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INLEIDING. 

Toen in de achttiende eeuw groote bekoring uitging van het 

materialistisch'individualistisch dogma der liberale volks-

huishoudkunde, achtte men algemeen een aera van volksgeluk 

aangebroken. Nimmer zou dat geluk aller deel worden, zoolang 

de maatschappij geregen werd in het keurslijf van de dwingende 

bepalingen der staatsalmacht. Maar wanneer als leidend motief 

voor den wetgever een onbeperkte „competition" gold, en 

onder dat wetsprincipe de geslachten zouden leven, moest 

een groote welvaart allen gemeen zijn. Langen tijd heeft 

de belofte dier vrijheid aller oor geboeid. Niet alleen de dii 

minores, maar ook de maiores luisterden gretig naar die klanken 

door de economische wereld golvend. 

Tientallen van jaren is de volkshuishoudkunde der Liberale 

School „de economie bij uitnemendheid" geweest. Maar het heil, 

dat zij beloofde te brengen, bracht zij niet. Haar auctor, A d a m 

Smith, mag daarvan geen verwijt gemaakt. Zijn leer was 

„arbeiterfreundlich". 

Toen echter de hoogste toon niet door hem werd aan

geslagen, maar door zijn volgelingen, door mannen als 

R ica rdo , Cul loch , Senior , werd de individueele volks

huishoudkunde een plutocratie. „De wetenschap der economisten 

van de negentiende eeuw aanvaardde de ongelijkmatige ver-
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deeling der goederen als volkomen rechtvaardig. Nog sterker. 

Zij poogde aan te toonen, dat het volkomen met de wet der 

natuur strookte, wanneer enkele klassen der menschen rijk 

werden, anderen verarmden." )̂ 

Haar verhouding tot den arbeider was een zuiver econo

mische; zij beschouwde hem niet als mensch, maar als middel 

van kapitaalvermeerdering. „Der konkrete Begriff des Arbeiters 

wurde für sie durch das Abstraktum der Arbeit verdeckt, 

wie man von „Handen", die man beschaftigte, statt von 

Menschen zu sprechen pflegte." -) 

Zoolang alleen de beginselen der Klassieke School in de 

volkshuishoudkunde de samenleving beheerschten, was de toe

stand voor den arbeider steeds meer ondragelijk geworden. 

Eerst toen allerlei stemmen zich tegen haar oppermacht ver

hieven, hier minder forsch dan daar, werd het lijden van het 

leven voor hem minder hard. 

Met kracht heeft zich tegen het abstract karakter der 

liberale volkshuishoudkunde F r i e d r i c h Liszt verzet. En na 

hem traden zij op, die de grondslagen legden van de Historische 

School; zij hielden niet op bittere verwijten tot de klassieken 

te richten. Niet alleen in Duitschland, ook in andere landen 

telden zij veel aanhangers. 

Meende de Liberale School door ongetemperde vrijheid 

van alle maatschappelijke krachten in haar bewegingen grooten 

zegen voor allen mogelijk te maken, zij, die bekend staan 

onder den naam van „Staatssocialisten" achtten dien alleen 

te verwachten, wanneer de Staat de regelen van alle maat

schappelijke ontwikkeling had ontworpen. , 

') Mr. H. P. G. Quack, De Socialisten, dl. VI, 1912, bl. 441. 
') Dr. Gerhar t von Schulze-Gaevernitz, Zam socialen Frieden, 

Erster Band, 1890, bl. 34. 
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„Het staatsabsolutisme lacht om de rechten en vrijheden van 

individuen en groepen; het ontkent het bestaan van onaantast

bare rechten, welke ook der overheid heilig moeten zijn." )̂ 

Ongeëvenaard forsch zijn de socialisten opgetreden, hun 

programma spijkerend tegen de gebouwen der oude samen

leving ^). Zij zouden die met den grond gelijk maken en 

opnieuw optrekken. Geen wet door de oude school onaan

tastbaar geacht, lieten zij intact. Had deze den individu 

boven de gemeenschap gesteld, zij zouden hem aan de ge

meenschap ondergeschikt maken. Overal zouden zich op den 

oproep van hun grootvorst Ka r l M a r x breede legers van 

arbeiders mobiliseeren om hun vernietigingsprogramma uit 

te voeren. Het overweldigende van hun aantal zou in den 

strijd tegen het kapitalistische régime den doorslag geven. 

