd in Brussel een 'congrès coopératifbelge' belegd. Typerend was 

dat lokale coöperaties, bij de oproep om zich op het congres te laten vertegenwoordigen, op het 

hart werd gedrukt 'que la participation au Congrès n'implique pour les adhérents aucune obliga

tion ultérieure'. (l?) Net als in 1887 opteerde men andermaal voor een algemeen congres waarop 

ook niet-socialistische coöperaties werden uitgenodigd. De statuten, die een doorslag waren van 
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De coöperatie Au Progrès, met hoofdzetel te ]olimont, was de Waalse evenknie van Vooruit. 
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die van de Franse Union Coopérative van Charles Gide, bewezen dat het hier een neutraal initia

tief betrof. Om voor de hand liggende redenen eisten de vertegenwoordigers van de schaarse niet

socialistische coöperaties op het congres dat in de statuten toch geëxpliciteerd werd 'que la fédéra

tion était fondée en dehors de tout esprit de parti'. Die bepaling werd wel goedgekeurd, maar ze 

was in de praktijk natuurlijk al een eerste obstakel om op een succesvolle manier samen te werken. 

Welke niet-socialistische coöperatie zou haar centen toevertrouwen aan een organisatie waarin de 

socialisten de meerderheid vormden? Hoeveel vertrouwen hadden de socialistische participanten 

in diegenen die coöperaties hadden opgestart om de groei van hun instellingen in te dammen? En 

dat alles een paar weken voor de eerste verkiezingen volgens het AMS! 

Hoewel de Franse afgevaardigden van L'Union Coopérative en La Moissoneuse andermaal ver

klaarden dat 'la coopération française a beaucoup à apprendre en Belgique' en men officieel kon 

aankondigen 'que la Fédération des Sociétés coopératives belges est enfin constituée', was daar in 

de praktijk toch helemaal geen sprake van. c2s) Het spreekt boekdelen dat het bestuur ervan pas 

maanden later, in maart 1895, voor het eerst rond de tafel ging zitten om zich te beraden over 

hoe het de lidgelden van een instelling die alleen op papier bestond, zou gaan innen. Tijdens een 

aparte vergadering, in het kader van het BWP-congres van april 1895, probeerden de voormannen 

van een twintigtal socialistische coöperaties tot een vergelijk te komen om zonder 'buitenstaan

ders' een federatie op te richten. Maar ook onder kameraden bleef het bij woorden. In oktober 

1895 lanceerden Benrand en De Quecker in naam van de 'Fédération coopérative beige, fondée 

il y a un an déjä andermaal een oproep voor ... een nieuw congres. (29) Uit de berichtgeving blijkt 

dat de federatie op dat ogenblik 122,93 frank in kas had, een bedragje afkomstig van een aantal 

productiecoöperaties die lidgeld hadden betaald in de hoop via de federatie afzetmogelijkheden 

te verwerven. Een foute inschatting, want zelfs in coöperatieve bladen kwam de federatie alleen 

nog ter sprake in verklaringen die moesten aangeven waarom ze niet 'naar behoren' functioneerde. 

Daarbij werd uiteraard altijd uitgehaald naar de nefaste 'esprit de clocher', maar men liet ook niet 

na erop te wijzen 'que les administrateurs et directeurs de beaucoup de coopératives s' oppasent 

à la fédération parce qu'ils ont intérêt à continuer à acheter à des vendeurs particuliers, qui leur 

procurent en échange des bénéfices personnels'. (3o) 

Dat het nog tot 1900 zou duren voor er daadwerkelijk een federatie van socialistische coöperaties 

werd opgericht, was niet louter het gevolg van dergelijke procédés. Bovendien zou die federatie trou

wens vóór 1914 op economisch vlak nooit een rol van betekenis spelen. Want de grote coöperaties 

fungeerden tegen die tijd al jaren als een soort federatie van coöperaties binnen een bepaald gebied, 

en soms verdeelden die grote coöperaties de taken om zo nieuwe coöperaties mogelijk te maken. Zo 

werd in 1897 bijvoorbeeld in Dinant een socialistische consumptiecoöperatie, een bakkerij, opge

richt waarvoor het materiaal werd geleverd door het Brusselse Maison du Peuple en de bloem door 

Au Progrès van Jolimont. Anderzijds was het gewoon haast onmogelijk om op een constructieve 

manier een samenwerking tot stand te brengen tussen coöperaties die er vrijwel allemaal een eigen 

commercieel en financieel beleid op nahielden, dat in het beste geval omschreven kan worden als 

improvisatorisch. Uit de bewaarde ledenboeken van Vooruit, het Maison du Peuple en Au Progrès 

blijkt dat zelfs bij die grote, haast professioneel gerunde coöperaties het exact bepalen van het aantal 
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De coöperatie was een van de weinige takken van de beweging die ontsnapte aan de voor de Belgi

sche sociaaldemocratie zo kenmerkende stalemate. 

leden zogoed als onmogelijk was. Die cijfers vormden echter wel de verdeelsleutel voor het bepalen 

van de jaarlijkse bijdrage aan de werking van de federatie. Dat gebrek aan transparantie in de 'boek

houding' zorgde er bovendien voor dat over kleinere coöperaties geregeld verhalen de ronde deden 

over geld dat uit de kas was verdwenen, over 'den deel' die verkeerd berekend werd ... 

De Antwerpse coöperatie De Vrije Bakkers, die samen met La Populaire in Luik tot de groot

ste socialistische coöperaties van het land behoorde, werd bijvoorbeeld voortdurend geplaagd 

door twisten, scheuringen en schandaaltjes. In 1892 had een minderheid zich al afgescheurd en 

een nieuwe maatschappij De Wácht opgericht die een eigen blad, eigen lokalen en zelfs een eigen 

afdeling van de partij had. Maar ook daarna bleven er haast permanent 'bittere murmelingen' 

bestaan, omdat er broden waren gebakken waarvan geen enkel spoor terug te vinden was, omdat 

er te veel (!) geld in kas was, omdat de voorraad bloem plots kleiner was dan uit de inventaris kon 

worden opgemaakt ... (3!) Door die duistere geldstromen in elke coöperatie kon men niet echt con-
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structief gaan samenwerken en het lot van de eigen coöperatie koppelen aan dat van een andere. 

Die schandaalsfeer werd in 1896 ten top gedreven toen zelfs Vooruit vanuit alle mogelijke hoeken 

werd belaagd en beschuldigd van gesjoemel met de kwaliteit van haar producten, vreemde con

structies rond de lonen van haar personeel, fraude van de bestuurders om zichzelf te verrijken ... 

Toch boekten de meeste socialistische coöperaties in hun lokale biotoop nog altijd vooruit

gang en ze bleven de ruggengraat' van de hele socialistische werking. De coöperatie was een van 

de weinige takken van de beweging die ontsnapte aan de voor de Belgische sociaaldemocratie zo 

kenmerkende stalemate. <32) Dat kwam niet alleen door de lokale expansie, maar ook door de ver

nieuwende experimenten, die trouwens niet door de federatie maar wel vooral in Gent gebeurden 

met de oprichting van de rode fabrieken en de Belgische Bank van de Arbeid. In oktober 1909 

werd Louis de Brouckère, tijdens een hevige discussie over het 'ministerialisme' in de Algemene 

Raad van de BWP, niet tegengesproken toen hij beweerde dat de beweging sinds 1894 ter plaatse 

was blijven trappelen. In percentages uitgedrukt oversteeg de BWP vóór 1914 in de Kamer nooit 

substantieel haar schitterende resultaat van 1894, toen ze 18% van de zitjes in het halfrond bezette. 

Tussen 1908 en 1914 haalde ze met 21% haar vooroorlogse hoogtepunt. 

De Brouckère, die vooral uithaalde naar de zwakke syndicale organisatie, zag maar één uitzon

dering op die regel: 'Nous avons étendu notre action coopérative.' Maar zelfs vóór 1894 was het pal

mares van de beweging volgens hem uitzonderlijk coöperatief gekleurd: 'Le Parti ouvrier beige a fait 

de grandes choses: il a construit Ie premier, la coopération sur Ie socialisme, il a créé les Maisons du 

Peuple esquissant notre commerce, il a décrété le premier la lutte contre le militarisme et fait la pre

mière grève générale.'<33) Uiteraard zorgden verkiezingsoverwinningen en geslaagde stakingen voor 

heel wat dynamiek. Maar het draagvlak van de vereniging werd gevormd door de concrete dagelijk

se werking van de coöperatie, het door haar gedragen en gehuisveste socialistische verenigingsleven 

en de door haar gefinancierde socialistische pers en feestelijkheden. (H) Het lag dan ook voor de hand 

dat de coöperatie werd beschouwd als een conditio sine qua non voor de creatie en het in stand hou

den van 'een geest van zelfvertrouwen, hoop en geloof in het socialisme'. (35) Het onroerende patri

monium van de beweging en niet het minst de feestelijke openingen van enkele nieuwe gebouwen 

speelden in dit proces een centrale rol. Het door Victor Horta ontworpen Maison du Peuple, dat in 

april 1899 werd ingehuldigd, was in dat opzicht een absolute topper. Niet alleen de Brusselse, maar 

ook de nationale en internationale sociaaldemocratie zou er de vruchten van plukken. 

De Nederlandse SOAP: 'de Gentenaars tot voorbeeld nemen'? (3 6) 

Dat de coöperatie als enige arm van de BWP nog dynamiek ontwikkelde bleek ook uit de domi

nante plaats ervan in de beeldvorming over de Belgische sociaaldemocratie van buitenlandse 

kameraden, zelfs als de BWP maar indirect ter sprake kwam. Zoals in de reactie van Chrisdan 

Co melissen op een stuk van Willem Hubert Vliegen, Le socialisme en Ho/lande, voor het Franse Le 

Mouvement Socialiste. Een demagogische Cornelissen beweerde dat zijn reactie noodzakelijk was, 
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omdat Vliegen exclusief de SDAP behandelde, waardoor buitenstaanders 'uiteraard' de indruk 

kregen dat het socialisme volledig was verdwenen in Nederland. Dat beeld klopte niet, want 'on a 

pu yvoir le développement d'un socialisme d'un caractère spécifique, d'un caractère communiste 

prononcé, comme par exemple Ie mouvement beige porte un caractère coopératif'. (37) 

Dergelijke speldenprikjes en later ook grootse theoretische verklaringen en geschriften waren 

schering en inslag in het kader van de 'richtingen- en partijstrijd' die de Nederlandse socialistische 

arbeidersbeweging zoveel tijd en energie heeft gekost. Vooral SDAP' ers zouden er wellicht niet rou

wig om geweest zijn als ze, zoals de BWP, een cultede l'unité hadden, die alle mogelijke theoretische 

discussies tot een volstrekt minimum wist te herleiden. (3S) De SDAP werd in r894 net opgericht om 

zich van la maladie anarchiste te ontdoen en vanuit de overtuiging via een nieuwe formatie 'strijd te 

kunnen voeren naar buiten en niet naar binnen'. (39) Dat daarbij werd gekeken naar de BWP hield 

vooral verband met haar organisatie: 'Duitschland bezit een groote politieke partij, Engeland is 

sterk door zijn coöperatieve- en vak-organisatie, in België zijn deze fakeoren tot ééne versmolten en 

het is onze overtuiging dat dàt de organisatievorm is die het proletariaat ten zege voeren zal. '(4o) 

Eendracht- tweedracht- Voorwaarts in Utrecht als voorbeeld 

Die 'organisatievorm' werd door Ferdinand Domela Nieuwenhuis en de zijnen geregeld verket

terd. Hoewel daarbij vooral de Vooruit geviseerd werd, negeerden de Gentenaren doorgaans het 

stereotiepe verwijt dat ze meewerkten 'aan het oplappen der oude maatschappij' om de arbeiders 

'nog meer vastgeroest te maken in de oude verhoudingen en de reglementeering daarvan'. In hun 

correspondentie met Domela Nieuwenhuis gaven ze wel uiting aan hun wrevel daarover(4r) , maar 

publiek gingen ze er maar heel zelden op in. Als ze dat toch deden alludeerden ze ironiserend op 

de schabouwelijke toestand van de Socialisten-Bond (SB) in vergelijking met de BWP. Waren zij de 

enigen die meenden 'dat het zuiver, eenige socialisme nog niet gemonopoliseerd is in de bureelen 

van R. v.A.'? Het was uiteraard het goed recht van de SB de dag af te wachten waarop ze 'de nieuwe 

maatschappij uit den winkel kan halen', maar goede raad kon geen kwaad: 'In afwachting dat men 

een nieuwe broek kan bemachtigen, doet men best de oude maar op te lappen in plaats van er de 

knieën te laten doorsteken op gevaar af zoodanig onthavend te worden dat men niet eens meer in 

staat is te werken voor een nieuwe.'(42
) 

In Recht voor Allen zei de SB vroeger 'de zaak der koöperatie' afdoende behandeld te hebben, 

maar toch werd vanaf 1895 het 'verburgerlijken door de koöperatie' -discours opnieuw geregeld 

opgerakeld. (43) In sommige artikels lijkt het blakende zelfvertrouwen een lichte vrees te maske

ren voor een potentiële opmars van de SDAP: 'Arbeiders wanneer gij naar een spreker gaat horen, 

laat u niet met mooie woorden door eerzuchtigen bepraten, hun lacht een kamerzetel meer toe 

dan uwe belangen.' Dergelijke zitjes leverden bovendien niets op, want 'ziet en leest hoe weinig 

verbetering er in België te bespeuren is, waar toch al enkelen, zooals Anseele, hunne stemmen in 

de kamer verheffen tegen het onrecht en tegen de misbruiken in de fabrieken'. (44) In Nederland 

moest natuurlijk vooral De Volharding het ontgelden. Haar plannen om ook afdelingen op te rich

ten buiten Den Haag werden met graagte toegelicht, want 'zoo ziet men hoe men eenmaal op de 
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weg der koöperatie verzeild geraakt, genoodzaakt wordt daarop voort te gaan. Telkens meer en dat 

ondanks dat aangetoond is dat de socialisten door de koöperatie het paard van Troje binnenhalen. 

Heette het voorheen: we gaan in geen geval verder met koöperatie, nu ziet men hoe men onder 

leiding van koöperateurs wel degelijk verder gaat.'(45) 

De SB distantieerde zich in 1895 dan ook onmiddellijk openlijk van de Berlijnse anarchisti

sche broeders die de coöperatie aanbevolen als organisatiemiddel en er met Befreiung ook zelf een 

oprichtten.(46) Het is meer dan waarschijnlijk dat het opnieuw opduiken van de coöperatie in 

Recht voor Allen een gevolg was van de inspanningen van de SDAP om daadwerkelijk coöperaties 

op te starten naar het voorbeeld van Vooruit. Aangezien de SDAP zelf te kennen gaf dat haar supe

rioriteit tegenover de SB er onder andere in bestond dat zij óók ijverde voor 'de veroovering van al 

die kleine voordeel en, die den arbeiders al heden of morgen iets ten goede komen'(47), kon ze haast 

onmogelijk aan de coöperatie voorbijgaan. 

In de praktijk bleek dit echter geen sinecure. In Groningen breidde De Toekomst haar werking 

wel steeds verder uit, maar de inspanningen die her en der door sociaaldemocraten werden gele

verd, bleven veelal vruchteloos. (48) In januari 1895 bijvoorbeeld spande Pieter Jelles Traelstra zich 

in Utrecht in om van Van der Wallen - 'een beste kerel, vurig partijgenoot en overtuigd sociaal

demokraat'- de spil te maken van 'de algeroeene beweging onder de geavanceerde arbeiders ont

staan ter oprichting eener coöperatieve bakkerij'. Het was 'zoo goed als zeker' dat Van der Wallen 

zou worden aangesteld als 'administrateur-boekhouder': 'Hij komt dan in de bakkerij te wonen, 

kan de administratie van ons blad er bij houden, heeft op die manier een bestaan, en is voor de 

propaganda in Utrecht I waarvoor hij onmisbaar is als omnis homo I behouden. ' Aan de voordelen 

viel niet te twijfelen, maar het ontbrak de enthousiastelingen wel aan de nodige fondsen. Traelstra 

aarzelde niet om Wibaut de 'raad' te geven om roo gulden, 'f.roo', aan Van der Wallen 'te geven 

om zich aandeel en te verschaffen in de bakkerij'. (49) OfWibaut met het geld op de proppen kwam, 

is niet duidelijk, maar begin juni 1895 werd in Utrecht de coöperatie De Eendracht opgericht. Ze 

startte met 270 leden en diende volgens haar statuten 'de arbeiders economisch en politiek sterker 

te maken'. Daartoe zou ze steun verlenen aan alle organisaties 'welke de arbeiders maatschappelijk 

en zedelijk kunnen verheffen'. (5o) De Sociaaldemokraat kondigde begin 1896 met 'groot genoegen' 

aan dat De Eendracht 'steeds in ledental vooruitgaat', waardoor ook de omzet toenam. (5!) Om die 

lijn aan te houden en vooral om de band met de SDAP te versterken werd eind februari 1896 al 

een meeting georganiseerd met ... Edmond Van Beveren. 

De hooggespannen verwachtingen van de SDAP over De Eendracht werden echter niet inge

lost. Heel wat potentieel van de coöperatie ging verloren door de prijzenslag die de Utrechtse bak

kers maanden lang aanhielden om De Eendracht onderuit te halen. Bovendien verloor de SDAP 

medio september 1896 met Van der Wallen ook haar meest energieke en sterkste verbindingsman 

met de organisatie. (52) Een van de initiële drijfveren om de coöperatie op te zetten was het ver

werven van een eigen gebouw, omdat de 'domheid der huiseigenaren' er geregeld voor zorgde dat 

men een vergadering of meeting moest afgelasten bij gebrek aan een lokaal. (53) Hoewel het ver

koopslokaaltje van De Eendrachtzich daar niet toe leende, zou het tot 1903 duren voor via een fikse 

lening werd begonnen met de bouw van een 'eigen huis'. Wegens foute berekeningen van toen-
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rnalig bestuurder Dijkstra werd het optrekken van wat een 'mooi centraal punt voor onze bewe

ging' moest worden, een ware nachtmerrie voor de coöperatie: 'Roerige vergaderingen[ ... ] zware 

zorgen en voortdurend inwendige strijd over beheer en inrichting'. Het 'beheer van zaken' was 

sowieso al 'geen kwajongenswerk en niet met praatjes te bedisselen', laat staan wanneer die 'zaken' 

slecht liepen. Over zijn eigen administratieve gesruntel sprak Dijkstra nooit. Zoekend naar een 

verklaring voor de problemen wees hij met een beschuldigende vinger naar de leden: zij beseften 

niet voldoende 'dat de coöperatie er niet voor hen was, maar zij voor de coöperatie'! (54l 

Bij de SOAP-afdeling bestond er nogal wat wrevel over het feit dat 'haar' coöperatie onvol

doende duiten in het zakje deed en toen eind 1905, boven op het administratieve geknoei, allerlei 

vormen van financieel gesjoemel aan het licht kwamen, was de maat vol. Dijkstra verdedigde De 

Eendracht met de stelling 'dat onze coöperatie niet alle levenssappen wil geven aan een derde maar 

daarentegen wil trachteneenige levenssappen over te houden, hierdoor te blijven leven en groeien, 

en zoodoende ook de Utrechtsche arbeidersbeweging te doen blijven groeien'. (55) Het mocht niet 

baten. De geruchtenmolen over Dijkstra en andere bestuurders die 'aan 't laatje zitten' van de zo'n 

450 leden tellende coöperatie, was voor de SDAP de druppel die de emmer deed overlopen. Alle 

banden met De Eendracht werden verbroken. Dat had wel als onmiddellijk gevolg dat de lokale 

SOAP-afdeling haar partijsecretaris verloor. Zijn loon werd namelijk al jaren betaald door De Een
dracht. <56) Wellicht kwam SOAP-nationaal met geld over de brug om de secretaris aan te houden, 

want de door 'een klein groepje partijgenooten' nieuw opgerichte coöperatie Voorwaarts kon een 

dergelijke last vast niet dragen(57l : van de luttele 143 leden die ze in 1907 had, bleven er een jaar 

later nog slechts 105 over. (5S) 

In De Sociaaldemokraat vindt men voor de periode 1895-1896 geregeld vermeldingen van 

gelijksoortige experimenten op andere plaatsen in Nederland, vaak echter eenmalig. Zo bleek bij

voorbeeld in februari 1896 in Gouda een half aan de SDAP gelinkte coöperatie een ristorno van 

22% (!) uit te keren aan haar leden. Een opmerkelijk ander voorbeeld is dat van Rotterdam, waar 

de SDAP werd benaderd door een zekere Blok. Hij zou de nodige fondsen leveren als de SDAP 

kon zorgen voor arbeiders-klanten. De partij wees erop dat er wel een band moest zijn met de 

beweging, omdat de coöperatie geen doel maar een middel was. Maar 'kan het plan des heeren 

Blok een groote vergaderzaal verschaffen, die ook ten dienste was der sociaaldemokraten, het zou 

alsdan ook voor ons eenige aantrekkelijkheid hebben'. (59) Dat die experimenten mislukten, leidde 

ertoe dat er haast geen bronnenmateriaal is, maar het heeft er alle schijn van dat de verwachtingen 

doorgaans hooggespannen waren en dat het gebrek aan leden, geld en administratieve kwaliteiten 

de voornaamste hinderpalen vormden. 

Typerend is bijvoorbeeld dat we alleen op de hoogte zijn van pogingen die in 1895 en 1897 in 

Maastricht ondernomen werden om een coöperatie op te starten, omdat daar anno 1889 de coöpe

ratie Het Volksbelangwerd opgericht. (Go) Het Volksbelang beleefde een aanzienlijke bloei en 'vormde 

in de eerste twintig jaren van haar bestaan niet alleen materieel maar ook moreel een belangrijke 

steun voor de Maastrichtse arbeiders in hun economische en politieke strijd'. (GI) Al vanaf 1895 

koesterden 'de 5 of 6 socialisten, die de boellei den' grootse verwachtingen over de coöperatie. (G2
) 

Ook daar werd een beroep gedaan op Edmond Van Beveren en Edward Anseele om via meetings 
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enthousiasme te wekken voor het project. Het mocht niet baten. Omdat ze zelf op dat ogenblik 

geen indrukwekkende coöperatieve resultaten kon voorleggen, bleef de SDAP steeds opnieuw 

verwijzen naar Vooruit. Als 'hechtste organisatie die ter wereld bestaat' was ze namelijk een schit

terend 'feitelijk bewijs tegenover de kletspraatjes der R.v.A. mannen'.(63) 

Brieven uit België en paalwormen in het hout 

Het lag voor de hand dat 'de mannen van Vooruit' zich meer verwant voelden met de SDAP dan 

met de SB. Er was de 'ideologische' verwantschap met de ene en de wrok tegenover de andere 

om de vaak harde kritiek aan het adres van Vooruit in Recht voor Allen. Van bij de aanvang in 1894 

kon de SDAP zowel financieel als moreel rekenen op de steun van Vooruit. Toen Recht voor Allen 

medio 1895 met toenemende frequentie een kritische Brief uit België publiceerde, beslisten ze in 

oktober in Gent de Nederlandse colporteur de toegang tot hun lokalen te ontzeggen. Aanvan

kelijk waren die brieven scherp, maar niet persoonlijk. De aanhef van de stukjes was doorgaans 

Alweer een hoop klachten over de beweging in België? Helaas ja! Ze hadden voornamelijk betrekking 

op Gent, maar er werd ook uitvoerig ingegaan op bijvoorbeeld de kiesallianties met de liberalen 

in Brussel. Opmerkelijk was vooral dat er wel werd geschreven over 'persoonlijk belang', 'eer- en 

heerschzucht', 'bestuurdertje spelen' en 'kwakzalvers', maar dat er nog geen namen vielen. (64) 

Vanaf begin juli verscheen er om het andere nummer een 'Brief' en eind juli 1896 werd er 

plots heel hard en vooral persoonlijk uitgehaald naar Anseele en Van Beveren. Ze werden vergele

ken met 'fabrikanten' en 'bankiers'. De schrijver had het vooral moeilijk met de 'reisjes' die ze af 

en toe al dan niet voor Vooruit maakten. (65) Hoewel ze ondertussen op het thuisfront geconfron

teerd werden met een door Benoni Van Huffel gedirigeerde geruchtenmolen over gesjoemel met 

de balansen van Vooruit en de publicatie van 'gecorrigeerde balansen', kregen de brieven in Recht 

voor Allen veel meer aandacht. Ze werden namelijk duidelijk geschreven door een kameraad en de 

raadselachtige signatuur 'D.' zorgde al snel voor 'een ware spionitis' in het Gentse sociaaldemocra

tische milieu.(66) Toen 'D.' na de persoonlijke aanvallen ook heel concrete praktijken bij Vooruit 

aan de kaak stelde, werd het echt een probleem. Door een aantal onwettige afhoudingen op het 

loon van de naaisters in de kledingateliers werd de socialistische coöperatie Vooruit veroordeeld 

voor het niet-naleven van de nochtans uiterst beperkte sociale wetgeving! De storm in de kolom

men van Recht voor Allen was toen al gaan liggen. (67) Paul De Witte liet op 13 september 1896 in een 

brief aan het partijbestuur weten dat hij 'D.' was en dat het dus 'onnoodig was langer onschuldi

gen te verdenken'. Hij deed dat vooral in de ijdele hoop dat de discussie in Gent eindelijk over de 

inhoud van de brieven zou handelen en niet louter over de identiteit van 'D.'.(68) De Witces staat 

van dienst in de beweging was echter van dien aard dat hij ook nog na zijn confidentie en uitslui

ting het debat monopoliseerde. 

De hele affaire had een omgekeerd effect, 'krachtens den ouden regel, dat al wat de vijan

den der sociaaldemokratie tegen haar beproeven, zich tegen hen en voor de sociaaldemokratie 

keert'. (69l Vanuit een soort verdedigingsreflex sloten de leden onmiddellijk de gelederen rond hun 

Vooruit en schertsnamen als 'Anseelisten' werden overgenomen als eretitel. Recht voor Allen had zelf 
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beweerd dat het onderuithalen van de 'roem en faam' van Vooruit een van de hoofddoelstellingen 

was van de hele campagne. (7o) August Dewinne maakte in oktober 1896 al een correcte analyse 

van de gevolgen van die aanvallen: 'Elles ne sont pas de nature à entamer ni le prestige du Vooruit, 

ni cel ui du parti ouvrier. Elles auront surtout pour résultat d' avoir appelé 1' attention du public et 

surtout des travailleurs sur nos coopératives. [ ... ]A rous nos ennemis: Merci! Merci!'(?!) 

Het huwelijk van socialisme en coöperatie werd door de hele zaak ook andermaal geprezen in heel 

wat buitenlandse socialistische bladen. Zelfs de SPD, die de coöperatie op haar congressen formeel 

veroordeelde, sprak in Vorwärts vollof over Vooruit. (72
) Charles Gide schreef in Revue d'Economie 

Politique dat hij aanvankelijk geschokt was, tot hij informatie over de zaak begon te verzamelen. Hij 

besloot zijn goedgedocumenteerde stuk met woorden van bewondering voor Anseele. (?3) 

Toen Paul De Witte in 1898 als 'gewezen opsteller van Vooruit' in eigen beheer zijn Geschiede

nis van Vooruit en de Gentsche socialistische Werkersbeweging sedert I870 publiceerde, was de hele 

zaak eigenlijk al oud nieuws. De Gentse socialisten die in 1895 hun intrede deden in de gemeen

teraad hadden andere besognes, boekten bij de verkiezingen voor de werkrechtersraden van maart 

1897 winst, 'overleefden' de brand in de winkels van Vooruit in mei 1897 en breidden hun coöpe

ratieve werking uit. In mei 1897 werd een pensioenfonds opgericht voor de leden en in december 

1897 opende het socialistisch kraambedfonds zijn deuren. 

Waarom Paul De Witte uitpakte met zijn brieven uit België is niet duidelijk. Rancune en malcon

tentie waren zeker twee voorname drijfveren, maar het zou best kunnen dat hij na het verschijnen 

van een aantal algemene kritieken door Domela Nieuwenhuis gestimuleerd werd om Anseele, Van 

Beveren en Vooruit rechtstreeks aan te pakken en bij name te noemen. De brieven kregen namelijk 

pas na maanden een persoonlijk karakter, wellicht niet toevallig in de onmiddellijke nasleep van 

het congres van de Tweede Internationale in Londen in juli 1896. De wrok van Domela Nieuwen

huis over het feit dat de SB er aan de deur werd gezet en de SDAP als enige Nederlandse partner 

werd erkend, was groot. Dat de BWP dat besluit unaniem had goedgekeurd werd in Recht voor 

Allen volledig op conto van de Gentse sociaaldemocraten geschreven. Zij hadden in de Algemene 

Raad van de BWP het debat voorafgaand aan het congres gemonopoliseerd en de aanvankelijke 

meningsverschillen over uitsluiting weggewerkt door de SB af te schilderen als een troep 'ruzie

makers'. Volgens Ferdinand Hardyns was het Londense congres de meest uitgelezen kans om de 

SDAP te steunen in haar strijd tegen de anarchisten. (74) Ook het complete falen van de optredens 

van Domela Nieuwenhuis op de zogenaamde revolutionaire tegencongressen van Zürich (1893) en 

Londen (1896) was weinig stimulerend. Het waren pleidooien om de nutteloze versnippering van 

de anarchistische beweging een halt toe te roepen- dat was water naar de zee dragen. (?5) 

De SDAP had in de aanloop naar het congres van Londen gehoopt dat de SB zou worden 

uitgesloten en verwees daarbij vooral naar zijn moddercampagnes tegen zusterpartijen in het bui

tenland. Hoewel ze binnen de Internationale aanvankelijk duidelijk wat onwennig was, maakte 

de SDAP tegenover de achterban toch gretig gebruik van haar nieuwe status. Nederlandse socia

listen hadden nu de keuze 'voor of tegen de internationale sociaaldemokratie, die zich hier in de 

SDAP openbaart'. (?6) In de woorden van Traelstra wenste de SDAP de 'geheele staat waarop de 

bezittende klasse steunt' te doordringen van 'Socialistische elementen[ ... ] zoals paalwormen zich 
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invreten in het hout'. Dat de coöperatie daarin een cruciale rol te vervullen had, lag voor de hand, 

want 'daardoor raken onze mannen geheel thuis in het beheer dier maatschappij, die zij eerlang 

zullen moeten regelen'. (n) In de strategie om lokale afdelingen ervan te overtuigen naar het voor

beeld van Vooruit een coöperatie op te starten, kwam de hele zaak-Paul De Witte uiteraard onge

legen. (78) Die negatieve beeldvorming, gecreëerd door 'de schurkentroep die zich rondom de voor 

eeuwig bevlekte figuur van Domela Nieuwenhuis heeft verzameld', werd voortdurend gecounterd. 

Daarbij werd heel omzichtig te werk gegaan. In de eerste plaats werd niet de nog steeds populaire 

Domela maar wel zijn entourage aangevallen. Bovendien beweerde Troelstra bijvoorbeeld dat ook 

hij door de hele hetze 'een oogenblik' dacht 'dat de oppositie tegen Anseele en de 'Vooruit' iets 

beteeken de, een zakelijken ondergrond had'. Zijn 'bezoek aan Gent' nam echter alle twijfels weg 

en men hoopte dat zijn uitgebreide verslag daarover dat ook zou bewerkstelligen bij de achterban: 

'De kracht der Belgische arbeidersbeweging, in het bijzonder der Gentsche, is hare eenheid van 

ekonomischeen politieke beweging [ ... ] Moge onze Nederlandsche arbeidersbeweging, die zoo 

diep in het moeras zit, de Gentenaars tot een voorbeeld nemen.' (79) 

Om dat te realiseren counterden de SDAP' ers niet alleen de talloze aanvallen op de Belgische 

sociaaldemocratie. (8o) Ze maakten ook uitvoerig gebruik van het rapport dat de BWP had voor

gelegd aan het Londense congres van de Tweede Internationale. Aangezien 'ces congrès doivent 

nous permettre de nous éclairer mutuellement sur les moyens de propagande et d' organisation 

employés dans chacun des pays ou existe une organisation socialiste', was het ondertussen een 

klassieker geworden op het repertoire van internationale congressen dat Belgische sociaaldemo

craten hun huwelijk tussen coöperatie en socialisme de hemel in prezen. Via een programmatori

sche tekst, doorspekt met cijfers en statistieken, meenden rapporteurs Romain Van Loo en Louis 

Bertrand dat de BWP bewees dat 'nos amis des autres nations se trompent quand ils partent en 

guerre contre la coopération [ ... ] nous conseillons chaudement à tous les socialistes de suivre 

l'exemple qui leur est donné par leurs frères belges [ ... ] ils verraient rapidement augmenter leur 

puissance sur l'opinion publique'. (81
) Om de wens tot overnamevan de BWP-formule bij de SDAP 

te versterken werd Edmond Van Beveren in 1897 afgevaardigd naar het SDAP-congres in Arnhem. 

Hij voerde er in de wandelgangen met heel wat partijgenoten gesprekken over de organisatorische 

opbouw van de BWP<82l en schonk er namens de Belgische kameraden 500 frank om de komende 

kiescampagne van de SDAP te steunen. (83) De SDAP van haar kant nam de consumptiecoöperatie 

op in haar 'strijdprogram'. <84) 

Van sociaalliberalen en de International Co-operative Alliance 

Dat de SDAP twee mandaten behaalde in de Tweede Kamer en dat de SB langzaam desintegreer

de, kon niet verhinderen dat de SDAP op organisatorisch vlak niet bijster succesvol was. Begin 

1898 beweerden de sociaaldemocraten: 'Wanneer op ons aanstaande Kongres, goeder gewoonte 

getrouw, ons getal afdeelingen en leden eerlijk zal worden vermeld, zal menig buitenstaande ver

wonderd opkijken van den geringen omvang der organisatie eener Partij, die zooveel van zich doet 

spreken.' En inderdaad, anno 1898 had de partij nauwelijks 1864leden!(85l 
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In datzelfde jaar, 1898, richtten een aantal SDAP' ers in Leeuwarden de coöperatie Excelsior op 

en ze drongen erop aan om op het eerstvolgende partijcongres tot een duidelijk afgelijnd stand

punt te komen 'inzake koöperatie'. (86l Willem Hubert Vliegen kreeg daarop de opdracht om dat 

standpunt van de partij nog voor het congres duidelijk te expliciteren in De Sociaaldemokraat. 

Vliegen was er de geknipte kandidaat voor. Niet alleen had hij coöperatieve ervaring als voorma

lig bestuurslid van De Volharding en als inspirator van de pogingen tot coöpereren in Maastricht, 

maar bovendien was hij op dat ogenblik actief betrokken bij de oprichting van de coöperatie 

Vooruitgang in Rotterdam. Via Vliegen toonde de SDAP zich een groot voorstander van coöpe

ratieve organisaties, want 'zonder de coöperatie had de Belgische Parti Ouvrier nog lang niet die 

reuzenkracht verkregen die ze nu vertegenwoordigt, ware ze zeker niet zoo het centrum geworden 

van het geheele strijdende proletariaat in dat land'. De hele argumentatie was op Belgische leest 

geschoeid. Vliegen was verheugd dat de campagnes van de SDAP werkten, aangezien het 'in de 

gelederen der socialistische beweging' niet langer 'een schande was zich vóór Coöperatie te verkla

ren'. De bespreking op het congres was echter overbodig, 'omdat ze toch niet kan leiden tot eenig 

praktisch resultaat. Onze partij bezit noch de middelen, noch de mannetjes, noodig om zelf te 

coöpereeren. Is het slechts te doen om een platonische vóór-verklaring, is het slechts te doen om 

te konstateeren dat de sociaaldemokratische Arbeiderspartij in beginsel niet tegen Coöperatie is, 

dan zal een dergelijk votum zeker met algemeene stemmen gegeven worden'. (87) 

De sociaaldemocraten waren niet de enigen in Nederland die problemen hadden om, inzake 

de coöperatie, het 'platonische' niveau te overstijgen. De 'sociaal-liberaal' Treub merkte op dat 

men in Nederland 'een vergrootglas' nodig had om van de coöperatie 'hier en daar eenige sporen 

te vinden'. (88l Al in 1880 hadden Anseele en Van Beveren erop gewezen dat de Nederlandse kame

raden hadden af te rekenen met 'eene bevolking, slepend, slaafsch van aard, trotsch tegenover den 

mindere, kruipend tegenover den meerdere'. Ruim tien jaar later werd die mentaliteit nog altijd 

geduid als een van de voornaamste hindernissen voor de ontwikkeling van de socialistische arbei

dersbeweging in Nederland en ze werd ook aangestipt als verklaring voor het feit 'dat de Neder

landsche werklieden nog zoo weinig coöpereeren' . (89) Toch was die positieve opstelling van de 

SDAP niet zo vrijblijvend. Ze nam daarmee, ondanks de politieke cultuur van de Internationale, 

een standpunt in dat diametraal tegenover dat van de Duitse SPD stond. Vooral opmerkelijk was 

het totale negeren van de evolutie van de coöperatieve beweging in Nederland. 

Zoals eerder werd aangehaald, was Eigen Hulp op dat ogenblik de enige organisatie die erin 

slaagde om coöperatieve activiteit te ontwikkelen. De organisatie steunde vooral op ambtena

ren, maar maakte er in haar coöperatieve orgaan Ons Belang geen geheim van dat het 'bezweren' 

van 'het rode spook' een van de voornaamste doelstellingen was. (9o) Al in de loop van de jaren 

1880 bouwde ze met succes ook een vereniging Gezamenlijken inkoop van Eigen Hulp uit. Met de 

oprichting van de Nederlandse Coöperatieven Bond (NCB) in 1889 werd haar dominantie van de 

Nederlandse coöperatieve beweging ook organisatorisch verankerd. Als nationale federatie die alle 

Nederlandse coöperaties wou overkoepelen was de NCB organisatorisch niet meer dan een afde

ling van Eigen Hulp. Rekening houdend met het feit dat de kleinste coöperaties zich veelal afzijdig 

hielden van nationale federaties, was het veelbetekenend dat anno 1890 maar liefst 15 van de 25 
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consumptiecoöperaties waarvan we weten dat ze actief waren, zich aansloten bij de NCB.<9r) De 

efficiëntie van Eigen Hulp bleek ook indirect uit de reacties die ze opriep. Zo ondertekenden in 

1892 maar liefst 14.863 mensen een petitie waarin werd aangedrongen op maatregelen 'pour préve

nir les domrnages qui menacent des milliers d'habitants, victimes des sociétés coopératives'. Ook 

wilde men vooral dat de werking van de coöperatie strikt beperkt zou worden tot de doelstelling 

van de wetgeving van 1876, omdat de dominantie van Eigen Hulp er, integendeel, toe leidde dat 

coöperaties vooral werden opgericht 'au profit des classes aisées et vendent toute espèce d' ardeles 

de consommation et de luxe'. De anticoöperatieve ondertekenaars hoopten vooral op maatregelen 

die la ruine van de marchands et boutiquiers een halt zouden toeroepen. Ze eisten een aanpassing 

van de wetgeving waardoor coöperaties niet langer aan niet-leden zouden mogen verkopen. Hun 

eis haalde de agenda van de Tweede Kamer, maar strandde door de onwil om te raken aan de indi

viduele vrijheid en vooral door het voorbeeld van de Duitse coöperatieve beweging, die ondanks 

een verbod op de verkoop aan niet-leden enorm groeide. (9l) 

Net als de SDAP kregen ook Nederlandse sociaalliberalen in de loop van de jaren 1890 opnieuw 

oog voor de coöperatie. Dat was vooral op het conto te schrijven van Jacques Van Marken, die met 

zijn Nederlandsche Gist- & Spiritusfabriek naam maakte als sociale ondernemer. Zijn project kon 

internationaal ook rekenen op een ruime, positieve belangstelling van coöperatoren. Via contac

ten in die wereld bewerkstelligde hij dat de International Co-operative Alliance (ICA) in 1897 haar 

derde congres organiseerde in zijn thuishaven Delft. Het idee om een Coöperatieve Internationale 

op te richten werd voor het eerst geopperd door De Boyve op het Britse coöperatieve congres in 

Plymouth in 1886 en het vormde vrijwel onmiddellijk een blijvend onderdeel van Charles Gides 

République Coopérative-discours. De rol die de SPD binnen de socialistische Tweede Internationa

le vervulde, werd in coöperatieve kringen ingenomen door de Britse coöperatoren. Die betoogden 

vanuit de praktijk vanaf de late jaren 188o: 'We must throw the middieman overboard and do our 

trade direcdy with foreign co-operators through the Wholesale Societies, buying their produc

tions and sending ours in return.'(93) Toch waren het niet de Britse mannen van de praktijk maar 

wel de Franse theoretici die in 1889 een eerste internationaal coöperatief congres organiseerden. 

Pas in 1895, op een in Londen belegd congres, kwam het tot de oprichting van een Coöperatieve 
Internationale. (94) 

Dat de ICA vóór 1914 nooit echt concrete resultaten opleverde was niet alleen een gevolg van 

de enorme verschillen in impact en omvang van de diverse participerende nationale coöperatieve 

bewegingen. Alleen een verregaand engagement van de Britse coöperatieve beweging had dyna

miek kunnen verlenen aan de ICA. Dat zij zich aanvankelijk nooit helemaal engageerde, was te 

wijten aan de monopolisering van het hele initiatief door een kleine minderheid van Britse coöpe

ratoren die the principle of co-partnership verdedigden. In de schoot van de British Co-operative 

Union (BCU) en zeker onder het leiderschap van haar economisch zo machtige CWS, was men 

daar globaal niet voor te vinden. Winstparticipatie van werknemers in coöperatieve bedrijven 

stond immers diametraal tegenover hun ideology of consumption, waarbij alle winst de consu

ment toekwam. Niet gestoord door enige relevante praktijkervaring terzake, kon la participation 

au bénéfice op heel wat vurige verdedigers rekenen onder Franse coöperatoren. De voorstanders 
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in de schoot van de BCU vielen uiteraard gretig hun Franse collegàs bij, waardoor dit vraagstuk 

de !CA-congressen lange tijd domineerde.<9s) Dat men een derde congres in Delft belegde, was 

daarvan op zich al een aardig bewijs. Van Marken slaagde alleen in dat opzet omdat hij in het 

Nederlandse provinciestadje de winstparticipatie op diverse niveaus in de praktijk bracht. <96) De 

congressen van de ICA waren dan ook, net als die van de Tweede Internationale, vooral belangrijk 

als ontmoetingsplaats waar 'much time was spent exchanging information and identif)ring simi

larities and differences'. (9?) 

In een begeesterde, haast religieuze openingstoespraak wees Van Marken de !CA-congresgan

gers erop dat het zinloos was zich tegen de economische evolutie te verzetten: 'La classe moyenne 

n' arrêtera la concentradon commercialeet industrielle, pas plus que la classe ouvrière ne saurait arrê

ter la machine. On n' arrête pas Ie progrès.' De coöperatie had volgens Van Marken een cruciale rol 

te vervullen in het oplossen van het grote probleem inherent aan die vooruitgang, met name '[qu'il] 

n'ait profité qu'à une si faible minorité' hoewel ze wel degelijk 'Ie fruit des efforts de l'humanité entiè

re' was. <98) Het hele congres, dat op verzoek van Van Marken werd voorgezeten door de sociaallibera

le professor Treub, had duidelijk ook een binnenlandse doelstelling: ervoor zorgen dat Nederlandse 

arbeiders 'niet meer zoo halsstarrig hun vertrouwen aan de coöperatie blijven onthouden'. <99) 

Na het congres zorgde vooral Treub, 'Ie Charles Gide de la Hollande'(wo), ervoor dat de co

operatie opnieuw centraal stond in de geschriften van Nederlandse sociaalliberalen. Het geloof in 

de kracht van de coöperatie stoelde bij hen vooral op de vaststelling dat deze niet steunde 'op der 

menschen naastenliefde, maar op zijn eigen liefde'. (lm) Het klassieke discours waarin de coöperatie 

garant stond voor de zedelijke verheffing van het volk, voor het wegwerken van parasitaire tussen

schakels in de distributieketen, voor het transformeren van arbeiders in kapitaalbezitters, maakte 

opnieuw opgang. In het spoor van Charles Gide, van NCB-voorzitter Goedhart en de Britse co

operatoren moest daarbij elke vorm van staatsinterventie vermeden worden. Bij Treub evolueerde 

dat echter naar een fundamenteel tegenovergestelde visie: staatsinmenging en coöperatie dien

den samen te gaan. Als liberaal werd hij een fervent pleitbezorger voor een 'ferme sociale politiek 

van de staat om solidariteit en onderschikking van het particuliere aan het algemene belang af te 

dwingen'. Zijn kortstondige liefde voor de coöperatie was dan ook vooral een zaak van 'gewetens

wroeging': 'Ver gaand staatsingrijpen was met liberalisme te verzoenen als in de burgerlijke maat

schappij een tegengewicht aanwezig was dat de zelfstandigheid en zedelijkheid van het individu 

garandeerde'. De coöperatie was in dat discours uiteraard zeker geen middel om een nieuwe soci

ale orde te creëren, maar wel een 'tegengewicht van een etatistische sociale politiek'. <w2
) 

Florentinus Marinus Wibaut: sociaalliberaal versus sociaaldemocraat 

Evenmin als hun sociaaldemocratische landgenoten slaagden de sociaalliberalen erin om hun 

lof voor de coöperatie in de praktijk om te zetten. Toch schuwden sociaalliberalen bij het pro

pageren van de coöperatie zeker niet het debat met de sociaaldemocraten<103), en er werd zelfs 

op bepaalde plaatsen in functie daarvan samengewerkt. <104
) Dat was het geval in Rotterdam, 

waar de vakvereniging van zo'n twintig bakkersknechten, Door Eendracht Verbetering, eind 1897 
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de Rotterdamse Bestuurdersbond benaderde om samen een coöperatieve bakkerij op te starten. 

Onder andere Vliegen en Helsdingen maakten deel uit van de vijfkoppige commissie die werd 

belast met de taak om alle arbeidersverenigingen in de havenstad voor het idee te winnen. In De 

Sociaaldemokraat heette het dat iedereen diende mee te werken, omdat 'van het welslagen dezer 

zaak veel afhangt voor de Rotterdamsche arbeidersbeweging'. (~05) In de hoop meer enthousi

asme voor de zaak te wekken zou de sociaalliberaal Kerdijk een lezing geven over de coöpera

tie. Toen hij het wegens ziekte liet afweten, nam Treub die taak onmiddellijk van hem over. (lOG) 

Hoewel maar een honderdtal arbeiders bereid was hun brood bij de nog op te richten coöpera

tie te kopen, zette men toch door. In maart 1898 trok het voorlopige bestuur onder leiding van 

Vliegen naar de notaris en de Rotterdamsche Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging 

'Vooruitgang' werd opgericht. Dat er vanaf eind juni 1898 echt brood werd gebakken was te dan

ken aan het feit dat een anonieme 'schenker' 'bereid was twintig obligaties te nemen, onder de 

uitdrukkelijke voorwaarde dat Vooruitgang zich nooit op politiek terrein zou begeven. Uit pure 

noodzaak en met tegenzin werd het model van Vooruit overboord gegooid. (Io7) Dat het gebruik 

van Vooruit om de broden een week op voorhand te doen betalen behouden bleef en door de 

kleine schare leden werd aanvaard, heeft wellicht veel bijgedragen tot het aanvankelijke overle

ven en de latere bloei van Vooruitgang. Alleen al de centrale plaats van H. Masereeuw, de latere 

directeur van het SDAP-dagblad Het Volk, in het bestuur getuigde van de band die er hoe dan 

ook bestond tussen Vooruitgang en de SDAP. 

Op die manier gingen uiteraard heel wat voordelen verloren die men aan de hand van het 

Belgische voorbeeld aan de coöperatie toeschreef. Het hele coöperatievraagstuk had iets van een 

nieuwe 'fatale cirkel', naast deze die de coöperatie hoorde te doorbreken. Een uitzondering daarop 

was de coöperatieve bakkerij Vooruit(!) in Dordrecht. In januari 1899 had ze twee bakkers en twee 

'loopers' in dienst en ze realiseerde daarmee een omzet van 15.000 gulden, goed voor 1.634,65 gul

den nettowinst. Die werd in drie gelijke delen verdeeld over het reservekapitaal, de leden én 'de 

Dordrechtse bestuurdersbondvereeniging die aangesloten is bij den Dordrechtsen bestuurders

bond'. (zoS) De voornaamste 'propagandist' die deze cirkel wilde doorbreken, was Florentinus Mari

nus Wibaut die in 1897, in navolging van Henriene Roland Holst en Herman Gorter, lid werd 

van de SDAP. Al in 1891 noemde hij zich naar aanleiding van zijn vertaling van de Fabien Essays 

openlijk 'socialist' en sindsdien had hij vooral oog voor terreinen waarop de Fabiens zich bewogen: 

de taak en plaats van de gemeenten, de coöperatie en de vakbeweging. 

Wibaut werd een drukbezet en vermogend man door de professionele uitbouw van zijn hout

handel in Middelburg, maar hij hield toch tijd over om zich als publicist ook met maatschappelij

ke vraagstukken in te laten en dus ook met de coöperatie. In De Nieuwe Gids, 'het brandpunt van 

geestelijk leven in de jaren 1885-1894', uitte hij zijn sympathie voor Robert Gil on die meer onder

wijs en opvoeding als een oplossing voor het sociale vraagstuk presenteerde, omdat arbeiders op 

die manier in staat zouden zijn door coöperatie zelfhun toestand te verbeteren. In andere bladen 

als De Kroniek vond Wibaut wel dat ook meer structurele maatregelen vereist waren, maar toch 

bleef de coöperatie geregeld opduiken in zijn geschriften. (I09) Omdat de coöperatie steeds meer 

geassocieerd werd met sociaalliberalen, beloofde hij na het SDAP-congres van 1898 zowel aan het 
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partijbestuur als aan de redactie van De Nieuwe Tijd om een stuk te schrijven waarin het verschil 

tussen hen en de sociaalliberalen geëxpliciteerd zou worden. (no) 

Een duidelijk aflijnen en een krachtdadig optreden van de SDAP in het hele coöperatieve 

vraagstuk was dringend aan de orde. Er bestond nogal wat onduidelijkheid over wat de precieze 

verhouding tussen partij en coöperatie moest zijn, opdat men de 'kapitalistische coöperatie' niet 

zou propageren. Het was ook overduidelijk dat het 'meer dan tijd is, dat er een ekonomische basis 

wordt gelegd, waarop de Partij zich uit eigen kracht kan ontwikkelen' en niet langer 'voorname

lijk rust op de schouders van enkele partijgenooten die kolossale sommen offeren'. Kijkend naar 

de Belgische kameraden zei Troelstra dat de SDAP dat kon realiseren 'door voor de stelselmatige 

oprichting van coöperaties, die een bepaald groot deel van de winst in de Partijkas storten, een 

fonds bijeen te brengen'. Dat fonds zou worden beheerd door 'een aparte coöperatiekommis

sie, waarin ook het Partijbestuur is vertegenwoordigd, die alleen geld toestaat voor coöperatieve 

ondernemingen, welke zich als vereeniging bij de SDAP aansluiten'. (m) 

Het was volstrekt noodzakelijk om snel werk te maken daarvan, omdat Henri Polak en de 

Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) al concrete plannen hadden om op hun 

algemene vergadering van 20 februari 1899 een coöperatieve bakkerij op te richten 'waarvan alle 

leden gebruikers zullen worden, met het heerlijke vooruitzicht in tijden van werkloosheid en sta

king op vertoon van het werklozenzegel des Zaterdags het verbruikte dier week niet te behoeven 

betalen'. Nog voor de vergadering zouden 'twee leden van het dagelijksch bestuur een reis onder

nemen naar 's-Gravenhage, Gent en Brussel' om vertrouwd te raken met de werking van een der

gelijke organisatie. (m) Een aardig extraatje was dat de AND B via dat kanaal ook over extra fondsen 

zou kunnen beschikken voor zijn plan om 'een Volkshuis naar Belgisch model' op te trekken. (I1J) 

Als de ANDB als voorbeeldorganisatie en 'wegwijzer' met een dergelijke corporatistische coöpe

ratie zou beginnen, dan hadden de plannen van de SDAP om politieke coöperaties op te starten 

geen schijn van kans meer. (u4) 

Wibaut was de man die reageerde op de plannen van de ANDB en die in De Nieuwe Tijd de 

richting aangaf waarin de sociaaldemocratie inzake coöperatie diende te marcheren. Hij hekelde 

de grootse verwachtingen die heren als Treub, Pierson en Van Marken koesterden over de coöpe

ratie op zich. Hoewel hij gedurende jaren in hun kringen verbleef\115) , kon hij bijzonder weinig 

begrip opbrengen voor hun houding over de coöperatie: 'Professor Treub kan evengoed wenschen 

dat de gebraden appels aan de hoornen zouden groeien.' Wibaut verwees op geen enkel ogenblik 

naar Marx of naar socialistische geschriften waarin het veroordelen van de consumptiecoöperatie 

altijd werd gekoppeld aan een positieve waardering van productiecoöperaties. Uiteraard ontbra

ken de onvermijdelijke Owen en de Rochdale Pioneers niet, maar hij maakte voornamelijk gebruik 

van Nederlandse sociaalliberale teksten over de coöperatie. Door vooral te wijzen op de idealis

tische elementen in die teksten, resulteerde zijn analyse in een opstelling die diametraal stond 

tegenover de traditionele socialistische lectuur over het coöperatievraagstuk 'De productieve co

operatie is kapitalistisch[ ... ] reactionair[ ... ] individualistisch in beginsel en strekking en kan niet 

anders wezen. De verbruikscoöperatie is in beginsel collectivistisch, kan in strekking collectivis

tisch wezen. Doch zij kan ook individualistisch wezen.' 
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De grote vraag was echter 'wat sociaaldemocraten met de coöperatie kunnen doen?' Natuurlijk 

moesten zij productiecoöperaties niet afkeuren als ze de opvang van 'een kleine groep uitgeslo

ten arbeiders' tot doel hadden, 'doch zij zullen steunen zooals zij deze uitgeslotenen ook zouden 

steunen in een gewoon winstbedrijf zonder coöperatie, om den steun, doch niet om de coöpe

ratie'. Exit de productiecoöperatie. Wat coöperatoren ook dachten, de 'verbruikscoöperatie' was 

niet in staat op zichzelf 'de vervanging van de kapitalistische produktiewij ze' te bewerkstelligen, 

want de beperkingen waren talrijk.(uG) Consumptiecoöperaties bereikten alleen 'dat deel der 

loontrekkende klasse dateenigszins regelmatig loon heeft, en de lieden met kleine inkomens die 

zich onafhankelijk voelen van de groote en kleine ondernemers'. Uit de praktijk bleek ook dat 

ze alleen goed functioneerden als ze zich beperkten 'tot die artikelen van persoonlijk gebruik, 

waarvan de productie geen monopolie is en voor welke de vraag groot en regelmatig is'. Exit de 

consumptiecoöperatie? Zeker niet, want 'zij kan de machtige hulp, de sterke steun zijn' voor de 

socialistische arbeidersbeweging. 'Zij kan de derde zijn in den bond van vakbeweging en poli

tieke arbeidersbeweging'. En daarop volgde een discours met een hoog Anseelegehalte ... 'het 

Belgische voorbeeld is een goed voorbeeld om te volgen, doch met aanpassing aan de Neder

landsche omstandigheden'. 

De SDAP moest zich net als de BWP ontwikkelen tot 'de organisatie van de geheele arbeiders

beweging', temeer omdat zij, in tegenstelling tot de Belgen, nog niet met het probleem zat van de 

'geestelijkheid' die op dat terrein ook actief was. Maar, 'zoo de Nederlandsche Sociaaldemocraten 

wilden wachten met de coöperatie te gebruiken als wapen in den klassenstrijd, zóó lang tot hun 

aantal groot genoeg was om op veel plaatsen coöperatieve verbruiksvereenigingen op te richten in 

welke zij de groote meerderheid zouden vormen, dan zouden zij nog wel heel veel jaren kunnen 

wachten'. Het was volgens Wibaut onmogelijk om in Nederland nu al het voorbeeld van de BWP 

te volgen, omdat 'het inzicht dat er arbeidersbeweging kan en moet wezen bij zeer velen nog moet 

worden geboren'. Toch konden de Nederlandse sociaaldemocraten 'in zoover het Belgische voor

beeld volgen, dat zij er met alle kracht naar streven, de verbruikscoöperatie van arbeiders te maken 

tot een steun van de arbeidersbeweging, want zij zien nu wel in dat de economische strijd, hunne 

partij even na aan het hart moet liggen als de politieke strijd[ ... ] Coöperatie én vakbeweging én 

politieke strijdtezamen vereenigd, wederkeerig elkander steunend, kunnen de klasse maken tot 

waarlijk solidair, kunnen haar maken tot het groote leger met machtige strijdmiddelen, dat moet 

voeren den mooien klassenstrijd, dat moet veroveren de opheffing van het klasseverschil, de ver

dwijning der klasse-onderdrukking'. (1I7) 

Het lag voor de hand dat de coöperatie op de agenda stond van het vijfde congres van de 

SDAP op 2 en 3 april 1899 in Leeuwarden. Wibaut woonde voor het eerst een SDAP-congres bij 

en was onder de indruk van de hele sfeer van optimisme. Decennia later omschreef hij het in zijn 

herinneringen als een grote 'uiting van jong, blij enthousiasme'. (us) Op het congres werd vooral 

gedebatteerd over de redactie van het eerste gemeenteprogramma van de SDAP, maar het opstar

ten van de economische actie van de partij kwam geregeld aan de orde. Volgens ANDB-voorman 

Henri Polak hadden ze 'in de toekomst een organisatie noodig als de Belgische, een gewestelijke 

organisatie, waarbij de vakvereenigingen, de politieke en de koöperatieve vereeniging zijn aange-
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sloten, maar de tijd om haar tot stand te brengen is nog niet aangebroken'. Een van de manieren 

om dat proces te versnellen was het voeren van een actieve politiek om de oprichting van arbei

derscoöperaties te stimuleren. De afdeling Middelburg had daartoe een resolutie voorgesteld en 

het hele vraagstuk werd door Wibaut ingeleid. Hij bracht een sterk ingekorte versie van zijn stuk 

in De N ieuwe Tijd en benadrukte dat niemand kon twijfelen aan de waarde van de coöperatie 

voor de opbouw van de socialistische arbeidersbeweging: kijk naar België, 'dat vandaag een groot 

feest viert: de inwijding van het nieuwe Maison du Peuple. De winst van de koöperatie heeft in 

België de hand in alles wat de Parti Ouvrier doet, in verkiezingen en in werkstakingen'. In licht 

gewijzigde vorm nam het congres de resolutie over die door de afdeling Middelburg was voorge

steld. SOAP' ers werden voortaan opgeroepen om overal waar mogelijk 'verbruikscoöperaties' op 

te richten en om daar waar dergelijke organisaties al bestonden te streven naar de meerderheid in 

het bestuur. Dat was noodzakelijk om de verplichting na te komen 'een (derde) deel der winsten' 

af te staan 'ten bate der Arbeidersbeweging' . 

Tweede Kamerlid Hubert van Kol, die in de jaren r88o zijn sporen had verdiend in de Bel

gische socialistische arbeidersbeweging, drong aan op 'het benoemen van een kommissie van 

bevoegden, die de zaak ter hand zal nemen en ook in de noodige fondsen voorzien' . Ondanks het 

applaus voor het voorstel-Van Kol verzette Wibaut zich tegen het idee om de commissie ook te 

belasten met het verstrekken van financiële middelen aan coöperatieve experimenten, omdat 'de 

koöperatie in beginsel zelf-hulp moet zijn, anders is zij uit den booze en geraakt zij na een zeer 

kortstondig bestaan uit de wereld'. (n9) Onmiddellijk na het congres installeerde het SOAP-partij

bestuur een vijfkoppige Commissie voor de coöperatie. 

De Commissie voor de coöperatie van deSDAPen de Vrije Socialisten 

Eind juli 1899 zaten Wibaut, Fortuyn, De Clercq, Kollen en Vliegen voor het eerst rond de tafel 

voor het plan om een Commissie voor de coöperatie op te starten. Wibaut stelde er voor een bro

chure te schrijven die door het partijbestuur op ruime schaal verspreid diende te worden. (I2o) De 

inzet van de overige commissieleden was echter bedroevend en in de loop van december 1899 haakte 

Vliegen zelfs af. (m) Wibaut verzette zich tegen het voorstel om aan het partijbestuur een nieuw com

missielid 'te vragen' . Omdat zijn visie over de coöperatie nogal afweek van die van Rochdale-adept 

De Clercq, stelde hij voor de brochure zelf op te stellen waarna de overige leden ze konden amende

ren. Rond februari 1900 was de brochure klaar en ze werd, met het uitdrukkelijke verzoek om ze zo 

goedkoop mogelijk te houden, overgemaakt aan het partijbestuur. Wibaut drong er ook op aan niet 

te talmen met de uitgave zodat ze snel zou kunnen worden gebruikt op partijvergaderingen. (m) 

De sociaalliberale heren die de coöperatie verdedigden, lieten niet na te reageren op de koers

wijziging van de SOAP. Om het standpunt van de partij te verdedigen en neutrale coöperatoren 

voor de zaak te winnen namen Wibaut en Vliegen in september 1899 deel aan het tweede door de 

NCB belegde nationale coöperatiecongres. In een lang betoog, 'doorspekt met vaderlijke raadge

vingen', haalde Treub scherp uit naar de manier waarop de SOAP het coöperatieve principe van de 

politieke neutraliteit met voeten trad. Wibaut deed zijn analyse nog eens facetoface met de soci-
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aalliberalen over, terwijl Vliegen het standaardargument nog maar eens opdiste: 'Politiek maakt 

de coöperatie volstrekt niet onmogelijk, België leert het.' Vliegen merkte ook op dat het feit dat 

Treub de politieke neutraliteit bepleitte, hen sterkte in hun overtuiging, 'want het advies komt van 

een politiek tegenstander'. <123) 

Dat gold ook voor de uitvallen van de Vrije Socialisten rond Domela Nieuwenhuis. Bij monde 

van Tjerk Luitjes vergeleken ze het zoeken naar financiële middelen voor de klassenstrijd via co

operaties met het opzetten van 'een bordeel om geld te verdienen, teneinde gevallen vrouwen op te 

richten'. Hoewel ze ineenschrompelden als organisatie hielden ze voet bij stuk: 'Voor de doorvoe

ring van het socialisme is de stichting van iedere coöperatieve verbruiksvereniging absoluut zonder 

waarde.'<124) Mogelijk werd de wrevel van de bakkerij van de Vrije Socialisten ook aangewakkerd 

doordat de SDAP achter de schermen in Amsterdam manoeuvres steunde om een concurrent van 

de bakkerij van de Amsterdamsche Arbeidersmaatschappij te infiltreren. Ondanks de 'Paard van 

Troje' -retoriek hielden de SB en later de Vrije Socialisten die bakkerij overeind omdat ze de hypo

theek afloste voor het 'eigen huis' Constantia. Nieuwe leden werden echter niet meer toegelaten, 

waardoor enkele ontevredenen in r896 een nieuwe coöperatieve bakkerij Vooruit oprichtten in de 

hoofdstad. In januari 1898 haalde Vooruiteen omzet van 8.ooo broden per week. Omdat in de sta

tuten een fout was gemaakt en ze geen enkel middel had om de leden-consumenten te verplichten 

hun aandeel in de maatschappij vol te storten, raakte Vooruit in kapitaalsnood, omdat 'de arbeider 

en veel vrouwen liever drie of vier brooden meer hebben, dan 't aandeelhouderschap'. Ze vonden 

een 'oplossing' door de post van 'administrateur en winkelhouderschap' vacant te verklaren en van 

de sollicitanten een borgsom van zomaar eventjes 500 gulden te vragen. R. Kollen, die als SDAP

lid in de bakkerij van de Vrije Socialisten werkte, zag zijn kans. Als 'verkiezingsprogrammà wou 

hij de Vooruit 'in de richting der Gentsche Koöperatie' sturen. Met onder andere Troelstra, Vlie

gen, Polak en Loopuit als referentie vroeg hij aan Wibaut om de 500 gulden op te hoesten met als 

enig onderpand de 'bewering[ ... ] dat deze zaak na verloop van 2 jaar een sociaal-demokratische 

meerderheid heeft.'<125l Wibaut kwam met het geld op de proppen, maar de sociaaldemocratische 

meerderheid die er 'beslist en zeker' zou komen, kwam er wellicht niet. (u6) Het feit dat Kollen in 

r899 werd opgenomen in de Commissie voor de coöperatie van de SDAP bewijst dat men toch 

in zijn plannen geloofde. 

Ondanks die vrij negatieve ervaringen bleef de SDAP reageren op de aanvallen van soci

aalliberalen en de Vrije Socialisten. <127
) Aan de correctheid van haar analyse twijfelde ze geen 

seconde en in april 1900 werd dat overduidelijk toen het SOAP-partijbestuur de langverwachte 

brochure De Verbruikscoöperatie en deSDAPop grote schaal verspreidde. Wibaut bracht daarin 

een uitgebreide en meer propagandistische versie van zijn analyse uit De Nieuwe Tijd van een 

jaar eerder. De mogelijkheden van de coöperatie werden de hemel in geprezen en een apart 

hoofdstuk over 'de verhouding van coöperatie tot vakbeweging' moest ook bestaande vakver

enigingen ertoe aanzetten consumptiecoöperaties op te zetten. Maar liefst zes bladzijden wer

den gebruikt om hen ervan te weerhouden productiecoöperaties op te starten. Hoewel Wibaut 

zelf geregeld had onderstreept dat het nog een tijd zou duren voor coöperaties in Nederland 

geld zouden schenken aan de arbeidersbeweging, ging hij daarover in de brochure toch hef-
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tig tekeer. (I2S) De Dordrechtse Vooruit kreeg een ovatie omdat ze een derde van haar winsten 

afstond aan de lokale bestuurdersbond, terwijl de Haagse coöperatie De Volharding een sneer 

kreeg omdat ze in 1899 van een winst van 70.000 gulden maar 1.000 gulden had 'bestemd voor 

de ~rbeidersbeweging'. 

Na een dergelijk discours vond Wibaut het nodig erop te wijzen dat sociaaldemocraten die lid 

waren van een coöperatie die geen deel van haar winsten afstond aan de arbeidersbeweging, geen 

pogingen moesten ondernemen om 'met lage listen of leugens hunne medeleden van de winsten 

te berooven, om deze schatten te storten in de "schatkist" der partij. Doch zoo zij er in kunnen 

slagen hunne medeleden tot het inzicht te brengen, dat een deel dezer schatten, eerst waarlijk 

schatten zullen worden, zoo deze worden bestemd tot ondersteuning der arbeidersbeweging[ ... ] 

dan zullen zij gevoelen hun eerlijken plicht te hebben gedaan, hun plicht als leden der strijdende 

arbeidersklasse'. Ten slotte werd in de brochure ook toegelicht hoe men statuten kon opstellen, en 

daarvoor werd in een 'aanhangsel' ook 'de wet tot regeling der Coöperatieve Vereenigingen' van I7 

november 1876 opgenomen. (129) 

Om die hele strategie te ondersteunen werd aan Louis Benrand gevraagd om voor De Nieuwe 

Tijd een stuk te schrijven over De koöperatieve beweging in België en hare resultaten. Hij benadrukte 

hierin dat de successen in België 'niet een zaak van volksaard, van gevoel of van omgeving' waren, 

maar integraal 'te danken aan het gevolgde systeem'. Daarop volgde een grote, met cijfers gestof

feerde lofzang op de organisatie van de BWP, die door 'buitenlandsche socialisten' zo snel mogelijk 

overgenomen moest worden. (13°) 

Willen maar niet kunnen 

~les wat de SDAP in het land opzette, achtten wij onze plicht ook plaatselijk zover mogelijk door 

te voeren', herinnerde Anton Pannekoek zich achteraf. (131
) Op verschillende plaatsen werd dan ook 

gevolg gegeven aan het nieuwe parool om zoveel mogelijk socialistische coöperaties op te starten. 

Typerend was bijvoorbeeld dat, op basis van de redenering samen sterk genoeg te zijn om een co

operatie op te starten, er in Schiedam contact was tussen de partijafdeling en een aantal vakvereni

gingen.(132) In Maastricht hadden socialisten al vanaf 1895 coöperatieplannen. Het SDAP-discours 

over de coöperatie in de periode 1899-1900 zorgde ervoor dat ze er rond die tijd het oprichten 

van een coöperatie als noodzakelijk beschouwden. Nog belangrijker dan de propaganda waren 

de gulle schenkers in SDAP-kringen. De afdeling in Maastricht van de SDAP had wellicht nog 

jaren plannen zitten maken als Wibaut niet over de brug was gekomen met 500 gulden. In juli 

1900 schreef een haast euforische Baart aan Wibaut dat 'het machtsmiddel' een feit was: 'bedenkt 

eens wat een stad met zo'n 8 à IO duizend arbeiders door coöperatie tot stand kan brengen'. Het 

groepje van 50 leden in juli 1900 was eind 1903 een groep van 491 leden-consumenten geworden. 

Het Volksbelang slaagde er bijna meteen in een partijblad Samenwerking. Limburgsch Arbeiders

Weekblad te financieren en stond eind 1903 iets meer dan 16% of 1.000 van de 5·331 gulden netto 

winst af aan 'de arbeidersbeweging'. 'Wij gaan kalm en steeds voorwaarts; ontwikkelen de lui en 

brengen geld bij elkaar en ik geloof dat dat het ware is.'{IJJl, aldus Baart. 
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Geld was en bleef overal het voornaamste struikelblok om een coöperatie daadwerkelijk te kun

nen oprichten. Uit de bewaarde correspondentie in het SDAP-archief en de papieren van Wibaut 

blijkt dat kapitaalkrachtige partijgenoten als Roland Holst, Gorter en vooral Wibaut waarschijn

lijk geld schonken aan elk van de in totaal elf 'socialistische' coöperaties die tussen 1899 en 1902 

werden opgericht. Er werd met andere woorden heel wat geld gepompt in het opstarten van 

organisaties die geld moesten opbrengen. Naast de naam Vooruit, die het meest werd gebruikt, 

getuigden ook namen als De Eendracht, Het Volksbelang, Voorwaarts en Tot Steun in den Strijd 

van de band met de arbeidersbeweging. (134) Het enthousiasme was vaak zo groot dat men elkaar 

aanmaande de kalmte te bewaren en vooral de levensvatbaarheid van het initiatief in kwestie niet 

uit het oog te verliezen. (135) Het is trouwens opvallend dat de coöperatieve 'activiteiten' van die 

enthousiastelingen ook werden gebruikt om de kritiek te weerleggen als zou de SDAP onder hun 

invloed sukkelen 'door een teveel intellect, als terugslag op het tijdperk van holle woorden, dat 

grootendeels achter ons ligt'. (I36l 

Nadat de financiële hindernis was genomen, doken er altijd nog voldoende andere problemen 

op. Ook de Nederlandse coöperatieve beweging werd geplaagd door wanbeheer en een gebrek 

aan administratief bekwame militanten. Op sommige plaatsen werden socialistische coöperan

ten tegengewerkt door hun politieke overtuiging. In Zwolle bijvoorbeeld waren ze er vrij snel in 

geslaagd om alle financiële obstakels te overwinnen. Maar toen ze eind 1899 hun Vooruit officieel 

wilden laten registreren om over rechtspersoonlijkheid te kunnen beschikken, stuitten ze op een 

notaris die de akte niet wilde verlijden omdat een coöperatie volgens hem niet aan politiek mocht 

doen. Bij dergelijke problemen vertrok onmiddellijk een brief naar Middelburg, waar Wibaut het 

nodige deed om ze op te lossen of te omzeilen. (137) Een ander groot probleem was 'de menschen 

te bewegen'. Voor een coöperatie daadwerkelijk goederen verkocht, overheerste het 'wantrouwen'. 

Vanuit een voorbarig enthousiasme meende menig militant, net als Pannekoek, dat als de coöpe

ratie 'er eenmaal is, de toeloop wel zal komen'. Het zou nog tot juli 1903 duren voor Pannekoek 

in Leiden kon meedelen dat de coöperatieve bakkerij Vooruit 'in werking zal treden'. Van een 'toe

loop' was echter geen sprake. Na vijf jaar had Vooruit nog altijd maar 697 leden. (138) 

In tegenstelling tot Pannekoek waren andere SDAP' ers zich a priori heel goed bewust van een 

aantal moeilijk te beïnvloeden factoren waardoor een toeloop kon uitblijven, ook als de coöpe

ratie had bewezen rendabel te zijn. Zo beseften ze dat arbeiders niet zomaar zouden afstappen 

van 'de gewoonte van het gaan bij den bakker, van wien men zooveel jaren had gekocht, aan wien 

men verplichtingen had, die krediet gaf, enz.enz.'(I39l De oprichters van Vooruit in Zwolle draai

den er niet omheen: 'Hier hebt ge nu een gelegenheid, die u in staat stelt de arbeidersbeweging 

te steunen, door te blijven zitten heel gezellig in uw huiskamer, gebruikende uw boterhammetje 

uit onze coöperatieve bakkerij. Mocht dit soms nog te veel van u gevergd zijn, blijft dan in het 

vervolg liever met uw sympathie voor de strijdende werkersklasse ver van ons, want dan is het al 

heel treurig met uw vriendschap gesteld.'(1
4o) De coöpererende SDAP' ers ondervonden ook snel 

dat een goeddraaiende coöperatie automatisch voor nieuwe problemen zorgde. In navolging van 

hun Vooruitwerden op nauwelijks een paar jaar tijd nog twee andere coöperaties opgericht in het 

stadje. Uiteraard bleven 'de neringdoende stand en meer in 't bijzonder de kruideniers en bakkers' 
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niet onverschillig daarvoor. Ook zij organiseerden zich in een vereniging, Eendracht maakt macht, 

en ze verspreidden vanaf 1905 hun blad De bestrijder van de Coöperatie om 'de ware coöperatie

woede' een halt toe te roepen. (l4l). Niet alle coöperaties kregen af te rekenen met offensieve mid

denstanders, maar alle coöperatieve bakkerijen hadden wéllast van het feit dat er elders heel wat 

verschillende soorten brood werden gebakken en geconsumeerd. Om klanten bij de bakker weg 

te kapen was het vaak nodig om van bij de aanvang een gedifferentieerd aanbod te hebben, wat 

de zaak niet vereenvoudigde. Naast smaken speelden nog andere factoren: illustratief is de pro

paganda van de Amsterdamse coöperatie De Dageraad voor haar 'onder rabbinaal toezicht bereid 

brood' om 'Joodsche verbruikers' aan te trekken. (142
) 

Ook de marktprijs moest men voortdurend in de gaten houden: 'Ik heb verhalen gehoord[ ... ] 

van mannen, die [ ... ] in de tijd dat je niet zo razend veel verdiende en een beetje zuinig moest zijn 

met je centen, hierover spraken met hun vrouwen. En dat de vrouw zei, ja, maar die winkel is goed

koper dan die coöperatiewinkeL '(143) In coöperatieve bladen kwam het monopolie van de vrouw over 

de gezinsuitgaven geregeld aan de orde: 'Wie de vrouw heeft, heeft de wereld!, zegt men wel eens- en 

de koöperatie voegen wij daaraan toe'. (144) Een man hoorde zich niet in te laten met de besteding van 

het huishoudelijke budget. Propagandisten die voor kameraden discoursen hielden over 'het nut en 

de plicht van coöpereeren' kregen geregeld te horen: 'Ja, dat zijn huishoudelijke zaken; die laat ik aan 

de vrouw over; ik bemoei me er niet mee; ik ben geen Jan Hen.'Ü45). Steeds weer werd benadrukt dat 

voor vrouwen de prijs hét criterium was om hun budget in een bepaalde winkel te besteden. 

De grootste structurele belemmering om snel in de voetsporen van het onvolprezen Belgi

sche voorbeeld te treden had ook daarmee te maken. In België waren de socialisten in de vroege 

jaren r88o de eersten die uitpakten met broodfabrieken: 'Ziedaar een voordeel, dat hun groot 

succes verklaart tegenover de moeite die de koöperatieve bakkerijen ondervinden op sommige 

plaatsen in Holland waar sedert jaren broodfabrieken in de meeste steden kapitalistisch gedre

ven worden.'{r46) Het is niet toevallig dat de Gentse socialisten in Nederland ideeën haalden 

om hun bakkerij te professionaliseren. In april r895 gaven ze toe dat 'le succès des fabriques de 

pain est dû, non à la forme coopérative, maïs à 1' emploi des fours perfectionnés, c' est-à-dire à 

une application nouvelle de la grande industrie.'<147) De (socialistische) coöperaties van België 

en Noord-Frankrijk vormden een heuse markt voor de firma Fours & Pétrins Borbeck uit Rot

terdam, die gedurende jaren adverteerde in Les Coopérateurs Be/ges. Tenzij men over voldoende 

kapitaal beschikte om onmiddellijk met de meest moderne apparatuur op grote schaal te kun

nen bakken, hoefde men geen explosieve groei te verwachten zoals rond de eeuwwisseling wel 

het geval was bij de Gentse Vooruit, het Brusselse Maison du Peuple, Le Progrès van Jolimont, 

DUnion de Lille en, in mindere mate, de Haagse Volharding. 

Dure 'olie om de machine voor de strijd te smeren' 

Over dergelijke kapitalen beschikte men in SDAP-kringen niet. Het enthousiasme van ANDB

voorzitter Henri Polak om op korte termijn 'een ferme coöperatie' op te richten in Amsterdam 

volstond niet. Men moest een beroep doen op externe financiering. ('48) De sociaaldemocraten 
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konden niet meer dan 265 mensen engageren om bij de op te richten coöperatie De Dageraadhun 

brood en kruidenierswaren te kopen. Nadat hij samen met Gorter, Polak, Tak en Hols de statuten 

van De Dageraad had opgesteld, kwam Wibaut ook hier weer met 100 gulden over de brug. (149) 

Ondanks de band met de ANDB was ook in Amsterdam het begin problematisch, maar De Dage

raadwerd toch veruit de grootste socialistische coöperatie van Nederland. Eind 1908 had ze 3·350 

leden. De Dordrechtse Vooruiten Excelsiorvan Leeuwarden kwamen op de tweede en derde plaats 

met respectievelijk 1.025 en 8oo leden. (r5o) De band met de SDAP was sterk: 'Als je lid werd van de 

partij, dan had je de volgende dag de bakker van de coöperatie aan de deur. Want dan hoorde je 

toch eigenlijk bij de coöperatie te gaan kopen. Zo sterk was dat in Amsterdam.'(151) 

Voor het boekjaar 1908 maakte De Dageraad 1.226,36 gulden of 20% van de nettowinst op een 

omzet van 298.256 gulden over aan deSDAPen de vakbeweging. In 1909 werd dat procent gehal

veerd, vermoedelijk omdat de financiële lasten door de bouw van een eigen bakkerij heel hoog 

waren. Vanaf 1907 groeiden de plannen om de gehuurde bakkerij te verlaten(152) , wat noodzake

lijk was om 'in omvang en belangrijkheid voor den strijd der arbeidersklasse te bereiken, wat in 

zoovele buitenlandse steden sedert lang bereikt is' . Voor de bouw van wat een 'model inrichting' 

moest worden werd een lening van 8o.ooo gulden uitgeschreven. Een hypotheek op het gebouw 

van de ANDB zorgde voor de eerste 45.000 gulden, terwijl de kapitaalkrachtige partijgenoten 

een schrijven ontvingen over het 'profiteren' van deze 'solide en rentegevende geldbelegging' .(r53) 

Een onvoorziene crisis die medio 1908 heel wat diamantbewerkers 'met werkloosheid trof' leidde 

ertoe dat velen onder hen hun toezegging voor een obligatie introkken. De getroffen diamant

bewerkers kochten bovendien 'al sinds ettelijke maanden' op krediet waardoor De Dageraad 

genoodzaakt was een nieuwe oproep te lanceren aan 'sympathiek gestemde vereenigingen'. (154) 

De coöperatie, bij uitstek geschikt om het programma van rond de eeuwwisseling waar te maken, 

slorpte dus zelf veel geld op. De winst die werd overgemaakt aan 'de arbeidersbeweging' werd 

niet alleen steeds kleiner, ook investeringen voor bijvoorbeeld de bouw van een volkshuis kwa

men uit dit 'potje-over'. (155) 

Anno 1900 was daarvan nog niets te merken. In zijn verslag over de werkzaamheden van de 

SDAP in 1899-1900 zei de partijsecretaris dat er nog altijd gestreefd werd naar de vorming van 

volledige federaties waarbij de politieke beweging, de vakbeweging en de coöperatieve bewe

ging een eenheid vormden. Gezien de doelstelling om de organisatie van de BWP te kopiëren, 

was hij ook verheugd te kunnen meedelen dat 'de eerste kiemen van arbeiderscoöperatie zich 

ook hier meer en meer beginnen te vertoonenen wij kunnen het feit constateeren, dat vooral 

gedurende het afgeloopen jaar, onze partij ook aan de wording van dezen vorm der economi

sche organisatie het grootste aandeel heeft gehad'. (156) Een jaar later kwamen de coöpereren de 

sociaaldemocraten van Vooruitgangvan Haarlem opnieuw met het voorstel van Van Kol om een 

coöperatiefonds op te richten in de schoot van de partij. Dat voorstel was door Wibaut in 1899 

verworpen: kon men gelden van de partij of de beweging wel vrijmaken voor het oprichten van 

coöperaties die geld behoorden op te brengen? Het voorstel van Van Kol werd begraven, na 

een betoog van Troelsera die benadrukte dat de coöperaties op eigen kracht een dergelijk fonds 

moesten opstarten. (157) 
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In 1902 werd tijdens 'eene bespreking tusschen bestuurders van Coöperatieve Verbruiksverenigin

gen en belangstellenden in de arbeiderscoöperatie' in de wandelgangen van het SOAP-congres toch 

een 'voorlopige commissie voor inlichtingen en propaganda voor arbeiderscoöperaties die op het 

standpunt staan met een deel der winsten de arbeidersbeweging te steunen' opgericht. Commissie

leden Groenberg, Vliegen en Wibaut verstuurden onmiddellijk een pamflet naar alle arbeiderscoö

peraties met de mededeling dat de commissie een maandblad, Arbeiderscoöperatie, zou uitgegeven. 

Daarvoor rekenden ze op een bijdrage van 'de toetredend en'. Hoeveel? 'Het bedrag kan voorloopig 

door henzeiven bepaald worden.'(I5B) Exit het maandblad Arbeiderscoöperatie. De hele voorlopige 

commissie werd een slag in het water. Commissielid Vliegen kwam niet opdagen op de vergaderin

gen- 'ik heb het tegenwoordig werkelijk onhebbelijk druk' -en ging vanuit zijn praktijkervaring 

bij De Dageraad zelfs twijfelen aan de levensvatbaarheid van 'het systeem van een coöperatie in 

dienst der arbeidersbeweging'. Commissielid Wibauts analyse klopte wel op papier, maar de coöpe

ratie was bij uitstek 'een van die gevallen waarin de praktijk een loer draait aan de theorie'. Enerzijds 

had hij 'een billijkheidsbezwaar', omdat het systeem 'x aantal cent per brood voor de arbeidersbewe

ging' in feite een asociale 'verbruiksbelasting' was: grote gezinnen moesten meer afstaan. Anderzijds 

benadrukte hij, uitgaand van het principe 'beter ter halve geleerd dan ten volle gedwaald', dat men 

bij de realiteit moest blijven en moest erkennen dat hun coöperaties 'zelfs de partijgenoten niet krij

gen, laat staan de gewone vakvereenigingslui'. (r59) Exit voorlopige commissie? 

Waarom is niet duidelijk, maar op n januari 1903 verscheen in Het Volk het bericht dat het par

tijbestuur officieel een coöperatiecommissie had opgericht onder leiding van Wibaut en Doornbos. 

Als boekhouder had Doornbos al medio 1902 aan Wibaut laten weten dat hij 'zich in het vraagstuk 

der coöperatie' wilde 'bekwamen'. (160
) Wibaut hield hem aan zijn woord, hij was de geknipte man 

om de doelstellingen van de nieuw opgerichte commissie waar te maken. Die moest er namelijk 

voor zorgen dat SOAP' ers alleen nog coöperatieve experimenten zouden verrichten als 'de ver

eischeen aanwezig zijn die voor welslagen onontbeerlijk zijn'. De lokale coöperatoren moesten zelf 

instaan voor het samenbrengen van 'een voldoende aantal leden', maar voor juridisch en boek

houdkundig advies konden ze voortaan bij de commissie terecht. Wie de 'levensvatbaarheid' van 

het initiatiefkon bewijzen en twee derde van de winsten evenredig verdeelde over een reservefonds 

en een bijdrage 'om de arbeidersbeweging te steunen in haren politieken en vakbewegingsstrijd' 

kon bovendien lenen of voorschotten verkrijgen bij de commissie. Wat was de kostprijs voor de 

coöperaties in kwestie? Nihil. De kas werd volledig gedragen door kapitaalkrachtige 'partijgenoten 

en geestesverwanten'. Maar wie leende of een voorschot kreeg moest wel4% rente betalen 'en een 

aandeel in de kosten, voor zoover die niet door giften of jaarlijksche bijdragen worden gedekt'. (161
) 

Het lijkt haast onmogelijk dat de partij een dergelijk initiatief alleen nam omdat Wibaut en 

een aantal anderen bleven geloven dat de coöperatie 'de olie [kon] leveren, om de machine voor 

den economischen en politieken strijd te smeren'. (162
) Dat dit vrij snel beslist werd blijkt uit een 

verbolgen brief van Groenberg, die compleet verrast werd door de oprichting van een nieuwe 

commissie: de 'voorlopige commissie' werd toch nooit ontbonden? Als enig actieflid ervan was hij 

blijven zoeken naar nieuwe paden en tijdens een recent onderhoud met 'den coöp. bond' was hem 

net beloofd 'dat men in dezen bond gaarne met ons medewerkt'. (l 63) Was Wibaut op de hoogte 
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van de onderhandelingen tussen Groenberg en de Nederlandse Coöperatieven BontP. Het vooruit

zicht hun hele coöperatieve strategie te moeten opgeven en de karige resultaten ervan in handen 

te geven van de neutrale coöperatoren van de NCB was beslist een goede stimulans geweest om 

ondanks alles snel werk te maken van een nieuw initiatief op coöperatief vlak. 