Terwijl die stemmen door de wereld klonken, maakte ook 

de wetgever zich op, om het leven van de maatschappij, 

dat in nieuwe banen zich bewegen ging, te leiden. Laat, 

voorzichtig, daartoe wel gedwongen, begon hij. Dikwerf v/as 

de schijn tegen hem, dat hij de bezittende klasse begunstigde. 

Tegen hem getuigde het coalitie-verbod. Maar hij begon te 

luisteren naar de klachten, die uit de wereld van den arbeid 

tot hem doordrongen. 

Eer de wetgever de handen aan den ploeg geslagen had, 

staken de arbeiders de hoofden bij elkaar om den strijd tot 

verkrijging van betere levensvoorwaarden tegen het kapitaal 

aan te binden. De historie van alle landen van Europa geeft 

ons het verloop van die worsteling weer. 

Ook Engelands geschiedenis. 

') Mr. P. A. D i e p e n h o r s t , Voorlezingen over de Economie, I, Ge
schiedenis, 1912, bl. 203. 

») cf. Mr. H. P. G. Q u a c k , De Socialisten, dl. VI, 1912, bl. 445. 



4 

Daar liet C a r l y l e in het begin der negentiende eeuw zijn 

kloek protest tegen het machtig individualisme hooren. Voor 

aller oor brandmerkte hij het als een „Mammon-evangelie". 

Wij spreken van een maatschappij — zoo schreef hij — en 

leeren openlijk de meest volkomen afscheiding en afzondering. 

De patroon huurt zijn werkkrachten op de markt, betaalt 

en meent van haar af te zijn. 

Maar voor een publiek, aan M a c a u l a y ' s vloeiende rede 

gewend, was zijn taal te stroef. 

Anderen waagden een poging de heerschappij van het 

economisch individualisme te knakken. Hal l , P i e r c y Raven-

s t o n e , T h o m a s H o d g s k i n , W i l l i a m T h o m p s o n , John 

F r a n c i s Bray , John Gray , J o h n M i n t e r M o r g a n . Naar 

hen luisterde men niet. 

Groote activiteit ontplooide R o b e r t O w e n . Altijd was 

hij bezig met het ontwerpen van grootsche plannen voor 

maatschappelijke hervorming. Hem keerde Engelands samen

leving haar rug toe. 

Toen al hun werken zonder vrucht scheen en het maat

schappelijk gebouw, naar individualistischen stijl opgetrokken, 

onveranderd bleef staan, schudden de Chartisten aan zijn 

fundamenten. Ook daartegen bleek het bestand. 

Na het mislukken van den derden aanval der Chartisten, 

trachtten de hooge standen den bitteren nood der arbeiders 

te lenigen. De Christen-Socialisten, straks Pusey en Jong-

Engeland, John Ruskin en Arnold T o y n b e e zochten de 

maatschappij te vervormen. 

Die arbeid der Christen-Socialisten is het onderwerp van deze 

studie. Zullen wij hun werken begrijpen, dan moeten wij eerst 

het leven der arbeiders, toen de machine het productie-proces 

geheel wijzigde, nagaan; moeten wij weten wat onder hen gistte. 
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Daarvan wordt in het eerste en tweede hoofdstuk gespro

ken. In het derde hoofdstuk maken wij een aanvang met 

de beschrijving der Christelijk-sociale beweging in Engeland. 

Wij behandelen haar slechts voor zoover zij door hen, die 

zich Christen-Socialisten noemden, werd geleid, ons ook 

daarbij beperkend tot „the early movement". Het zou de 

moeite loonen na te gaan wat in later jaren door de 

Christen-Socialisten in Engeland werd verricht. Het was 

ons echter niet mogelijk de literatuur, noodig voor het 

schetsen van dien arbeid te verkrijgen. Geen bespreking 

vinden dus hier „The Guild of St. Matthew" en „The 

Christian Social Union". In een laatste hoofdstuk wordt 

de arbeid der Engelsche Christen-Socialisten, die het onder

werp van deze studie is, beoordeeld. 

Hen, die hopen, dat wij volledig zijn bij het volgen van 

die „early movement" moeten wij teleurstellen. Bronnen, die 

wij gaarne hadden willen raadplegen, konden wij niet be

machtigen. Ook onze arbeid werd gedrukt door het woeden 

der volkeren. 