De spoorwegstakingen van 1903 

Oe nieuwbakken commissie kreeg aanvankelijk weinig of geen aandacht doordat iedereen eind 

januari 1903 in de ban was van 'de grootste stakingsbeweging die Nederland ooit gekend heeft'. 

Vriend en vijand waren volledig verrast door de spontane staking die begon in de Amsterdamse 

haven en zich heel snel uitbreidde naar de spoorwegarbeiders in heel Nederland. De actie ver

dween even spontaan als ze was opgekomen, maar de regering begon onmiddellijk wetsontwer

pen voor te bereiden om zulke stakingen 'bij het openbaar spoorverkeer', die het maatschappelijk 

leven verlamden, onmogelijk te maken. De Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegper

soneel reageerde prompt met het dreigement opnieuw te zullen staken als de regering de wetsont

werpen indiende. Was er een algemene werkstaking in de maak? De SOAP vreesde zo'n staking 

wel omdat de kans op succes uiterst gering was. Maar ze kon niet afzijdig blijven als de vrijheid 

van staken zou worden beknot. In die geladen sfeer werden oude vetes begraven en de SOAP, de 

Vrije Socialisten van Oomela Nieuwenhuis en de hoofdbesturen van alle vakbonden vormden eind 

februari gezamenlijk een Comité van Verweer. Al snel bleek dat de bereidheid van de spoorweg

arbeiders om te staken tegen de 'worgwetten' uiterst gering was. Bovendien zorgde het stuk w:át 

nu? van Het Volk-hoofdredacteur Troelstra voor heel wat opschudding door de stelling dat een 

politieke staking contraproductief zou zijn en wellicht zou leiden tot een bekrachtiging van de 

antistakingswetten in hun scherpste vorm. 

Na een wijziging van de wetsontwerpen, waarmee zelfs de liberale oppositie zich kon verzoe

nen, werd een staking onafwendbaar. Oe SOAP kon moeilijk anders dan de staking te steunen, 

wilde ze zich 'niet voor goed onmogelijk maken als arbeiderspartij'. Het Comité van Verweer kon

digde in de nacht van 5 april 1903 de staking af. In manifesten heette het zelfzeker: 'Heden is de 

dag, dat het gansche Nederlandsche proletariaat zal opstaan tegen zijn onderdrukkers!' De staking 

was echter verre van algemeen, de verwarring was groot en de organisatie zogoed als onbestaande. 

Toen de wetten op 9 april in de Tweede Kamer werden aangenomen zag het Comité van Verweer 

zich genoodzaakt de staking op te heffen: 'Medearbeiders! Het is een eisch van goede krijgskunde 

te redreeren als dat moet. Het moet thans.' De gevolgen voor de beweging waren niet min. Wie 

trofhier schuld? Beschuldigingen van verraad tussen de verschillende partners van het Comité van 

Verweer waren aan de orde van de dag. In de schoot van de SOAP zorgde de staking vooral voor 

het verscherpen van de tegenstellingen tussen de linker- en de rechtervleugel, die nog werden 

gevoed door 'wederzijdse haat en animositeit'. Terwijl de radicale marxisten overal 'klassenverraad' 

bespeurden, versterkte de staking de 'evolutionaire en integratieve koers van partijmeerderheid en 

partijkader', omdat de gematigde marxisten wel enigszins begrip hadden voor hun 'pragmatisch

politieke overwegingen'. (!64) 
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Volgens Rüter was het voornaamste gevolg van de spoorwegstakingen dat 'staatsonthouding op 

sociaal terrein' daarna onmogelijk werd. In die zin vervulde '1903' in Nederland dezelfde rol als 

'1886' in België. Wat de arbeidersbeweging betrof, benadrukte Rüter, naast richtingen- en partij

strijd, 'dat de gebeurtenissen in 1903 een krachtigen stoot gegeven hebben tot sanering der vakbe

weging'. Dat vertaalde zich in 1906 in de oprichting van het Nederlands Verbond van Vakverenigin

gen (NVV).(165) De oprichting van de Bond van Nederlandse Arbeiderscoöperaties (BNA), een jaar 

later, was het resultaat van een gelijksoortige sanering van de coöperatieve beweging. Alleen al uit 

de stagnatie van het ledenbestand blijkt dat de SDAP, los van de interne tegenstellingen, het zwaar 

te verduren kreeg in de nasleep van 'het woelige kwartaal'. De socialistische coöperaties ontsnap

ten ook niet aan die malaise. Eind april 1903 gaf Groen berg, die met diverse arbeiderscoöperaties 

contacten onderhield, al aan dat de omzet overal daalde. 

Bij De Eendracht in Utrecht hadden ze dat 'gevoelen vanaf den eersten dag': 'Aan leden, die 

slachtoffer zijn geworden, moet tot op zekeren hoogte zonder betaling geleverd worden. Anderen 

is de schrik zoo om 't hart geslagen dat ze zelfs geen lid meer durven zijn van of inkoopendoen 

bij arbeiderscoöperaties.'(166l Uit alle mogelijke hoeken werd gerapporteerd dat de inkomsten van 

het café dat bij lokale volkshuizen en coöperaties hoorde, gevoelig daalden. In 'het donkere zui

den' zou er zelfs een strategie zijn opgezet waarbij 'de kapelaans in de straten den bakkerswagen 

opwachten en daarna de genoteerde adressen gaan bezoeken' om de bewoners te overtuigen de 

coöperatie de rug toe te keren. (l67l De inkomsten daalden nog verder, omdat de coöperatie ook te 

lijden had onder de 'slachtoffermanie' en bijvoorbeeld op diverse plaatsen propagandisten moest 

opvangen die in de nasleep van de stakingen waren ontslagen. (168) Het was uiteraard 'een slechte 

tijd om geld te krijgen' via de traditionele sympathisanten, die tot overmaat van ramp schenkin

gen en leningen aan coöperaties weigerden, omdat er 'nu eenmaal een half officieellichaam als de 

commissie bestaat'. (169) 

Groenberg liet dan ook niet na Wibaut erop te wijzen dat 'zijn' troetelkind 'een averechtse uit

werking' had: 'De commissie wordt niet of slecht financieel gesteund en heeft geen geld en vragen 

we particulieren om geld dan verwijzen ze naar de commissie.' (I7o) Uit hun uitvoerige correspon

dentie blijkt duidelijk dat Wibaut en Doornbos ten volle beseften dat hun regelmatige artikeltjes 

in Het Volk niet in staat waren om de coöperatie uit het 'verdomhoekje' te halen en opnieuw in de 

belangstelling te plaatsen. (l7l) Vanaf eind mei-begin juni 1903 werd daarom alle energie toegespitst 

op het ultieme offensief: een 'propagandareis' naar Brussel en Gent. (ql} 

'Een bedevaart naar het mekka der Coöperatie'(l73) 

Een andere aanleiding voor de trip was een uitspraak van Anseele. Aan het slot van een lezing in 

Rotterdam over socialisme en coöperatie had hij benadrukt dat men het belang van de coöperatie 

voor de arbeidersbeweging niet in woorden kon vatten. Hij nodigde de Rotterdamse kameraden 

uit een bezoek te brengen aan Gent, waar ze het aan den lijve konden ondervinden. Omdat 'de 

lust tot deelname [aan de trip] door geheel Nederland zóó groot werd', werd een 'groote natio

nale beweging om naar Gent en Brussel te gaan' georganiseerd. Men leverde inspanningen om de 
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prijs van de 'propagandareis' te drukken: voor 3, 70 gulden kon iedereen mee naar Vlaanderen. (174) 

Maar liefst 815 partijgenoten namen de trein en kregen de raad 'goed uit hunne oogen te zien, dan 

weten wij zeker dat de Nederlandsche arbeidersbeweging vruchten van deze reis zal plukken'. De 

pragmatische Gentse socialisten hadden vrijwel onmiddellijk na de spoorstakingen het debacle 

indirect toegejuicht. De Nederlandse 'geestesgenoten' moesten nu immers wel besluiten dat het 

de hoogste tijd werd om een echt doeltreffende organisatie op te bouwen. (175) 

Zowel in Brussel als in Gent werd op die 15 en 16 augustus 1903 niets aan het toeval overgela

ten om een grootse indruk te maken. Het feestelijke onthaal, de maaltijden, de met cijfers door

spekte uiteenzettingen over de werking van de coöperatie, het avondfeest in het Brusselse Maison 

du Peuple en het in 1902 geopende Ons Huis op de Gentse Vrijdagmarkt deden de Nederlanders 

watertanden: 'Onze pen is niet in staat alles weer te geven [ ... ] er zijn geen woorden te vinden 

voor al het mooie, dat we gezien en gehoord hebben [ ... ]Veel, veel zou hierover te zeggen zijn, en 

wij hebben nu den lust gekregen om ons met alle verschillende onderdeden der coöperatie meer 

bezig te houden [ ... ] Deze reis was een triomftocht, de indrukken van onze Belgische reis zullen 

onuitwisbaar zijn, zij zal vruchten dragen voor de toekomst'<176l. Na zich dagen lang te hebben uit

geput in het schrijven van stukken vol superlatieven over de coöperatieve organisaties van de BWP, 

bracht Het Volk nog een analyse van haar andere organisaties. Daarin werd hard uitgehaald naar 

de 'vooze achterklap' als zouden de Gentse sociaaldemocraten de vakbeweging verwaarlozen en 

alleen oog hebben voor de politieke en de coöperatieve arm van de beweging. (1
77) Twintig jaar later 

verklaarde Henri Polak: 'In 1903 hadden wij een mislukte werkstaking. Onze gelederen waren ont

moedigd. Wij besloten met Hollandse arbeiders naar Gent te komen om er de verwezenlijkingen 

der socialisten te bewonderen. Wij zijn met nieuwen moed naar Holland teruggekeerd.'(178l 

Wibaut was in zijn nopjes en meende dat de reis 'sociaaldemocraten en revolutionairgezinden' 

ertoe zou aanzetten 'groote voorstanders' van de coöperatie te worden. Ü79) De gevolgen van de reis 

waren het meest zichtbaar in Rotterdam, waar naar aanleiding van de spoorwegstakingen heel wat 

spanningen waren ontstaan in de schoot van de coöperatie Vooruitgang. Dat kwam onder meer 

doordat het 'fonds voor algemeene arbeiders belangen', 'een pereboompje, waaraan allen trachten 

te schudden'(ISo), niet in staat was om de kosten te dekken van het 'verschaffen van gratis brood 

aan de noodlijdende gezinnen der ontslagen spoormannen'. <181
) De sociaaldemocraten van Voor

uitgang meenden dat er onvoldoende inspanningen werden geleverd en nadat ze de Vooruit en 

het Brusselse Maison du Peuple hadden gezien, kregen ze het plan om de 'neutrale' coöperatie te 

verlaten en een eigen socialistische coöperatie op te starten. Ze maakten twee folders om leden te 

werven voor het nieuwe initiatief, beide met een prachtige foto van Ons Huis en van het Maison du 

Peuple, met als bijschrift een overzichtje van hun weldaden voor de arbeidersbeweging in cijfers. 

De Rotterdamse SDAP'ers waren duidelijk niet over één nacht ijs gegaan bij de redactie van 

hun propagandafolders. De eerste was gericht 'aan de georganiseerde arbeiders van Rotterdam 

en hunne vrouwen' en benadrukte vooral de mogelijkheden die de winstverdeling zou opleveren: 

ro% spekt de kas voor 'een arbeidersgebouw', 25% steunt de vakbeweging en 25% de afdeling Rot

terdam van de SDAP. Pas onder aan het rijtje procenten kwam de 25% voor de leden. De tweede 

folder werd gericht 'aan de arbeidersvrouwen en moeders!' Het ondersteunen van de arbeidersbe-
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weging werd maar terloops vermeld en niet in een overzichtelijke tabel gebracht. Centraal stonden 

de geplande 'ondersteuningsfondsen': de '25 pCt. van de geheele zuivere winst' voor de leden 'en 

bovendien bij bevalling een eierbrood en zeven braoden vrij, en bij overlijden van een lid-verbrui

kerf ro'. De steun aan de arbeidersbeweging heette hier 'Uw man helpen in zijn strijd [ ... ] en 

bedenkt vooral, moeders, dat de strijd ook voor de toekomst gestreden wordt, dus voor het beter 

levenslot van Uwe kinderen'. (182) 

In april 1904 opende Voorwaarts Rotterdam de deuren. Na een jaar beschikte de coöpera

tie al over 1500 leden-verbruikers. Voorwaarts werd in de havenstad de spil van de hele socialis

tische arbeidersbeweging in het algemeen en van de SDAP-werking in het bijzonder, niet het 

minst omdat in 1907 een door Eerlage ontworpen volkshuis werd geopend waarin alle socialisti

sche verenigingen gehuisvest werden. De band met de Gentse Vooruit bleef heel sterk. Zo richtte 

Voorwaarts zich met administratieve of financiële problemen niet tot de Commissie voor de Ver

bruikscoöperatie of later de BNA, maar tot de Gentse kameraden. (l83) Jaarlijks werd een Gentse 

reis georganiseerd en in het eigen gratis verspreide Voorwaarts, propagandablaadje voor de Arbei

ders-Koöperatie (Voorwaarts' waren Anseele en de Gentse Vooruit omnipresent: 'Anseele heeft eens 

gezegd', 'De maatschappij Vooruit te Gent, de moeder van Voorwaarts', 'Alweer Gent, ja een goed 

kind denkt altijd aan zijn moeder', 'Laat ons zorgen dat de jeugdige Rotterdamsche spruit spoedig 

hare omvangrijke mama nabij komt' ... (!84) 

De spruit had in 1907 wel zo'n tweeduizend leden, maar overschatte met de oprichting van 

een prachtig volkshuis en een handelsdrukkerij de eigen krachten. Voor de aankoop van de grond 

waarop het volkshuis zou worden gebouwd, werd nog een beroep gedaan op de 'goddelijk mooie 

lijst van vermogendepartijgenootenen goedgezinde burgerlijke elementen' van het partijbestuur 

om een lening te plaatsen. (l85l Twee jaar later, in 1908, bleek dat de hele bouw veel meer kostte dan 

aanvankelijk was berekend. Nadat het bestuur van Voorwaarts alle boeken had doorgenomen met 

'het bestuur van Vooruit in Gent, hetwelk ook bij onze zaak is betrokken' moest men in partijkrin

gen boven op de ro.ooo gulden die de Gentse 'moeder' aan voordelig tarief leende, nog de som 

van 20.000 gulden vinden. Ü86) Wibaut onderzocht de zaak, hoestte zelf weer 2.ooo gulden op en 

slaagde erin de lening te plaatsen. Uit de reacties van SDAP' ers uit het hele land bleek hoe cruciaal 

Voorwaarts was voor de werking van de SDAP Rotterdam. (187) Toen Voorwaarts in 19n, nauwelijks 

drie jaar later, alweer dringend 20.000 gulden nodig had, weigerde het partijbestuur andermaal 

haar zaak te bepleiten. Bij Voorwaarts was men uiteraard verbolgen over de suggestie om de coöpe

ratie weer te laten opgaan in Vooruitgang: 'Ook de partij heeft het moeilijk in Rotterdam, zouden 

we die ook niet aan de liberalen overlaten?'(188l Deze keer kwam de Gentse Vooruit met het volle

dige bedrag over de brug. De socialistische coöperatieve beweging was intussen begonnen aan een 

koers los van de SDAP, en Voorwaarts sloot zich daarbij aan. (l89) 

De reis naar België van augustus 1903 had echter niet alleen gevolgen in Rotterdam. Ze lag 

ook aan de basis van de idee van De Dageraad om alles op alles te zetten om een eigen gebouw te 

verwerven, een plan dat pas jaren later gerealiseerd werd. (!9o) De coöpererende Amsterdammers 

lanceerden ook het idee van een federatie van arbeiderscoöperaties(191
), maar ook dat werd pas 

jaren later verwezenlijkt. Als 'sterkhouders' van de Commissie voor de Verbruikscoöperatie merkten 
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Wibaut en Doornbos dat de reis haar effect niet had gemist: het aantal aanvragen voor financiële 

steun om een coöperatie op te richten, nam sterk toe. In de tweede helft van 1903 verstrekte de 

Commissie voor 4.900 gulden leningen aan nieuwe 'rode' coöperaties in Schiedam, Den Helder, 

Enschede, Wageningen, Leiden, Apeldoorn en Middelburg. (192
) Uit de correspondentie tussen 

commissieleden Wibaut en Doornbos blijkt niet alleen dat de stroom aanvragen aanhield, maar 

ook dat de kritische bedenkingen die ze in hun tweede jaarverslag over 1904 maakten, accuraat 

waren: 'De coöperatie kan in de praktijk velen ontnuchteren; ze eischt veel arbeid en goede orga

nisatie[ ... ] vooral op administratief gebied is hulp en voorlichting noodig.'(l93l 

De Nederlandsehen Coöperatieven Bond en de Bond van Nederlandsche 
Arbeiderscoöperaties 

Hoogst ontnuchterend op dat vlak waren de besprekingen in de schoot van de onmiddellijk 

na de Belgiëreis opgerichte Commissie 'ter onderzoeking oprichten van een bureau voor groot 

inkoop'. Op een eerste vergadering in oktober 1903 kwam men niet verder dan het besluit 'aan 

België inlichtingen te vragen omtrent gecentraliseerde inkoop van de socialistische coöperaties'. 

Een tweede vergadering maanden later, in april 1904, leek wel een kopie van de eerste, want 

men besliste 'iemand naar Brussel te zenden om te onderzoeken naar inrichting grootinkoop

bureau' . Die taak werd haast automatisch aan Wibaut gegeven. Hij keerde terug uit Brussel met 

hopen materiaal over de werking van de Fédération des Sociétés Coopératives Belges. Op basis van 

dat materiaal en van zijn onderhoud met Fédération-voorman Victor Serwy maakte Wibaut een 

handgeschreven verslag van 24 bladzijden. 

Hoogstwaarschijnlijk kreeg het enthousiasme van de Nederlandse kameraden een flinke deuk 

toen Wibaut op een vergadering rapporteerde over zijn trip. Nadat hij de juridische en statutaire 

bepalingen had overlopen, de 'erwten en bonen, harde en zachte zeep, gebrande en ongebrande 

koffie, suiker, stijfsel, gedroogde vruchten, ... ' en de manier waarop men de secretaris, de handels

reizigers, de boekhouder, de hulpboekhouder, de bediende betaalde, snakten de toehoorders wel

licht al naar adem. Toen hij reveleerde dat de Gentse Vooruit, het Brusselse Maison du Peuple, Le 

Progrès van Jolimont en La Populaire uit Luik bitter weinig aankochten bij de federatie werd hun 

de adem wellicht afgesneden. De conclusie was duidelijk: een koepel van coöperaties was uiter

mate complex en was 'een commerciële zaak, geen propagandà. (!94) 

Gegeven de beperkte omvang van de vijftien bij de SDAP aangesloten consumptiecoöperaties 

was men er wel zeker van dat een samenwerkingsverband om het aankoopbeleid te centraliseren aan

zienlijke economische voordelen zou opleveren. In mei 1905 werd op initiatief van De Dageraad nog 

een vergadering belegd om over een dergelijk project te stemmen. (l95l Het feit dat zelfs de BWP er 

niet in slaagde om een efficiënte Fédération op te zetten zorgde er wellicht ook voor dat de meerder

heid van de coöpererende SDAP' ers dat financieel en administratief onhaalbaar achtten. In Neder

land functioneerde er trouwens een vrij succesvolle Nederlandsehen Coöperatieven Bond (NCB). Die 

liet er geen twijfel over bestaan dat zijn politieke en religieuze neutraliteit impliceerde dat sociaalde

mocratische arbeiderscoöperaties meer dan welkom waren om te participeren en zo te genieten van 
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de economische voordelen die zijn handelskamer hen kon bieden: 'De coöperatieve vereeniging is 

immers neutraal en het is niet in het belang der coöperatieve beweging om allerlei soorten van co

operatieve vereenigingen te maken, die met elkander gaan concurreeren, waarom zouden wij dan de 

sociaal-democraten dwingen dat [ = opgave politiek engagement, HD] te gaan doen?'(l96l 

Wibaut, die vanuit zijn ervaring in de Commissie voor de Verbruikscoöperatie de precaire toe

stand van de meeste arbeiderscoöperaties kende, was duidelijk voor het idee gewonnen om samen 

te werken met de Handelskamer van de NCB. Nadat in 1905 een punt werd gezet achter de orga

nisatorische ondergeschiktheid van de NCB aan Eigen Hulp, stond niets een dergelijke samen

werking nog in de weg. Op 18 februari 1906 vergaderde 'het bestuur van den Ned.Coöp.Bond 

met de arbeiders-coöperaties, die een deel van den winst voor den politieken en economischen 

strijd der arbeiders bestemmen' in Utrecht, om af te tasten of en hoe samenwerking mogelijk was. 

Haast pro forma opperden de sociaaldemocraten dat de arbeidersomstandigheden in alle coöpe

raties aan bepaalde normen moesten voldoen en dat ze wilden dat alle 'arbeiders van den Bond' 

recht hadden op 'een pensioen ten bedrage van 2!3 van het loon'. Maar het enige echte probleem 

was het vraagstuk van de propaganda. Ze wilden zich maar wat graag aansluiten bij de Handels

kamer, maar met de Rochdale-propaganda van NCB's Raadgevende Kamer wilden ze niets uit te 

staan hebben. NCB-voormannen Rutgers en Goedhart benadrukten dat de Handelskamer en de 

propaganda twee gescheiden apparaten waren en dat de Bondstatuten elke coöperatie volledige 

vrijheid garandeerden over 'de bestemming van haar winst'. (197) 

In de daaropvolgende maanden maakten steeds meer arbeiderscoöperaties bekend dat ze zich 

bij de NCB wilden aansluiten. (I9S) Omdat de socialisten uit ideologische motieven de propaganda 

van de NCB voor de neutrale coöperatie niet wilden onderschrijven en dus ook geen beroep kon

den doen op zijn juridische dienst, belegde de Commissie voor de Verbruikscoöperatie op 2 septem

ber 1906 een congres in Utrecht. Daar waren 21 arbeiderscoöperaties vertegenwoordigd en het 

lidmaatschap van de NCB werd er goedgekeurd. Om hun eigenheid als socialistische coöperaties 

te behouden werd er echter ook een Bond van Nederlandsche Arbeiderscoöperaties (BNA) opgericht. 

Het lidmaatschap van de BNA impliceerde dat de coöperatie in kwestie 10% van haar nettowinst 

afstond aan de arbeidersbeweging. De BNA stond niet alleen garant voor de eenheid van de socia

listische coöperaties, maar nam ook alle taken van de Commissie voor de Verbruikscoöperatie over. 

Daardoor konden de coöperaties hun lidmaatschap van de NCB strikt beperken tot de aankoop 

van goederen bij de Handelskamer. (l99) Op de algemene vergadering van de NCB van 29 en 30 sep

tember 1906 werd het lidmaatschap van de arbeiderscoöperaties geofficialiseerd en kreeg Wibaut 

een plaats in de bondsraad. (wo) Doordat de Commissie voor de Verbruikscoöperatie werd opgeheven, 

zette hij een stap terug en voortaan werden BNA-voorzitter Masereeuw en secretaris Mebius in 

de schoot van de SOAP de voornaamste actoren op coöperatief vlak. In november 1907 lieten ze 

aan het partijbestuur weten dat ze aan de 'ontoereikende mate van propaganda voor de arbeiders

coöperatie' iets wilden doen door zich beschikbaar te stellen om 'waar dat gevraagd wordt, op te 

treden in vergaderingen met onderwerpen de coöperatie betreffende'. Ze wisten wel dat zulke 

lezingen saai waren, maar benadrukten dat zij ze aantrekkelijk maakten door het gebruik van 

'lichtbeelden met binnen- en buitenlandsche coöperatie-gebouwen'. (lol) 



HOOFDSTUK 6 

Heel wat SDAP' ers verklaarden wel bereid te zijn 'om wat meer aandacht te wijden aan de propa

ganda voor de arb.coöperatie', maar tussen woord en daad gaapte een enorme kloof. (202
) De BNA 

bleef hameren op 'de samenhorigheid der drieledige organisatie onzer klasse'(loJ) , maar dat bleef 

veeleer eenrichtingsverkeer. Symptomatisch was het feit dat de BNA pas na lang aandringen in 

1908 de toestemming kreeg om in het Arbeidersjaarboekje van deSDAPeen kort stukje te schrijven 

- "t mocht maar 5 pag. zijn'- over de arbeiderscoöperaties. (2o4) Uiteraard speelden onverkwikke

lijke en vooral geldverslindende geschiedenissen als die van de coöperatie Voorwaarts in Rotterdam 

een grote rol in die terughoudendheid, maar voor de BNA werd het duidelijk dat het opstarten 

van een eigen blad de enige manier was om de coöperatieve propaganda in sociaaldemocratische 

kringen op de agenda te plaatsen. Begin 1909 hield de bond onder de leden een enquête daarover, 

maar op de jaarvergadering in april 1909 werd beslist dat de tijd voor een eigen blad nog niet rijp 

was. (w5) Toen in februari 1910 dan toch eindelijk het eerste nummer van De Coöperatiegids. Maand

blad van den Bond van Nederlandsche Arbeiders-coöperaties verscheen, was de aanhef typerend voor 

de ondergeschikte positie waarin de coöperatie zich gedrongen voelde: 'Een eigen blad, een cen

traal orgaan! We beginnen mee te tellen op het vereenigingsgebied der arbeidersklasse.'(w6) 

De lakse houding van het SDAP-partijbestuur had ook te maken met de al bij al beperkte 

financiële middelen die de coöperatie voor zijn werking genereerde enerzijds en met het 'opge

bruiken' van heel wat krediet van kapitaalkrachtige partijgenoten anderzijds. Uit een gedetailleerd 

overzicht van de 'geldelijke steun aan de Arbeidersbeweging e.d. door onze Arbeiders-coöperaties' 

blijkt dat de 25 rode coöperaties in 1909 samen 14.571 gulden in die post boekten. Daarbij hoorden 

echter ook de onkosten voor bijvoorbeeld de bibliotheek, de muziekvereniging, het volksgebouw, 

fondsen tot oprichting en uitbreiding, uitstapjes voor de kinderen ... Terwijl de lokale 'bestuur

dersbonden' en 'vakbonden' toch meer dan 8.500 gulden van dat bedrag vingen en zo'n 8oo gul

den werd uitgetrokken voor 'steun aan andere coöperaties', moesten de lokale SDAP-afdelingen 

het vrijwel overal met een aalmoes stellen. (2o7) Het nationale partijbestuur van de SDAP kreeg 

maar 100 gulden, door Excelsior in Leeuwarden geschonken. (2os) In de retoriek van de partij was 

geld opbrengen echter nog altijd de voornaamste doelstelling van de coöperatie! Aangezien ze op 

dat terrein duidelijk niet bijster efficiënt was, is de apathie van de SDAP voor de coöperatie niet 

zo verwonderlijk. Het partijbestuur had wellicht ook totaal geen zicht op de coöperatieve sterkte, 

omdat die zelfs voor ingewijden 'een warwinkel' was. (209
) Bovendien had de SDAP op dat ogen

blik genoeg aan haar eigen problemen. 

Het 'coöperatief cretinisme' van de BWP en het duel tussen SOAP en SOP 

De tegenstellingen en rivaliteiten in de schoot van de SDAP kostten namelijk steeds meer tijd, 

energie en middelen. Die spanningen waren er al sinds de SDAP met het opslorpen van de SB 

in 1900 geen gemeenschappelijke vijand meer had. In oktober 1907 verzamelde een groepje zelf

verklaarde 'strijdende marxisten' binnen de SDAP zich rond het tijdschrift De Tribune, waarin de 

door de SDAP gevolgde strategie van electoralisme en een politiek van geleidelijke hervormingen 

in de richting van het socialisme werden verketterd. Eind 1908 hoopte de SDAP een einde te kun-
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nen maken aan de confronterende koers van De Tribune met de oprichting van Het Weekblad. Dat 

moest, als wekelijkse bijlage van Het Volk en onder redactie van Floris Wibaut en Henriëtte Rol

and Holst, als tribune dienen voor de marxistische vleugel van de partij. De meerderheid van de 

marxisten greep het aanbod met beide handen aan, maar een kleine groep 'Tribunisten' weigerde 

in februari 1909 op het buitengewoon partijcongres in Deventer het blad stop te zetten. Zo'n vier

honderd van de negenduizend partijleden volgen hen hierin en ondanks verwoede bemiddelings

pogingen van !SB-secretaris Huysmans stichtten ze nauwelijks een maand later in Amsterdam de 

Sociaal-Democratische Partij (SDP), die beweerde de 'revolutionaire energie' en de 'klassehaat' in 

ere te zullen houden. (llo) 

In zo'n klimaat kon men maar beter ver van coöperaties vandaan blijven. Troelsera omschreef 

vanuit die optiek de verhouding tussen de partij en de arbeiderscoöperaties als 'eene voor ons zeer 

belangrijke zaak'. De SDAP en zeker hij 'als partij voorman' mochten onder geen beding geassoci

eerd worden met 'kapitalistische zaken'. (m ) Zoals de BWP aan de basis lag van het propageren van 

de coöperatie als organisatorisch middel van de Nederlandse sociaaldemocraten, zo had ze wellicht 

ook een groot aandeel in de perceptie ervan als een 'kapitalistische zaak' tien jaar later. Niet alleen 

had het imago van de BWP grote schade opgelopen door de mislukte algemene werkstaking van 

1902 (2!2) , maar ook werd in Het Weekblad een analyse van de BWP gepubliceerd waarin Hendrik 

De Man bikkelhard uithaalde naar haar 'coöperatief cretinisme'. Er was geen gevaarlijker vorm van 

'reformisme' denkbaar, omdat 'de coöperatie op zichzelf geene strijdorganisatie is zooals de politie

ke of vakorganisatie en bij gebrek aan door socialistische opvoeding en agitatie van-buiten-uit aan

gewakkerde strijdgeest een ware school voor allerlei kleinburgerlijke neigingen gaat vormen. Dit is 

misschien wel de gewichtigste oorzaak der macht van het Belgische reformisme.' (ll3) 

De Nederlandse socialistische coöperatoren van hun kant hadden er toch wel hun buik vol van 

dat hun activiteiten werden genegeerd of geminacht. Zich engageren in het bestuur van een coöpe

ratie was volgens hen weinig 'benijdenswaardig': 'Er is geen baantje in de beweging, waar zoveel 

gelegenheid is om op je kop te krijgen en waaraan zoveel zorgen verbonden zijn.'(214
) Elk personeels

conflict in de schoot van een rode coöperatie gaf de tegenpartij stof om ze over de hekel te halen, en 

zorgde ook voor enorme interne spanningen die zich vaak onmiddellijk vertaalden in een dalende 

omzet. (2 15) Hoewel men zich in lokale coöperatiebesturen weinig of niets aantrok van nationale en 

internationale beslissingen, voelden de bestuurders van de BNA zich toch geregeld voor schut gezet. 

De manier waarop de arbeiderscoöperaties werden behandeld op het SOAP-congres van 1910 ver

lamde wellicht de energie. Bij de opening van het congres gaf men het toe: 'In de nieuwe coöperatie 

vertoont zich ook de nieuwe kracht die in de arbeidersbeweging zit.' Maar ... men moest opletten 

voor 'de neigingen om uit het oog te verliezen, dat onze coöperaties uitsluitend zijn opgericht om 

de arbeidersbeweging te steunen. Wie deze schoen past, partijgenooten, trekke hem aan. (gelach) 

Weet men soms niet goed raad met het winstdeel dat men wil afstaan (gelach), dan denke men 

eraan dat er een partijkas is en een arbeiderspers. Dan behoeft men ook niet voor elke kleine gel

delijke moeilijkheid bij het P.B. aan te kloppen.'(2 16
) Het toppunt van arrogantie was dat diezelfde 

kameraden die smalend over de coöperatie spraken, die instellingen maar al te goed kenden en ze 

onder druk probeerden te zetten als een of ander vriendje of familielid een job nodig had. (217
) 
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BNA-voorman Mebius begon in De Coöperatiegids dan ook steeds explicieter de verhouding tus

sen 'de SDAP en de verbruikscoöperatie' in vraag te stellen en hij riep de coöperaties op 'front te 

vormen tegen het ongemotiveerde geschreeuw: de koöperatie ontleent haar waarde alleen aan de 

financiële steun'. (uS) Een nogal overtuigend argument was natuurlijk het feit dat de coöperatie op 

het congres van de Tweede Internationale in september 1910 in Kopenhagen door de 'kameraden 

aller landen' werd erkend als een volwaardige derde arm van de socialistische arbeidersbeweging. 

Ondergeschikt? Zeker niet, ze werd beschouwd als de gelijke van de politieke en de syndicale 

actie. <219) Op de algemene ledenvergadering van de BNA in oktober 1910 in Amsterdam beweerde 

Mebius dat 'men op verkeerde wijze heeft getracht het Belgische voorbeeld hier over te brengen. 

Dit is door de praktijk gebleken'. Met de morele steun van de Internationale zou men zich voort

aan volledig moeten toeleggen op de coöperatieve beweging. (22o) Wibaut, die ook op de vergade

ring was, zag de bui hangen. Hij vond dat er dringend 'precieser dan tot nu toe' afgelijnd moest 

worden 'aan welke vereischten de coöperaties die wij willen voortgaan de onze te noemen zullen 

moeten voldoen. Want de partij vraagt niet in de eerste plaats: wat is het meest bevorderlijk voor 

de "éénheid" in de neutrale coöperatie. Zij vraagt in de eerste plaats: wat is bevorderlijk voor de 

versterking van den strijd voor het socialisme'. Wat hij te allen prijze wou vermijden was 'een 

scheiding tusschen de 'partijpolitiek' der arbeidersklasse en hare arbeiderscoöperaties'. (22!) 

SDAP'ers bekenden op vergaderingen van de BNA wel altijd dat ze 'de coöperatie dienstbaar 

hebben willen maken aan densociaal-democratischenen vakvereenigingsstrijd' en daardoor 'de 

coöperatie wat verdonkerd zijn gaan zien'(m), maar in de praktijk veranderde er weinig of niets. 

De socialistische coöperatoren van de BNA van hun kant lieten het Belgische voorbeeld volle

dig achter zich en hamerden er geregeld op dat alle centen die ze aan andere bewegingen hadden 

gegeven een heuse rem waren geweest voor de ontwikkeling van de coöperatieve beweging. <223) De 

naam Anseele verdween uit de kolommen van De Coöperatiegids en het schenken van coöperatie

ve gelden aan politieke bewegingen werd nu ook door de BNA afgedaan als 'een gezichtsslag voor 

de Rochdale Pioniers'. <224
) Een volledig samengaan met die andere, goedgeorganiseerde bewonde

raars van de Rochdale Pioneers lag dan ook voor de hand. 

De economische samenwerking van de BNA met de NCB was al jaren een feit, het volledig 

opgaan ervan in de NCB liet nog tot 1920 op zich wachten. Niet alleen heffen organisaties zichzelf 

zelden of nooit op, problematisch was vooral het feit dat heel wat socialistische coöperatoren in het 

sterk verzuilde Nederland zich bleven verzetten tegen de strategie van Mebius. Dat bleek op het 

vierde Nationaal Coöperatief Congres dat in juni 1916 helemaal handelde over 'de neutraliteit der 

coöperatieve beweging' . Uit het grondig gedocumenteerde preadvies van De Dageraad-voorzitter 

Sloos bleek hoe moeilijk het opgeven van de band met de socialistische beweging voor sommigen 

was. Opvallend was ook dat de argumentatie volledig defensief was en dat vooral 'Kopenhagen' 

moeilijk lag. Sloos wrong zich in allerlei bochten als het ging over 'de neutraliteitshandhaving' 

van de SPD, die zogenaamd louter een gevolg was van de Duitse coöperatieve wetgeving. (225) Na 

afloop van het congres vroeg Besuijen in De Socialistische Gids: 'Waar is hier het grote principiële 

verschil?' Het was volgens hem duidelijk dat er tussen de NCB en de BNA hoogstens sprake kon 

zijn van 'graduele verschillen'. <226
) Het was geen toeval dat de Nederlandse vertaling van Emile 
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Vanderveldes Neutrale en Socialistische Coöperatie anno 1918 in hetzelfde blad 'als geneesmiddel 

[werd] aanbevolen aan hen, die nog steeds van de gedachte uitgaan, dat 'n coöperatie slechts dan 

verdient socialisties te heten indien in haar statuten de verplichting is omschreven 'n deel van de 

winst in de partijkas te storten'. (227) Toen zowel de SDAP als het NVV zich op een congres in 1918 

ondanks alles onwrikbaar opstelden en totaal geen oren hadden naar de economische argumen

ten van de BNA over de invoering van de achturendag, werd het opgaan van de BNA in de NCB 

onafwendbaar. Met het verdwijnen van de BNA in 1920 behoorden socialistische coöperaties in 

Nederland strikt genomen tot het verleden. <228
) 

Brussel18gg: een huis voor het volk (het demonstratie-effect bis) 

De Belgische sociaaldemocraten waren als marxisten 'de zwakkere broers' van hun Nederlandse 

kameraden. <229) Het primaat van de pragmatiek en de relatieve desinteresse van de overgrote meer

derheid van de Belgische kameraden voor de theoretische implicaties van hun coöperatieve soci

alisme zorgden er net voor dat hun strategie grootse dingen realiseerde. De opening van het door 

Victor Horta ontworpen Brusselse Maison du Peuple was een absoluut hoogtepunt. 

Onroerend rood, eigenwaarde en 'fierheid' 

De Brusselse socialisten speelden al vanaf 1891-1892 met het idee om een groots volkshuis op te 

trekken en in maart 1892 kocht de coöperatie grond daarvoor in de Rue Stevens. Via Emile Van

dervelde, Max Hallet en Léon Furnemont werd beslist om het werk uit te besteden aan architect 

Victor Horta, hun logebroeder bij Les amis philanthropes. Eind 1895 startten de bouwwerken. 

Dankzij hun coöperatiegeld slaagden de Brusselse socialisten erin vier jaar lang de grillen van 

Horta, bijgenaamd 'den stillekens aan', te financieren. Hort~ wijzigde niet alleen geregeld de plan

nen maar ondernam ook studiereizen. Hij bezocht onder meer de concertzaal van Bayreuth voor 

de akoestiek van de Brusselse feestzaal. Ondanks de enorm hoge prijs<23o) had Hortawellicht nooit 

tevredener klanten dan de Brusselse socialisten in 1899: het gebouw was een 'image fidèle de la foi 

ouvrière dans Ie socialisme[ ... ] la Nouvelle Maison du Peuple de Bruxelles apparaît face à la capi

rale qu' elle do mine, comme à 1' avenir qu' elle évoque'. (231
) 

Net als het gebouwenpatrimonium van de Gentse socialisten<232
) was het nieuwe volkshuis 

vóór alles belangrijk om het gevoel van eigenwaarde van de arbeiders op te krikken, om hen trots 

te maken op hun lidkaart van de BWP. Aan het eind van zijn dagenlange reportage over de wel

daden van het Maison du Peuple voor de arbeidersbeweging schreef de Nederlandse correspon

dent van De Sociaaldemokraat dat vooral een ontmoeting met 'een arbeider in zijn zondagsklee

ren' hem zou bijblijven: "'Dat is van ons", zei hij, op het Huis wijzend. En de glans in zijn oog, 

de trots in zijn stem wekten een ontroering in mij, als geen vreugde vermag te geven.'(l33) Dat er 

enorm veel belang werd gehecht aan die trots blijkt uit 'offensieve' strategieën als feesten en 1 mei-
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De affiche voor de opening van het Brusselse Volks

huis, ontworpen door jules Vtm Biesbroeck, huis

kunstenaar van Vooruit. Het ontwerp werd ook 

overgenomen door buitenlandse kameraden. 

stoeten en misschien nog meer uit stan

daardgebruiken, zoals het ongezien uitde

len van hulpgoederen aan 'noodlijdenden', 

zodat ze 'niet gekrenkt werden in hunnen 

fierheid'. (l34) Om die trots en het daarmee 

verbonden groepsgevoel te propageren deed 

de BWP ook heel wat inspanningen om 

'de arbeiderswereld van het stigma van bar

baarsheid [te] ontdoen'. (235) Fierheid en trots 

heeft men echter in niet geringe mate tegen

over derden. Daarom werd het imiteren van 

de socialistische organisatorische formule 

door politieke tegenstanders als de grootste 

bevestiging van het eigen gelijk beschouwd, 

daarom ook werden woorden van lof van 

die tegenstanders als een trofee in ontvangst 

genomen. Alleen de bewondering van bui

tenlandse kameraden stond nog hoger aan

geschreven. Bij de opening van het Maison 

du Peuple werd de BWP er zo mee overstelpt 

dat ze vreesde voor zelfgenoegzaamheid bij 

de achterban: 'Ne soyons pas grisés par les 

félicitations adressées à nos organisations 

par les camarades étrangers qui sont venus 

ce mois-ci en Belgique. Nous devons faire 

mieux en co re. '(236) 

Het gevoel van eigenwaarde van de Belgische socialistische militanten werd door tal van buiten

landse waarnemers in de verf gezet. Wat vooral indruk maakte was dat de BWP er via haar orga

nisaties in geslaagd was 'une vie socialiste' te creëren, 'matériellement, moralement, trente mille 

existences sont liées à une idée. Pain, viande, médicaments, tout leur est donné par Ie socialisme 

[ ... ]Leur existence est une communion perpétuelle. Point de circonstance, triste ou joyeuse, ou la 

multitude invisible des frères ne soit présente et ne les soutienne. Un véritable sentiment religieux 

naît au coeur de ces foules. Elles sont dévouées à leur parti comme un croyant à son église.'(l37) 

Enige bekeringsijver was de 'kerkvaders' daarbij niet vreemd. Na het congres van de Tweede Inter

nationale in Brussel in 1891 was de opening van het nieuwe Volkshuis een tweede grote kans om 

buitenlandse kameraden 'qui ont encore des préventions contre Ie mouvement coopératif' ervan 

te overtuigen dat het wel degelijk 'la plus formidable machine de guerre que 1' on puisse opposer à 
la force capitaliste' was. (238) De BWP had het Volkshuis weliswaar liever veel eerder geopend, maar 

de vertragingen van 'den stillekens aan' zorgden ervoor dat de timing perfect was om die uitspraak 

waar te maken. Rond 1899-1900 daverde de Tweede Internationale namelijk op haar grondvesten 
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naar aanleiding van de Marxherziening van Edouard Bernsrein en het toetreden van Alexandre 

Millerand tot het radicale kabinet-Waldeck-Rousseau, waardoor voor het eerst een socialist lid was 

van een burgerlijke regering. Socialisten van diverse pluimage en hun tegenstanders struikelden 

over hun woorden tijdens hevige discussies over de tactiek en het programma van de socialistische 

arbeidersbeweging. 

De 'ketterij' van Millerand en Bernstein 

De twee protagonisten in deze discussies waren de coöperatieve beweging gunstig gezind. Alexand

re Millerand had nooit een geheim gemaakt van zijn bewondering voor de manier waarop de BWP 

erin geslaagd was 'à faire servir l'idée coopérative aux idées plus abstraites et plus philosophiques 

du socialisme doctrina!'. In La Petite République Jrançaise bracht hij eind 1895 al 'un hommage 

mérité aux socialistes belges'. Dankzij de BWP 'on peut dire aujourd'hui que le socialisme et le 

coopératisme ne sont pas des frères ennemis', wat zich in Frankrijk eerder dat jaar organisatorisch 

vertaalde in de oprichting van de Bourse des Coopératives Socialistes. (239) In coöperatieve kringen 

was men uiterst opgetogen over bepaalde beslissingen van minister Millerand, die bewezen 'qu'il 

sait que 1' avenir appartient à la coopération'. (2 4o) 

Het debat over het 'ministerialisme' dat in de Tweede Internationale ontstond naar aanleiding 

van Millerands individuele beslissing om in de regering te treden, eindigde met twee enigszins 

tegenstrijdige resoluties. In 1900 beschouwde men in Parijs het ministersambt van een individuele 

socialist in een burgerlijke regering als 'un expédient forcé, transitoire et exceptionnel'. Zo'n expé

rience dangereuse ondernemen moest een beslissing zijn van de partij en de soloactie van Millerand 

werd dan ook scherp veroordeeld. In 1904 werd in Amsterdam een motie van Kautsky aangeno

men waarin hij stelde dat de socialistische arbeidersbeweging 'ne saurait accepter aucune partici

pation au gouvernement dans la société bourgeoise'- met als specifieke uitzondering een invasie 

door een vreemde mogendheid. Er werd aan toegevoegd dat die motie volledig in overeenstem

ming was met de resolutie van Parijs. (24
1
) Het 'ministerialisme' werd met andere woorden expliciet 

voorgesteld als een tactiek, die geen fundamentele weerslag had op de principes van de beweging. 

Met de discussies over de teksten van Bernsrein lag het totaal anders, maar uiteraard waren de 

twee nauw verweven. Niet alleen inhoudelijk, maar ook praktisch voedden beide elkaar. 'Mille

rand au ministère et souten u par les masses des ouvriers français, c' est une diversion formidable en 

faveur du Bernsteinisme', schreef een duidelijk geïrriteerde Wilhelm Liebknecht aan zijn Franse 

kameraad Jules Guesde. Het Duitse duel Kautsky-Bernstein was nauw verwant en verweven met 

het Franse duel Guesde-Jaurès, dat Millerand voluit voedde. Precies omdat Millerand het 'Bern

steinisme' voedsel gaf, vroeg de SPD zelfs aan de POF hoeveel geld ze nodig had om een dagblad 

op te starten waarin Millerand en Jaurès hard konden worden aangepakt!(2
4

2
) In 1904 nog vroeg 

Kautsky aan Guesde om een strategie te ontwikkelen waarbij Jaurès moest worden geviseerd als dé 

oorzaak van 'la désunion du socialisme français'. (242) Dergelijke plannen werden gesmeed omdat 

de Bernsteindiscussie, in tegenstelling tot het probleem-Millerand, het fundament raakte van de 

hele socialistische arbeidersbeweging. 
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In 1896, een jaar na de dood van Engels, begon Bernsrein met de publicatie van een reeks artike

len, Probleme des Sozialismus, in Die Neue Zeit. Ze werden in 1899 in boekvorm uitgegeven onder 

de titel Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgabe der Sozialdemokratie. Bernsrein haal

de daarin de door Karl Kautsky gedetermineerde lectuur van het marxisme en dus het theoreti

sche fundament van de SPD en de Tweede Internationale onderuit: de 'historica! and empirica! 

law explaining and prediering the future development of capitalism'. In combinatie met de Ver
elendungstheorie resulteerde die interpretatie van Marx in de wetenschappelijke zekerheid over 

de realisatie van het socialisme. Daarop steunde ook de socialistische strategie die in de eerste 

plaats gericht was op het veroveren van de staat, op het verwerven van politieke macht, want 'in 

Kautsky's opinion the state was the only social institution capable of organising national pro

duction in socialism. Thus all that the socialist revolution had to accomplish was to transform 

the state from an organ of the power of the bourgeoisie into an organ of the working class'. <243) 

Veel belangrijker dan de theorie was de sociaalpsychologische functie van de wetenschappelijke 

zekerheid over de komst van het socialisme. Het was de tegenstanders van de 'Ketzereien' van 

Bernsrein 'weniger urn die wahrhaftige Erörterung theoretischer Erkenntnisansprüche und prak

tischer Handlungsperspectiven gegangen, als vielmehr urn die Immunisierung eines ideologi

schen Deutungssystems aus funktionallistischen Gründen'. (244) 

Bernsrein onderschreef eigenlijk de Marxinterpretatie van Kautsky, maar meende dat de evo

lutie van het kapitalisme sinds Marx bewees dat zijn voorspellingen niet correct waren. Op een 

kladpapiertje vatte hij de empirische kern van zijn betoog samen als volgt: 'De boeren zinken niet 

weg; de middenklasse verdwijnt niet, de crises worden niet groter; ellende en slavernij nemen niet 

toe. Er is sprake van toenemende onzekerheid, afhankelijkheid, maatschappelijke afstand, maat

schappelijk karakter van de productie, een functionele overbodigheid van de bezitters.'<245) Zag 

niet iedereen dat er van een homogenisering van de arbeidersklasse en van een heviger wordende 

klassenstrijd geen sprake was? Werd het niet de hoogste tijd om de hele theorie te herzien en ze aan 

te passen aan de praktijk? Het was immers totaal uitgesloten dat het socialisme een noodzakelijk 

en automatisch gevolg zou zijn van de economische evolutie van het kapitalisme. De realiteit was 

complexer en hij benadrukte dat dit 'nog niet de ondergang van de theorie' betekende: 'veeleer 

valt te verwachten, dat na de verwijdering van wat onjuist bleek- om een beeld van Lassalie te 

gebruiken - het ten slotte toch Marx is, die tegenover Marx in het gelijk wordt gesteld'. <246) Het 

socialisme zou niet gerealiseerd worden via een revolutie, maar wel via een evolutionair proces 

waarbij sociaaldemocraten de burgerlijke staat steeds verder uitholden. Dat hineinwachsen noopte 

de beweging ertoe haar sociologische basis uit te breiden naar de middenklassen en het vereiste het 

aanwenden van alle mogelijke middelen. 

Het lag voor de hand dat de coöperatie centraal stond bij Bernstein, want 'het is een instru

ment waarmee de arbeidersklasse zonder directe vernietiging van economische posities en zon

der haar toevlucht te nemen tot geweld een belangrijk deel van de maatschappelijke rijkdom, dat 

anders zou dienen ter vermeerdering en dus versterking van de klasse der bezittenden, in beslag 

kan nemen'. De evolutie van de Britse coöperatieve beweging sprak boekdelen. Hij benadrukte 

dat haar vermogen ten opzichte van 'het Britse nationaal vermogen' misschien nog niet veel voor-
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stelde, maar de cijfers waren toch zo 'verbazingwekkend dat men zich onwillekeurig afvraagt waar 

de grenzen liggen van deze groei'. Hoewel men niet mocht vervallen in de 'coöperatie-utopie', leek 

het hem legitiem dat sociaaldemocraten 'grote verwachtingen' koesterden. Leverde 'de Belgische 

arbeidersbeweging' niet het bewijs dat de coöperatie 'van de grootste waarde' kon zijn voor de 

sociaaldemocratie?(2.47) 

Synchroon met het verschijnen van de eerste afleveringen van zijn Probleme des Sozialismus 

werd Bernsrein met een aantal andere SPD' ers lid van de Berlijnse Verein für soziales Genossen

schaftswesen, waar voorallinkse liberalen als Franz Oppenheimer hun ideeën over de coöperatie 

ventileerden. Die linkse liberalen kregen ook heel wat ruimte in de Sozialistische Monatshefte om 

hun ideeën in socialistische kringen te verspreiden. (248) In dat tijdschrift, dat vanaf januari 1897 

verscheen als revisionistische tegenhanger van Die Neue Zeit, werd in talloze artikels de hoop uit

gedrukt 'dass sich in allernächster Zukunft die grosse sozialistisch gesinnte Masse auf das Genos

senschaftskampffeld besinnt, urn auch_ auf diesem Gebiete dem Kapitalismus segenreich und sie

greich entgegenzutreten'. (2.49) Men vond het merkwaardig dat de socialistische arbeidersbeweging 

de productiecoöperatie lange tijd als de meerdere zag van de consumptiecoöperatie. En het was 

onbegrijpelijk dat, bij de vaststelling van de 'praktische Werthlosigkeit' van productiecoöperaties, 

de consumptiecoöperatie zomaar 'mit ihr in einen Topf geworfen und verbrannt werden konnte'. 

Die betogen wilden vooral bewijzen dat 'der prinzipienfesteste Sozialist [ ... ] ohne sein theoretis

ches Gewissen zu belasten' kon en moest lid worden van een coöperatie. (25o) Het Belgische voor

beeld was daarbij nooit veraf 

'Dort ist verwirklicht, was bei uns Zukunftsmusik genannt wird' 

Als een van de medeoprichters van Produktion in Hamburg in januari 1899, benadrukteAdolf 

von Elm dat het schandalig was dat de SPD nog altijd afkerig stond tegenover de coöperatieve 

beweging. Haar resolutie op het partijcongres van 1892 was gewoon 'Unsinn'. Twijfelaars? Kijk 

naar België, 'dort ist verwirklicht, was bei uns Zukunftsmusik gennam wird, dort ist der Beweis 

erbracht, dass bei einheitlichem Zusammenwirken der politischen, gewerkschaftlichen und 

genossenschaftlichen Organisationen grossardges geleister werden kann [ ... ] Und wenn in näch

ster Zeit der neue kolossale Prachtbau des Maison du Peuple in Brüssel eingeweiht wird [ ... ] dann 

wäre es Pflicht unserer Arbeiter-Presse, auch den deutschen Arbeitern begreiflich zu machen, was 

schon unter den heutigen Verhältnissen praktischer Idealismus für gewaltige Erfolge zu erzielen 

im Stande ist. Nur kurzsichtige Thoren können glauben, die Bethätigung desselben lenke ab vom 

Ziel!'(2 5r) Een van die kurzsichtige Thoren was partij-ideoloog Karl Kautsky. Ongeveer twee jaar 

daarvoor deed hij nog vaak een beroep op de teksten van de Eerste Internationale. Aan de hand 

daarvan wees hij op de gevaren van de consumptiecoöperatie en toonde hij aan dat ze geen ant

woorden formuleerde om het sociale vraagstuk op te lossen. (2 52
) 

Door de stroom artikels en het grote aantal meetings waarop de coöperatie op de agenda 

stond, kon de SPD het coöperatievraagstuk niet langer negeren. De 'sehr hohe Bedeutung' die 

door Bernsrein werd toegeschreven aan het 'Genossenschaftswesen' leidde ertoe dat 'wir heute 
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zu derFrage Stellung nehmen müssen, wir können der Sache nicht aus dem Wege gehen', aldus 

August Bebel op het SPD-congres van Hannover in oktober 1899. Kautsky beperkte zich in dat 

debat ertoe de prioriteit van de politieke strijd te herhalen en hij wees er ook op dat het gevaar

lijk was een 'Palliativmittel' op de voorgrond te plaatsen. Anderen van de linkerzijde, zoals Rosa 

Luxemburg, haalden hard uit naar de positieve evaluatie van de coöperatie. (253) Kassensrein uit 

Mannheim repliceerde daarop dat hun uiteenzettingen alleen bewezen dat ze 'sich mit dieser 

Frage noch nicht recht vertraut gemacht' hadden. Niemand had beweerd dat coöperatie socia

lisme was, maar wel dat het 'eine gute Schule zum Sozialismus' was: 'es kommt nur darauf an, 

dass die rechten Leute an der Spisse stehen, dann werden sie dafür sorgen, dass die eigenen 

Leute aufwachsen in einem sozialistischen Milieu, wie Vandervelde sagt'. Omdat de Belgi

sche socialistische coöperaties en Vandervelde steeds weer als argument en voorbeeld werden 

gebruikt(2 54), verwees Clara Zetkin op een bepaald ogenblik zelfs naar de Duitse wetgeving die 

een overname van het Belgische model onmogelijk maakte. Zij onderschreef volledig de visie 

dat de coöperatie in België 'erster linie Kampfesorganisationen der belgischen Arbeiterpartei' 

waren, citeerde rijkelijk uit de statuten van het Brusselse Maison du Peuple en beweerde dat zij 

de eerste zou zijn om dergelijke organisaties in Duitsland te steunen ... maar de wetgeving liet 

het niet toe. (2 55) 

Het congres van Hannover nam na heftige discussies een tegen Bernsrein gerichte motie aan, 

waarin gestipuleerd werd dat er geen enkele reden was om ook maar iets aan het programma en 

de tactiek van de partij te wijzigen. Inzake de coöperatie kwam ze niet verder dan de stelling dat 

de partij geen standpunt had: 'Die Parrei steht der Gründung von Wirtschaftsgenossenschaften 

neutral gegenüber.' Er werd nog aan toegevoegd dat die neutraliteit betekende dat de SPD de co

operatie 'keine entscheidende Bedeutung' toedichtte. (2 56) 

De houding van de partij kon niet verhinderen dat steeds meer socialistische arbeiders lid 

werden van consumptiecoöperaties. In 1902 schreef Chrisdan Mutschler, een vooraanstaand aan

hanger van Charles Gide, dat die enorme toename van de coöperatieve ledentallen in Duitsland 

volledig op het conto te schrijven was van Bernstein, de _BWP en de spectaculaire groei van de 

Hamburgse coöperatie Produktion. (2 57) V on Elm wees er anno 1910 op dat de 'Massenbeitritte' van 

arbeiders in hoge mate ook een gevolg was van 'die fortgesetzte Steigerung der Zölle und der indi

rekten Steuern'. Dat zette er namelijk velen toe aan 'ihre alten Gewohnheiten und Bequemlich

keiten aufzuheben und sich zu einer Konsumentenorganisation zusammenzuschliessen, urn sich 

dadurch die Waren billiger zu verschaffen'. (2 58) Het welslagen van bestaande coöperaties was cruci

aal om anderen te overtuigen van die formule. Wat Rochdale en Vooruitvoor Groot-Brittannië en 

België waren, was Produktion voor Duitsland. In 1904, in nauwelijks vijf jaar tijd, had Produktion 

al 18.766leden. In 1910 had ze bijna 50.000 leden, waren er verspreid over Hamburg 42 verkoop

punten en had de bouwafdeling maar liefst 612 sociale woningen opgetrokken. Verspreid over 

heel Duitsland werden steeds meer sociaaldemocraten lid van coöperatieve verenigingen, terwijl 

de SPD zich totaal afzijdig bleef houden. De coöperatieve inspanningen werden impliciet veroor

deeld in de beroemde resolutie aangenomen op het congres van Dresden in 1903. Die resolutie 

veroordeelde het revisionisme en de strategie van het hineinwachsen over de hele lijn. 
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Ondanks alle empirische vaststellingen herbevestigde de SPD in Dresden de steeds heviger wor

dende klassenstrijd en de daaraan verbonden homogenisering van de arbeidersklasse. De twee

spalt tussen het nationale partijbestuur en de praktijk in de verschillende Länder was echter over

duidelijk. In het zuiden van Duitsland beheersten de revisionisten de SPD en zij stemden in de 

Landstag ook de budgetten. Dat overtuigde de 'linksen' volledig van de noodzaak om een sterk 

autoritair centraal gezag op te bouwen om de partijdiscipline op te schroeven. De revisionisten 

van hun kant bouwden zoveel mogelijk een federale werking per Land uit. De discrepantie tussen 

de officiële partijstandpunten en de praktijk van de socialistische arbeidersbeweging werd steeds 

groter. Hoe de krachtsverhoudingen, alle veroordelende resoluties ten spijt, echt lagen werd pijn

lijk duidelijk op het Stuttgartcongres van de Tweede Internationale in 1907. Mgevaardigden wer

den per Land verkozen ... de revisionisten domineerden de Duitse delegatie volledig. Hoezeer de 

'linkse' minderheid echter de beeldvorming bleef beheersen, bleek uit het feit dat Gustave Hervé 

in Stuttgart de aanvallen van Jean Jaurès in 1904 aan het adres van de SPD herhaalde: de SPD als 

loutere 'election and numbers machine, a party with mandates and money that wants to conquer 

the world through the ballot box'. (2 59) 

In de praktijk waren SPD' ers dus voormannen van een coöperatieve en een syndicale beweging 

met een omvang en een impact waar Franse socialisten alleen maar van konden dromen. Hoe

zeer de Duitse sociaaldemocraten de hand hadden in de indrukwekkende opmars van de Duitse 

coöperatieve beweging(260
), bleek vooral uit de reactie van andere betrokkenen. Het in 1864 door 

Hermann Schulze-Delitzsch opgerichte Allgemeiner Verband werd nog altijd beheerst door zijn 

volgelingen, de zogenaamde 'mittelständischen Genossenschaften'. Op zijn congres van 1902 in 

Kreuznach trok het Allgemeiner Verband onder leiding van Hans Crüger aan de noodrem: meer 

dan honderd consumptiecoöperaties werden uitgesloten omdat ze duidelijk exponenten waren 

van de Sozialdemokratisierungvan 'hun' beweging. (261
) Datzo'n drastische maatregel door een grote 

meerderheid werd goedgekeurd schreef Adolf von Elm toe aan het feit dat de 661 consumptieco

operaties van hetAllgemeiner Verband altijd sterk ondervertegenwoordigd waren op de congressen. 

In tegenstelling tot de I. 765 kredietcoöperaties zagen zij er, wegens de grote onkosten, vaak van 

af zich te laten vertegenwoordigen op congressen in dure kuuroorden als Baden-Baden en Kreu

znach. (262
) Nauwelijks een paar maanden later verenigden de 'socialistische' consumptiecoöpera

ties zich in een nieuwe koepelorganisatie, het Zentra/verband deutscher Konsumvereine (ZdK). 

Van een formele band tussen het ZdK en de SPD was geen sprake, maar vooral de talloze 

persoonlijke banden lieten er geen twijfel over bestaan dat dit de sociaaldemocratische tak van 

de coöperatieve beweging was. Heinrich Kaufmann, voorman van het Hamburgse Produktion 

waarvan de naam alleen al 'socialistische' tendensen aangaf263l, kwam aan het hoofd te staan van 

het ZdK. Al snel haalde men ook de banden aan met de in 1894 door enkele kleinschalige Ham

burgse coöperaties opgerichte Grosseinkaufigesellschaft deutscher Konsumvereine. Het ZdK werd in 

korte tijd de koepelorganisatie van een consumentenbeweging die langzaam maar zeker het hele 

Allgemeiner Verband overvleugelde, zowel wat omzet als wat ledenaantallen betrof. In wezen was 

de verhouding tot de SPD vrij analoog aan die van de sociaaldemocratische Freie Gewerkschaf 

ten die zich onafhankelijk van de partij opstelden. Maar wat erkenning betrof, was er een wereld 
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van verschil. De stiefmoederlijke behandeling van de coöperatie contr;steerde sterk met de alge

mene erkenning van de vakbeweging als tweede pijler van de socialistische arbeidersbeweging. 

Heel typerend was natuurlijk dat die gelijkwaardigheid van vakbeweging en partij alleen de facto 

bestond, omdat de theoretici ook daar de jure vasthielden aan de dominantie van de partij van de 

hele beweging. In het kielzog van het revisionismedebat en vooral door haar exponentiële groei, 

waardoor ze steeds meer 'the only effective form of mass organisation' leek<264), brak de socialisti

sche vakbeweging vanaf de eeuwwisseling met het discours als was ze voornamelijk een 'recruiting 

station for the poli ti cal party'. Onder leiding van de Genera/kommission der Preien Gewerkschafien 

Deutschlands stelde ze zich steeds onafhankelijker op om ook niet-socialisten te rekruteren en de 

samenwerking met andere vakbewegingen te stimuleren. Rond 1905 was dat proces voltooid: 'The 

trade-unionists emerge from their neutrality to reveal themselves as the most aggressive and pow

erful of the reformist forces.'<265) 

Duitse sociaaldemocratische coöperaties: het Belgische model voorbij 

Een gelijksoortige koers als die van de vakbeweging werd in versneld tempo gevolgd door de onaf

hankelijke sociaaldemocratische coöperaties, die andere aanzienlijke 'reformistische kracht'. Als 

ideoloog van die tak van de Duitse socialistische arbeidersbeweging liet Adolf von Elm al snel het 

Belgische model achter zich. De resultaten van de coöperaties van de Belgische kameraden wer

den wel nog geregeld gebruikt om te bewijzen dat de coöperatie een uitstekend organisatiemid

del was, maar de Britse beweging was op dat terrein veel indrukwekkender. Bovendien nam V on 

Elm aanstoot aan de ondergeschikte positie van de coöperatie aan de partij. Duidde Vandervelde 

haar in Die Neue Zeit niet als 'die mikhenden Kühe in der Partei'? Het kopiëren van het Belgische 

voorbeeld 'ist in Deutschland nach unserm Genossenschaftsgesetz nicht möglich; es wäre dies, 

selbst wenn gesetzliche Schranken dem nicht entgegenständen, nicht einmal wünschenswert [ ... ] 

Die Folge wäre eine grosse Kräftezersplitterung, der wirtschaftliche Nutzen der Genossenschaften 

würde dadurch wesentlich beeinträchtigt werden.'<266
) 

De coöperatie was valabel, een gelijkwaardige derde arm van de socialistische arbeidersbewe

ging naast de partij en de vakbeweging. De buitenwacht erkende haar alvast als dusdanig. Het All

gemeine Verband wees in zijn Blätter für Genossenschafiswesen voortdurend op het 'socialdemokrati

schen Gefahr in den Consumgenossenschaften', omdat de gemeenschapsvormende en educatieve 

eigenschappen van de coöperatie enorme krachten konden opleveren voor de socialistische arbei

dersbeweging. <267) In 1905 werden op een nationaal congres van middenstandsorganisaties in 

Frankfurt alle consumptiecoöperaties veroordeeld als 'Rednerschulen und Brutstätten der Sozial

demokratie' . Een jaar eerder hekelde men op een vergelijkbare bijeenkomst dat de coöperaties 'de 

bronnen waren, waaruit de sociaaldemokratische partij hare middelen voor de partijkas trok' . <268) 

Lokale socialistische coöperaties organiseerden meetings in verkiezingstijden en hoogstwaar

schijnlijk verstrekten ze ook financiële steun voor de campagne van de SPD. Zeker is dat het 

nooit om grote bedragen ging, want dat was gezien de wetgeving daarover een bedreiging voor het 

voortbestaan van de coöperatie en het druiste volledig in tegen de strategische koers van de rode 
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coöperaties. Enerzijds kon het niet-socialistische leden afstoten en anderzijds was het aanwenden 

van coöperatieve gelden voor andere dan coöperatieve doeleinden een verzwakking van de bewe

ging. Zo was Von Elm er formeel over dat Produktion haar enorme groei had te danken aan haar 

goede organisatie, haar schitterende administratie en '1' éduction coopérative de ses mem bres'. Een 

cruciaal element in die administratie was dat' jamais n' a été dit un mot de propagande politique ni 

voté un centime soit pour une grève soit pour le parti socialiste'! De meesten van de 35.000 leden 

waren wel SPD' ers, maar enkelen waren 'nos adversaires dans le domaine politique'. Als het open

lijk politiek kleur bekennen ook maar één lid kostte, was Von Elm niet bereid die prijs te betalen. 

Het Belgische model? Een teken van zwakte van de socialistische partij, die zonder economische 

organisaties niet kon bestaan en daardoor ook de ontwikkeling van die organisaties compromit

teerde. (269) Ook Kaufmann huldigde een dergelijk gideaans discours: 'Notre butleplus rapproché, 

c' est le groupement de la consommadon des masses [ ... ] par des coopératives, pour compte des 

consommateurs et dans l'intérêt des consommateurs.' Net als Bernsrein meende ook de voorman 

van het ZdK dat de beweging belangrijker was dan het einddoel: 'Notre oeil, après s' être réjoui 

de 1' éclat du but lointain, s' est arrêté sur le travail du présent. Il voit que non seulement le but est 

beau, maïs que le chemin vers le but est plus beau encore.'(2 7o) 

Het gehamer van de SPD op de in haar eigen Erfureprogramma als simplistisch bestempelde 

ijzeren loonwet, stimuleerde de vakbeweging en de rode coöperaties om geen structurele banden 

met haar te hebben. (2 71
) Beide beschouwden zich als een evenwaardige arm van de socialistische 

arbeidersbeweging. De vakbeweging werkte voor de emancipatie van de arbeider als producent, 

de coöperatieve beweging voor de emancipatie van diezelfde arbeider als consument, maar dat 

zorgde voor onderlinge spanningen. Op hun respectievelijke congressen eiste enerzijds de vak

beweging dat haar programma integraal zou worden toegepast in de coöperatieve bedrijven, ter

wijl anderzijds de coöperaties erop attendeerden dat de kameraden van de vakbeweging rekening 

moesten houden met het feit dat zij competitief moesten zijn om te overleven. (2 72
) Naar aanleiding 

van de verkiezingen riepen rode coöperaties wel op om voor de SPD te stemmen(273l, maar de par

tij zelf wou na 1899 het koste wat het kost vermijden zich nogmaals te moeten uitspreken over haar 

verhouding tot de coöperatieve beweging. Hoewel volgens contemporaine waarnemers 8o% van 

de leden van consumptiecoöperaties ook SPD-leden waren, stond die beweging toch nooit op de 

agenda van de partijcongressen. (2 74) Robert Miehels meende anno 1909 zelfs dat de kracht en het 

belang van de rode coöperaties of Konsumentengewerkschaften voor de socialistische arbeidersbe

weging vergelijkbaar waren met die van de vakbeweging!(275l 

Toen in 1910 de coöperatie op de agenda stond van het Kopenhagencongres van de Tweede 

Internationale, pleitten SPD-afgevaardigden er in het ISB, tot enkele maanden voor het congres, 

tevergeefs voor om dat agendapunt te schrappen. Was de verhouding tussen de socialistische en 

de coöperatieve beweging niet 'lediglich nationaler Bedeutung'?(276l Een standpunt of resolutie 

van de Internationale impliceerde namelijk dat de coöperatie ook op het volgende SPD-congres 

zou moeten worden behandeld. Een maand na Kopenhagen kon de SPD er op haar congres van 

Magdeburg niet langer omheen en ze stemde een resolutie waarin de coöperatieve beweging werd 

erkend als evenwaardige derde arm van de socialistische arbeidersbeweging. 
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Het door Victor Horta ontworpen Brusselse Maison du Peuple werd als thuisbasis van het Interna

tionaal Socialistisch Bureau een icoon van het internationaal socialisme. 

Marxistische 'parlomanie' versus de 'intellectuele en morele castratie' van de BWP 

Hoewel ze bewondering had voor de materiële verwezenlijkingen van haar Duitse collega-coöpe

ratoren, droeg de BWP hen toch geen warm hart toe. De meest opvallende karakteristiek van de 

Duitse rode coöperaties was volgens haar 'une certaine solemnité bureaucratique, une espèce de 

froideur d'homme d' affaires'. Voor de houding van de SPD over coöperatie had de BWP uiteraard 

helemaal geen begrip. De meeste BWP-voormannen kregen een punthoofd van wat ze de 'par

lomanie' van de SPD noemden. <277) De irritatie - zelfs minachting - was wederzijds. Een mooie 

illustratie daarvan was de uitspraak van Karl Kautsky dat de Belgische socialisten geen revisionis

ten waren, omdat dat impliceerde dat er een theorie zou zijn om te 'revisioneren'. Een harder ver-
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wijt kon iemand die zich vrijwel exclusief bezighield met de theorie nauwelijks maken. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat Kautsky zich hiervoor baseerde op de analyse van de Belgische socialistische 

arbeidersbeweging van Louis de Brouckère en Hendrik De Man, die in maart 19II verscheen als bij

lage van Die Neue Zeit. Die analyse kwam er in de nasleep van de discussie over het 'ministerialisme' 

die rond 1910 in de schoot van de BWP in alle hevigheid woedde. Kautsky herhaalde eigenlijk de 

woorden van De Man: 'Ce n' est pas à une théorie révisionniste que nous devons livrer combat maïs 

bien à une tactique réformiste, dont le seul caractère théorique est 1' absence de toute théorie.'<278) 

De tekst van De Man wordt sinds 19II én door vrijwel alle participerende observatoren én door 

latere historici gebruikt om de 'léthargie intellectuelle' van de BWP te 'bewijzen'. (279) Dat is heel 

vreemd en wellicht een van de meest opmerkelijke voorbeelden van de manier waarop het histori

sche materialisme de historiografie van de socialistische arbeidersbeweging lange tijd heeft gedomi

neerd. Alleen wie gelooft in de marxistische schema's kan zich immers vinden in de argumentatie 

van de jonge De Man, die de hele geschiedenis van de Belgische socialistische arbeidersbeweging en 

vooral haar organisatorische opbouw afdoet als het gevolg van 'een onvoldoende theoretisch begrip, 

een verkeerd inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen, een gebrek aan marxistische 

geest'. Een en ander was een gevolg van de invloed van het Franse socialisme in België. In de negen

tiende eeuw hinkte de Franse economie achterop 'en daardoor' zat men er ook opgescheept met een 

'achterlijk socialisme'. Was Jaurès een product van die 'achterlijkheid', dan had Frankrijk met Jules 

Guesde en Paul Lafargue ook lichtpunten. In België, aldus De Man, was dat echter een dodelijke 

cocktail, omdat de eeuwenlange overheersing door vreemde mogendheden er hand in hand ging 

met '1' accumulation de la misère intellectuelle'. De 'bon sens beige' waar Louis Bertrand zo graag 

naar verwees, 'n' est au fond rien d' autre qu'une vie étroite et une étroitesse de coeur, conditionnées 

par la satisfaction personnelle de !'ignorant, l'incapacité de 1' épicier à concevoir de grandes idées 

dans son petit cerveau et une façon de penser basserneut matérialiste, signes d'une race héréditaire

ment tarée par cinq siècles de digestion paisible'. In de socialistische arbeidersbeweging openbaarde 

die 'castration intellectuelle et morale' zich vooral in het coöperatiecretinisme. <2 so) 

De tekst van Hendrik de Man is zonder meer een arrogant intellectueel hoogstandje van een 

jonge mediëvist die gedurende jaren in SPD-kringen verbleef. <281
) Historici die deze tekst duiden 

als het enige echte theoretische stuk uit de geschiedenis van de BWP van vóór 1914 dragen 'ideo

logische' oogkleppen. De Man beschouwde zijn tekst later trouwens als een typisch product van 

zijn 'marxistische roes', toen zijn denken nog vastzat in 'de wijsgeerige veronderstellingen uit het 

midden van de negentiende eeuw [ ... ] die men ter voorlopige karakterisering met de termen 

determinisme, causaal mechanisme, historicisme, rationalisme en economisch hedonisme zou 

kunnen aanduiden'. <282
) 

Vóór 1914 was Kautsky de grote man voor Hendrik de Man, daarna werd het de 'achterlijke' 

Jaurès van weleer.<283) In BWP-kringen stondJaurès al langer hoog aangeschreven en men kon er de 

geschriften van Kautsky maar moeilijk smaken. Later schreefVandervelde over Kautsky: 'Il était 

de ce petit groupe ou voisinaient Jules Guesde, Rosa Luxembourg, Lénine, Plekhanoff, et ou 1' on 

pensait peu des hommes du parti ouvrier beige, considérés, dans leur masse, comme des réformis

tes et des révisionnistes, plus proche de Jaurès que de Marx.'<284) Net als de irritatie ten opzichte van 
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Kautsky, was ook de bewondering voor Jaurès in BWP-kringen wederzijds. Na de eerste contacten 

voor de oprichting van de Yérrerie Ouvrière hield men de band met de BWP vooral aan door steeds 

vaker een beroep te doen op Belgische sprekers om lezingen te geven voor onder andere de Parijse 

Groupe des étudiants collectivistes. (285) Anseele, Vandervelde, De Brouckère en anderen maakten er 

geregeld hun opwachting. (286) In 1902 maakte Jules Destrée tijdens één van die lezingen brandhout 

van het revolutionaire attentisme van de SPD: 'Les mots les soulagent, et soulagent aussi ceux qui 

les applaudissent, car ni les uns ni les autres ne songent, Ie plus souvent, à s'imposer Ie moindre 

effort ultérieur pour traduire dans les faits ce que ces mots exprimaient [ ... ] La grrrande Révo

lution, la sainte Révolution sociale viendra quelque jour, comme un messie nouveau, au milieu 

des tonnerces et des incendies, et brusquement, les hommes deviendront aussi bons qu'ils sont 

méchants, aussi heureux et souriants qu'ils sont souffrants et tristes aujourd'hui. Puisque cette 

catastrophe bienfaisante doit arriver, il suffit de l'attendre, en l'appelant à grands cris.'(287) 

Jaurès was haast altijd van de partij en roemde vooral de liberté d'espritvan de Belgische socia

listen. In tegenstelling tot andere kameraden werden ze niet geremd door allerlei axiomàs en 

precies daardoor waren hun denkoefeningen vaak verhelderend. Hij betreurde dat een dergelijke 

denktrant, wars van dogmatiek, in Frankrijk sterk werd geremd door de vrees voor contrapro

ductieve splitsingen in de beweging. Wat hem echter vooral tegen de borst stuitte was het feit dat 

'marxisten' blijkbaar totaal vergeten waren dat Marx op de eerste rij stond om te ageren tegen die

genen die de maatschappij te veel volgens vooropgestelde patronen analyseerden. (288
) Die goede 

verhouding werd definitiefbezegeld naar aanleiding van de opening van het Brusselse Maison du 

Peuple in april 1899. In La Petite République was al maanden op voorhand campagne gevoerd om 

militanten ervan te overtuigen dat de reis naar Brussel de n,35 frank meer dan waard was, want 

'rien ne vaut la force de l'exemple. Rien ne vaut la leçon fournie par les faits et les choses'.(289) Als 

secretaris van het Comité d'Entente Socialiste was Louis Dubreuilh een fervent voorstander van het 

organisatorische model van de BWP, als voorbeeld om in Frankrijk de droom van een geünificeer

de en succesvolle socialistische partij en beweging waar te maken. De gedecentraliseerde werking 

met verregaande autonomie voor de federaties, de coöperatieve organisaties en de jongerenwer

king (SJW) werden in tal van artikels geprezen en aan twijfelaars gafhij de raad om de monografie 

van Louis Varlez- in opdracht van het Musée Social- over La Fédération Gantoise te lezen. (290
) De 

opening van het nieuwe Brusselse Maison du Peuple was de kans voor het Comité om zijn strategie 

kracht bij te zetten: 'C' est en voyant sur les lieux mêmes ce que peuvent l'union dans les volon

tés et la continuité dans les efforts que Ie prolétariat français apprendra enfin à adopter les seules 

méthodes de tactique qui I' amèneront à décupler sa puissance combative et à précipiter la défaite 

définitive du capitalisme, en préparant dès aujourd'hui les institutions nouvelles qui devront fonc

tionner dès la première heure sur les ruines de la société capitaliste abolie.'(291
) 

De openingsfeesten voldeden aan alle verwachtingen. Zelfs diegenen die de coöperatie als 

middel niet gunstig gezind waren, strooiden kwistig met lofbetuigingen. De oude Wilhelm Lieb

knecht gaf een pluim met zijn bewering dat het Maison du Peuple het bewijs leverde dat 'de 

groote macht van het socialisme daarin bestaat, dat de socialisten alle volksbewegingen in het 

socialistisch vaarwater weten te brengen!'(292
) Met zo'n 2.000 afgevaardigden vormden de Fran-
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sen veruit de grootste buitenlandse delegatie. Zowat de helft van hen was afkomstig uit de Fédé

ration du Nord, 'la petite Belgique'. (2
93) Het Noorden vormde ook de voornaamste machtsbasis 

van de POF, zodat het voor de voormannen van de POF onmogelijk was om in Le Socialiste geen 

verslag uit te brengen over de festiviteiten. De openingsfeesten werden dus in detail beschre

ven, maar van de organisatorische opbouw van de BWP repten ze met geen woord. (2 94) Zoals La 

Petite République ging Le Socialiste er a priori van uit dat de trip verregaande gevolgen kon heb

ben. Gelijktijdig met de lof voor de BWP in La Petite République voerdeLe Socialiste andermaal 

campagne 'pour établir le néant des espérances fondées sur la coopération'. (2 95) Haast wekelijks 

verschenen er artikels met titels als 'Coopération et socialisme, banqueroute coopérative', 'L'utopie 

coopérative', 'Les palliatifs et le remède', 'Les capitalistes et les coopératives'. Het ultieme argument 

was nog altijd de ijzeren loonwet, die ondertussen algemeen als achterhaald werd beschouwd. (2
97) 

De campagne werkte niet. 

Hoewel Alexandre Millerand vanaf juli 1899 de scène domineerde, beweerde men toch dat de 

Brusselse festiviteiten hun effect niet hadden gemist: de trip was voor de meeste deelnemers 'leur 

chemin de Damas' geweest, 'ils y ont rencontré la coopération'. (298) Dat gold voor socialisten van 

diverse nationaliteiten. De kameraden uit het Zwitserse Canton de Vaud hadden al voor 1899 

sympathie voor de coöperatie en onderhielden contacten met BWP' ers. Maar pas na april 1899 

werd het opzetten ervan en het streven naar een eigen Maison du Peuple in Lausanne een topprio

riteit. Buitenlandse invloeden 'had a marked effect on the general development of the Swiss labour 

movement'. Naast Franse en Duitse invloeden sprongen ook de Russian exiles in het oog. In over

zichtswerken ontbreekt elke link met de Belgische arbeidersbeweging, maar via regionale oflokale 

monografieën 'l'influence beige apparaît plus visiblement que l'influence française'. (299) 

Het was de expliciete doelstelling van de Belgische sociaaldemocraten om hun conceptie 

van socialisme en de organisatorische vertaling daarvan bij buitenlandse kameraden ingang te 

doen vinden- Anseele gebruikte zelfs het werkwoord 'koloniseren'. (3oo) Daarom was het uiterst 

belangrijk om Jean Jaurès voor de zaak te winnen. Mede door zijn houding in de hele Drey

fusaffaire was Jaurès tegen die tijd de primus inter pares van het Franse socialisme, waar 'le 

leadership était le fruit du charisme du leader et non des fonctions qu'il pouvait remplir dans 

1' organisation du parti'. (Jol) Wat Jaurès zo aantrekkelijk vond aan de werking van de BWP was 

dat zij bewees dat een synthese van Bernsrein en Kautsky mogelijk was. Enerzijds hield ze 

l'idéal révolutionnaire levendig, anderzijds zorgde ze via organisatie op drie fronten - politiek, 

vakbeweging, coöperatie - voor heel concrete voordelen. (302
) De BWP hield vooral uit sociaal

psychologische overwegingen vast aan de revolutionaire retoriek, omdat de realisatie van het 

socialisme in hoge mate te vergelijken was met 'de genezing van den zieke door het geloof in 

de geneeskunde'. (3o3) Om dat geloof in de geneeskunde van Kautsky levendig te houden moest 

ze wel concrete resultaten kunnen voorleggen, want 'rou jours parler de la révolution, c' est de 

la blague'. (3o4) Theoretisch kreeg Kautsky het gelijk aan zijn kant, maar in de praktijk waren de 

Belgische socialisten al vanaf de jaren r88o 'Bernsteiniens'. (3o5) Dat was ook de reden waarom ze 

zich nauwelijks in de hele discussie mengden. Er bestond in de schoot van de BWP helemaal 
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geen vrees voor zulke discussies, omdat haar organisatie in vergelijking met de SPD vollediger 

was en dus zogenaamd gevaarlijker voor het voortbestaan van de kapitalistische uitbuiting. (JoG) 

De bijdrage van de BWP aan de discussie beperkte zich tot het zo snel en ruim mogelijk ver

spreiden van haar organisatorische formule en het gebruik van de coöperatie als middel om de 

arbeiders klaar te stomen voor de heroïsche taken die hen te wachten stonden. (3o7) Jaurès en de 

BWP zaten in dat debat op dezelfde lijn. Zo benadrukte Jaurès in zijn analyse van de hele Bern

steindiscussie dat men vooral in de fout ging door een artificiële tegenstelling te creëren tussen 

evolutie en revolutie: 'Il n'y a aucune contradiedon entre les deux: méthodes.' Hij liet niet na te 

verwijzen naar België en het Brusselse Maison du Peuple. Het debat slorpte ook te veel energie op 

die elders constructiever kon worden aangewend: 'Tout ce que nous savons, c' est que le jour ou 

le prolétariat socialiste organisé serait porté au pouvoir, il serait obligé d' accomplir une action 

profondément révolutionnaire par la transformation complète du système de la propriété, et je 

ne comprend pas alors que nous puissions être divisés sur cette question [ ... ]Je dis que leparadis 

serair bien près des croyants s'ils y croient [ ... ] Par conséquent Kautsky a tort de ne considérer 

les syndicars et les coopératives que comme des instruments secondaires pour obtenir un résultat 

immédiat et passager; c' est cela, mais c' est aussi la première forme de 1' organisation générale et 

révolutionnaire de la classe ouvrière.' Franse sociaaldemocraten moesten zich volgens Jaurès vóór 

alles toeleggen op 'l'unification de notre parti'. Dat was 'l'acte de classe, l'acte révolutionnaire le 

plus efficace à l'heure présente'. (3oB) 

Franse socialisten en het Belgische model: I la force de l'exemple' 

Vrijwel onmiddellijk na het losbarsten van de discussie rond Millerand gaf Jaurès openlijk toe be

schaamd te zijn 'devant 1' état d'impuissance théorique et pratique ou notre parti est réduit par sa 

dispersion'. Wat een verschil met de maturiteit van de BWP, waar 'la minorité s'inclinerait, dans la 

pratique, dans l'action'. Het contrast met Frankrijk was volgens Jaurès enorm: ' lei, nous n'avons 

aucune discussion théorique sérieuse, il n' est procédé à aucun examen d' ensemble des problèmes; 

les groupes hostiles les tranchent en quelques phrases sommaires, au hasard de leurs rivalités.' Kon 

iemand bezwaren hebben tegen een overname van het model van de BWP: 'Qui donc en Europe 

n' a admiré à la fois le sens politique et la merveiHeuse énergie populaire de nos camarades bel

ges?'(3o9) Vanaf midden 1899 werd de realisatie van een eengemaakte Franse socialistische partij 

een van de voornaamste agendapunten van Jaurès. Niet zozeer door de concrete realisaties van de 

socialistische coöperaties in België, maar vooral door 'theoretische' beschouwingen opteerde hij 

resoluut voor le modèle belge. <310) De structurele band tussen de politieke en economische werking 

-vakbeweging én coöperatie- was volgens Jaurès noodzakelijk, enerzijds om de partij te laten 

uitgroeien tot '1' élite agissante et pensante de l'humanité', en anderzijds om te verhinderen dat ze 

volledig los kwam te staan van 'des habitudes d'action réelles et quotidiennes'.(31l) 
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Coöperatief kanaliseren van het socialisme of eenheid creëren onder kameraden 

Welke organisaties het Comité d'entente als socialistisch erkende was een van de centrale aan

dachtspunten op het eerste Congrès général des organisations socialistesfrançaisesin december 1899. 