Moge, niettemin, dit boek een leesbare bijdrage zijn voor 

de kennis van het bewonderenswaardige werk dergenen, 

die met hart en ziel zich gegeven hebben voor het 

lenigen der nooden, waarin Engelands arbeidende bevolking 

verkeerde tengevolge van de opkomst der groot-industrie 

in dat land. 



HOOFDSTUK I. 

HISTORISCHE TERUGBLIK. 

In de laatste decenniën der achttiende eeuw begon een 

groote machtsverschuiving plaats te grijpen in Engelands 

maatschappelijk leven. Terwijl dat leven zich concentreerde 

om het groot-grondbezit, trachtte een nieuwe klasse den 

machthebbers hun eerste plaats te betwisten. Het beeld van 

Engeland in den tijd vóór de revolutie is naar waarheid 

geschetst als een „agrarisches Wirtschaftssystem", een „aris-

tokratische Staatsverfassung" en een „individualistische 

Aufklarung" ^). Maar toen de productie, eerst beperkt door 

een bepaald afzetgebied, zich uitbreidde, toen de markt 

steeds meer vroeg, toen de wonderen der techniek dienst

baar gemaakt werden aan het industrieel- en landbouwbedrijf, 

golfden stroomen gouds Engeland binnen. De industrie, die 

zich ontwikkelde tot een groot-industrie, verleende aan die 

nieuwe klasse een macht, waarvoor het groot-grondbezit 

wijken moest Zagen de groot-grondbezitters zich genoodzaakt 

hun plaats te ruimen voor de groot-ondernemers, ook voor 

de arbeiders werd door de ontwikkeling der industrieele 

macht de toestand een geheel andere. De industrie, die 

') Dr. Gerhar t von Schulze-Gaevernitz, Zam socialen Frieden. 
Erster Band, 1890, bl. 14. 
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veel kapitaal in handen van enkelen bracht, voerde massa's 

arbeiders naar de onmiddellijke nabijheid der werkplaatsen. 

Hoe grooter die toevloed werd naar de industrieele centra, 

hoe sterker de druk op de loonen. Naarmate de productie 

den rijkdom der „liberale bourgeoisie" vermeerderde, ver

minderde het lot der arbeiders. Deze laatsten werden toe

voegsel der machine, steeds verder afglijdend op den weg der 

ellende. Met zwarte kool teekenen zij, die het economisch 

leven van Engeland aan het eind der achttiende en in de 

eerste helft der negentiende eeuw hebben nagespeurd, der 

arbeiders lot. F r i e d r i c h Engels^) , Adolf He ld - ) , Kar l 

M a r x *) voeren u naar de krotten, waar de arbeiders verblijf 

houden, brengen u naar de fabrieken, waar de arbeiders 

zwoegen en diep medelijden vervult uw hart. „De twee 

groote parlementaire enquêtes van 1842 en van 1862—1866 

hebben in Engeland tooneelen aan 't licht gebracht, waarbij 

de groepen uit Dante ' s Hel verbleeken." *) Die enquêtes 

vertelden van de donker-sombere woningen, waarin de 

arbeiders hun leven voortsleepten, gaven een huivering-

wekkenden indruk van de plaatsen, waar dag en nacht de 

machine dreunde, spraken van de vele vrouwen, slovend in 

de industrieele armee, openbaarden welk lot het deel was 

van vele jonge kinderen, lieten zien welk hongerloon aan 

volwassen mannen, aan vrouwen, aan kinderen werd uitbe

taald, wezen aan hoe lang voor velen, zeer velen de arbeids

tijd was, noemden op welke ziekten onder de arbeiders velen 

het leven ondragelijk maakten, gaven een overzicht van den 

') Fr iedrich E n g e l s , Die Lage der Arbeitenden Klasse in England, 1892. 
') A d o l f Held , Zwei Bücher zar Socialen Geschichte Englands. 1881. 
»; K a r l M a r x , Das Kapital, 1873, Hoofdstuk VIII en XIII. 
*) Mr. H. P. G. Q u a c k , Stadiën op Sociaal Gebied. 1877, bl. 124. 
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droeven stand der verstandelijke ontwikkeling en zwegen 

niet van verregaande onzedelijkheid in de fabrieken. 

Enge ls , zelf naar Engeland gereisd om op de hoogte te 

komen van den toestand in de wereld der arbeiders, toornt in 

zijn bovengenoemd boek op het ondragelijke leven, dat de arme 

proletariërs leden. En niet anders Adolf Held . Zeker, ook in 

vroeger eeuwen kwam armoede, ellende voor, maar nimmer zoo 

groot als ten tijde van den opbloei der groot-industrie. 

„Wir mussen hier constatiren, dass eine Art von Unter-

drückung und Elend der unteren Classen als ein durchaus 

eigenthümliches Product der modernen Grossindustrie bezeich-

net werden muss — namlich die Ausbeutung der Kinder 

unter Auflösung der Familienbande und ganzlichem Mangel 

an Rücksicht auf die Heranziehung einer gesunden kraftigen 

Generation. — England hat den traurigen Ruhm, nicht nur 

die Grossindustrie geschaffen, sondern auch dieses Uebel 

gewissermaassen zur VoUkommenheit ausgebildet zu haben. 

Die andere Nationen haben es auch nicht vermieden, doch 

dienten ihnen — abgesehen von Belgien — die englischen 

Vorgange zum abschreckenden Exempel. England hat sich 

neben diesem traurigen Ruhm jedoch auch das grosse Ver-

dienst erworben, dass es mit der Fabrikgesetzgebung anfing 

und den W e g zeigte, auf dem man unbeirrt durch Freiheit-

principien etc. des Uebels Herr werden könne und müsse.—" )̂ 

En M a r x ontlaadt zijn hart zoo vol van woede tegen het 

kapitaal, als hij schrijft over uitzuiging der arbeidskracht 

door de niets ontziende ondernemers. 

Afgezonderd in aparte wijken leefden de arbeiders in 

„cottages" met hun gezin. In de straten viel al de armoede 

') Adolf Held, Zwei Bücher zur Socialen Geschichte Englands, 1881, 
bl. 614. 
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der bewoners op. Die straten waren nauw, vuil, vol afval. 

Er hing een lucht, waarin bijna niet te verkeeren viel. Bij 

mooi weer droogden daar de vrouwen haar wasch. 

De huizen met een of twee verdiepingen, bevatten slechts 

kleine kamerwoningen, allesbehalve gezonde verblijfplaatsen 

voor hen, die daarin leefden. Ze waren laag en vochtig. 

Niet in een enkele stad was de toestand zoo, maar in alle 

groote fabriekscentra. 

Van het grootste werkmansdistrict in Londen vertelt M r . 

G. Al s ton , preacher of St. Philip's, Bethnal Green: 

„It contains 1.400 houses, inhabited by 2.795 famihes, or 

about 12.000 persons. The space upon which this large 

population dwells, is less than 400 yards (1.200 feet) square, 

and in this overcrowding it is nothing unusual to find a man, 

his wife, four or five children, and, sometimes, both grand

parents, all in one single room, where they eat, sleep, and 

work. I believe that before the Bishop of London called 

attention to this most poverty-stricken parish, people at the 

West End knew as little of it as of the savages of Australia 

or the South Sea Isles. And if we make ourselves acquainted 

with these unfortunates, through personal observation, if 

we watch them at their scanty meal and see them bowed 

by illness and want of work, we shall find such a mass of 

helplessness and misery, that a nation like ours must blush 

that these things can be possible. I was rector near Hudders-

field during the three years in which the mills were at their 

worst, but I have never seen such complete helplessness of 

the poor as since then in Bethnal Green. Not one father of 

a family in ten in the whole neighbourhood has other clothing 

than his working suit, and that is as bad and tattered as 

possible; many, indeed, have no other covering for the 
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night than these rags, and no bed, save a sack of straw 

and shavings." 

Van andere steden, als Edinburgh, Liverpool, Dublin, 

Manchester, Glasgow zouden wij soortgelijke verhalen 

kunnen weergeven. Enge l s heeft er enkele meegedeeld. 

Toch is het lot dergenen, dat boven door ons geteekend 

werd, nog niet het hardste. Velen waren dakloos. In Londen 

stonden iederen morgen een vijftigduizend menschen op, die 

niet wisten, waar zij den komenden nacht door zouden brengen. 

Hadden zij daags door hun arbeid nog wat verdiend, dan 

konden zij een rustplaats zoeken in een „lodging-house". 

Die huizen waren van beneden tot boven vol bedden. In ieder 

vertrek zooveel mogelijk bedden. In ieder bed zooveel moge

lijk menschen. En mochten zij geen penningen hebben om 

logies te betalen, dan was voor hen geen andere plaats om 

uit te rusten dan een plek onder den blooten hemel. 