Coöperaties die 'les principes essendeis du socialisme' onderschreven en een deel van hun win

sten besteedden aan 'la propagande socialiste', werden in de circulaire de convocation uitgenodigd 

om te participeren. (312
) Vanuit heel Frankrijk stuurden ze een afgevaardigde, maar alleen Hamelin 

van de BCS en Ponard van La Fraterne/fe uit Saint-Claude namen actief deel aan de debatten. In 

zijn pleidooi om alles in het werk te stellen om tot een 'action quotidienne et profonde' te komen, 

haalde Jaurès hard uit naar Lafargue en anderen die zich beperkten tot revolutionaire slogans: 

'Nous les connaissons, ces vieilles défenses. 11 fut un temps ou 1' on disait au travailleur: n' entrez 

pas ou n' entrez qu'à peine dans les syndicats, vous y désapprendriez peut-être la majesté de l'idée 

socialiste. On leur disait: n'entrez pas dans les coopératives quine sont qu'une invention de !'es

prit bourgeois!'(3l3) 

Lafargue reageerde 'agressif'. Uiteraard hekelde hij vooral het 'ministerialisme' dat hij voor

stelde als een onderdeel van de door Jaurès verdedigde en op enthousiasme onthaalde 'nouvelle 

méthode d' action'. Maar ook de nieuwe belangstelling voor coöperatieve organisaties moest het 

ontgelden. Op het congres van Marseille in 1879 kwam het voor het eerst tot een breuk met de 

radicalen die de coöperatie als socialistisch presenteerden: 'Nous sommes fiers d' avoir détourné 

le parti ouvrier naissant de la voie coopérative.' Lafargue waarschuwde het congres ervoor dat er 

andermaal pogingen ondernomen werden 'à canaliser le socialisme dans le mouvement coopéra

tif'. Schandalig, vond hij.<3'4) 

Precies dezelfde reactie had Ponard op het discours van Lafargue. Besefte hij niet dat in le 

Nord, het bastion van zijn POF, de coöperaties de ruggengraat vormden van de hele beweging? 

Het paste misschien niet goed in de theoretische schema's, maar iedereen wist toch wel dat 'les tra

vailleurs demandent des choses positives, plutot que des discours, tant beaux qu'ils soient: rien ne 

vaut pour eux un résultat acquis'. (3l5) Ponard stond met die mening niet alleen. Tijdens het debat 

over de algemene werkstaking werd het afgevaardigde Marpaux te veel: was er iemand in de zaal 

die werkelijk geloofde dat, áls de socialistische beweging in staat zou zijn een algemene werksta

king en revolutie op gang te brengen, ze dat alles zou kunnen consolideren? Zag niet iedereen in 

dat dit totaal onrealistisch was? Toen vanuit de zaal werd geroepen dat de coöperatie een schit

terend middel was om de realiteit en de droom dichter bij elkaar te brengen, beaamde Marpaux 

onmiddellijk: 'Les coopératives habituent Ie peuple précisément à prendre en main Ie capita! et à 

se passer du patronat; eh bien! traduisez cela dans I' ordre politique plus tard, et dès aujourd'hui 

dans nos organisations. Habituez Ie peuple à penser par lui-même, et alors les congrès seront Ie 

reflet exact de la pensée socialiste; au lieu de venir ici, nous qui sommes des militants, nous dis

puter comme de vulgaires parlementaires, nous voudrions être imbus d'une idée de concorde par

faire: alors le congrès ne serair plus une tempête, ce serair une fête réelle.' (3l6) 

Een feest was het congres niet bepaald, maar aan het eind van de rit werd goedgekeurd dat 

socialistische vakbonden en socialistische coöperaties een geïntegreerd onderdeel moesten zijn 
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van de partij. Wat de vakbonden betrof, was er een meerderheid van 33 stemmen voor, tegenover 

24 stemmen tegen. De resolutie over de coöperatie haalde het met het kleinste verschil: 29 com

missieleden stemden voor, 28 tegen. Het enthousiasme over dit eerste congres was ondanks alles 

niet min. (3l7) Maar van een echte eenheid was geen sprake en alle bestaande groepen behielden 

zowel hun statuten als hun 'eigenheid'. 

Typerend voor de desorganisatie van de Franse beweging was de 'déplorable organisation ma

térielle' van het Parijse congres van de Tweede Internationale in september 1900. (3•8> Het congres 

bewees ook de onmacht van de Internationale zelf, omdat ze er totaal niet in slaagde een ant

woord te formuleren op de vragen en discussies die in alle socialistische bladen aan de orde waren. 

Na lang debatteren over 'la conquête du pouvoir public et les alliances avec les partis bourgeois' 

kwam men niet verder dan een door Kautsky opgestelde resolutie. Later werd de tekst smalend 

de 'motion caoutchouc' genoemd, omdat 'les termes élastiques réalisant un compromis entre les 

positions réformistes et orthodoxes, ne faisaient, en dernière instance, qu' accentuer la lutte entre 

les diverses tendances'. (3l9) Op dat congres besliste men ook om een permanent Internationaal So

cialistisch Bureau (ISB) op te richten. Emile Vandervelde werd voorzitter, Edward Anseele schat

bewaarder en Victor Serwy kreeg er, naast het voorzitterschap van de Federatie van socialistische co

operaties, ook nog het secretariaat van de Internationale bij. Het ISB zou pas een efficiënte werking 

opbouwen na het congres van Amsterdam in 1904, waar Serwy een stap terugzette en het honden

baantje als secretaris van de Internationale overliet aan Camille Huysmans. (320
) De oprichting van 

het ISB zorgde ervoor dat een droom van de Brusselse socialisten in vervulling ging: hun Maison 

du Peuple werd daardoor op termijn effectief 'un des symboles du socialisme international'. (321
) 

Ideologische tegenstellingen waren slechts één van de factoren die de pogingen deden falen 

om in Frankrijk rond 1899-1900 een eengemaakte socialistische partij en beweging op te zet

ten. Het verzet van Jules Guesde tegen de strekking-Jaurès was ingegeven door de vrees voor de 

invloed van reformistische vakbonden en coöperaties, terwijl Edouard Vaillant altijd een prin

cipieel voorstander bleef van een strikte scheiding tussen de politieke en de economische actie. 

Hoewel politie-informanten oog hadden voor die 'theoretische' hindernissen, steunde hun zeker

heid over het falen van de eenmaking toch vooral op andere motieven. Blanpain benadrukte bij

voorbeeld dat vooral persoonlijke factoren de onenigheid voedden, 'car le véritable motif est la 

jalousie qu'inspire à Vaillant et à Guesde le talent de Jaurès'. (322
) OokAristide Briand wees erop dat 

het bij heel wat socialistische voormannen kwaad bloed zette dat Jaurès door de Dreyfusaffaire 

de socialistische scène helemaal domineerde, waardoor ook later 'l' opinion publique fut inclinée 

à croire qu'il réflétait les sentiments de tout son parti'. (323) Het speelde ook in de kaart van Jaurès 

dat er sleet zat op de beloften over de komst van 'de grote dag' en dat de POF 'looked increasingly 

out of touch at a time when there were high hopes of social reform within the existing bourgeois 

order'. (324) Toch verloor de strekking-Jaurès een van haar grootste troeven, omdat 'la défense répu

blicaine' steeds minder 'la politique commune des socialistes' werd.ü2 5) 

Een andere sterke rem op de door Jaurès geprezen parti mixte, was het feit dat coöperaties 

indruisten tegen de belangen van heel wat militanten van de socialistische arbeidersbeweging. 

Zelfs als iedereen de mening van Jaurès zou delen dat coöperaties noodzakelijke 'laboratoires 
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d'expérimentation sociale' waren<Jz6l, dan nog waren ze een doorn in het oog van de vele cabare

tiers en vooral autres commerçants die sympathiseerden met en actie voerden in de beweging. (327) 

De opvatting leefde dat het verzet van de POF tegen de coöperatie louter ingegeven werd door de 

angst le petit commerce voor het hoofd te stoten. Dat bleek toch indirect uit de discoursen waarin 

de POF dat probeerde te weerleggen. (JzS) Theoretisch vormde de noodzakelijke ondergang van de 

kleinhandel een even centraal onderdeel van het discours van de POF als de ijzeren loonwet, maar 

de electorale propaganda werd altijd zo breed mogelijk gehouden. Dat deed niet alleen de POF. 

Zeker in Parijs - 'oû le petit commerce tient tant de place'(3z9) - hypothekeerde de oprichting van 

socialistische coöperaties de potentiële electorale groei. 

Niettemin waren de economische omstandigheden rond de eeuwwisseling in Parijs optimaal 

om coöperatieve bakkerijen op te starten. Hoewel er succesvolle industriële bakkerijen waren, 

zoals de Société Parisienne de Meunerie-Boulangerie, was de broodprijs er extreem hoog. Daardoor 

kon een coöperatie makkelijk competitief zijn. (33o) La Petite République bracht ook regelmatig een 

'bulletin coopératif' waarin BCS-voorzitter Xavier Guillemin de coöperatie in de schijnwerpers 

plaatste. Hij lichtte uitgebreid de weldaden van lokale coöperaties toe, gaf uitleg over de mogelijk 

zeer constructieve wisselwerking tussen vakbeweging en coöperatie, kondigde lezingen aan, zoals 

'socialisme et coopération en Belgique et en France'.<331) Het mocht niet baten: Ton vante l'orga

nisation des coopérations socialistes belges, leurs bienfaits; 1' on reconnait que 1' oeuvre d'Anseele 

et de Volders est à prendre en considération, mais on ne fait rien évoluer ou presque rien dans le 

monde socialiste français pour faire évoluer le mouvement.'(332) 

De gemeenteraadsverkiezingen van mei 1900 waren een keerpunt: 'Le moment oû s' achèvent 

en France les brèves rencontres entre socialistes et boutiquiers organisés.' Door de grote vooruit

gang van 'les nationalistes' was het overduidelijk dat de socialistische beweging nauwelijks elec

toraal garen kon spinnen bij het te vriend houden van de 'petits commerçants'. (m) 'Le petit com

merce a pris position nettement, contre les coopératives' en de Ligue de l'Union Gommerciale had 

de coöperatie tot een verkiezingsthema gemaakt via een grootse affichecampagne tegen wat zij 

noemde de coöperatieve commerce clandestin. (334) In zijn analyse van de verkiezingen gafJaurès toe 

dat die campagne gewerkt had, want de 'réaction nationaliste' was het gevolg van 'l'inconsciente 

et égoïste révolte du petit commerce'. Hoe de socialisten daarop moesten reageren lag volgens 

hem voor de hand: 'Dès maintenant il faut que notre parti procède avec une méthode inflexible 

et une persévérance infatigable à 1' extension du mouvement coopératif socialiste. Que partout 

des coopératives de consommation soient fondées. Que partout la classe ouvrière leur assure une 

large clientèle. 11 ne s'agit point de représailles contre le petit commerce, mais il s'agit d'une oeuvre 

nécessaire de préservation socialiste.' De enige manier om de socialistische achterban te onttrek

ken aan de 'contagion funeste' van winkeliers en wijnhandelaren was hem organiseren 'autour des 

coopératives animées de la pensée socialiste': 'à chaque coup que vous frapperez sur le socialisme, 

nous répondrons, aujourd'hui, demain, toujours, en élargissant la coopération'. 

Jaurès benadrukte ten slotte dat 'les idées ne sont rien sans une organisation ouvrière qui les 

mette en oeuvre'. Ze mochten dan ook niet langer talmen met het overnemen van de organisato

rische formule van de Belgische kameraden die aantoonde hoe socialisten de enorme 'consump-
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De Gentse socialisten, die aantoonden hoe socialisten de consumptiekracht van de arbeiders con

structief konden aanwenden, werden in I903 ontvangen op het stadhuis van Parijs . 

tiekracht' van de arbeiders constructief konden benutten. (m) Dat die strategie echt zou werken 

werd onderbouwd met de verkiezingsuitslagen. Hadden de socialisten niet standgehouden in die 

Parijse arrondissementen waar 'les coopératives ont remplacé le petit commerce'?(336) Er werd dus 

onmiddellijk gehandeld. In de schoot van de BCS was men al vanaf eind 1898 op zoek naar mid

delen om in Parijs een Boulangerie socialiste coopérative op te richten. Eind 1899, begin 1900 kreeg 

de redactie van La Petite République bezoek van 'le docteur Kasimir', die geld ter beschikking 

wilde stellen van een 'oeuvre que vous jugerez utile au Parti socialiste'. Dat hij daarvoor bij La 

Petite République aanklopte was het gevolg van zijn contacten met 'le savant député socialiste belge, 

Hector Denis'. Aanvankelijk wilde hij 5.000 frank schenken(m), maar na de gemeenteraadsverkie

zingen van 1900 wilde men snel het bakkerijplan realiseren en 'sur l'indication de Jaurès' kwam 

Kasimir met roo.ooo frank op de proppen. (33B) Eind mei was de zaak al geklonken en werd de 

Boulangerie socialiste coopérative in aanwezigheid van zo'n 7.000 mensen geopend. Xavier Guille

min werd aangesteld als administrateur van de bakkerij die 50% van haar winsten zou aanwenden 

'à fournir au Parti socialiste les ressources de propagande politique et économique'. (339) Er werd 

brood verkocht aan leden en niet-leden en men leverde vrijwel onmiddellijk ook brood aan diver-
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se coöperaties in de Parijse regio. (34o) De snelheid waarmee het initiatief werd opgezet was bedoeld 

als een duidelijk teken dat het de socialisten menens was met hun coöperatieve strategie. Om 

propagandistische redenen werd de opening midden september 1900 nog eens overgedaan. Naast 

vertegenwoordigers van socialistische coöperaties uit le Norden België woonden 15.000 mensen 

die feestelijke opening bij. Jaurès verklaarde er dat er nog altijd socialisten waren 'qui ont peur du 

mouvement coopératif', maar hun bakkerij zou snel het bewijs leveren 'que c' est seulement par la 

coopération socialiste que Ie communisme pénétrerà. (341) 

Van Parti Socialiste Français en Parti Socialiste de France tot SFIO 

Xavier Guillemin was in zijn nopjes: 'Enfin, Ie vent est à la coopération.'(342
) De frequentie van 

zijn 'bulletin coopératif' in La Petite République werd gevoelig opgedreven om de oprichting van 

diverse nieuwe socialistische coöperaties in heel Frankrijk toe te lichten. Om die initiatieven te 

steunen en de nieuwe wind optimaal te benutten gaf de BCS in de loop van 1900 de Manuel du 

coopérateur socialiste van Maurice Lauzei uit en ze dreef de propaganda op voor haar eerste nati

onale congres in juli 1900. (343) Ook tal van Belgische socialistische coöperatoren werden uitgeno

digd waardoor het congres de naam kon dragen van Premier Congrès National et International de 

la Coopération Socialiste. Concrete beslissingen werden er niet genomen, maar het werd wel een 

hoogmis voor het Belgische model. Anseele en Léonard werden bij hun beschrijvingen van hun 

socialistische coöperaties geregeld onderbroken door applaudissement en applaudissements prolon

gés. Ook Gustave Delory en Henri Samson droegen, als meest actieve woordvoerders van de socia

listische coöperaties uit le Nord, bij tot die sfeer door telkens te verwijzen naar het voorbeeld van 

'nos camarades belges'. Als afgevaardigde van de Boulangerie socialiste drukte Jaurès andermaal zijn 

bewondering uit voor de BWP, maar hij wilde vooral ook een boodschap verkopen: 'C' est à faire 

l'unité socialiste que nous devons travailler, si nous voulons que la coopération socialiste produise 

tout son effet.' Een boodschap die ook door Anseele werd onderschreven. Léonard van zijn kant 

vatte de teneur van het hele congres samen als volgt: 'Et si en France, camarades, vous étiez unis 

comme en Belgique ... '(344) 

In diverse kringen ontstond er onrust over de nieuwe, offensieve coöperatieve strategie waar

van Jaurès de meest in het oog springende exponent was. Het zinde in de eerste plaats 'les petits 

commerçants' totaal niet en sommigen gingen in 1901 over tot de vorming van de Parti commercial 

et industrie/ français om hun strijd tegen de coöperatie kracht bij te zetten. (345) Hoogst problema

tisch waren die ontwikkelingen voor de Union Coopérative die haar République Coopérative-dis

cours a priori gecompromitteerd zag door het ontstaan van een grote tweedeling van de Franse 

coöperatieve beweging. Het was bovendien verontrustend dat op het congres van de ICA in juli 

1900 in Parijs ook steeds meer socialisten coöperaties vertegenwoordigden. (346) Charles Gide en 

de zijnen konden niet veel meer doen dan hun programma en hun politieke neutraliteit bena

drukken. (34?) 'Notre mouvement est assez large et assez élevé pour engager tous les hommes de 

bonne foi et de progrès, aussi bien les plus modérés que les socialistes-révolutionaires et les anar

chistes, à se joindre à nous.' Een laatste 'slachtoffer' van het BCS-offensief was de POF van Jules 
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Guesde. De algemene beeldvorming was enerzijds dat 'le seul fait qu'un congrès de coopérateurs 

socialistes ait pu être réuni et compter un nombre respectable de délégués' significant was voor het 

naar elkaar toe groeien van beide bewegingen<H8l, terwijl anderzijds de POF in niet-socialistische 

bladen '1' ennemi des coopératives' werd genoemd. Terwijl ze met geen woord van het coöperatie

ve congres had gerept, voelde de redactie van Le Socialiste toch de noodzaak hierop te reageren 

en haar coöperatiebetoog aan te passen. Plots werden 'haar' socialistische coöperaties in le Nord 

in de schijnwerpers geplaatst. Noch de ijzeren loonwet noch het laken van Jaurès' pogingen om 

de socialistische arbeidersbeweging opnieuw te 'kanaliseren in coöperatief vaarwater' kwam aan 

bod. De coöperatie was nu ook volgens Le Socialiste een 'instrument d' émancipation de la classe 

ouvrière' op voorwaarde dat ze middelen opbracht 'pour le recrutement et 1' éducation des soldats 

de la Révolution sociale'. (349) 

De koerswijziging was opvallend. Bij Paul Lafargue stond de coöperatie in maart 1900 nog 

op het lijstje van paternalistische organisaties waarmee men de arbeiders van het rechte pad pro

beerde af te brengen. (35o) Nauwelijks een paar maanden later prees hij de 'troisième et nouvelle 

face de la coopération': 'Elle apparaît maintenant au monde socialiste comme un instrument d' or

ganisation des ouvriers en parti de classe et comme un moyen de leur procurer des subsicles pour 

mener la lutte politique et économique.' Iedereen moest weten dat de POF ten onrechte werd 

voorgesteld 'comme ennemie de la coopération'. Integendeel, zij was de eerste die in Frankrijk het 

voorbeeld van 'le Vooruit de Gand' in le Nord had gekopieerd. De achterban kreeg te horen dat 

Lafargue in Berlijn een gesprek had gehad met Victor Serwy 'pour dissiper le malentendu que 1' on 

a créé entrenous et les camarades belges sur la coopération dont ils ont fait une si formidable arme 

de combat'. (J51) Het was de POF totaal niet te doen om de band met de Belgische kameraden- in 

de theoretische controverses in de schoot van de Tweede Internationale stondenBWPen POF 

diametraal tegenover elkaar. Na de publicatie in L'Avenir Social van het artikel 'Le Socialisme de 

M. Jules Guesde' in 1899 werd de wederzijdse minachting openlijk. Jules Destrée maakte brand

hout van dit socialisme 'sec et glacé, sans rien qui parle au coeur ou à l'imagination [ ... ] ses façons 

autoritaires, intransigeantes, sectaires de nous imposer, tout d'une pièce ses démonstrations, sans 

les nuances les plus évidemment nécessaires [ ... ]on s'aperçoit avec irritation que ces exposées dog

matiques sont des plus critiquables [ ... ] un pêle-mêle de choses [ ... ] généralisation absurde [ ... ] 

Ces escarmouches d'il y a trois lustres méritaient-elles cl' être offertes encore à nos méditations? 

[ ... ] la pauvreté d'un programme cl' action qui se résume uniquement en lutte des classes et révolu

tion.' Samengevat: 'un socialisme particulièrement négateur et désespérant'. (352) In de week waarin 

de Brusselaars hun nieuwe Maison du Peuple openden, reageerde Charles Bonnet namens de POF. 

Was het niet typerend dat de reformisten van de BWP last hadden van noties als 'lutte des classes' 

en 'révolution'? Ze hoefden zich in BWP-kringen trouwens niet te veel illusies te maken, bij de 

POF wilde men 'ni César, ni De Paepe'. <ml 

De koerswijzigingvan de POF werd vooral ingegeven door de vrees haar achterban in le Nord 

te verliezen. Jaurès maakte er geen geheim van dat de Fédération du Nord de sleutel was tot de 

eenheid van de Franse beweging.<J54l Net als Jaurès zagen ook Guesde, Lafargue en andere nati

onale POF-voormannen dat 'aujourd'hui les groupes, les militants, avant d'appartenir au Parti 
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socialiste, ils appartiennent à leur organisation. Elle seule a pour eux une existence concrète.'(m) 

In politierapporten werd benadrukt dat dit zich ook vertaalde in een mentaliteitswijziging: 'De 

plus en plus les socialistes se détachent des personnes qui jusqu'ici les avaient gouvernées [ ... ] ils 

comprennent que se sont leurs chefs qui sont la cause de leur division.'<356) Guesde werd op alle 

mogelijke fronten belaagd. Privé kreeg hij begin juli 1900 de dood van zijn vrouw te verwerken, 

terwijl hij het als belichaming van het marxisme in Frankrijk publiek zwaar te verduren had. 

Bernsrein en Millerand zorgden ervoor dat niet-socialistische bladen zich uitgebreid verkneu

kelden in de 'krach inévitable du marxisme' (357), terwijl Jaurès in ware Destréestijl de 'formules 

si simples' van de POF laakte. <358) Het gevaar dat Jaurès in Ie Nord haar achterban voor zich kon 

winnen was allesbehalve denkbeeldig. 

Terwijl de POF-nationaal volledig weg was geëvolueerd van de vrij positieve houding die ze in 

de jaren 188o had aangenomen tegenover de BWP en haar organisatorische model, was men in Ie 

Nord in de loop van de jaren 1890 dit model volledig gaan overnemen. Aanvankelijk beperkte de 

overname van het coöperatieve luik van dit model zich tot de echte grenssteden, Tourcoing, Rou

baix, Armentières. Maar na het Brusselse congres van de Tweede Internationale in 1891 werden 

op diverse plaatsen socialistische coöperaties naar het model van Vooruit en het Maison du Peu

ple opgericht. De volledige overname van die nieuwe organisatorische optie beperkte zich zeker 

niet tot Ie Nord. (359) Toch werd L'Union de Lille, die in maart 1892 haar deuren opende, door haar 

omvang en impact de voornaamste exponent ervan.<36o) Net als in talloze BWP-federaties groei

den de socialistische coöperaties in de POF-Fédération du Norduit tot de ruggengraat van de hele 

socialistische arbeidersbeweging, met La Paix van Roubaix en L'Union de Lille als plaatselijke vari

anten van de Gentse Vooruit en het Brusselse Maison du Peuple. Rond de eeuwwisseling hadden 

ze beide zo'n 5.000 leden, ze stelden lokalen ter beschikking voor alle mogelijke verenigingen en 

stonden ook in voor de financiering van het hele guesdistische raderwerk. Kortom: het anticoöpe

ratiediscours van de nationale POF stond haaks op de praktijk van de beweging. 

Aangezien de guesdisten uit le Nord hun organisatorische ondersteuning bij hun Belgische 

kameraden haalden en ook geregeld rechtstreekse contacten met hen hadden, werd in hun regio

nale bladen kwistig omgesprongen met lof voor de BWP. (36I) Belgische militanten gaven er voort

durend lezingen en benadrukten dat de zwakte van de Franse socialistische arbeidersbeweging toe 

te schrijven was aan het ontbreken van een eenheidspartij. (J6:z.) Een positieve evaluatie maken van 

de coöperatie en België aanhalen als voorbeeld om een eind te maken aan de onderlinge verdeeld

heid, dat was precies wat Jaurès vanaf midden 1899 deed. Het ontging de POF niet dat vanaf 1900 

heel wat onafhankelijke socialisten van de strekking-Jaurès meetings belegden in Ie Nord. (363) Het 

gevolg was dat 'their attention was turned toward one Frenchman who represented the greavest 

threat [ ... ] that man was Jean Jaurès'. (364) Dat de strijd werkelijk leefde bleek anno 1901, toen maar 

liefst 8.ooo mensen een door de POF-Lille georganiseerd debat bijwoonden tussen Jaurès en 

Guesde over de tactiek van de socialistische arbeidersbeweging. 

Dat er geen eenheid kwam tussen Franse kameraden was zowel te wijten aan wederzijdse 

afgunst en angst om overvleugeld te worden als aan de afwijkende theoretische opvattingen. Het 

tweede Congrès général des organisations socialistes françaises in september 1900 was op voorhand 
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gedoemd om te falen, maar het bewees wel dat de coöperatie door alle socialistische fracties werd 

aanvaard als derde arm van de beweging. Alleen over de controle van de mandaten bij de aan

vang van het congres ontstond enige commotie: steunden alle vertegenwoordigde coöperaties 

wel de socialistische propaganda? De aanwezigheid van coöperatieve organisaties zelf werd als 

vanzelfsprekend beschouwd: zij behoorden tot 'les groupements politiques et économiques du 

Parti'. (3G5) Ze waren dan ook vertegenwoordigd in de twee grote machtsblokken die er werden 

gevormd: de Parti Socialiste Français (PSF) - de koepel van onafhankelijke socialisten, resteren

de broussisten en onafhankelijke federaties- en de Parti Socialiste de France (PSdeF) waarin de 

POF van Guesde en de POSR van Vaillant elkaar vonden. Aandacht voor de ontwikkeling van 

de socialistische coöperatieve beweging kon dan ook niet ontbreken in tijdschriften als La Revue 

Socialiste en Le Mouvement Socialiste, in de vaste coöperatierubriek in La Petite République en, 

vanaf 1904, in L'Humanité. 

Het duurde nog tot 1905 voor de eenmaking van de socialistische partij werd gerealiseerd. 

Alleen al uit de naam, Section Française de linternationale Ouvrière (SFIO), bleek de druk van het 

Amsterdamse congres van de Tweede Internationale van 1904. Zoals de SPD in 1903 op haar con

gres van Dresden het revisionisme scherp veroordeelde, zo deed de Internationale dat in Amster

dam. De PSdeF zag daardoor de mogelijkheid om haar principes op te leggen aan de SFIO, 

waarin een strikte scheiding tussen de politieke en economische werking werd verankerd. Van het 

Belgische model bleef dan ook niets meer over in de organisatorische structuur van de SFIO. Dat 

stond echter los van het coöperatieve vraagstuk en was vooral een gevolg van de evoluties binnen 

de vakbeweging. De Centrale Générale du Travail (CGT) was niet alleen geïrriteerd wegens de 

door de PSF gesteunde pogingen van Millerand om de syndicale wetgeving aan te passen, maar 

voelde ook niets voor enige politieke bevoogding. Ze stond op haar totale onafhankelijkheid: 'Le 

parti n' est pas son avant-garde, mais une autre aile du mouvement socialiste.'(366> 

Franse socialistische coöperaties: het Belgische model voorbij 

Hetzelfde idee groeide ook in de schoot van de BCS. Strikt genomen konden alleen coöpera

ties die de socialistische propaganda financieel ondersteunden - a rato van o,ro frank per lid per 

jaar- de titel van socialistische coöperatie voeren en zich aansluiten bij de BCS. Dat impliceerde 

dat coöperatoren de ondergeschiktheid van de coöperatieve actie aan de politieke strijd moesten 

onderschrijven. Die regels werden vastgelegd op het tweede nationale congres van de BCS in 

Rijsel in 1901. Al snel was er onvrede daarover, omdat de Fédération des Coopératives de la région 

du Nord misbruik had gemaakt van haar oververtegenwoordiging door de locatie van het con

gres. Immers, die ondergeschikte positie van de coöperatieve beweging 'n'était pasdutout celle 

du mouvement coopératif réel de Paris et de la province'. Met uitzondering van de socialistische 

coöperaties in le Nord waren vrijwel alle coopératives rouges de mening toegedaan dat zij zich 'en 

dehors de toute action politique' dienden te houden. 

In de eerste plaats zorgde het uitblijven van een eengemaakte socialistische partij al voor inter

ne fricties. Als er al een akkoord zou zijn over de financiële ondersteuning van de politieke strijd, 
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dan drong zich de vraag op welke fractie men zou steunen. Het grootste bezwaar was echter dat de 

meeste voormannen niet inzagen waarom zij de optimale groei van hun beweging zouden com

promitteren door geld te investeren in een andere arm van de socialistische arbeidersbeweging. 

Bovendien zagen heel wat arbeiderscoöperaties af van een actieve participatie in de BCS wegens 

haar aura als 'le groupement de routes les sociétés ou 1' on 'faisait de la Politique'. Na het Rijselse 

congres van 1901 bezochten de congresgangers andermaal het Brusselse Maison du Peuple en de 

Gentse Vooruit. Voor coöperatoren uit le Nord vormden zij het bewijs dat de link met de politieke 

arm noodzakelijk was. Maar voor de anderen bewees 'la multiplicité des oeuvres' van Vooruit dat 

het aanwenden van coöperatieve middelen voor niet-coöperatieve doeleinden een strategische 

fout was waardoor ze nooit die omvang en dat succes zouden bereiken. (367) 

Het was voor de BCS echter onmogelijk die regels aan te passen, omdat dat onvermijdelijk 

zou leiden tot de afscheiding van de Fédération des Coopératives de la région du Nord. Een derge

lijke splitsing zou de BCS wellicht niet overleven, omdat de federatie van le Nord met haar 14.649 

leden anno 1901 veruit haar sterkste tak was. Het was ook de enige regionale federatie die, ondanks 

grote financiële offers voor het Comité Fédéral du POF, op economisch vlak een echte federale 

werking ontwikkelde, met L'Union de Lille als centraal aankoopcentrum. (368) Met haar op IO.ooo 

exemplaren gedrukte en gratis verspreide Bulletin mensuel de la Fédération des Coopératives de la 

région du Nord bood ze trouwens uitstekend weerwerk tegen het volgens haar sterke vooroordeel 

over coöperatieve verenigingen. (369) Dat er in de schoot van de BCS coöperaties waren die geen 

geld afstonden voor de politieke werking van de beweging vond de sterkste tak 'une home [ ... ] 

Cela ne peut durer. Louvrier veut une société meilleure, et il montre le même égoïsme stupide, il a 

les mêmes vices que leplus bourgeois des bourgeois.' In het Noorden zag men maar twee soorten 

coöperaties: 'd' un coté, la coopération socialiste, de 1' autre, la coopération bourgeoise'. (37o) 

In het boekje van de guesdisten van le Nord behoorde het gros van de socialistische coöpe

raties in Frankrijk tot die laatste categorie, want ondanks de statuten van de BCS kwam er van 

financiële ondersteuning van de politieke arm van de socialistische arbeidersbeweging weinig of 

niets terecht: 'Le mot propagande socialistes' est trouvé être d' une telle élasticité, qu' on a fini par y 

comprendre même des choses qui n' ont plus rien de spécifiquement socialiste, comme Ie pain gra

tuit aux femmes en couches, ou l'installation d'une bibliothèque, ou la cessiongratuite de locaux 

à des sociétés ouvrières, etc. ... ; bref, des services que n'importe quelle autre coopérative, digne de 

ce nom, instituera ou peut instituer [ ... ] il n'y a que les 18 coopératives de la Fédération du Nord 

qui ont vraiment suivi à la lettre l'interprétation essentielle indiquée par les premiers congrès de 

la BCS, à savoir de verser le tant pour cent au parti socialiste.'(3?I) Elk jaar stond op de agenda 

van het BCS-congres dat men de verplichting om de socialistische propaganda, lees: de politieke 

arm van de beweging, te steunen, moest aanpassen. Telkens weer slaagde de federatie van le Nord 

erin de regel ongewijzigd te behouden door overvloedig te verwijzen naar het voorbeeld van de 

BWP, haar eigen staat van dienst en uitspraken van Anseele. Het ultieme argument was: 'Si nous 

abandonnons ce principe, il n'y aura plus de différence entrenous et ''LUnion Coopérative" avec 

laquelle, quoi qu' on dise et quoi qu' on fasse, il n' est possible, pour nous, socialistes, ni mariage 

d' amour ni mariage de raison.'(372) 
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De andere partners in de schoot van de BCS wilden weliswaar eerst ook niet weten van een huwe

lijk met de Union Coopérative (UC) van Charles Gide, maar de argumentatie verschilde grondig 

van die van de coöpererende socialisten uit Ie Nord. Jaurès bijvoorbeeld maakte vanaf 1903 geen 

geheim van zijn grote bewondering voor en appreciatie van het werk van Gide. <ml Typerend was 

ook dat het Bulletin mensuel de la Fédération des Coopératives de la région du Nord in elk nummer 

hamerde op de coöperatieve ontwikkelingen in België. (374) Het Bulletin de laBoursedes coopératives 

socialistes de France daarentegen verruimde zijn horizon en kreeg steeds meer aandacht voor de 

ontwikkelingen in Engeland en Duitsland waar de coöperatieve beweging niet werd geremd door 

een ondergeschikte positie tegenover de politieke arm van de socialistische arbeidersbeweging. <ml 

Terwijl de kameraden uit het Noorden in alle talen zwegen over de mislukte algemene werksta

king in België van 1902, schuwde men dat onderwerp in het Bulletin van de BCS helemaal niet. 

Vanaf de zomer van 1902 belegden vertegenwoordigers van de BCS en de UC in de regio Parijs 

zelfs al vergaderingen om een eventuele samenwerking te bespreken. (376) De voornaamste drijf

veer daarvoor was het uitblijven van een echt grote groei, zoals de Duitse coöperatieve beweging 

bijvoorbeeld wel meemaakte. Noch de BCS, noch de UC slaagde erin om op economisch gebied 

constructieve samenwerkingsverbanden te realiseren. Daardoor rees de vraag of 'les coopérateurs 

ne risquent-ils pas d'affaiblir, par leur insuffisance pratique, la valeur virtuelle de la coopération?' 

De BCS nam in het Bulletin zonder problemen stukken op die !'esprit particulariste van socialis

tische en neutrale coöperatoren veroordeelden en een economische samenwerking met de UC 

bepleitten. (377) In hun op ruime schaal verspreide almanakjes benadrukten de BCS en de UC dat 

'l'état de division qui existe en Francerend tout progrès de la coopération impossible': 'Le Niagara, 

divisé en mille petits filets d' eau, ne peut faire tourner la moindre roue de moulin.' <378) Was het 

bovendien niet aan die politieke opstelling te wijten dat 'nos camarades belges, qui ont été si sou

vent nos modèles, ont encore beaucoup à faire pour réaliser la concentradon nécessaire des achats, 

et remédier au fédéralisme de leur mouvement'?(379) 

Naast Xavier Guillemin en Louis Hélies van de BCS werd het coöperatiediscours op natio

naal niveau in socialistische kringen haast volledig gemonopoliseerd door Marcel Mauss en Albert 

Thomas. Als coöperatiecorrespondenten van L'Humanité opteerden zij duidelijk voor een poli

tiek neutrale koers: 'Les coopératives de consommadon ont mieux à faire leur socialisme.'<38o) In 

L'Humanité kreeg de coöperatie de aandacht waar ze als derde, onafhankelijke en evenwaardige 

arm van de socialistische arbeidersbeweging recht op had. Mauss had vooral bewondering voor 'la 

position des coopérateurs allemands': Kaufmann en von Elm wezen de weg. Als actieve militan

ten van de SPD lagen zij aan de basis van de indrukwekkende ontwikkeling van de coöperatieve 

beweging in Duitsland, omdat ze de coöperaties nooit hadden toegestaan 'de s'inféoder au parti 

socialiste allemand'. (38r) Hij laakte de Franse socialisten die niet leken te beseffen dat 'coopération 

et socialisme ne sont distincts que parce que ce sont deux formes d' action'. (382) Mauss droomde 

openlijk van een fusie van BCS en UC om een efficiënte Wholesale français op te bouwen. De 

enige voorwaarden die hij daaraan verbond waren de volgende: de BCS moest de politieke neutra

liteit onderschrijven en de UC mocht patronale coöperaties niet langer als leden erkennen, want 

dat was een contraproductieve strategie. (383) 
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Als groot bewonderaar van Gide was Thomas dezelfde mening toegedaan. Als journalist had hij 

echter een andere strategie en hij bracht vooral kleine monografieën van lokale (socialistische) 

coöperaties. Met die concrete verhalen maakte hij de voordelen van de coöperatie duidelijk en op 

geen enkel ogenblik refereerde hij daarbij aan de socialistische partij. De coöperatie was valabel, 

ja zelfs noodzakelijk om een communauté socialiste te verwezenlijken. Naast tal van Franse lokale 

coöperaties gebruikte Thomas vooral Belgisch materiaal als voorbeeld, want ook daar bleek dui

delijk hoe de socialistische coöperatie in staat was een gemeenschap te creëren. Hij wou daarmee 

vooral verhinderen dat de propagandistische waarde van de Belgische socialistische coöperaties 

- 'que tout le monde connaît' - gemonopoliseerd werd door de socialistische coöperatoren in le 

Nord.<384) 

De SFIO hield zich afZijdig in dit hele debat. De PSF en PSdeF werkten wel samen, maar de 

oude spanningen waren zeker niet verdwenen en bovendien stond de verhouding tot de CGT 

veel prominenter op de agenda. Net als bij de SPD werd de coöperatie geweerd op SFIO-congres

sen<385l, maar net als de SPD werd de SFIO in 1910 gedwongen een standpunt in te nemen voor 

het congres van de Tweede Internationale in Kopenhagen waar 'les relations entre coopératives et 

parris politiques' bovenaan op de agenda stonden. 

Kopenhagen 1910: Au-de/à du modèle beige 

In de literatuur over de Tweede Internationale fungeert het congres van Kopenhagen doorgaans 

als een soort intermezzo tussen de congressen van Stuttgart (1907) en Bazel (1912). Wellicht is 

dat vooral te wijten aan het feit dat de verhouding tussen socialisme en coöperatie het voor

naamste theoretische punt op de agenda was, een punt dat historici nauwelijks aanraken. Achte

raf schreef Emile Vandervelde terecht: 'La force morale et le prestige que donnait à la Ile Inter

nationale le sentiment, illusoire sans doute, mais chez rous, ou presque rous, profond et sincère, 

de l'unité du socialisme, n'apparurent jamais avec plus d'éclat qu'à Copenhague au Congrès de 

1910.'(386) Net als in Stuttgart werd in Kopenhagen wel een 'réunion privéede la gauche de !'In

ternationale' belegd, maar die vergadering met onder andere Guesde, De Brouckère, Luxem

burg en Lenin kreeg nauwelijks enige aandacht en verstoorde zeker niet 'le passage au zénith de 

la Ile Internationale'. <387) 

Het vlekkeloze verloop van het congres was vooral op het conto te schrijven van de Deense 

kameraden en de !SB-secretaris Camille Huysmans. Zij hadden het volledige draaiboek van het 

congres tot in de puntjes vastgelegd - publieke meetings, bezoek aan de socialistische coöpera

tie van Kopenhagen, excursie naar Sondermarken. Alle afgevaardigden waren er op voorhand 

voor gewaarschuwd dat de Deense regering geen spandoeken of uitvallen naar staatshoofden van 

bevriende naties zou dulden. (388) Ook de lijnen waarlangs de discussie over de verhouding tussen 

socialisme en coöperatie moest verlopen lagen vast nog voor één buitenlandse afgevaardigde aan

kwam in de Deense hoofdstad. 
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Voorafgaand debat 

Vanaf eind 1909 werd zowat iedereen die in het debat een rol kon spelen gevraagd zijn visie toe te 

lichten in de kolommen van Le Mouvement Socialiste en La Revue Syndicaliste, dat in 1910 opging 

in La Revue Socialiste. Als hoofdredacteur van die laatste twee bladen maakte Alben Thomas er 

geen geheim van dat zij volledig het neutraliteitsbeginsel onderschreven, omdat elke vorm van 

bevoogding de ontwikkeling van de coöperatieve beweging afremde. (3S9) In La Revue Syndicaliste 

werd daartoe een tribune gegeven aan Mutschler die er hoogmissen opvoerde voor de Equitables 

Pioniers de Rochdale. Onder het motto 'On juge l'homme par ses actes ou 1' arbre par ses fruits' 

vond hij de resultaten van de Belgische socialistische coöperaties maar schraal in vergelijking 

met de verwezenlijkingen van de coöperatieve beweging in Groot-Brittannië en Duitsland.(39o) In 

het spoor van Bernsrein betoogde hij dat elke rechtgeaarde marxist de coöperatie moest steunen. 

De marxistische doctrine kreeg 'un tel empire sur les masses [ ... ] parce qu'elle concordait plus 

que routes autres avec la realité des faits, c'est parce qu'elle n'a cessé d'être confirmée par l'évolu

tion économique elle-même [ ... ]',maar die tijd was allang voorbij. Via de marxistische methode 

moest de marxistische doctrine aangepast worden aan de nieuwe realiteit zodat de erfenis van 

Marx niet helemaal verloren zou gaan. De meester had zich duidelijk vergist over de coöperatie 

die optimaal benut moest worden. Alleen via die weg konden de arbeiders worden klaargestoomd 

voor hun toekomstige taken, alleen via die weg kon men concreet aantonen dat socialisme niet 

een kwestie was van démolir maar van construire. (39I) 

In het verlengde van die campagne werd ook een stuk van Adolf von Elm opgenomen, waarin 

de opdeling van de grootse coöperatieve beweging in elkaar onderling beconcurrerende 'coopéra

tives de parti' streng veroordeeld werd: 'c' est entraver le processus de développement'. (392
) Om ook 

een ander geluid te laten horen werd aan Octors, administrateur-gérant van het Brusselse Volks

huis, gevraagd om een stukje te schrijven waarin hij de voordelen van de coöperaties 'affiliation 

au parti socialiste' zou toelichten. Waarom koos men voor Octors, die pas in 1906 gedelegeerd 

bestuurder werd van het Maison du Peuple en zijn sporen vooral had verdiend in de vakbeweging? 

Werd dat niet gevraagd aan Vandervelde, Bertrand, Anseele of Destrée wegens het vermoeden dat 

hun argumentatie krachtiger zou zijn? Octors maakte alvast geen al te goede beurt. Hij schreef 

een heel defensief stuk waarin hij vooral de argumentatie van Von Elm probeerde te weerleggen. 

Hij benadrukte dat de link met de partij geen rem was op de expansie van de coöperatieve bewe

ging: iedereen wist dat het Maison du Peuple een socialistische vereniging was. En toch: 'Nous 

comptons nombre de bourgeois, voire des généraux de 1' armée, de la noblesse! Dans 1' artère la 

plus aristocratique de la ville, à 1' avenue Louise, nos charettes de pain s' arrêtent à chaque instant 

pour desservir le pain M.P., et les garçons de course de nos boucheries, pour remettre de la viande 

que les bourgeois coopérateurs aisé chercheraient en vain ailleurs.'(393) Een dergelijke argumenta

tie leverde uiteraard nauwelijks weerwerk op de discoursen over de hopeloze verdeeldheid van de 

Belgische coöperatieve beweging over de diverse politieke strekkingen. 

In Lëvolution de la doctrine socialiste sur la coopération maakte Eugène Fournière de balans op 

van het onevenwichtige debat. De 'coreligionnaires belges de Gand et de Bruxelles' hadden vol-
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gens hem de enorme verdienste dat ze vanaf de late jaren r88o de coöperatie weer op de agenda 

van de socialistische arbeidersbeweging hadden gezet. Dat had als resultaat dat Vooruit en het 

Maison du Peuple steeds meer les condamnations doctrinales overschaduwden ... 'le mot d'Anseele 

fit fortune en Franceet en Allemagne'.(394) Toen het eenmaal zover was, werden de realisaties van 

de socialistische coöperaties in België overschaduwd door die van de neutrale Britse coöperaties. 

In het spoor van Bernsrein betoogden Duitse kameraden dat de coöperatie in wezen socialistisch 

was en optimaal ontplooid moest worden, waarna onder leiding van Kaufmann en Von Elm op 

korte tijd een indrukwekkende, krachtige en evenwaardige derde arm van de socialistische arbei

dersbeweging werd uitgebouwd. 

Hoofdredacteur Hubert Lagarclelie van Le Mouvement Socialiste opteerde voor een objectiever 

debat: 'Les rapports de la coopération et du socialisme sont à 1' ordre du jour du prochain Congrès 

Socialiste international [ ... ] La question est loin d' être résolue. Nous recueilierons les solutions 

différentes qu' on propose, tant en France qu'à l'Etranger.'(395) Zonder enige beperking mochten 

Mutschler, Lefebvre, Von Elm, Anseele, Samson, Octors, Huysmans, Bertrand en Lenz hun visie 

uiteenzetten in de reeks La Coopération et Ie Socialisme. Enquête. (396) Was de oververtegenwoor

diging van aanhangers van Ie modèle beige een subtiele manier om het debat te sturen of wilde 

men een nieuw evenwicht creëren rekening houdend met de vooringenomenheid van La Revue 

Socialiste? De meest opmerkelijke vaststelling was de totale afwezigheid van tegenstanders van de 

coöperatie als middel. Nauwelijks twintig jaar eerder werd de coöperatie onder kameraden door

gaans beschouwd als een snelweg richting de verburgerlijking van de arbeidersklasse en dus rich

ting een verstikken van haar revolutionaire potentieel. Kon men nog twijfelen aan het nut van de 

coöperatie voor de socialistische arbeidersbeweging? De enige vraag die nog een antwoord hoefde 

was of er al dan niet een directe band moest bestaan met de politieke en syndicale arm van de be

weging dan wel of de coöperatie op zich socialistisch was. Opteerde men op coöperatief vlak voor 

Ie modèle beige of voor Ie modèle allemantP. 

De sterkste argumentaties, zowel op defensief als op offensief vlak, waren die van Louis Eer

trand en Adolf von Elm. (397) V on Elm steunde vooral op cijfers die de superioriteit moesten aanto

nen van de Duitse en Britse coöperatieve bewegingen- 'quel socialiste, examinant les choses sans 

aucune idée préconçue, pourrait contester que ce n' est pas là Ie chemin qui mène au socialisme?' -

tegenover die van België en Frankrijk. Benrand haalde geen cijfers aan, maar legde wel een grote 

nadruk op de sociale voorzieningen - ziekenzorg, pensioen, betaald verlof voor het personeel ... -

die de Belgische coöperaties in grotere mate hadden uitgebouwd. Centraal in zijn betoog stonden 

niet alleen een overdadig appel aan de voorbeeldfunctie van la Belgique in het verleden en enkele 

vage verwijzingen naar banden tussen Britse coöperaties en de Labour Party. Hij benadrukte ook 

het feit dat de rivalité tussen coöperaties van verschillende politieke strekkingen 'a plutot eu des 

résultats bienfaisants'. Die concurrentie lag immers net aan de basis van de opbouw en uitbreiding 

van de sociale voorzieningen in de schoot van de coöperaties. 

De meest revelerende bijdragen aan het debat waren die van Anseele en Ernest Lenz. Uit de 

bijdrage van Ernest Lenz, die als redacteur bij Die Neue Zeit het standpunt vertolkte van de radi

cale vleugel van de SPD, bleek overduidelijk dat er geen andere opties meer in overwegingwerden 
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genomen dan Ie modèle beige of Ie modèle allemand: 'Le mouvement coopératif est devenu une par

tie du mouvement social si importante et si fertile pour la classe ouvrière que le parti ne peut plus 

se bomer longtemps à le regarder favorablement ou à le laisser aller ou il va.' De resolutie van het 

SPD-congres van Hannover in 1899 was 'anti-naturel' en contraproductief. Door haar opstelling 

had de partij het coopératisme in eigen kringen gezaaid. Tien à vijftien jaar later dan de kameraden 

in tal van andere landen beweerde de radicale vleugel van de SPD '[qu'on] pourrait apprendre 

beaucoup du mouvement coopératifbelge'. Rijkelijk laat. Té laat zelfs, zo bleek uit de bijdrage van 

amper een halve bladzijde van een zelfzekere Anseele: 'Que vous dire? C' est nous, les socialistes 

belges, qui triomphons. Linternationale reconnaîtra officiellement notre mouvement coopératif 

[ ... ] La neutralité coopérative est impossible.' 

Au-delà du modèle beige en Belgique 

Impliciet bleek dat Anseele zelf al ver afstond van wat het Belgische model in de hele discussie 

vertegenwoordigde. Hij repte met geen woord van de verhouding tussen coöperatie en politieke 

partij. Het was er hem alleen om te doen dat coöperaties werden erkend als een arm van de socia

listische beweging. Dat ze als zodanig tussenbeide kwamen om de politieke en syndicale strijd te 

steunen, lag voor hem voor de hand en 'que cette intervention ne se fasse pas partout de la même 

façon, d'accord. [ ... ] Voilà toute la question, la seule question. Nous l'avons réalisée chez nous. 

On peut le faire partout. Et cela ne fera que du bien à la Coopération et au Socialisme.' Welke 

ook de beeldvorming in het buitenland was, in de praktijk draaiden de socialistische coöperaties 

in België allang niet meer in functie van de partij of de stakingskas. Ze bleven weliswaar de hoofd

sponsors van het (lokale) netwerk van socialistische organisaties, maar geregeld weigerden ze met 

geld over de brug te komen, omdat anders de groei van de coöperatieve beweging zou worden 

afgeremd. 

Vanaf 1900 werd dat overduidelijk. Toen in mei 1900 tijdens een plenaire zitting van de Alge

mene Raad de financiële problemen van een aantal zwakkere federaties van de BWP werden 

behandeld, zei de partijsecretaris zoals gebruikelijk 'qu'il faudrait faire appel aux coopératives'. 

Niets daarvan, zeiden die, het werd langzamerhand tijd dat de partij haar verantwoordelijkheid 

op zich nam. Pas wanneer de achterstallige ledenbijdragen door de partij werden geïnd kon er 

opnieuw gepraat worden met de coöperaties! Met een lening wou Vooruitwel over de brug komen, 

maar de tijd van giften was voorbij. (39S) Nauwelijks een paar weken later kondigde Victor Serwy, 

als vertegenwoordiger van de Fédération des Sociétés Coopératives (FSC), aan dat de coöperaties 

niet langer automatisch zouden opdraaien voor de jaarlijkse tekorten op de begroting van diverse 

socialistische bladen. De schok was groot. Het enige alternatief was het organiseren van tombola's 

in de volkshuizen van de coöperaties. De vertegenwoordigers van coöperatieve organisaties waren 

op hun beurt geschokt toen werd aangekondigd dat zij, ondanks hun jarenlange financiering van 

de pers, voortaan hun advertenties in socialistische bladen tegen het gewone tarief zouden beta

len. (399) Hoewel de coöperaties daarna toch nog geregeld met giften op de proppen kwamen(4oo) , 

werd het afsluiten van leningen het meest gebruikelijke procédé. (4oi) 
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Het is opvallend dat die trendbreuk voor het eerst optrad synchroon met de realisatie van een 

droom die velen sinds 1887 koesterden: de oprichting van de FSC in 1900. (402) Alleen al de oprich

ting ervan was alleen mogelijk doordat vroegere principes met de voeten werden getreden. Exit 

one man, one vote. Het aantal aandelen in het sociale kapitaal van de FSC was bepalend voor het 

aantal stemmen in de algemene vergadering. Alleen op die manier was een federatie aanvaardbaar 

voor de grote coöperaties die de koepelorganisatie integraal domineerden en haar alleen maar 

gebruikten als het hun groei ten goede kwam. Vóór 1914 vervulde de FSC economisch 'un róle de 

courtier et de commissionnaire en marchandises'. (4o3) Vooral het excerperen van de coöperatieve 

bladen van de BWP, Les Coopérateurs Belges, De Samenwerker, La Coopération, toont aan dat de 

grens tussen de République Coopérative van Charles Gide en het collectivisme uiterst vaag, zo niet 

onbestaande was. Men kan uit die bladen makkelijk een lijvige anthologie compileren die veeleer, 

in 'Kopenhagen-termen', le modèle allemand dan le modèle belge onderbouwt. 

Naar aanleiding van de hartelijke ontvangst van prins Albert in de gebouwen van Vooruit in 

1899 wees Vandervelde er in de Algemene Raad van de partij al op dat de tactiek van de Gentenaren 

gevaarlijk aan het verschuiven was. 'Nous ne doutons pas des sentiments socialistes et républicains 

d'Anseele et de ses amis. Seulement nous les voyons adopter parfois une politique qui fait mauvaise 

impression et qui pourrai faire croire qu'ils abandonnent cette belle intransigeance de principes 

qui a toujours fait la force de notre parti.' Waren de coöperaties niet veeleer de kracht van de par

tij? Anseele was alvast niet onder de indruk van de aanvallen op het 'verburgerlijken' en het 'chlo

roformeren' van de beweging. De politique de courtoisie in het algemeen en het bezoek van prins 

Albert in het bijzonder deden wonderen voor de uitstraling van Vooruit onder de Gentse arbeiders. 

Dat volstond als rechtvaardiging. Hij wenste diegenen die ervoor kozen actie te voeren in un parti 

sectaire het allerbeste en benadrukte voor alle duidelijkheid dat 'Gand est la plus forte ville du pays 

pour 1' organisation ouvrière et pour le nombre de lecteurs des journaux socialistes'. (4o4) 

Dat het opkrikken van de eigenwaarde van de arbeiders en de centrale rol van de coöperaties 

daarin primordiaal waren voor Anseele, bleek onmiskenbaar uit zijn in 1900 gepubliceerde corres

pondentie met de industrieel Ernest Solvay. Hij onderschreef er de noodzaak van 'une transforma

tion pacifique de la société actuelle' en achtte de coöperatie daarbij hét middel, omdat zij als geen 

ander in staat was '[de] faire hausser les travailleurs à leurs propres yeux, c'est faire monter la civi

lisation tout entière de plusieurs échelons d'un seul coup'. De coöperatie was ook veel meer dan 

dat: 'Les services publics, les coopératives de production sont des formes collectivistes. Plus ces 

services et ces coopératives se développent, plus 1' exemple collectiviste frappera les esprits, instrui

ra les masses, et plus le triomphe collectiviste en sera certain et proche. ' De coöperaties vormden 

de hoeksteen van de hele emancipatiestrategie. De consumptiecoöperatie was namelijk slechts de 

eerste stap. (4o5) Als was hij de rechterhand van Charles Gide, zo droomde Anseele hardop van de 

volgende stap, om via productiecoöperaties het kapitalisme op eigen terrein te verslaan: 'Je com

mencerais l'usine coopérative à Gand, la grande, l'audacieuse oeuvre qui lutterait sur le marché 

national et international, contre les usines privées [ ... ] Quelle oeuvre que tout cela!' (4oG) 

De eerste stap van fase twee werd al in 1903 gezet met de oprichting van de productiecoöpera

tie De Verenigde Wevers, waar de Gentse socialisten de lijkwade van het kapitalisme zouden weven. 
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Het moeizame proces om de 150.000 à 200.000 frank startkapitaal te verzamelen en de weinig sti

mulerende eerste jaarbalans konden het enthousiasme van Anseele nauwelijks temperen: 'En 1930, 

routes les fabriques gantoises et grandes usines sont à nous.'(4o7) In de praktijk bleek al snel dat het 

niet zo'n vaart zou lopen. Daardoor ging Anseele nóg een stap verder: in 1910 vormde hij de co

operatieve fabriek De Verenigde "Wévers om tot de NV Verenigde Spinnerijen en "Wéverijen - Filatu

res et Tissages Réunis (FTR). Het deerde hem niet dat een naamloze vennootschap in socialistische 

kringen hét symbool van het kapitalisme was. De heisa in partijkringen nam hij er graag bij om 

verlost te raken van de administratieve en juridische belemmeringen inherent aan de coöperatie

ve organisatievorm. De NV-vorm was niet alleen noodzakelijk om voldoende kapitaal te vergaren 

voor de realisatie van zijn stoute dromen, maar zou ook qua afzet het coöperatieve circuit doorbre

ken. Voortaan werden de goederen niet meer geproduceerd voor de coöperatieve markt(4os), maar 

voor de anonieme markt. Net zoals Vooruit een voorbeeldfunctie had vervuld, twijfelde Anseele 

er niet aan dat ook de FTR dat zou doen: 'Les coopératives en Angleterre ne fournissent qu' aux 

coopératives de consommation et ne livrent rien en dehors d' elles. Les Belges vont montrer aux 

Anglais qu'il est possible, nécessaire, indispensable même d'attaquer le capitalisme sur son pro

pre terrain, le marché national et international, en livrant les produitsdes coopératives à tous les 

consommateurs, afin d' étendre leur champ d' action dans des proportions colossales. '(4o9) De in 

1913 opgerichte NV Belgische Bank van de Arbeidwas het sluitstuk van dit 'socialistisch kapitalisme' 

of 'kapitalistisch socialisme'. C4lo) 

Anseele en de federatie Gent liepen weliswaar harder van stapel dan de rest van de BWP, maar 

ook andere voormannen en federaties meenden dat veeleer de economische organisaties dan de 

politieke arm van de beweging prioritair waren. De mislukte algemene werkstaking van 1902 

vormde daarbij een versnellingsmoment. De economische organisaties waren niet alleen de weg 

om de beweging uit te breiden, maar waren evenzeer aangewezen om zich sterker te profileren 

tegenover de liberalen. (4rr) 'Préoccupez-vous surtout du mouvement économique. 11 m' est sans 

do u te agréable que vous soyez des électeurs socialistes, maïs j' aime mieux, et beaucoup, que vous 

fassiez partie de votre syndicat, de votre mutualité, de votre coopérative', aldus Jules Destrée 

medio 1902. (412) Aangezien de coöperatie niet langer ondergeschikt was aan de politieke arm van 

de beweging werd de noodzaak om die coöperaties te doordringen van het socialisme groter. Het 

kwam erop aan 'de faire des ouvriers de plus en plus socialistes, en s' occupant de leur organisation', 

want 'le cartel, les alliances, la participation ou non au gouvernement ne sont que des questions 

accessoires'. Volgens Louis de Brouckère liep het daar goed fout, want 'les coopératives vraiment 

socialistes sont rares'. (413) De resultaten van een enquête bij de personeelsleden van diverse socia

listische coöperaties in 1900 lieten bijvoorbeeld maar één conclusie toe: 'Notre mouvement a pris 

une superbe extension en largeur, mais pas encore en profondeur.' Hoewel ze het qua loon en 

arbeidsomstandigheden doorgaans beter hadden dan andere arbeidersC414), hadden de meesten 

van hen toch geen flauw benul van wat 'les devoirs d'un bon socialiste' warenC415l, laat staan dat ze 

het verschil kenden tussen een socialistische en een neutrale coöperatie. (4r
6) Dat beeld zou meer 

dan waarschijnlijk bevestigd worden bij een gelijksoortige enquête onder gewone leden-coöpe

ranten. Een vrij problematische vaststelling. Naast financiële steun voor de andere takken van de 
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socialistische arbeidersbeweging was immers precies 'intéresser les coopérateurs et poursuivre leur 

éducation' datgene wat volgens de FSC een socialistische coöperatie onderscheidde van een neu

trale coöperatie. (4l7) 

De situatie was uiteraard niet zwart-wit. Typerend waren bijvoorbeeld de zware financiële 

offers die Vooruit, het Maison du Peuple en Au Progrès in I9IO brachten om het volkshuis van La 

Populaire op de Luikse Place Verte te redden. Namens de FSC had Victor Serwy de geldkraan vol

ledig dichtgedraaid en beslist dat het faillissement van La Populaire de enige uitweg was, omdat 

de coöperatie door de enorme schuldenlast nooit meer gezond kon worden. Vooral Anseele was 

verbolgen daarover. De coöperatie was misschien niet gezond, maar het sluiten van het volkshuis 

zou een mokerslag betekenen voor de werking van de hele socialistische arbeidersbeweging in de 

Luikse federatie. Ondanks het 'coöperatistisch' protest van Serwy werd een succesvolle reddings

operatie op touw gezet. (418
) De prioriteit van de economische organisaties was relatief en helemaal 

niet onbetwist. Dat gaf in de schoot van de BWP zelfs aanleiding tot communautaire spannin

gen avant la lettre. De fixatie in Vlaanderen op organisatorische opbouw stond uiteraard niet los 

van het uitblijven van electorale successen, terwijl die er wel waren in Wallonië. Hubin wond 

er namens de Waalse kameraden geen doekjes om: 'Nous sommes fatigués de traîner au pied le 

houlet du fanatisme flamand qui nous empêche de nous affranchir.' Er werd zelfs gealludeerd 

op een administratieve splitsing van de partij! Vandervelde steigerde onmiddellijk: 'On semble 

croire à un antagonisme fata! entre la race wallonne et la race flamande', schandalig. Zagen ze als 

socialisten dan niet in dat de verschillen louter een kwestie van economische ongelijkheid waren? 

Als Brusselaar ontzenuwde Maes de situatie: 'C' est par des oeuvres socialistes qu'il faut réagir de 

longue main. Sans organisation économique, pas d' avancée politique.' Een splitsing tussen Voo

ruit en het Maison du Peuple zou nefast zijn voor de hele beweging in Vlaanderen, Wallonië en 

Brussel. (419) 

Dat ook Vooruit en het Maison du Peuple niet altijd op dezelfde lijn zaten inzake de verhouding 

tussen de politieke en economische actie, bleek vooral naar aanleiding van de eerste Gentse NV

avonturen. De discussie ten gronde hierover werd echter uitgesteld omdat dringend werk moest 

worden gemaakt van de 'Coopération et Socialisme-resolutie' die de BWP wilde voorleggen aan 

het congres van de Tweede Internationale in Kopenhagen. (42
o) 

Kopenhagen: 'Après les pommes cuites, voici, pour les coopérateurs 
belges, les fleurs'(4zl) 

Die resolutie van de BWP was uiterst gematigd. Na een lofZang op de coöperatie volgde een para

graaf over de verhouding ervan tot de partij: 'Il est désirable que des liens organiques de plus en 

plus étroits s' établissent entre les parris socialistes et les coopératives, et que là ou la législation le 

permet, elles adhèrent effectivement au parti en consacrant une partie de leurs bonis à des oeuvres 

de propagande, d'éducation et de lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière.' Wenselijk dus. 

Naast de BWP dienden ook de SOAP, de SFIO en de SPD ontwerpresoluties in. De 'vreemde' 

resolutie van de SOAP had enkel betrekking op de verhouding tussen de coöperatie en de vakbe-
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weging, die elkaar wederzijds aanvulden en elkaar moesten ondersteunen. De Franse en Duitse 

resoluties benadrukten beide de valeur propre van de coöperatie en stelden dat 'le Parti socialiste 

[ ... ] a clone le devoir de favoriser le libre développement de la coopération [ ... ] Fondé pour servir 

la classe ouvrière et non pour s'en servir, le Parti socialiste contracte l' obligation d' apporter aux 

groupements prolétariens une aide fraternelle et vigoureuse, sans avoir à réclamer de paiement de 

ses bons offices.' De resoluties werden eerst behandeld in een aparte commissie, met Anseele als 

voorzitter en Von Elm als secretaris. Omdat Bererand als eerste spreker afweek van de resolutie 

en zei dat men overal moest streven naar 'l'unification de toutes les organisations ouvrières, sous 

les auspices et dans les cadres du parti', werd de toon meteen bits. V on Elm: 'Le parti socialiste 

repousse la condusion et l'exemple belges [ ... ] Nous demandons à la Belgique à ne pas nous 

imposer sa loi [ ... ] la résolution de la commission doit proclamer I' autonomie des trois mouve

ments: politique, syndical et coopératif.' 

Alle sprekers verdedigden le système belge of de coöperatie als onafhankelijke derde arm. De 

directe oproep van de Oostenrijker Karpeles, 'l' exemple belge devrait être suivi', provoceerde V on 

Elm tot het bijna ridiculiseren van de Nederlandse kameraden: hadden zij dat niet gedaan? En wat 

stelde hun beweging voor? Karpeies reageerde onmiddellijk, 'qu'il regarde clone ce qui se passeen 

Autriche, ou nous nous sommes inspirés del' exemple belge!' Maar toch haalde vooral Wibaut dat 

argument onderuit: 'V on Elm a dit que la coopération hollandaise n' a pas donné de bons résultats, 

parce qu' elle est basée sur le système belge. Notre mouvement coopératif est relativement faible et 

petit, parce que le Parti lui-même est faible et petit.' Trouwens, 'une petite coopérative socialiste 

vaut mieux qu'une grande coopérative endehors de la lutte des classes'. 

De meest opmerkelijke vaststelling was dat, behalve Benrand in zijn openingsrede, de meest 

fervente verdedigers van le système belgeniet-Belgen waren. Wibaut, Karpeles, Whitheley (ILP) en 

de Noor Krogh werden wat dat betreft overklast door Jules Guesde die zich ontpopte tot de 'Belg' 

par excellence! Afwijken van het Belgische systeem impliceerde volgens hem het propageren van 

'un cap i talisme pur'. De coöperatie kon gebruikt worden als middel in de klassenstrijd, 'mais ce 

n' est pas du socialisme. Je ne veux pas que les coopérateurs traitem le socialisme comme un parti 

de politiciens qu' on ucilisera à l'heure voulue.' De meest nuchtere interrupties waren die van Van

dervelde en Anseele. Anseele deelde duidelijk niet de mening van Thomas dat 'le seul fait de grou

per des ouvriers est déjà du socialisme' en hij benadrukte 'que la coopération n' est pas encore du 

socialisme. Elle peut être un progrès, mais elle peut devenir un dangerentredes rnains bourgeoises 

habiles. Et nous devons dénoncer ce péril. Chaque oeuvreporteen soi ses dangers. La coopéra

tion est une oeuvre industrielle, commercialeet financière, et ce caractère lui fait porter dans son 

fl.anc son propre danger. [ ... ] Tous ceux qui ont uni ces choses ennemies, commerce et idéal [ ... ] 

savent quels sacrifices ils ont faits.' Het kwam erop aan enerzijds de coöperatie te erkennen als een 

krachtig middel en anderzijds te wijzen op haar beperkingen en gevaren ... 'nous le consacrerons 

dans une formule d' entente'. De rest was volgens Anseele bijzaak. 

Vandervelde kon niet nalaten te wijzen op de fundamentele ommekeer: twintig jaar gele

den 'on aurait représenté la coopération comme un moyen d' embourgeoisement. Aujourd'hui, la 

Cendrillon coopérative est à la tête, et c' est nous, socialistes belges, les premiers coopérateurs, qui 
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devont dire à von Elm qu'il va trop loin.' Hij maakte een vergelijking tussen de VtJoruit en de veel 

grotere centrale consumptiecoöperatie van Bazel. De Zwitserse coöperatie was er daadwerkelijk in 

geslaagd de broodprijs gevoelig te doen dalen, 'mais que fait-elle pour Ie socialisme?' Vandervelde 

benadrukte onmiddellijk dat het meningsverschil met Von Elm 'est moindre qu'il n'en a l'air'. 

Met Produktion in Hamburg deed V on Elm als SPD' er aan 'du socialisme sans Ie dire, quand nous 

faisons du socialisme en Ie disant'. In Duitsland vreesde Vandervelde niet voor 'la dégénérescence 

dans 1' oeuvre coopérative', maar in andere landen was dat niet uitgesloten. Daarom deed de Inter

nationale er volgens hem goed aan een resolutie aan te nemen die 'la nécessité de liens de plus en 

plus étroits' tussen de coöperatie en de andere armen van de socialistische beweging benadrukte. 

Het resultaat was een compromisresolutie waarin naast de weldaden van de coöperatie werd 

bepaald dat 'tout en mettam les travailleurs en garde contre ceux qui soutiennent que la coopéra

tion se suffit à elle-même, déclare que la classe ouvrière ale plus puissant intérêt à utiliser dans sa 

lutte de classe 1' arme coopérative'. Alle socialisten en 'mem bres des syndicats' werden opgeroepen 

'à pardeiper activement au mouvement coopératif'. Of en in welke mate coöperaties 'aiderom 

directement de leurs ressources Ie mouvement politique et syndical' was een zaak die men in elk 

land moest beslechten. De slotparagraaf was klaar en duidelijk: 'La classe ouvrière, dans sa lutte 

contre le capitalisme, ale plus grand intérêt à ce que les syndicats, les coopératives et Ie Parti socia

liste, tout en conservant leur autonomie et leur unité propres, soient unispar des relations tous les 

jours plus intimes.' In plenaire zitting werd het hele debat nog eens overgedaan, maar uiteindelijk 

werd de resolutie 'à 1' exception d'un très petit nombre de voix' goedgekeurd. (422) 

Dertig jaar nadat een aantal kameraden die lid waren geweest van de Eerste Internationale, tegen 

alle regels in, in Gent de VtJoruit hadden opgericht, werd de coöperatie door de Tweede Interna

tionale erkend als een krachtig middel. Edward Anseele was de enige die in beide gevallen actief 

participeerde. 'Mon ami a été vraiment ému', noteerde Thomas in het schriftje dat hij bijhield 

tijdens het congres. (42
3) De resolutie had de keuze tussen le système beige of le système allemand 

vermeden. (424) In de praktijk werd de coöperatieve beweging een evenwaardige derde arm van de 

socialistische arbeidersbeweging. Zowel de SFIO als de SPD verankerde dat in 1910 op een nati

onaal congres.(425> In de onmiddellijke nasleep van 'Kopenhagen' zwakte de ICA van haar kant, 

onder druk van grote 'socialistische' delegaties uit België, Frankrijk en Duitsland, op een con

gres in Hamburg haar coöperatisme af: 'Van de coöperatie als doel-op-zichzelf is weinig sprake 

meer. De coöperatie veroorzaakt niet meer alléén een betere samenleving, is niet het instituut tot 

oplossing der sociale kwestie, doch zij bevordert de omvorming der kapitalistische maatschap

pij.' Kopenhagen spoorde socialisten aan te participeren in de coöperatieve beweging, 'Hamburg' 

benadrukte dat onderlinge concurrentie tegen het wezen van de coöperatie indruiste. Ook die 

laatste stelling werd door de talloze socialisten die in Hamburg een coöperatie vertegenwoordig

den, onderschreven. (426) 

Zowel in Nederland als in Frankrijk werd die combinatie door sociaaldemocraten aangegre

pen om een fusie met neutrale coöperaties na te streven, een proces dat in Nederland voltooid was 

in 1920. In Frankrijk werd het debat veel heviger gevoerd(427>, maar was de zaak al in 1912 beklon-
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ken: de Union Coopérative en de Bourse des Coopératives Socialistes smolten samen in de Fédération 

Nationale des Coopératives de Consommation. Slechts één aspect kon het optimisme daarover tem

peren: ondanks de expliciete aanmoedigingen van de Belgische kameraden om de stap te zetten, 

weigerde de guesdistische Fédération des Coopératives de la Région du Nord elke vorm van samen

werking met les bourgeois van de UC. (428) Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vormden 

socialistische coöperaties dus alleen in België en Noord-Frankrijk een geïntegreerd onderdeel van 

de socialistische 'partij'. Net daarom reageerden de politieke tegenstanders die zich ook coöpera

tief organiseerden, heel heftig. Naast ideologische remmen maakten de jaren van hevige onder

linge polemieken en moddergevechten een fusie zogoed als onmogelijk. (429) 

Daar waar socialisten later en minder als zodanig coöpereerden was een dergelijke fusie haal

baar en zeker economisch rendabel. De bewegingen van het gros van de overige 'socialisten aller 

landen' opteerden voor een nevenschikking van partij, vakbonden en coöperatie. Organisatorisch 

was het verschil groot, maar de beleving van de coöperatie door de kameraden was in feite overal 

dezelfde. Zoals de ICA anno 1910 congresseerde in het Hamburg van Von Elm, zo deed ze dat 

anno 1924 in het Gent van Anseele. De Gentse socialisten zagen het groots en koppelden er een 

imposante internationale coöperatieve tentoonstelling aan vast. In het eerste nummer van het 

prachtig uitgegeven blad Expo international de la coopération. Gand I924 werd de doelstelling van 

de expo omschreven: 'The international exhibition in Ghent will show to the world opinion, that 

Co-operation is really a means to instamate a new social order which will grow irresistibly within, 

in spite of and against the capitalist world.'(43o) 
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(8o) De aanvallen beperkten zich namelijk niet tot de affaire De Witte. Zie bijvoorbeeld hun scherpe reactie 

naar aanleiding van de brochure Het socialisme verloochend door de socialistische kamerleden in België. Hun eigen woor-
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den in het Parlement verzameld en toegelicht door 'De Vrije Groep', Mechelen, 1896. De Sociaaldemokraat, o6/o2!1897· 

Voor het feit dat niet alleen in De Sociaaldemokraat, maar ook in andere SDAP-bladen, zoals De Baanbreker, ruime 

aandachtwerd geschonken aan 'de Belgische beweging', zie P.J. Troelstra, op.cit., p. 77· 

(81) In de aanhef van hun tekst heette het: 'Quand des socialistes étrangers viennent nous rendre visite, ils sont 

frappés de la puissance de notre mouvement coopératif et surtout de son caractère nettement socialiste. Il ne se 

passe pas de semaine sans que des socialistes étrangers ne viennent étudier nos institutions coopératives et nous 

demandent des renseignements et documents relatifs à ces institutions. Dans plusieurs pays même, on a pu consta

ter que I' exemple des socialistes belges est suivi, et I' on voit construire des Maisons du Peuple et créer des boulan

geries coopératives.' Dit rapport 'lu au congrès socialiste international de Londres, Ie 28 juillet 1896' werd integraal 

opgenomen in Les Coopérateurs Be/ges, augustus 1896. 

(82) Helsdingen in een stuk over 'de begrafenis van Edmond Van Beveren' in De Sociaaldemokraat, o8/12II897· 

(83) Opmerkelijk is natuurlijk dat dit in de nationale pers niet werd vermeld. Zie La Revue Socialiste, 1897, p. 631. 

(84) J. Koopal, De coöperatieve beweging der verbruikers. Het geheel en ons deel, Leeuwarden, 1939, p. 75· 

(85) De Sociaaldemokraat, 22/01II898. Het cijfer 1864 inH. Buiting, Richtingen- en partijstrijd in de SDAP. Het 

ontstaan van de Sociaal-Democratische Partij in Nederland SDP, Amsterdam, 1989, p. 857. 

(86) J. Koopal, op. cit., p. 75; Beschrijvingsbrief voor het te houden congres op ro en napril r898 te Amsterdam, 

punt 53· 

(87) WH. Vliegen, 'Coöperatie'. DeSociaaldemokraat, 26/03 en 02/o4II898. 

(88) M.WF. Treub, Over Coöperatie, Amsterdam, 1898, p. 3· 

(89) J. Cazajeux, 'Les obstacles au socialisme en Hollande'. Réforme Sociale, 1892, p. 372-374; J.K. Jung, Wát 

is de reden , dat de Nederlandsche arbeiders nog zoo weinig coöpereeren en welke verbetering is daarin aan te brengen?, 

Leeuwarden, 1896. Nederlandse sociaalliberalen onderschreven die visie evenzeer, zie bijvoorbeeld J.C. Van Mar

ken, La Coopération et la classe ouvrière, Delft, 1897, p. 9-10 en G.J.D.C. Goedhart, 'Waarheen?' en M.WF. Treub, 

'Kinderziekten van de coöperatie'. Maandblad van den Nederlandsehen Coöperatieven Bond, april 1904. 

(90) Ons Belang, 09/051I89o. Geciteerd in: T. Oosterhuis, Niet om het gewin, maar voor het gezin. De geschiede

nis van de verbruikscoöperatie in Nederland vanajr865, Den Haag, 2000, p. 53· 

(91) T. Oosterhuis, op. cit., p. 209. Zoals gebruikelijk moeten we ook hier weer heel voorzichtig zijn met die cij

fers. Zo geeft Oasterhuis in een andere statistiek op p. 210 al aan dat er anno 1890 geen 15 maar wel 16 coöperaties lid 

waren van de NCB. Zie ook de onduidelijkheid over het aantal 'in 1890 in Nederland werkzame verbruikscoöpera

ties': op p. 54 waren dat er 'niet meer dan 22', op p. 209 krijgen we een overzicht van 25 dergelijke coöperaties. 

(92) Correspondentie van het consulaat in Den Haag aan het Brusselse ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 

en 26 februari 1892 (ABZ, 3297). Het is opmerkelijk dat daarvan in de literatuur geen spoor terug te vinden is. 

(93) T. Shaw op het Britse coöperatieve congres in Ipswich in 1889. Geciteerd in P. Gunrey, "'A Higher State of 

Civilisation and Happiness": lnternationalism in the British Co-operative movement between c.1869-1918'. InF. Van 

Holthoorn en M.Van der Linden, lnternationalism in the Labour Mouvement, 1830-1940, Leiden, 1988, 11, p.551. 

(94) De literatuur over de ICA is opmerkelijk schaars. We beschikken enkel over een aantal goedgedocumen

teerde apologetische geschiedenissen. Zie J. Gaumont, Histoire Générale de la Coopération en France. Les !dées et les 

Faits. Les Hommes et les Oeuvres, Parijs, 1923, 11, p. 632-666, en WP., The International Co-operative Alliance, I89s

I9JO, Manchester, 1970. OokJohnston Sirehall overstijgt die status niet in zijn hoofdstuk over de ICA in The inter

national co-operative movement, p. 35-74. 
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(95) Charles Gide besefte onmiddellijk dat dit een efficiënte werking van de Alliance Cooperative Internationale 

compromitteerde. Zie 'Chronique économique' . Revue d'Economie Politique, 1895, p. 931. 

(96) De zwakte van deICAbleek ook uit de resoluties die er werden goedgekeurd. Op het tweede congres van 

1896 in Parijs werd de politieke neutraliteit met een grote meerderheid goedgekeurd. Maar uit vrees voor een totale 

breuk met de Belgische coöperatieve beweging en ook het verdwijnen van heel wat Franse en Italiaanse coöperaties, 

werd daar onmiddellijk aan toegevoegd dat coöperaties met een formele link aan de socialistische beweging niet 

werden uitgesloten. J. Birchall, The international co-operative movement, Manchester/New York, 1997, p. 45· 

(97) J. Birchall, op. cit., P·43· Typerend voor de povere werking van de ICA was hun uitgave Bulletin de Corres

pondance de /'Alliance Coopérative Internationale. Een echt blad kan men het niet noemen. De gestencilde blaadjes 

hadden meer weg van een bundel pamfletjes, en dat voor een beweging die een niet onaardig economisch impe

rium behoorde te representeren. 

(98) J.C. Van Marken, La Coopération et la classe ouvrière, Delft, 1897, p. 26. Ook tijdens de zittingen van het 

congres gafVan Marken nog geregeld uiting aan zijn 'heilsverwachting': 'na het zoeken van de 19de eeuw zou de 20sre 

eeuw kunnen getuigen van de beginselen en al de weldaden harer toepassing'. Geciteerd in G.J. Otten, De ontwik

keling der verbruikscoöperatie in Nederland, Amsterdam, 1924, p. 76. 

(99) jaarboek van den Nederlandsehen Coöperatieven Bond, 1898, p. 269. 

(wo) H. Hayem, 'Les coopératives Hollandaises'. Revued'Economie Politique, 1903, p. 239. 

(101) M.WF. Treub, op.cit., p. 8. 

(102) S. Dudink, Deugdzaam Liberalisme. Sociaal-liberalisme in Nederland I8JO-I90I, Amsterdam, 1997, p. 94-96. 

(103) Hierin vervulde het in 1898 in Amsterdam opgerichte Centraal Bureau voor Sociale Adviezen een centrale 

rol, omdat het steun en hulp bood aan diegenen die een coöperatie wilden beginnen. Zowel Treub als Van Marken 

verleende hieraan zijn medewerking. Maar ook los van dit bureau werd het debat met sociaaldemocraten over de 

waarde van de coöperatie niet uit de weg gegaan. Zo nodigde Treub in oktober 1900 Emile Vandervelde uit om 

zijn conceptie van de coöperatie te komen toelichten. In een brief aan zijn vrouw van 23 oktober gaf de 'Patron' 

van de BWP aan dat er 'enormément de monde' was. Hij was ook duidelijk van mening dat hij Treub - 'Ie 'grand 

chef' des radicaux d'ici, professeur d'économie politique à l'Université d'Amsterdam'- het vuur aan de schenen 

had gelegd: ']'ai l'idée qu' en voyant 1' attitude de ses élèves pendant ma réplique il a du regeetter d' être entré dans la 

danse.' (Fonds Emile Vandervelde, lEV, IV/314). 

(104) Zie bijvoorbeeld de gezamenlijke meeting in Weesp, waar Treub en Gorter de honneurs waarnamen. Het 

Volk, o7fo41I9oo. 

(105) De Sociaaldemokraat, 03/uii897· 

(106) De Sociaaldemokraat, 26/o31I898. 

(107) In de verslagen van het bestuur werd genoteerd dat het aanvaarden van dit voorstel, 'een schotel linzen', 

volstrekt noodzakelijk was om van start te kunnen gaan. Coöperatieve verbruikersvereeniging 'Vooruitgang' I898-I923, 

Rotterdam, 1923, p. 6. Uit een latere herdenkingsbrochure blijkt dat de archieven van Vooruitgang in 1940 volledig 

werden vernield bij een brand in het hoofdgebouw. Vijftigjaar 'Vooruitgang: I6 maart I898-I6 maart I948, Schie

dam, 1948, p. 5· Was Treub die anonieme schenker? Op het tweede nationaal congres van de NCB verklaarde hij 

alvast te hebben meegewerkt aan de oprichting van 'een neutrale koöperatieve bakkerij te Rotterdam'. Verwees hij 

daarmee alleen naar zijn spreekbeurt? Zie verslag van het congres in De Sociaaldemokraat, 26/o9II899· 

(108) De Sociaaldemokraat, 03/01 en u/uii899· 
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(w9) G.WB. Borrie en EM. Wibaut. Mens en magistraat. Ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeente

politiek, Den Haag, 1987, p. 12-31. 

(uo) H. Gorter aan EM. Wibaut, 3 december 1898 (Fonds Wibaut, IISG, 13 A), enJ.G. Van Kuykhof aan EM. 

Wibaut, 20 februari 1899 (Fonds SDAP, IISG, 212). 

(m) De Sociaaldemokraat, 28/02II899· 

(u2) Weekblad van denAlgemeenen Nederlandsehen Diamantbewerkerbond, 2o/mii899 (Knipsel in IISG, Fonds 

Wibaut, IISG, 147). Dat daarvoor daadwerkelijk contacten werd opgenomen met Vooruit blijkt uitE. Anseele aan 

Bestuur ANDB, 4 oktober 1899 (Fonds ANDB, IISG, 3075/8). 

(u3) M. Van der Heijden, De Burcht van Berlage, Amsterdam, 1991, p. 15. 

(n4) Zie de argumentatie van Wibaut in De Sociaaldemokraat, 26/mfi899· 

(n5) Zo was Wibaut bijvoorbeeld op vraag van Treub medewerker geworden van zijn Sociaal Weekblad. G.WB. 

Borrie, op. cit., p. 22. 

(n6) Wibaut wees hierbij op de prachtige ontwikkeling van de Britse coöperatieve beweging ... maar 'van het 

nationaal kapitaal van Engeland is niet veel meer dan een duizendste deel in coöperatieve ondernemingen belegd'. 

Ook hun machtige beweging deed dus eigenlijk niets meer dan 'gooien met kleine steentjes tegen den reuzen kolos'. 

(117) F.M. Wibaut, 'Over Coöperatie'. De Nieuwe Tijd, 1898-1899, p. 431-445. 

(u8) F.M. Wibaut, Levensbouw. Memoires, Amsterdam, 1936, p.I08. 

(u9) Verslag~ congres van de SDAP gehouden den 2den en 3den april I899 te Leeuwaerden, p. 41-45. 

(120) Kladje van Wibaut, Coöperatie Commissie van 28 april I899, waarop hij ook zijn aantekeningen maakte bij 

de uiteindelijke vergadering van 24 juli 1899 (Fonds Wibaut, IISG, 147). 

(121) Vliegen werd als correspondent van het kersverse SDAP-dagblad Het Volk naar Parijs gestuurd. De partij 

was niet gelukkig met die beslissing. Maar het actieve lid van de SDAP had een kortstondige verhouding met de 

echtgenote van een andere bekende partijgenoot, Hessel Poutsma. Om spanningen te vermijden werd Vliegen naar 

de lichtstad gestuurd. Vooral dankzij de steun van Wibaut kwam het gezin Vliegen de hele moreel zwaar belastende 

koehandel zonder al te veel financiële kleerscheuren door. Zie J. Perry, De voorman. Een biografie van Willem Hubert 

Vliegen I862-I947, Amsterdam, 1994, p. 136-141, 160-161. 

(122) Zie F.M. Wibaut aan D. de Clercq, J.A. Fortuyn en R. Kollen, 2 december 1899 (Fonds Wibaut, IISG, 

147), en F.M. Wibaut namens de 'Commissie Coöperatie' aan het SOAP-partijbestuur, 4 februari 1900 (Fonds 

SDAP, IISG, 319). 

(123) 'Besluiten werden op dit congres niet genomen'. Zie De Sociaaldemokraat, 26/o9II899, en de uitgebreide 

notities die Wibaut maakte ter voorbereiding van en tijdens de zittingen van het congres (Fonds Wibaut, IISG, 176). 

Heel typerend is dat in het uitgebreide verslag van dit congres in Ons Belang. Orgaan voor de coöperatie in Nederland, 

met geen woord werd gerept van de aanwezigheid van Wibaut en Vliegen. Het vraagstuk van de politieke neutraliteit 

en de SDAP waren totaal afwezig. Zie Ons Belang, 30fo91I898 (Knipsel in Fonds Van Kol, IISG, 13). 

(124) T. Luitjes, Socialisme en Coöperatie, z.pl., 1899, p. 4, 6. 

(125) R. Kollen aan F.M. Wibaut, 23 januari 1898, en P.J. Troelstra aan R. Kollen, [?] januari 1898 (Fonds 

Wibaut, IISG, 175). 

(126) In de eerste helft van 1898 verschenen geregeld advertenties- ondertekend met 'R. Kollen. Administrateur' 

- voor de Amsterdamse Vooruit in De Sociaaldemokraat. Eind juli 1898 schonk de coöperatie 25 gulden aan de kas 

van stakende timmerlui (De Sociaaldemokraat, 3olo71I898). Op 1 april 1899 verscheen voor het laatst een advertentie 
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voor de 'Amsterd. Koöperatieve volksbroodbakkerij en verbruiksvereeniging "Vooruit" ' in het partijblad, waarna ze 

totaal uit het beeld verdwijnt. Behalve de aangehaalde brieven komt de coöperatie niet meer ter sprake in het rijke 

fonds Wibaut. Opmerkelijk is ook dat bij de oprichting van de socialistische coöperatie De Dageraad in Amsterdam 

anno 1901 nooit werd verwezen naar haar stadsgenoot Vóoruit. Ook in het dossier 'Amsterdam, andere coöperaties' 

in het SDAP-archief (nr. 1980) zit geen enkel aanknopingspunt. Naar aanleiding van een groot conflict tussen Am

sterdamse 'bakkersgezellen' en patroons in april 1900 dook ze samen met de bakkerij van de Amsterdamsche Arbei

dersmaatschappij en enkele andere op in het lijstje 'patroons die hebben toegegeven' . Het Vólk, w/o4II900. 

(127) Voor twee voorbeelden, zie respectievelijk De Sociaaldemokraat, q/01 en 05lo91I899· 

(128) Het is bijvoorbeeld typerend dat het SOAP-partijbestuur later een brief ontving waarin werd geklaagd dat 

'de bekende brochure' veel te veel de nadruk had gelegd op het feit dat coöperaties gelden moesten ophoesten voor 

de arbeidersbeweging en al te weinig oog had voor de positieve invloed die een geronde coöperatie kan hebben voor 

de arbeidersbeweging. Zie[?] aan partijbestuur SOAP, 24 maart 1911 (Fonds SDAP, IISG, 1973). 

(129) F.M. Wibaut (e.a.), De Verbruikscoöperatie en de SDAP, z.pl., 1900. 

(130) L. Bemand, 'De koöperatieve beweging in België en hare resultaten' . De Nieuwe Tijd, 1901, p.125-134, 265-

275. De redactie van De Nieuwe Tijd merkte op dat het stuk voor hen werd geschreven door Louis Bertrand. Bee

trand was op dat ogenblik bezig met de redactie ervan en schreefhet stuk duidelijk vanuit propagandistische doel

stelling. Het verscheen dan ook al snel in Italiaanse, Engelse en Franse vertaling. Zie L. Bemand, '11 movememo 

cooperativo in Belgio ei suoi risultati'. Critica Sociale, 01 en r6/o9, r6/10, m/n, 16/n, mii2f1901; L. Bertrand, 'Co

operative Movement in Belgium'. International Socialist Review, 1901-1902, p. 251-261, 340-350, 427-434, 497-502; L. 

Bertrand, 'Le mouvement coopératif en Belgique et ses résultats'. Revue d'Economie Politique, 1902, p. 668-694. 

(131) A. Pannekoek, Herinneringen. Herinneringen uit de arbeidersbeweging. Sterrekundige herinneringen, 

Amsterdam, 1982, p. 81-82. 

(132) Het Vólk, 20/o4lr900. Het rou nog tot 1902 duren voor er een coöperatieve bakkerij werd opgericht (zie 

Fonds Wibaut, IISG, 173). 

(133) Zie de correspondentie van S.P. Baart aan F.M. Wibaut (1900-I905), de nummers van Samenwerking. 

Limburgsch Arbeiders-Weekblad, 23/nlr901 en 22/ulr902, en de jaarverslagen van Het Vólksbelangvoor 1900-1901 en 

1902-1903 (Fonds Wibaut, IISG, 166). 

(134) Voor een overzicht van de elf'SDAP-coöperaties' die werden opgericht tussen 1899 en 1902, zie jaarverslag 

van den Bond van Nederlandsche Arbeiderscoöperaties over I907, p. 28-29 (Fonds SOAP, IISG, 1973). 

(135) Zie bijvoorbeeld de euforie van Gorter over Tot steun in den strijd in Enschede. In november 1902 vroeg hij 

aan Wibaut om 500 gulden te geven voor de aankoop van een stuk grond van maar liefst 4.8oo gulden. Waar dat geld 

allemaal vandaan moest komen was niet duidelijk, maar Gorter zag in zijn dromen ook al een bakkerij, een kruideniers

zaak en een 'volksgebouw' op het perceel verrijzen. Onder invloed van de euforiestemming over de februaristakingvan 

1903 (cf.infra) wou Gorter het dossier Enschede vlug afhandelen. Wibaut bevestigde dat het 'een lust was om te leven', 

maar merkte wel op dat ze vooral moesten opletten 'voor overschatting onzer krachten' . H. Gorter aan F.M. Wibaut, 13 

november 1902 en 2 februari 1903; F.M.Wibaut aan H.Gorter, 13 februari 1903 (Fonds Wibaut, IISG, 164). 

(136) Die kritiek werd door Heijeemans geuit in De jonge Gids. Voor de reactie met referentie naar hun coöpe

ratieve bezigheden, zie Het Vólk, 09lo4fr900. In hetzelfde nummer stond ook een overzichtje van de SOAP-boek

houding van het jaar 1899. Van de 8.633,78 gulden ontvangsten, tekenden de 'vrijwillige bijdragen voor de partijkas' 

voor maar liefst 5-406,11 gulden! 
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(137) [?uit Zwolle] aan F.M. Wibaut, 15 november 1899 (Fonds Wibaut, IISG, 175). 

(138) A. Pannekoek aan F.M. Wibaut, 8 januari 1901 en 2 februari 1903 (Fonds Wibaut, IISG, 169); Het Volk, 

09I07II903i Zie VerslagAlgemeene Ledenvergadering Bond van Nederlandse arbeiderscoöperaties, 25 april 1909 (Fonds 

SOAP, IISG, 1973). 

(139) De Sociaaldemokraat, 15/o4II899· 

(140) De Sociaaldemokraat, o2lnii899· 

(141) De bestrijder van de coöperatie, 25/o2l1905. 

(142) De Dageraad, november 1908. 

(143) Mondelinge bron, geciteerd inS. Wieling, op.cit., p.128. 

(144) De Coöperatiegids, februari 1913. 

(145) De Dageraad, mei 1909. 

(146) H. Roland Holst, 'Het Belgische Socialisme'. De Nieuwe Tijd, 1898-1899, p. 29. 

(147) Les Coopérateurs Be/ges, april 1895. 

(148) H. Polak aan F.M. Wibaut, 2 november 1900 (Fonds Wibaut, IISG, 175). 

(149) Nota Amsterdam 10 juni 1901 (Fonds Wibaut, IISG, 160}. Zie ook J. Van de Velde, 'De SOAP en de 

arbeiderscoöperatie' . Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Democratische 

Arbeiderspartij in Nederland, Amsterdam, 1919, p. 134· 

(150) Verslag Algemeene Ledenvergadering Bond van Nederlandse arbeiders coöperaties, 25 april 1909 (Fonds SOAP, 

IISG, 1973). 

(151) Mondelinge bron, geciteerd inS. Wielingen, op. cit., p. 115. 

(152) Zie de trotse aankondiging van de plannen (incl. tekeningen} voor het verwerven van 'ons eerste eigen 

gebouw' in De Dageraad, mei 1907. 

(153) Wibaut tekende deze keer voor maar liefst 15.000 gulden. J.G. van Kuykhof aan F.M. Wibaut, 1907 

(Fonds Wibaut, IISG, 160). 

(154) 'Over de solidariteit onzer coöperatie, ongetwijfeld een zeer belangrijke overweging, behoeven we niet te 

veel te zeggen[ ... ] Wij richten dit verzoek met te meer vrijheid tot onze partij, omdat de partij zelf niet onbelang

rijke bedragen uit de winst onzer coöperatie krijgt.' Bestuur van de Algemeene Arbeiders-coöperatie De Dageraad aan 

het partijbestuur van de SDAP, 10 mei 1908. (Fonds SOAP, IISG, 1979). 

(155) In een overzichtstabel van de verschillende socialistische coöperaties werd die post omschreven als 'winst

uitkering aan de arbeidersbeweging, volkshuizen, fondsen, enz. enz.'. In 1906 spendeerden de 17 Nederlandse socia

listische coöperaties samen niet meer dan 13.018 gulden aan die uitgavenpost. Een peulenschil in vergelijking met 

de sommen die kapitaalkrachtige 'fellow-travellers' veil hadden voor het opzetten van die coöperaties om hun 

'roodheid'. J.C. Ten Bokkel aan F.M. Wibaut, 10 februari 1914 (Fonds Wibaut, IISG, 160}. Voor de tabel, zie Fonds 

Van Kol, IISG, 13/Vh. 

(156} 'Verslag van de secretaris over het partijjaar 1899-1900'. Officieel verslag van het zesde congres der sociaalde

mokratische arbeiderspartij Nederland, IS en I6 april I900, p. 72. 

(157) Troelstra gaf aan dat dit de enige manier was om naderhand geen problemen te krijgen met mensen die 

louter lid werden van een coöperatie zonder lid te willen worden van de SOAP. Die zouden wel eens kunnen oppe

ren dat hun goede bedoelingen door de SOAP misbruikt werden, omdat ze zonder het te willen en/ of te weten 

voor de kar van de partij werden gespannen. Het is typerend dat een dergelijk discours geen tegenwind kreeg. Zie 
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Verslag van het zevende congres der SDAP en van het Verkiezings-Cangres gehouden op 7 en 8 april I90I, in het gebouw 

voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht. 

(158) Aan alle Arbeiderscoöperaties die op het standpunt staan een deel der winst te bestemmen voor steun der arbei-

dersbeweging, z.pl.., 1902 (Fonds Wibaut, IISG, 148) . 

(159) WH. Vliegen aan EM. Wibaut, n mei 1902 (Fonds Wibaut, IISG, 148). 

(160) A.J. Doornbos aan EM. Wibaut, 15 oktober 1902. (Fonds Wibaut, IISG, 151). 

(161) Om aan het label 'levensvatbaar' te komen, diende een coöperatie te beschikken over 'de bereidverklaring 

van een voldoend aantal leden' dat ze zowel een aandeel zouden nemen als verbruikers van de coöperaties zouden 

worden. Anderzijds werden ook eisen gesteld over de boekhouding en vooral over 'de aanwezigheid, naar het oor

deel der kommissie, van voldoende krachten voor een goed beheer'. Zie Het Volk, n/OIII903. Voor een overzicht 

van de mensen die werden aangeschreven om gelden aan de Commissie voor de Verbruikscoöperatie te geven of in 

het slechtste geval te lenen tegen 3%, zie Fonds Wibaut, IISG, 150. 

(162) De Vooruit [Middelburg], 2 december 1907 (Knipsel in Fonds Wibaut, IISG, qo). 

(163) S. Groenberg, aan EM. Wibaut, n januari 1903 (Fonds Wibaut, IISG, 148). 

(164) Deze paragraaf steunt op H. Buiting, Richtingen- en partijstrijd, p. 155-188. 

(165) A.J.C. Rüter, De spoorwegstakingen van I90J .. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland, Leiden, 1935, 

p. 543· 565. 

(166) S. Groenberg aan EM. Wibaut, 29 april 1903 (Fonds Wibaur, IISG, 162). 

(167) A.J. Doornbos aan EM. Wibaut, 15 juni 1903 (Fonds Wibaut, IISG, 152). 

(168) A.J. Doornbos aan EM. Wibaut, 29 juni 1903 (Fonds Wibaut, IISG, 152). 

(169) EM. Wibaut aan A.J. Doornbos, 20 mei 1903 en R. Roland Holst aan S. Groen berg, 2 7 juni 1903 (Fonds 

Wibaut, IISG, resp. 152 en 162). 

(qo) S. Groenberg aan EM. Wibaut, 3 juli 1903 (Fonds Wibaut, IISG, 162). 

(171) Doornbos gafbijvoorbeeld aan dat 'als menschen die niet veel belang stellen in de coöperatie, zo'n stuk 

zien met het woord "coöperatie" of zooiets er boven, kan men er zeker van zijn, dat zij het niet lezen'. A.J. Doorn

bos aan EM. Wibaut, 15 mei 1903 (Fonds Wibaut, IISG, 152). Zie ook Het Volk, o4fo7II903, waarin in de rubriek 

'ingezonden' werd geklaagd over het feit dat de coöperatie nog altijd door heel wat SDAP'ers scheefbekeken werd. 

(172) Het Volk, 13/o81I9o3. 

(173) Programma van het Tweedaagsch bezoek der sociaal-demokratische arbeiderspartij in Nederland aan Brussel 

en Gent op I5 en I6 augustus I90J, Amsterdam, 1903 (Fonds SOAP, IISG, 2n2) . 

(174) In die prijs waren ook inbegrepen 'alle feestelijkheden, middag- en avondeten, met logies te Brussel en 

middag- en avondeten te Gent'. Het Volk, 26/o7fr903. 

(175) J. Declerck, 'De Algemeene Werkstaking in Holland'. De Waarheid, 1903, p. 149. 

(q6) Vooruit. Weekblad der Arbeiderspartij voor 's-Gravenhage, Scheveningen en omstreken, 22/o8II903. Voor het 

feitelijke relaas van de trip, zie Het Volk, 13 tot en met 25/o8II903. Typerend is dat de berichtgeving hierover in de 

Gentse Vooruit heel wat kariger is. Zie Vooruit, q/o8II903. Geregeld blijkt dat Nederlandse socialistische coöpera

ties hun bestuursleden naar België stuurden om er een bepaalde uitbreiding of andere projecten te bespreken. Zie 

bijvoorbeeld De Dageraad aan C. Huysmans, 27 juli 1906 (ArchiefCarnille Huysmans, AMVC, I, 6n). 

(177) Het Volk, 26 en 27/o8II9o3. 
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(178) Zie 'Verslag van het Jaarlijks congres der Nationale federatie van socialistische Gemeente- en Provincie

raadsleden te Gent op 29 en 30 juni 1924'. Gemeente & Provincie, 1924, p. 87. 

(179) Vooruit. Weekblad der Arbeiderspartij van 's-Gravenhage, Scheveningen en omstreken [I90J] (IISG), 

12/o91I9o3. 

(180) Vijftigjaar 'Vooruitgang', I6 maart I898- I6 maart I948, Schiedam, 1948. 

(181) In totaal werden 17.000 broden gratis geleverd en er werd ook 338 gulden uitgetrokken om bepaalde 

getroffen gezinnen financieel te ondersteunen. Ziejaarverslag 'Vooruitgang' I902-I903 (Fonds SOAP, IISG, 1987). 

(182) Een exemplaar van beide folders in Fonds Wibaut, IISG, 175· 

(183) Zie bijvoorbeeld K. Beerblockaan Voorwaarts Rotterdam, 10 augustus 1904 (Fonds Gent-Eeklo, Amsab

ISG, 104), waarin de te volgen strategie tegenover het personeel werd geschetst. Zie bijvoorbeeld ook E. Anseele aan 

J. van Zutphen, 9 september 1907 (Fonds J. van Zutphen, IISG, 67), waarin Anseele aangeeft hem te kunnen ont

moeten volgende week, omdat hij toch al bij Voorwaarts moet langsgaan. Bij elke nieuwe stap werd in het Medeelin

genblad van Voorwaarts aangekondigd dat bestuursleden Bosman en Hermans eerst naar Gent moesten om de zaak 

door te lichten. Voor Serlage werd benaderd om een Volkshuis te ontwerpen ging het bijvoorbeeld richting Gent 'om 

volledig te worden ingelicht omtrent de eksploitatie van een volkshuis'. Mededeelingenblad van de Arbeiders-coöpera

tie 'Voorwaarts' te Rotterdam [I905-I907] (IISG), nr. 8 [1906]. Pas toen Voorwaarts anno 1909 financieel in een uiterst 

moeilijk parket raakte en leningen nodig had, sloot ze zich aan bij de BNA. Zie De Coöperatiegids, mei 1910. 

(184) Dergelijke uitspraken vindt men in elk nummer van Voorwaarts[ ... ], een ongedateerd, gratis tweemaan

delijks blad met een oplage van 2.000 nummers, 1904-1905, en in de opvolgers ervan: Mededeelingenblad van de 

Arbeiders-koöperatie 'Voorwaarts', een ongedateerd, gratis maandblad, 1906-I912, en Algemeene Arbeiders-coöperatie 

'Voorwaarts'-Rotterdam, een gratis maandblad voor 'de leden en de verbruikers', vanaf augustus 1912. 

(185) [S?]. Bosman aan J.G. van Kuykhof, 3 maart 1906 (Fonds SOAP, IISG, 1987). 

(186) Bestuur Voorwaarts aan SOAP-bestuur, 5 oktober 1908 (Fonds SOAP, IISG, 1987). 

(187) Wibaut had het over haar 'belangrijke plaats in de Rotterdamsche arbeidersbeweging'. Schaper leende 

'slechts schoorvoetend', omdat de SOAP in Rotterdam volledig van de kaart geveegd zou worden en 'om geen zwaar 

moreel débacle te krijgen voor heel de partij'. Helsdingen benadrukte dat 'geen poging onbeproefd mag blijven 

om de partij dit ellendige schandaal te besparen dat de Voorwaarts failliet gaat', 'het komt erop aan een catastrofe 

te vermijden', wist Vliegen ... Opvallend is dat Van Kol alweer niet kwam opdagen: 'ik kan in dezen niet mede

werken'. Ook Richard Roland Holst kon 'niet spoedig decideeren', maar liet enkele dagen later weten: 'ik moet tot 

mijn spijt melden dat ik niet van plan ben de coöperatie in Rotterdam met meer geld te steunen'. Zie de talloze 

reacties in Fonds SOAP, IISG, 1987. 

(188) J.H. Voet aan Partijbestuur SOAP, [?]augustus 1911 (Fonds SOAP, IISG, 1987). 

(189) Voor de lening van Vooruit, zie E. Anseele aan H. Polak, 22 maart 1913 (Fonds Wibaut, IISG, 14). Uit 

deze briefblijkt dat ook van de w.ooo gulden uit 1906 nog niets was afgelost. Anseele vroeg of de ANDB de lening 

van 30.000 gulden niet kon overnemen, omdat ze in Gent alle middelen nodig hadden om hun 'bank' -plannen te 

realiseren. Hier blijkt dat ook voor de oprichting van het Amsterdamse Volkshuis van De Dageraad werd geleend bij 

Vooruit. In Gentse bronnen vindt men over dergelijke toch substantiële financiële operaties geen enkel spoor! Zie 

verder voor de Gentse 'bank' -plannen en voor de nieuwe strategie van de 'rode coöperaties' in Nederland. 

(190) De Dageraad richtte daartoe een Vereeniging Volksgebouw op in Amsterdam. Partijgenoten moesten 1 gul

den per jaar daaraan schenken. Het Volk, 14/o8h9o3. 
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(191) Zie Het Volk, 13/o8!I9o3. 

(192) De laatste drie droegen de naam van hun voorbeeld: Vooruit. Zie Commissie voor de Verbruikscoöperatie. 

Verslag over I903 (Fonds Wibaut, IISG, 149). 

(193) Commissie voor de Verbruikscoöperatie. 2' jaarverslag (I904) (Fonds Wibaut, IISG, 149). 

(194) Deze paragraaf steunt volledig op de teksten van Wibaut en zijn aantekeningen bij de verschillende ver-

gaderingen. Alle in Fonds Wibaut, IISG, 157. 

(195) Zie G.J. Orten, op.cit., p.150. 

(196) Maandblad voor de Coöperatie, maart 1905, p. 290. 

(197) Maandblad voor de Coöperatie, maart 1906, p. 447-450. 

(198) Voor het lijstje van alle coöperaties die in de voorafgaande maanden 'hebben kennis gegeven' dat ze zich 

bij de Handelskamer van de NCB wilden aansluiten, zie Maandblad voor de Coöperatie, september 1906, p. 529· 

(199) G.J. Orten, op. cit., p. 150-155. Orten kon in 1924 bij de oprichting van de BNA nog beschikken over 

'notulen van de vergaderingen'. Het archief van de BNA is niet bewaard. Dat is uiteraard jammer, omdat Doornbos 

en Wibaut ook het archief van de Commissie voor de Verbruikscoöperatie aan de BNA overmaakte. Op die manier 

gingen de '4 ordners brieven, 4 copieboeken, vele ex. Statuten, jaarverslagen, modellen, enz.' verloren. A.J. Doorn

bos aan F.M. Wibaut, 31 augustus 1907 (Fonds Wibaut, IISG, 156). 

(200) Maandblad voor de Coöperatie, november 1906, p. 553-567, december 1906, p. 575-576 en januari 1907, 

p. 605-620. 

(201) Bestuur van de Bond van Nederlandsche Arbeiderscoöperaties aan het Partijbestuur van de SDAP, 29 

november 1907 (Fonds SDAP, IISG, 1973). 

(202) Bestuur BNA aan bestuur SOAP, 19 januari 1908 (Fonds SDAP, IISG, 1973). Het is meer dan waarschijn

lijk dat Gentse socialisten hun medewerking verleenden aan die propagandalezingen. Zo hield Anseele in 1908 nog 

een felgesmaakte lezing over coöperatie en socialisme in Zwolle. Zie het niet thuis te brengen knipsel over de lezing 

in een dossier over Anseele in ArchiefCamille Huysmans, AMVC, F/12ohb. 

(203) Bestuur BNA aan bestuur SDAP, 5 december 1909 (Fonds SDAP, IISG, 1973). 

(204) Tweede communiqué aan de bestuursleden van de BNA, 27 november 1908 (Fonds SDAP, IISG, 319). 

(205) Maandblad voor de Coöperatie, juni 1909, p. 77-78. 

(206) De Coöperatiegids, februari 1910. 

(207) In totaal werd aan plaatselijke SOAP-afdelingen wel 2.273,29 gulden overgemaakt, maar de Amster

damse Dageraad en het Rotterdamse Voorwaarts waren bijna goed voor de helft van dat bedrag. In andere steden en 

gemeenten betrofhet veelal25, 35 of 45 gulden op jaarbasis! 

(2o8) De Coöperatiegids, oktober 1910. 

(209) Aldus Vliegen rond de tijd dat de hele constructie rond de NCB, het opheffen van de Commissie voor de 

Verbruikscoöperatie en het oprichten van de BNA aan de orde van de dag was. Zie A.]. Doornbos aan F.M. Wibaut, 

21 augustus 1906 (Fonds Wibaut, IISG, 155). 

(210) Aan de arbeiders waren dergelijke discussies niet besteed. 'Men kan voor zijn ogen zien hoe de arbeiders 

en de marxisten [hierdoor] vervreemden van elkaar', wist Albarda. J.W. Albarda aan F.M. Wibaut, 2 januari 1910 

(Fonds Wibaut, IISG, 14). Borrie vatte de hele problematiek mooi samen: 'Sociologisch gezien waren de geschillen 

een botsing tussen enerzijds diegenen, die door studie van de marxistische theorie tot de partij waren gekomen en 

de toepassing van die theorie op het maatschappelijk gebeuren als de voornaamste taak beschouwden, anderzijds 
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die grote groep van arbeiders, die weinig of geen belangstelling hadden voor de theorie en in eerste instantie uit 

waren op lotsverbetering, samen met de politici in de partij en het parlement, die zich ten doel hadden gesteld, de 

partij tot politieke macht brengen'. G.WB. Borrie, op.cit., p. 48. Voor deze uiterst complexe en pijnlijke geschie

denis voor een partij met amper 9.000 leden, zie H. Buiting, op.cit. Specifiek over de bemiddelingspogingen van 

Huysmans, zie H. Buiting, 'Camille Huysmans en het herstel der sociaal~democratische eenheid in Nederland'. 

Brood & Rozen. Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen, 2000, nr. I, p. 33-49. 

(211) P.J. Troelstra aan J.G. Kuykhof, 20 februari 1912 (Fonds SOAP, IISG, 1979). Typerend is bijvoorbeeld dat 

het SOAP-partijbestuur eind 1906 aan alle arbeiderscoöperaties een brief stuurde om erop aan te dringen niet te 

veel propaganda op te nemen in hun bladen. Zie de verbolgen reactie hierover van Vooruit Middelburg aan Partij

bestuur SOAP, 17 januari 1907 (Fonds SOAP, IISG, 1986). 

(212) Typerend is bijvoorbeeld dat de aangehaalde harde uitval van Rosa Luxemburg naar de BWP integraal 

werd overgenomen uit Die Neue Zeit. Zie R. Luxemburg, 'Het Belgisch experiment' . De Nieuwe Tijd, 1902, p. 317-

333· Willem Hubert Vliegen vond de aanval op 'onze Belgische vrienden' nogal goedkoop. Zie WH. Vliegen, 'De 

beste stuurlui staan aan wal' . De Nieuwe Tijd, 1902, p. 385-392. 

(213) H. De Man, 'Reformisme en Marxisme in België'. Het Weekblad, 14 en 2o/o5II910 (Knipsel in Archief 

Camille Huysmans, AMVC, F/no/63a). 

(214) Vooruit, Maandblad van en voor de leden van de Delfische Coöp.Broodbakkerij en verbruikersvereeniging 

'Vooruit', oiio41I9o8. 

(215) Bij Vooruit in Leiden waren er bijvoorbeeld in 1903 nogal wat spanningen over het plan om 'de schaft' in de 

bakkerij op een halfuur te brengen. Was een socialistisch personeelsbeleid belangrijker dan de economische motieven 

van de bestuurders waaruit bleek dat er anders op relatief korte termijn geen beleid meer nodig zou zijn? De 'schaft' 

werd teruggebracht tot een halfuur, maar de voorzitter drong er 'bij het personeel op aan hun grieven hier [in de ver

gadering] altijd te berde te brengen. 'Het afbreken der werkplaats bij de klanten zal niet geduld worden omdat het de 

zaak schade doet'. Bestuursvergadering Vooruit, 14 oktober 1903 (Archief Coöperatie Vooruit te Leiden, IISG). 

(216) SDAP-congresverslag, geciteerd in De Coöperatiegids, april 1910. 

(217) Zie bijvoorbeeld de hele correspondentie in februari 1907 tussen J.W van Leuven, het partijbestuur en 

J .A. Bergmeijer over de aanstelling van 'een looper' (!) bij Vooruit in Zwijndrecht, waarbij er zelfs mee gedreigd 

wordt de coöperatie uit de BNA te zetten! (Fonds SOAP, IISG, 1989). Uit de respons voor vacante betrekkingen 

bij een coöperatie blijkt dat dergelijke jobs fel gegeerd waren. Kort voor de spoorstaking van april 1903 waren er 

bijvoorbeeld 320 kandidaten voor 2 vacatures van 'loper' bij De Volharding in Den Haag. Zie Vooruit. Weekblad der 

Arbeiderspartij, 04/041903. 

(218) Mebius begon hiertegen te ageren vanaf 1910 en bundelde zijn stukken in 1912 in een reeks artikelen onder 

de titel 'De SOAP en de verbruikscoöperatie', waarmee hij duidelijk de evolutie en veranderingen wilde aangeven 

sinds de gelijknamige brochure uit 1900. Zie De Coöperatiegids, mei 1912, juni 1912, augustus 1912. De reeks werd 

door de BNA ook als brochure uitgegeven: De S.D.A.P. en de verbruikscoöperatie, Amsterdam, 1912. 

(219) De Coöperatiegids, oktober 1910 en infra. 

(220) Zie verslag in De Coöperatiegids, november 1910. 

(221) F.M. Wibaut, "'Moderne" coöperatie'. Het Weekblad, 25/nii910. 

(222) Dit voorbeeld op een buitengewone ledenvergadering van de BNA in Amsterdam op 2 juli 1911. De Co

operatiegids, augustus 19n. 
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(223) In een ingezonden brief uit Leiden werd zelfs betoogd dat de schenkingen van de coöperatie aan de 

bestuurdersbond ook zorgden voor een 'deresponsabilisering' van de arbeiders. Als een vakbeweging immers alleen 

steunt op de persoonlijke bijdrage van de leden, dan interesseren die zich ook automatisch meer voor de werking 

van hun organisaties. Zie De Coöperatiegids, februari 19II. 

(224) De Coöperatiegids, januari 1913. 

(225) O .A. Sloos, Neutraliteit in de Coöperatie. Contra. Preadvies voor het Nationaal Coöperatief Congres, Utrecht, 

1916, p. 35-36. Uit het preadvies pro van J .J. Muylwijk en het congresverslag blijkt duidelijk dat er fundamenteel en 

in de praktijk eensgezindheid bestond over de neutraliteit van de coöperatieve beweging. Zie Stenografisch Verslag 

van het (vierde) Nationaal Coöperatief Congres, uitgeschreven door den Nederlandsehen coöperatieven Bond, op vrijdag 

9 juni I9I6 te Utrecht, in het gebouw voor kunsten en wetenschappen, ter behandeling van het onderwerp: Neutraliteit 

der coöperatieve Beweging, Den Haag, 1916. 

(226) K.P.W Besuijen, 'De Partij en de Verbruikscoöperatie'. De Socialistische Gids, 1916, p. 520-538, [citaat p. 535]. 

(227) Bespreking door D.A.S. van de in 1917 verschenen Nederlandse vertaling in De Socialistische Gids, 1918, 

p. 400-40!. 

(228) Après coup betreurde Wibaut het dat de SOAP er nooit echt in geslaagd was 'de derde arm' uit te bouwen. 

Hij legde de schuld vooral bij het opleggen van de verplichte steun aan de partij en de vakbeweging: 'Alles tezamen 

beschouwd, geloof ik dat de verplichte bepaling een fout is geweest, waarvan ik mezelf de schuld geef. ' F.M. Wibaut, 

Levensbouw. Memoires,.Amsterdam, 1936, p. 337-344. 

(229) C. Huysmans, 'Nederland en Vlaanderen' . Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan 

van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland, Amsterdam, 1919, p. n 7. 

(230) Het is opmerkelijk dat in Belgische socialistische bladen zelden of nooit bedragen worden genoemd. In Les 

Coopérateurs Be/ges, mei 1899, gaf men aan dat het ging om I.IOo.ooo frank. De correspondent van het Nederlandse 

De Sociaaldemokraat gaf aan dat het in totaal ging om 'anderhalf miljoen franks, dat is drie kwart miljoen gulden' , 

waarvan 'zeven honderd duizend franks' voor de bouw waren bedoeld. Die laatste werden door de coöperatie geleend 

bij 'de Rijksspaarbank; om den schijn te redden, en tot meerdere zekerheid, heeft een consortium van twaalf vermo

gende partijgenooten bij die leening als tusschenpersoon dienst gedaan'. De Sociaaldemokraat, n en 13/ 04lr899· 

(231) RespectievelijkMaison du Peuple, april 1899, en Edition spéciale 1nauguration de la Nouvelle Maison du Peuple' 

van Le Peuple. Ze omschreven hun 'véritable Palais de la lumière' ook als 'un véritable tour de force de I' architecte'. 

(232) De Gentse socialisten beschikten op dat ogenblik over zo'n r6 gebouwen. Daarin stelden ze maar liefst 

527 mensen te werk {327 voltijd, 200 deeltijds). 

(233) De Sociaaldemokraat, r8/o4fr899· 

(234) Naamlooze laster! Aan de geburen der wijk Kasteel en Heirnisse, Gent, z.j. WJoruit reageerde met deze 'flyer' 

op de 'laster' als zou ze de 630 broden, 53 kilo vlees en 47 flessen wijn's nachts hebben uitgedeeld aan 'noodlijden

den' in de betreffende wijken omdat ze stemmen wilde ronselen, terwijl dit dus de standaardpraktijk was om de 

arbeiders 'hun fierheid niet te krenken'. 

(235) G. Deneckere, Tussen uitbundigheid en beheersing. Feest, subversie en sociale strijd in de 19de eeuw'. 

Oost-Vlaamse Zanten, 1999, p. 82-112, p. 102. 

(236) Les Coopérateurs Be/ges, mei 1899. 

(237) D . Halévy, Essais sur Ie mouvement ouvrier en France, Paris, 1901, p. II5. De bewondering spreekt ook sterk 

uit D . Halévy, 'Les Maisons du Peuple en Belgique', Revue de Paris, juli 1899, p. 400-417· Voor een Duits voorbeeld, 
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zie H. Franck, 'Der Vooruit'. Sozialistische Monatshefte, 1898, p. 112-121. Belgische socialisten omschreven hun 

volkshuizen zelf ook wel als '1' église social du peuple'. Les Coopérateurs Be/ges, april 1902. 

(238) E. Vandervelde, 'La nouvelle Maison du Peuple de Bruxelles'. Le Mouvement Socialiste, 1899, p. 338. 

(239) Geciteerd inL. Paoli, 'Notes sur Ie Mouvement coopératif en France'. La Revue Socialiste, april 1896, p. 422. 

(240) Zie 'Millerand et la coopération'. In Les Coopérateurs Be/ges, juli 1901. Een typisch voorbeeld hiervan 

waren de subsidies die hij als 'ministre du commerce' verstrekte aan productiecoöperaties. Zie bijvoorbeeld de bol

wassing die de Préfet du Nord kreeg van minister Mille rand, omdat hij bepaalde van die subsidies inhield of lange 

tijd vasthield. Millerand was juridisch verplicht dergelijke operaties via de Préfecture uit te voeren, maar hij liet 

duidelijk verstaan dat hij dergelijke vertragingsmanoeuvres niet pikte. Voor de betrokken arbeidersverenigingen 

was de subsidie namelijk een kwestie van leven of dood, aldus de socialistische minister. Het concrete dossier dat 

ik vond betrof een subsidie van r.ooo frank voor de productiecoöperatie Le Travail, association d'ouvriers peintres et 

similaires de Roubaix. A. Millerand aan de Préfet du Nord, 15 december 1899 en 19 december 1899 (ADN, Série M 

456/ 41). Zie ook 'Pour les coopératives ouvrières'. La Petite République, 26/07 lr899, en A. Millerand, Torganisation 

ouvrière'. La Revue Socialiste, 1903, p. 641-650. 

(241) Zie Cinquième Congrès Socialiste International tenu à Paris du 23 au 27 septembre I900. Compte-rendu ana

lytique officie!, Parijs, 1901, p.115, en Sixième Congrès Socialiste International tenu à Amsterdam du I4 au 20 août I904. 

Compte-rendu analytique publié par Ie Secrétariat Socialiste International, Brussel, 1904, p. 115, 135. 

(242) Op 2 september 1900 verscheen uiteindelijk het eerste nummer van Le Petit Sou. De middelen werden 

echter niet verstrekt door de SPD, maar werden aan de guesdisten geschonken 'par un multimillionnaire excentri

que, Alfred Edwards, ancien royaliste, fils de médecin du sultan Abdul Hamid et ancien propriétaire de l'éminem

ment respectable Matin'. Edwards wilde vooral zijn schoonbroer Waldeck-Rousseau treffen en steunde daarom de 

antiministerialistische guesdisten. Zijn centen werden in dank aanvaard. H. Goldberg, Jean ]aurès. La biographie 

du fondateur du Parti socialiste [I962}, Parijs, 1970, p. 314-315. 

(243) W Liebknecht aan J. Guesde, 14 januari 1900, enK. Kautsky aan J. Guesde, 30 augustus 1904. Geciteerd 

in M. Launy, 'Jaurès et Guesde d' après des doeurnenes inédits'. Bulletin de la société dëtudes jaurasiennes, 1962, p. I0-

13 (Overdruk inArchiefC. Huysmans, AMVC, F/11o/69). Echt efficiënte bondgenoten waren de guesdisten op de 

internationale scène niet voor de SPD. In 1902 schreefLafargue bijvoorbeeld dat 'depuis I' affaire Jaurès-Millerand 

nous sommes si mal vus par beaucoup de socialistes étrangers, que nous devons être exrrêmement prudents dans 

l'émission de notre opinion'. P. Lafargue aan F.M. Wibaut, 30 april 1902 (Fonds Wibaut, IISG, 13 A). 

(244) J. Gronow, On the Formation of Marxism. Karl Kautsky's 1heory of Capitalism, the Marxism of the Second 

International and Karl Marx's Critique of Politica/ Economy, Helsinki, 1986, p. 13-15. 

(245) T. Meyer, 'Kar! Kautsky im Revisionismusstreit und sein Verhältnis zu Eduard Berns rein'. In J. Rojahn, 

T. Schelz, H.J. Steinberg (eds.), Marxismus und Demokratie. Karl Kautskys Bedeutung in der sozialistischen Arbei

derbewegung, Frankfurr/New York, 1992, p. 57-71, p. 61. (246) Geciteerd in B. Tromp, 'Eduard Bernsrein en het 

revisionisme'. In E. Bernstein, De voorwaarden tot het socialisme en de taak van de sociaal-democratie, Amsterdam, 

1981, p.q. 

(247) Het was, geloof ik, Marx die eens over het lot van theorieën schreef: 'Moors geliefde kan slechts door 

Moor sterven. Zo kunnen de dwalingen van een theorie pas als overwonnen gelden, wanneer de verdedigers van de 

theorie ze ook als zodanig erkennen'. E. Bernstein, op.cit., p. 66. 

(248) Zie het hoofdstuk 'De mogelijkheden van de coöperatie' in E. Bernstein, op.cit., p. 156-180. 
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(331) La Petite République, 21lloll899· 
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Anseele als een held onthaalden en hem garandeerden dat ze van hun coöperatie een echte Wloruit wilden maken. 
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(360) Voor het feit dat die beslissingwerd genomen 'à l'instar des belges' , zie H. Samson, La Coopération. Son 

Origine- Son But - Ses Avantages, Rijsel, 1899, p. 5-9, en H. Samson en D. Verhaeghe, 'La coopérative :LUnion de 
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merkt door afwezigheid van 'grootse gebeurtenissen' in de geschiedenis van de BWP, treft men in haast elk nummer 

grote artikels aan over haar reilen en zeilen. Absoluut hoogtepunt was de uitgebreide reeks over de geschiedenis van 
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tion socialiste à Monthermé-Laval-Dieu les JO-JI mai et I juin 1909, Rijsel, 1909, p. 155-156. Op dat ogenblik waren 

353 coöperaties aangesloten bij de BCS, ze hadden samen 87.965leden. In dit geval verwees Samson naar een lezing 

van Anseele waarin hij 'un exemple' gaf van een heel krachtige coöperatie 'si forts que vous puissiez faire diminuer 
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listes de la région du Nord (adhérentes au POF)'. Le Mouvement Socialiste, 1903, p. 606-623, en Bull. Nord, maart, 

juli, augustus en september 1903. 

(375) Het congres van de ICA in Manchester in 1902 speelde in dat verband een doorslaggevende rol. Als verte

genwoordiger van de BCS raakte Héliès er totaal onder de indruk van de CWS. Hij verspreidde sindsdien in BCS
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Besluit I De 'Prise de Parole' van Vooruit in Europa 

In een klein anoniem stukje in het Nederlandse Maandblad voor de Coöperatie werd het onder

scheid tussen socialisme en coöperatie in 1905 herleid tot een kwestie van 'theorie en praktijk'. 

Socialisme was volgens de auteur van dat stukje vooral een kwestie van theorie. Coöperatie echter 

was 'doen, praktijk; weinig theoretische beschouwingen en geleerde woorden, maar vooral daden, 

toepassing'.(!) Alleen al de manier waarop het is opgesteld, toont duidelijk aan dat de coöperatie 

en niet het socialisme het centrale aandachtspunt was van dit lange verhaal over de verhouding 

tussen de socialistische en coöperatieve bewegingen vóór 1914. 

Het niet-plaatsen van dit verhaal in een theoretisch kader was een doelbewuste optie. Er was 

geen gebrek aan stimulerende theoretische literatuur- 'where does the reading end?'(2
)- maar het 

opteren voor een of andere theoretische invalshoek zou zowel bij het verzamelen als bij het verwer

ken van materiaal als 'telos' gefungeerd hebben. Aan het eind van de rit ogen de onderzoeksresul

taten dan wel mooi, duidelijk en eenduidig, maar dat weegt niet op tegen het artificiële karakter 

ervan. Het rationaliseren van een historisch fenomeen, het in bepaalde schemàs wringen ervan, is 

namelijk al te vaak 'synoniem met de productie van een geruststellend simulacrum, de fabricage 

van een sociologisch, psychologisch of ander wetenschappelijk (pseudo-)model dat de essentiële 

evenementialiteit van elke historische gebeurtenis kortsluit, ja noodzakelijk uitsluit'. (J) 

Objectieve historiografie is niets meer dan een nobele droom<4), maar historici moeten in elk 

geval zoveel mogelijk proberen de open toekomst van het verleden te respecteren. Dat is niet evident. 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit zowel de hele Fehlerliteratuur als uit de recente herschrijving van het ver

leden van de socialistische arbeidersbeweging in het licht van de neergehaalde Berlijnse muur en de 

huidige 'crisis' van de sociaaldemocratie. (5) Het wemelt er niet alleen van ahistorische vraagstellingen, 

maar ook van modellen en theoretische raamwerken waarin de beweging wordt 'gewrongen'. Daar

bij werd de socialistische arbeidersbeweging lange tijd voorgesteld als een beweging van partijen en 

vakbonden, waardoor coöperaties uit haar geschiedenis werden weggeschreven. Als de coöperatie 

- 'een van die gevallen waarin de praktijk een loer draait aan de theorie'<6)- al opduikt in de historio-

grafie van de socialistische arbeidersbeweging, dan is het beeld ervan doorgaans negatief. 

In de Belgische historiografie figureert de coöperatie vooral als resultaat en symbool van de 

intellectuele lethargie van de BWP én als voornaam instrument in handen van reformistische lei-
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ders. In Groot-Brittannië en Duitsland behoort de coöperatie nog steeds vooral tot het domein 

van sociaaleconomische historici. Als ze al opduikt in de studies van sociaalpolitieke historici van 

de socialistische arbeidersbeweging, dan heet het in Groot-Brittannië gewoonlijk dat de 'broadly 

Liberal orientation' van de coöperatieve beweging medeverantwoordelijk was voor de kleinscha

ligheid van de SOF en de ILP. En dat niet het minst omdat ze een doorbraak van de socialistische 

beweging ten opzichte van vrouwen onmogelijk maakte. (7) In de heel omvangrijke historiografie 

van de SPD is de coöperatie niet meer dan een voetnoot. Dat beeld stemt wel overeen met de hou

ding van de partijtop, maar er is nauwelijks aandacht voor het feit dat die houding niet strookte 

met de praktijk en dat ze in hoge mate heeft bijgedragen tot het uitblijven van eenheid binnen de 

arbeidersbeweging. In Frankrijk is de coöperatieve beweging al helemaal terra incognita. Dit boek 

levert alvast een bijdrage om dat te verhelpen. En het doet meer dan dat. 

Een eerste duidelijk resultaat is het weerleggen van de stelling van André Mommen, namelijk 

dat de internationale uitstraling van de Belgische sociaaldemocratie een louter voor binnenlands 

gebruik geconstrueerde 'illusie' is.<8) Die internationale uitstraling was er wel degelijk. Cruciaal 

is dat vanuit dat perspectief een van de centrale pijlers wegvalt die het betoog moet stutten over 

de desinteresse van de BWP voor het hele 'Bernsteindebat' en bij uitbreiding voor elk theoretisch 

debat. Mommen beperkte zijn blik te veel tot binnenlandse bladen. Daar was het debat inderdaad 

zogoed als afwezig. Het tegendeel zou verwondering wekken, omdat er binnen de BWP vanuit de 

praktijk een grote consensus bestond over het evolutionaire karakter van het socialisme en over 

het door Bernsrein op het eind van de jaren 1890 verdedigde hineinwachsen. BWP' ers waren, naar 

het woord van Vandervelde, al sinds het eind van de jaren 1880 'des Bernsteiniens'. De eensgezind

heid daarover maakte een intern debat overbodig. Bibliometrisch onderzoek zou bovendien meer 

dan waarschijnlijk uitwijzen dat de relatieve participatie van BWP' ers aan dit revisionismedebat 

op het internationale forum niet onderdeed voor die van talloze andere nationale sociaaldemocra

tische families. Los van de schriftuur, waren ook hun praktische resultaten een bestanddeel van 

de theoretische discussie. 

Dat refereert rechtstreeks aan de intrigerende hypothese van Georges Haupt dat 'la plupart 

des partis social-démocrates en formation s'inspirent davantage du modèle beige (POB) que du 

modèle allemand (SPD), dont ils eropruntent cependant le programme'. (9) Het imago van de SPD 

als Musterpartei in de schoot van de Tweede Internationale was en is een vérité non vérifiée. Jürgen 

Rojahn beweert onomwonden dat de SPD geen model was. De Musterparteibeeldvorming werd 

volgens hem vooral bepaald door de omvang van de SPD - goed voor 25% van alle leden van de 

Tweede Internationale anno 1914- en door het feit dat zij gewoon vroeger dan alle andere sociaal

democratische partijen werd opgericht. Cruciaal is echter dat Rojahn, vanuit de constellatie en de 

politieke cultuur van de Tweede Internationale, besluit dat 'wenn die Deutsche für die anderen 

Parteien der Zweiten Internationale ein Modell war, dann nur in dem Mass, in dem diese von sich 

aus in ihr ein Modell erblickten'. (ro) 

Het theoretische gekissebis van Duitse sociaaldemocraten was niet alleen geregeld 'an obsta

cle to effective action'(n), maar het was ook weinig stimulerend om sociaaldemocratische partijen 
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in wording ertoe aan te zetten de SPD als model te beschouwen. Het ontbreken van dergelijke 

discussies in de schoot van de BWP en vooral de beeldvorming in buitenlandse bladen van de 

BWP als één hecht blok waren alvast troeven om daadwerkelijk als model te fungeren. Rotsvast 

overtuigd van de superioriteit van hun organisatorische formule streefden de Belgische sociaal

democraten er ook doelbewust naar om een model te zijn voor kameraden in andere landen. 

Dat model bestond erin dat de politieke, syndicale en coöperatieve organisaties een drie-eenheid 

vormden. Die eenheid was origineel, maar toch waren vooral de coöperatieve organisaties als 

geïntegreerd onderdeel, als ruggengraat van de socialistische arbeidersbeweging, opmerkelijk en 

vernieuwend. Uit de opties die werden genomen bij de oprichting van de PSI (1892) en de SDAP 

(1894) en ook uit het enthousiasme van Jaurès rond de eeuwwisseling blijkt duidelijk dat dit model 

werkelijk inspirerend kon werken voor sociaaldemocratische partijen in wording. 

Het Belgische model ontstond in het begin van de jaren 188o in Gent. Een doelbewuste stra

tegie zat hier niet achter. De oprichting van Vooruit was veeleer het gevolg van een 'toevallige' 

samenloop van omstandigheden: het bestaan van de consumptiecoöperatie De Vrije Bakkers als 

late uitloper van de coöperatieve experimenten ten tijde van de Eerste Internationale, de op het 

eind van de jaren 1870 ontstane spanningen tussen de voormannen van de socialistische sectie en 

de bestuurders van De Vrije Bakkers, het contrast tussen het 'succes' van De Vrije Bakkers en de 

'inertie' van de politieke en syndicale actie ... Vanuit Gent verspreidde die organisatorische optie 

zich in de loop van de jaren 188o naar andere plaatsen in België, wat op zich al een 'bewijs' vormt 

van de capaciteit van die formule om als model te fungeren. Daaruit blijkt ook al het belang van 

bepaalde factoren bij het al dan niet verspreiden ervan. Zo was het feit dat er geen coöperatieve 

beweging in België bestond, cruciaal. Daardoor had de coöperatie er geen definitieve neutrale, 

liberale of antisocialistische connotaties, zoals dat in andere landen wel het geval was. 

Het Gentse model verspreidde zich in België met de nodige regionale en lokale differentiaties. 

Die verspreiding was vooral het gevolg van het razendsnelle succes van Vooruit. De coöperatie 

werd door de Gentse sociaaldemocraten op dat ogenblik haast exclusief gepercipieerd als 'melkkoe 

van de beweging'. En in die hoedanigheid kon men aan de efficiëntie ervan onmogelijk twijfelen. 

Alleen al het feit dat sociaaldemocraten in een provinciestad als Gent er al in 1884 in slaagden een 

dagblad uit te geven, betekende heel wat. Meer nog, een tijdlang financierden ze zelfs de Fransta

lige socialistische pers in België. Zeker in vergelijking met wat sociaaldemocraten in andere lan

den toen op dat vlak realiseerden, is dat indrukwekkend. Niet alleen de langzaam groeiende 'culte 

du Vooruit', maar ook het actieve stimuleren van de verspreiding van het model door de Gentse 

kameraden was doorslaggevend. De grote lijnen van het Gentse model werden de contouren van 

het Belgische model. 

Werd het ook een internationaal model? Dat was in elk geval een doelstelling van de Bel

gische sociaaldemocraten, iets wat ze duidelijk etaleerden bij de organisatie van het congres van 

de Tweede Internationale in 1891 en bij de opening van het nieuwe Brusselse Volkshuis in 1899. 

Het demonstratie-effect van de concrete realisaties in Brussel en Gent zorgde ervoor dat het 

model daadwerkelijk een internationale uitstraling kreeg. Blijft de vraag of die uitstraling zich ook 

vertaalde in een internationale verspreiding van het model. 
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Naar de internationale verspreiding van actie- en organisatievormen van sociale bewegingen is tot 

op heden weinig onderzoek verricht. Vanuit die vaststelling 'schetsten' Doug McAdam en Die

ter Rucht in 1993 een 'model of the cross-national diffusion of movement ideas'. Ze gebruikten 

daarbij doelbewust het werkwoord 'schetsen', omdat ze dat 'model' alleen ontwikkelden op basis 

van de analoge strategieën die werden gehanteerd door Nieuw Links in de Verenigde Staten en 

Duitsland in de jaren 1970. McAdam en Rucht hoedden zich voor te verregaande veralgemenin

gen, maar concludeerden wel dat aan drie noodzakelijke voorwaarden voldaan moest zijn om op 

een overtuigende manier de reële verspreiding hard te maken. Drie noties staan daarbij centraal: 

de 'temporal sequence', de 'common elements' en de 'channels of diffusion'. 

De eerste voorwaarde ligt voor de hand: men kan alleen aannemen dat een bepaalde actie- of 

organisatievorm werd verspreid als ze in de tijd eerder opdook bij de 'verspreider' dan bij de 'over

nemer'. Ten tweede moeten beide een aantal gemeenschappelijke elementen hebben opdat ver

spreiding zich kan voordoen. Die elementen kunnen heel uiteenlopend zijn, maar verspreiding 

lijkt wel meer voor de hand te liggen naarmate die elementen meer betrekking hebben op de col

lectieve identiteit van de leden van respectievelijk de verspreidende en de overnemende beweging. 

Ten slotte is het noodzakelijk om vanuit de empirie een aantal kanalen waarlangs de verspreiding 

gebeurde, aan te tonen. McAdam en Rucht maken daarbij een onderscheid tussen '(1) the role of 

direct relational ties in encouraging an initial identification of activist-adopters in one country 

with activist-transmitters in another and (2) the role of non-relational channels as the principal 

means of information transmission once this initial identification is established' . De auteurs rei

ken hiermee zonder meer een interessant instrumentarium aan. (!2) 

Dit empirische onderzoek naar de verhouding tussen de socialistische en coöperatieve bewe

gingen in de lange negentiende eeuw toont echter aan dat die drie voorwaarden niet volstaan om 

de complexiteit van de verspreiding van actie- en organisatievormen tussen sociale bewegingen te 

analyseren. Aan alle noodzakelijke voorwaarden van McAdam en Rucht om een internationale 

verspreiding van het model van de Belgische sociaaldemocratie in het algemeen en de socialisti

sche coöperaties in het bijzonder te kunnen veronderstellen, werd voldaan. De oprichting van een 

socialistische 'partij' waarbij de politieke, syndicale en coöperatieve organisaties een drie-eenheid 

vormden, was anno 1885, toen die formule op nationaal niveau werd verankerd met de oprichting 

van de BWP, een volstrekt novum. Ondanks de talloze coöperatieve experimenten waarbij socia

listen betrokken waren voor en tijdens de periode van de Eerste Internationale, was de oprichting 

van Vooruit eind 188o nog zo'n volstrekt novum. Voor het eerst werd een coöperatie opgericht 

door een politieke partij, met als expliciete doelstelling het ondersteunen van de socialistische 

actie die het veroveren van de politieke macht als prioriteit stelde. Zowel wat de nationale als 

internationale verspreiding betreft werd dus voldaan aan de zogenaamde 'temporal sequence'. 

Dat geldt evenzeer voor de 'common elements'. Als sociaaldemocraten en leden van de Tweede 

Internationale hadden de verschillende sociaaldemocratische families alvast gedeeltelijk een ge

meenschappelijke identiteit. Het belang van die 'gemeenschappelijke elementen' is overduidelijk. 

Zo verklaart het ontbreken van dergelijke elementen tussen de continentaal-Europese sociaalde

mocraten en de Britse coöperatieve beweging dat die sociaaldemocraten in discussies over de co-
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operatie in de loop van de jaren 1890 en ook later altijd verwezen naar Belgische socialistische co

operaties en niet naar de economisch ontzaglijk veel indrukwekkender neutrale Britse coöperaties. 

Het sociaaldemocratische 'common element' ontbreekt. Typerend in dezen is het feit dat zelfs de 

Britse SDF haar blik op de coöperatieve praktijk van de Belgische kameraden richtte. Uiteraard 

evolueerde dat uiterst snel. Zodra sociaaldemocraten-al dan niet onder invloed van het 'kijken 

naar België'- de eerste stappen hadden gezet op coöperatieve paden, ontstonden namelijk ook 

gemeenschappelijke elementen met de Britse coöperatieve beweging. De Tweede Internationale 

beraadslaagde op haar congres in Kopenhagen in 1910 wel over de keuze tussen 'modèle beige' en 

'modèle allemand'. Maar in wezen was dat laatste model een kopie van datgene waarvoor de Britse 

coöperatoren al sinds het midden van de negentiende eeuw stonden. Dat coöperatieve ervaring 

werkelijk kon voldoen aan de 'common elements' -voorwaarde, bleek toen de Britse coöperatieve 

beweging in haar discussies over het al dan niet opheffen van haar politieke neutraliteit verwees 

naar de politieke ervaring van de Belgische socialistische coöperatoren. 

De rangorde en het belang van de verschillende kanalen van verspreiding komen verder aan 

bod, maar het bestaan van dergelijke kanalen wordt wat betreft de Belgische socialistische coöpe

raties in dit verhaal voldoende empirisch onderbouwd. Hoewel werd voldaan aan de drie noodza

kelijke voorwaarden die bij McAdam en Rucht aan bod komen, kan toch niet eenduidig worden 

betoogd dat er sprake was van een internationale verspreiding van het model van de Belgische 

socialistische coöperaties. Tussen de extremen van een overname op sommige plaatsen en het ver

werpen ervan op andere ligt narnelijk een brede waaier van verschillende houdingen tegenover dit 

model. Hier komt de lokale specificiteit op de proppen. Die veelzijdigheid aan houdingen kan al

leen worden verklaard door die lokale specificiteit waarin aan de verschillende voorwaarden werd 

voldaan. Dat geldt in de eerste plaats al voor de verspreiding van de socialistische coöperaties in 

België zelf. Reducerend kan men drie cruciale elementen onderscheiden die een rol speelden in 

het al dan niet overnemen van het model én het eventuele aanpassen van het model bij overname: 

het tijdstip; de kracht van de coöperatieve en socialistische bewegingen; het samenspel van 'luk

ken' en 'mislukken' en de dominantie van alternatieve strategieën. 

Het tijdstip waarop de socialistische coöperaties in België tot stand kwamen was zeer zeker 

verantwoordelijk voor het succes ervan. Op het ogenblik dat de Gentse socialisten beslisten om 

broden te bakken voor het socialisme, was de 'broodmarkt' er nog volledig gedomineerd door 

ambachtelijke bakkers, die een gemiddelde clientèle hadden van nauwelijks 40 gezinnen. Met de 

concurrentie van industriële bakkerijen dienden ze geen rekening te houden. Meer nog, de socia

listische arbeidersbeweging stond in België mee aan de wieg van de industrialisatie van het bak

kerswezen. Ook bij het uitbouwen van de andere commerciële activiteiten volgde de socialistische 

coöperatie de evolutie van de consumptiemaatschappij op de voet. Het ontbreken van een neu

trale coöperatieve beweging én de snelheid waarmee het model zich verspreidde, leidden ertoe dat 

de Belgische socialisten op nationaal niveau de coöperatieve beweging haast integraal domineer

den. In omvang wogen de ambtenarencoöperaties helemaal niet op tegen hun rode concurrenten. 

Politieke tegenstanders die de succesformule overnamen(xJ) , keken in de loop van de jaren 1890 in 

de steden al aan tegen een stevig georganiseerd netwerk van socialistische coöperaties. Omgekeerd 
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keken de socialisten rond de eeuwwisseling op het platteland aan tegen een steeds groeiend net

werk van katholieke landbouwcoöperaties. Niet alleen de evolutie van de coöperatieve beweging, 

maar ook de haast embryonale vorm van de socialistische arbeidersbeweging in de jaren 188o was 

cruciaal voor de succesvolle verspreiding van het Gentse model. Toen de BWP werd opgericht had 

dit model in Gent zijn efficiëntie al bewezen. Gent was op dat ogenblik zelfs de thuishaven van de 

enige echte industriële vakbonden. 

Het Gentse model hoefde in de loop van de jaren 188o op nationaal vlak niet op te tornen tegen 

sterk gevestigde of succesvolle andere strategieën die als model konden fungeren. Het samenspel 

van lukken en mislukken en het vasthouden aan andere strategieën was vooral belangrijk voor de 

manier waarop het model werd overgenomen. De unificerende werking van het Gentse model 

kon bij overname bijvoorbeeld geneutraliseerd worden door de reeds voordien bestaande ande

re strategieën, zoals kleinschalige vakbonden, ziekenfondsen, groupisme (dat is de gezamenlijke 

aankoop van goederen door bijvoorbeeld buurtgenoten) ... Zo kwamen er in het Luikse evenveel 

socialistische coöperaties als er voordien andere groeperingen waren. Noodzakelijk was dat niet. 

Zo verhinderde de syndicale versnippering in Brussel niet dat het Maison du Peuple dé socialisti

sche coöperatie en het hoofdkwartier werd van de socialistische arbeidersbeweging in de hoofd

stad. Uit de verspreiding van de socialistische coöperaties in België blijkt ook het belang van het 

actieve stimuleren van de modelfunctie voor het hele verspreidingsproces. Naast de 'kruistochten' 

van de Gentse kameraden in alle windrichtingen waren vooral de broden van Vooruit en andere 

socialistische coöperaties voor de stakers in de Borinage anno 1885 daar het beste voorbeeld van. 

Zou die actie een gelijksoortige invloed hebben gehad als er op dat ogenblik in de Borinage stevig 

uitgebouwde vakorganisaties hadden bestaan? 

Hoezeer het lukken en mislukken van een bepaalde strategie een beweging ontvankelijk maak

te voor andere strategieën of voor het herschikken van de prioriteiten bleek uit de algemene werk

stakingen van 1893 en 1902. De halve overwinning van 1893 en vooral de intrede van de socia

listen in het parlement in 1894 maakten van de politieke actie duidelijk de topprioriteit van de 

BWP. Typerend was dat dit veel meer het geval was in Wallonië, waar electorale successen werden 

geboekt, dan in Vlaanderen, waar dergelijke successen uitbleven. Wegens het vrijwel onmiddel

lijke stagneren van de politieke vooruitgang zorgde het debacle van 1902 voor een verschuiving 

van de prioriteiten, waarbij de economische organisaties en in het bijzonder de coöperaties weer 

veel duidelijker op het voorplan werden geplaatst. Heel wat BWP' ers waardeerden een extra coö

perator meer dan een extra stem. 

Bij de internationale verspreiding van de socialistische coöperaties was het belang van de 

lokale specificiteit nog veel groter dan bij de nationale verspreiding ervan. Buitenlandse voor

beelden waren heel belangrijk bij het verspreiden van coöperatieve organisaties, omdat 'was in 

der Planung, in der absteakten Diskussion sozial oder politisch höchst riskant erschien, durch 

Demonstrationseffekt der Praxis andernorts seinen Scheeeken verlieren konnte'(r4). Maar toch 

was het tijdstip waarop men die voorbeelden zag doorslaggevend voor het eventuele succesvolle 

kopiëren ervan. Wat het overnemen van de Belgische socialistische coöperaties betrof, waren de 

concurrentieverhoudingen op de markt uitermate belangrijk. Het succes van consumptieco-
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operaties was vooral toe te schrijven aan het feit dat ze weinig kapitaal vereisten en dus vooral 

actief waren op markten die weinig investeringen vergden. Het betrof meestal voedingswaren 

voor dagelijks gebruik met een snel verloop en een vrij goed verzekerde en vrij stabiele afzet. Het 

meest courant waren coöperaties die handelden in kruidenierswaren. Ook brood leende zich 

uitstekend voor coöperatieve handel, maar het vereiste wel een grotere investering en meer orga

nisatie, aangezien men dat product ook moest produceren. De slaagkansen van een coöperatief 

experiment daalden evenredig met de mate waarin warenhuizen of industriële bakkerijen op een 

bepaalde plaats al actief waren. 

Het economische succes van de Britse neutrale coöperaties en de Belgische socialistische 

coöperaties in het algemeen, en van de Rochdale Pioneersen Vooruit in het bijzonder, werd nog 

mee bepaald door het feit dat er geen grootschalige bedrijven waren op het terrein waar ze hun 

voornaamste activiteit ontwikkelden. Op commercieel vlak werden bepaalde vernieuwingen in 

Groot-Brittannië voor het eerst toegepast door de Rochdale Pioneers. In België werd de brood

markt anno 188o nog integraal gedomineerd door ambachtelijke bakkers en hooguit enkele kleine 

bedrijven. Sociaaldemocraten in andere landen beschikten veelal niet over die troef. Zo impor

teerden de Gentse socialisten de nieuwe technologieën om op grote schaal te bakken uit Neder

land. Daar doken de eerste broodfabrieken al in de loop van de jaren I850-186o op en mede 

daardoor was het aanbod van allerlei soorten brood er tegen het eind van de negentiende eeuw 

al ingeburgerd. Hoe later een coöperatie werd opgericht, hoe groter de concurrentie, hoe gedif

ferentieerder het goederenaanbod, hoe efficiënter en grootschaliger men van bij de start moest 

functioneren en produceren om te kunnen overleven. Dat Noord-Frankrijk in tegenstelling tot 

Nederland uiterst geschikt was om het model van Vooruit over te nemen, was grotendeels te dan

ken aan het feit dat de socialisten er in de jaren 1885-1895 aan de wieg stonden van de industriali

satie van het bakkersbedrijf. 

Uiteraard speelden niet alleen concurrentie, maar ook de mentaliteit en de sociologische 

samenstelling van de afzetmarkt een grote rol. De kleinschaligheid van de Nederlandse coöpera

tieve beweging werd bijvoorbeeld door tal van contemporaine observatoren toegeschreven aan de 

mentaliteit van de Nederlandse arbeiders. Dat ze vóór alles uitblonken in 'de kat uit den boom 

kijken' hing nauw samen met het belang dat er werd gehecht aan respectabiliteit- had het calvi

nisme hiermee uit te staan? Men werd geen lid van een coöperatie, laat staan een rode coöperatie, 

voor anderen- familieleden, buren ... - dat deden. Het feit dat het ledenbestand van coöperaties 

doorgaans relatief homogeen was, bewijst dat dit mechanisme natuurlijk geen exclusief Neder

landse aangelegenheid was. Zo zouden de socialistische coöperaties in Noord-Frankrijk bijvoor

beeld vooral aanhang hebben gehad bij de textielarbeiders, terwijl de mijnwerkers eerder aanleun

den bij de vakbonden. (15) In België bleek dat het onder mijnwerkers gebruikelijk was zelf brood 

te bakken, waardoor coöperaties in mijnwerkersdorpen zich vaak noodgedwongen beperkten tot 

het verkopen van de benodigdheden voor het bakken. Mogelijk speelde het al dan niet buitens

huis werken van de vrouw hierin een grote rol. Die veronderstelling wordt echter veel zwakker als 

men de aantrekkingskracht van de coöperatie bij textielarbeiders wil verklaren. Er werkten welis

waar meer vrouwen in de textielindustrie, maar misschien betrofhet hier voornamelijk de voor de 
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coöperatie weinig lucratieve jonge ongehuwde vrouwen. Werkten vrouwen ook na hun huwelijk 

nog in groten getale in de textielfabrieken?<16) 

Het ligt voor de hand dat concentraties van arbeiders, in wat voor industrietak dan ook, 

belangrijk waren voor het ontstaan en de bloei van arbeiderscoöperaties. De evolutie van de 

coöperatieve beweging in de Duitse Länder leert dat het juridische kader waarin dergelijke coöpe

raties moesten functioneren even belangrijk was. Dat er zoveel coöperaties in Saksen waren werd 

niet alleen bepaald door de grote concentratie van arbeiders, maar ook door het gunstige juridi

sche kader. 'Sonderfall Saksen' toonde ook aan dat de houding van de socialistische arbeidersbe

weging tegenover de coöperatieve beweging en dus een eventueel overnemen van het Belgische 

model haast exclusief werden bepaald door de manier waarop de coöperatie door sociaaldemo

craten werd gepercipieerd en gepresenteerd. De afkeer van de Duitse socialistische arbeidersbewe

ging voor coöperatieve organisaties werd weliswaar theoretisch onderbouwd, maar van veel groter 

belang was de sterk liberale en antisocialistische connotatie die eraan vastzat door de reeds goed 

uitgebouwde en krachtige coöperatieve beweging onder het patronage van Hermann Schulze

Delitzsch. Exit socialistische coöperaties? Helemaal niet. 

Of het al dan niet onder invloed van de faam van en het schrijven over Vooruit was, blijft 

onduidelijk, maar de oprichting van de consumptiecoöperatie Vorwärts in 1888 in Dresden toont 

aan dat de lokale specificiteit uiterst dominant was. Vorwärts wijst echter vooral op het belang 

van het lukken of mislukken van andere strategieën. De grote electorale successen van de SPD 

maakten het uiterst moeilijk om te tornen aan haar 'Nurparlementarismus', een strategie die 

overigens in hoge mate bepaald was door de context van het keizerrijk. Daar bestond een rudi

mentaire sociale zekerheid en de socialistenwet hinderde lange tijd de ontwikkeling van andere 

strategieën. Nog voor de opheffing van de socialistenwet werd door een wijziging van het Genos

senschaftsgesetz (1889) een strikte overname van het Belgische model er zelfs onmogelijk gemaakt. 

Dat dit op zich echter geen belemmering hoefde te zijn om uit het Belgische model inspiratie te 

putten en een actieve coöperatiepolitiek te voeren bewezen de Oostenrijkse sociaaldemocraten. 

Maar zij hadden niet af te rekenen met het bestaan van een sterke antisocialistische coöperatieve 

beweging en beschikten ook niet over één dominante strategie. Los van de antisocialistische con

notatie van de coöperatie, was de afwijzende houding van de SPD namelijk vooral toe te schrij

ven aan het feit dat een coöperatieve strategie, door het afstoten van de middenstand, de volle 

expansie van de dominante parlementaire strategie doorkruiste. Zoals ook in België het Gentse 

model op diverse plaatsen werd aangepast om de politieke strategie van de BWP niet te hinde

ren. De sociaaldemocraten in Leipzig ofParijs twijfelden er niet langer aan coöperatieve paden te 

bewandelen, zodra het duidelijk was dat ze geen electoraal garen konden spinnen bij het te vriend 

houden van de middenstand. 

Schematiserend kan men stellen dat de dominantie van de politieke strategie de ontwikke

ling van een krachtige coöperatieve en syndicale strategie van de arbeiders in Duitsland lange tijd 

afremde. Net zoals de dominantie van de syndicale en coöperatieve bewegingen het ontwikkelen 

van een politieke arbeidersbeweging in Groot-Brittannië belemmerde. Niet alleen de dominan

tie van een bepaalde strategie, maar evenzeer de 'performantie' ervan bepaalde het evenwicht. In 
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tegenstelling tot die van de Britse trade-unions en co-ops waren de concrete realisaties van de 

politieke strategie van de SPD uiterst beperkt. De SPD mocht zich dan al blind staren op die 

ene politieke strategie, de Duitse arbeiders deden dat niet en zij bouwden ook indrukwekkende 

syndicale en coöperatieve bewegingen uit. Provocerend zou men de Voraussetzungen des Sozialis

mus van Bernsrein kunnen beschouwen als een poging om een theoretische brug te slaan over de 

kloof tussen socialisme en arbeidersbeweging. De 'common elements' zorgden ervoor dat Duitse 

sociaaldemocraten die in de loop van de jaren 1890 coöperatieve paden insloegen, aanvankelijk 

luisterden naar de 'Zukunftsmusik' van de BWP. Maar de afwijzende houding van de SPD en het 

laattijdige inslaan van dat pad leidden ertoe dat ze hun blik niet lang op Brussel of Gent richtten, 

maar wel op Manchester. Daar werd de volle expansie van de coöperatieve strategie niet geremd 

door politieke besognes. 

Precies omdat er geen dominante strategie was ontbreken Franse socialisten en coöperatoren 

in dit beeld. Net als in Duitsland kreeg de coöperatie er in de loop van de negentiende eeuw een 

liberale of antisocialistische connotatie, maar door het uitblijven van reëel werkende coöperaties 

bleef die connotatie grotendeels een theoretische aangelegenheid. Voor de socialistische arbei

dersbeweging stond daar wel een niet onaardige reeks ontgoochelende coöperatieve ervaringen 

tegenover. Pas in de tweede helft van de jaren r88o probeerde de neutrale coöperatistische Ecole 
de Nîmes zicht te krijgen op en een bindmiddel te vormen tussen de coöperatieve ledentallen in 

Frankrijk. In de praktijk was Ie Nord echter veruit de meest succesvolle regio op coöperatief vlak. 

Naast de gunstige contextuele factoren was dat vooral het gevolg van de directe, zelfs persoonlijke 

contacten met en de voorbeeldfunctie van de Gentse Vooruit. Als gevolg van die vroege socialisti

sche coöperatieve initiatieven groeide de coöperatieve arm er net als in België gelijktijdig met de 

politieke en syndicale arm van de socialistische arbeidersbeweging. De verspreiding van het Bel

gische model in Ie Nord was daardoor eigenlijk een buitenlands verlengstuk van de binnenlandse 

verspreiding ervan. Hetzelfde procédé behoorde een tijdlang ook in Nederland tot de mogelijk

heden. Ook daar was er geen krachtige antisocialistische coöperatieve beweging, ook daar waren 

er geen juridische belemmeringen, ook daar was er direct contact met het Belgische model in de 

prille beginfase. Door de ongunstige contextuele factoren bleven concrete resultaten echter uit, 

waardoor theoretische kritiek op het gebruik van de coöperatie als middel er, in tegenstelling tot 

in Ie Nord, wel verlammend kon werken. De Groningse socialistische consumptiecoöperatie De 
Toekomst, een overname van het Belgische model, toont aan dat de 'Paard van Troje' -retoriek totaal 

geen impact had als er concrete resultaten waren. 

Daaruit blijkt niet alleen andermaal het doorslaggevende belang van de lokale specificiteit, 

maar evenzeer van het tijdstip waarop het Belgische model inspirerend werkte. De synchrone 

groei van de drie armen van de socialistische arbeidersbeweging door, voor en met elkaar was 

een conditio sine qua non voor een werkelijke overname van het model. Als het tijdsverschil tus

sen de beginfase van de socialistische arbeidersbeweging en 'het kijken naar België' niet te groot 

was, behoorde een overname van het model, op voorwaarde van een aantal aanpassingen, nog 

tot de mogelijkheden. Op die manier ontstond bijvoorbeeld L'Union d'Amiens, die op haar beurt 

het prototype werd van een syndicalistische coöperatie. Als het tijdsverschil te groot werd en de 
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andere armen van de beweging al in volle expansie waren, werd een overname haast onmogelijk. 

In Duitsland ontwikkelden de rode coöperaties zich volledig onafhankelijk, los van zowel de 

socialistische partij, de vakbeweging als de neutrale coöperatieve beweging. De indrukwekkende 

resultaten leidden ertoe dat de coöperatie er een sterke, onafhankelijke derde arm van de socialis

tische beweging werd. In Nederland echter waren de pogingen van de SOAP om rond de eeuw

wisseling de coöperatieve arm van het model over te nemen, ook naast de ongunstige contextuele 

factoren, gedoemd tot mislukken. Van synchroniciteit en onafhankelijkheid was hier geen sprake: 

de partij stimuleerde. A priori werd een bepaalde rangorde opgelegd die uiteindelijk voor één van 

beide armen onhoudbaar moest worden. Het uitblijven van concrete resultaten zorgde voor een 

gevoelige vertraging, maar uiteindelijk gingen de rode coöperaties op in de neutrale coöperatieve 

beweging. Hoewel minder uitgesproken ontvouwde hetzelfde scenario zich in Frankrijk. De BCS 

werd opgestart door socialisten die al syndicaal en politiek geëngageerd waren. Ook hier bleven 

resultaten uit en zorgde de verhouding tussen de verschillende engagementen voor spanningen. 

Uiteindelijk fuseerde de BCS met de UC, waarna de socialistische coöperaties uit le Nord de enige 

waren die een Belgische koers aanhielden. 

Het belang van die synchroniciteit raakt aan wat McAdam en Rucht de 'channels of diffu

sion' noemen, omdat 'verspreiders' alleen met resultaten 'overnemers' kunnen werven. Beide 

auteurs geven aan dat initieel direct contact tussen overnemer en verspreider cruciaal was opdat 

'non-relational channels' konden uitgroeien tot 'the principal means of information transmis

sion'. De verspreiding en de al dan niet aan de lokale specificiteit aangepaste overname van de 

succesformule van de Rochdale Equitable Pionieers Society gebeurde pas nadat er op een of andere 

manier sprake was van direct contact. Zo werd de verspreiding van de Rochdale-mythe via het 

verhaal van George Jacob Holyoake in Duitsland en Frankrijk voorafgegaan door studiereizen 

en direct contact met de Rochdale Equitable Pionieers Society van bijvoorbeeld Victor Huber en 

Auguste Lepoutre. Holyoakes verhaal werd daardoor concreet ondersteund door de 'overname' 

in de onmiddellijke omgeving. Bleef een succesvolle overname van 'Rochdale' in de praktijk in 

Nederland en België uit doordat dergelijke initiële contacten ontbraken? Dat lijkt me een brug 

te ver. Via het Werkmansgenootschap tot aankoop van levensmiddelen en De Vrije Bakkers was de 

verspreiding van 'Rochdale' in België een onderdeel van de 'toevallige' samenloop van omstandig

heden, toen de Gentse socialisten anno 188o beslisten om het coöperatieve middel te gebruiken 

bij de uitbouw van de socialistische arbeidersbeweging. 

Directe contacten tussen Vooruit en potentiële buitenlandse overnemers waren er van bij de 

aanvang. Terwijl de directe contacten tussen Gent en le Nord na de grote textielstaking van 188o 

doorgingen, lichtte Domela Nieuwenhuis de organisatorische opties die in Gent werden geno

men al toe en Gentse socialisten hielden in de daaropvolgende jaren talloze meetings in Neder

land. Maar direct contact alleen volstond niet, het voorleggen van concrete resultaten was een 

volstrekte noodzaak. Dat bleek uit het medelijden van Bernsrein met Benrand in 1883, maar ook 

uit het feit dat in le Nord het werkelijke overnemen pas vanaf 1885 begon, hoewel Vooruit tegen 

die tijd al geregeld werd besproken en beschreven in socialistische en coöperatieve bladen. Precies 

daarom was het Brusselse congres van de Tweede Internationale in 1891 zo belangrijk. Heel wat 
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buitenlandse kameraden werden er, vooral tijdens hun uitstap naar Gent, geconfronteerd met de 

realisaties van de Belgische organisatorische formule. In de loop van de jaren 1890 werd Vóoruit 

een begrip in heel Europa: 'the well-known Vooruit', 'Ie Vooruit que tout Ie monde connaît', 'der 

Vooruit', 'il Vooruit' ... Vóoruit domineerde de internationale beeldvorming over het Belgische 

model. Dat bleek vooral naar aanleiding van de opening van het Brusselse Maison du Peuple in 

1899, toen de internationale uitstraling van het Belgische model voor de tweede maal een heuse 

injectie kreeg. Zelfs toen kwam de notie Vóoruit voor in haast alle buitenlandse artikels over het 

Brusselse gebouw. 

Dat dergelijke artikels, vaak los van een initieel direct contact, heel concreet een invloed kon

den hebben blijkt uit het verhaal van La Fraternelle uit Saint-Claude in de Jura. De scheiding tus

sen direct en indirect contact is uiteraard artificieel. Naast het bezoeken van Vóoruit of het Maison 

du Peuple, het bijwonen van de buitenlandse meetings of van lezingen van Belgische sociaaldemo

craten, het schrijven over Vóoruit en de Belgische socialistische coöperaties, waren er nog tal van 

andere kanalen. Een ervan was de in 1898 door Aimé Bogaerts opgerichte Vólkskinderen van Vóor

uit, die tijdens de zomer door heel Europa trokken en met muziek en gymnastiek optraden voor 

de buitenlandse kameraden die voor logies zorgden. De 'pupilles du Vooruit de Gand' zorgden 

ervoor dat zowellokale als niet-lokale socialisten direct contact hadden met één van de realisaties 

van Vóoruit. Met hun kokette uniform en hun optredens hebben ook zij bijgedragen tot het uit

groeien van Vóoruit tot een begrip. (I?) 

Een heel ander en belangrijk verspreidingskanaai was het ISB. Niet alleen maakten allerlei 

socialistische voormannen daardoor geregeld hun opwachting in het Brusselse Maison du Peuple, 

het ISB zorgde er vooral voor dat het heel eenvoudig was om zich te informeren over het Belgische 

model. Uit het archief van het ISB blijkt dat brieven met louter de vermelding 'ISB-Bruxelles' hun 

bestemming, het bureau van Camille Huysmans, bereikten. Vanuit Caïro wendde een groepje 

uitgeweken Franse socialisten zich bijvoorbeeld tot !SB-voorzitter Vandervelde voor zoveel moge

lijk praktische informatie over 'le modèle beige'- ze wilden in Caïro een 'Vooruit' oprichten. De 

Egyptische arbeiders hadden geen boodschap aan het revolutionaire discours en dus 'il faut les 

amener tout doucement'. (IS) Het Belgische model en Vóoruit als de tegenpool van de revolutio

naire theorieën? Belgische socialisten meenden alvast dat sommige buitenlandse kameraden aan

stuurden op een verhuizing van het ISB, om zijn belangrijke bijdrage aan de uitstraling van het 

Belgische model te neutraliseren. Gaven Kautsky en Die Neue Zeitin 19n uit dat oogpunt een 

forum aan Hendrik de Man en Louis de Brouckère? Het lijkt vergezocht, maar dat het idee werd 

geopperd, spreekt boekdelen. (l9) 

Er was voldaan aan alle voorwaarden om een grote verspreiding van socialistische coöpera

ties naar Belgisch model in Europa te mogen veronderstellen. Door de lokale specificiteit van de 

socialistische arbeidersbeweging bleef een integrale overname van het Belgische model op inter

nationaal vlak echter beperkt. De titel van een werk van Michel de Certeau provoceerde me tot 

het volgende besluit: de beperkte 'prise de pouvoir' van Vóoruit en het Belgische model in Europa 

contrasteerde heel sterk met de verregaande 'prise de parole' ervan. (w) Vóór 1914 werd het discours 

over de verhouding tussen socialisme en coöperatie volledig gedomineerd door Vóoruit en de Bel-
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gische socialistische coöperaties. Typerend was de centrale rol die VtJoruit anno 19II innam in een 

discussie tussen sociaaldemocraten en neutrale coöperatoren uit Boston en New York!(ll) Sociaal

democraten die zich bogen over het coöperatievraagstuk konden niet om VtJoruit heen. Dat gold 

mutatis mutandis voor coöperatoren die zich beraadden over het socialisme of het nut van hun 

politieke neutraliteit. 

Dit verhaallevert een eerste bijdrage tot het in kaart brengen van die 'prise de parole' van VtJor

uit. In welke mate daaraan ook een concrete 'prise de pouvoir' beantwoordde, kwam al gedeelte

lijk aan het licht. Meer substantiële helderheid hierover zal er pas komen naarmate vergelijkende 

historici ook oog zullen krijgen voor kleine landen, naarmate de coöperaties in de historiogra

fie een plaats krijgen die evenwaardig is aan hun rol en betekenis in de sociale geschiedenis van 

Europa vóór 1914. 
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De Belgische werkliedenpartij was eind 19de eeuw de sterkste socialistische formatie van Eu

ropa. Tal van Belgische historici wijzen sinds lang op het bestaan van een sociaaldemocra

tisch 'modèle beige' met grote internationale uitstraling. Vreemd. België schittert meestal 

door afwezigheid in de wetenschappelijke literatuur over het internationaal socialisme vóór 

de Eerste Wereldoorlog. 

In zijn antwoord analyseert Hendrik Defoort de originaliteit van het Belgisch socialisme. 

Het fundament ervan was het coöperatief model, de organisatorische vertaling van een 

samengaan van elementen uit het marxisme en het progressief liberalisme. Het huwelijk 

tussen het socialisme en het 'liberale' coöperatisme resulteerde in wat tijdgenoten omschre

ven als 'een klein socialistisch universum': een geheel van instellingen die niet alleen alle 

behoeften van de arbeiders wilden bevredigen en hun sociale activiteit stuurden, maar die 

evenzeer een vorm van sociale zekerheid ontwikkelden. De sleutel tot succes was het appel

leren aan het eigenbelang: 'Werklieden bemint uw profijt!'. 

Bij de zoektocht naar inzicht passeren tal van personages, ideeën, themata, kapitaal, symbo

len en steden de revue: een wandeling door een heuse brok sociale geschiedenis van Europa 

tijdens de lange negentiende eeuw. 
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