Verlaten wij de woningen der arbeiders en gaan wij naar 

de werkplaatsen ^), waar zij met de machine, die niet moede 

wordt, moeten concurreeren, dan treft allereerst, dat zooveel 

vrouwen en kinderen hier werken. De machine had den 

man verdrongen. Zijn groote physieke kracht was niet meer 

vóór alles een vereischte. In de spinnerijen, in de weverijen 

konden vrouwen- en kinderhanden even goed, neen beter, 

de draden, die braken, knoopen. Niet op kracht kwam het 

hier aan, maar op lenigheid van de vingers. De vrouwen 

werden aan het huisgezin onttrokken. De kinderen vrijwel 

aan zich zelf overgelaten. Gehuwde vrouwen genoten bij 

vele fabrikanten de voorkeur boven mannen, boven meisjes. 

En die voorkeur deed zich te meer gelden, als zij moeder 

') Over den invloed van de fabriek op het arbeidersleven, zie men, 
Cunninghame Graham, Economie Evolution, 1891. 
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waren van kinderen; moeder in een groot gezin, dat zoo 

niet geheel, dan toch voor een groot deel van haar ver

diensten moest leven. Wan t het bleek, dat juist die vrouwen 

met de grootste inspanning zich beijverden. Vroeg uit huis 

gegaan, keerden zij eerst laat in den avond terug. Enkelen 

gingen uit de fabriek naar huis om haar kind te voeden. 

W a s de man thuis gebleven, hij verrichtte huishoudelijke 

bezigheden; hij kookte, veegde den vloer, paste op de kinderen. 

Enge l s verzekert, dat zulk een geval zeer dikwijls voorkwam; 

alleen in Manchester zouden zich honderden mannen bevin

den, die het werk der huisvrouw deden. 

Toen op den vijftienden Maart van het jaar 1844 de Ten 

Hours' Bill behandeld werd, toonde Lord A s h l e y met cijfers, 

die tot nu toe niet zijn weerlegd, aan, dat van de 419560 

fabrieksarbeiders in Engeland in 1839, 192887 jonger waren 

dan achttien jaar en 242296 van het vrouwelijk geslacht; van 

dezen hadden 112192 den leeftijd van achttien jaar nog niet 

bereikt. In de fabrieken, waar de boomwol bewerkt werd, beston

den de werkkrachten voor 56Vi procent uit vrouwen of meisjes; 

in de wolfabrieken voor 69^2 procent; in de zijdefabrieken uit 

70Vs procent; in de vlasspinnerijen uit 707» procent. 

W e r d door het trekken der vrouwen naar de fabriek het 

huisgezin ontwricht, ook andere schadelijke gevolgen van 

den grooten groei van het industrieele leven kon men daar 

zien. Kinderen van allerlei leeftijd trachtten mede voor het 

huisgezin iets te verdienen ^). Het Children's Employment 

Commission Report I ^), 1842, sprak over ergerlijke toestanden, 

•) Men zie: Mr. L. H. van Win keihof. De Normaal-Arbeidsdag, 
1916, bl. 29. 

') Men vindt daarvan uittreksels bij Adolf Held in zijn boven genoemd 
werk. 
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die men onbestaanbaar achten zou. Kinderen van drie en 

vier jaar werkten reeds. Als regel gold, dat zij op zeven-

of achtjarigen leeftijd mede de hand aan den ploeg sloegen. 

M a r x deelt ons uit diezelfde rapporten mede, dat vele jonge 

kinderen boven hun krachten hard moesten werken. Als wij 

straks spreken over den arbeidsdag, dan zal ons blijken, dat 

die kinderen even lang moesten arbeiden als de volwassenen. 

In ruimten vol van stof zwoegden zij, voortgejaagd door 

de zweep van den drijver. Niet zelden gebeurde het, dat de 

opzichters of ondernemers hen mishandelden. Uit de vele 

bewijzen door verschillende schrijvers hiervoor aangevoerd, 

grijpen wij er slechts een. Een jongen van zestien jaar, die 

het harde juk van overmatig ingespannen arbeid trachtte af 

te schudden en wegliep, werd door den patroon te paard 

achterhaald. Deze dwong hem achteruit te loopen zoo hard 

als het paard draafde, terwijl hij hem voortdurend met de 

zweep sloeg. 

Een lange lijst zou de hongerloonen op kunnen sommen, 

die aan de arbeiders betaald werden. Een man alleen kon in 

het onderhoud voor zijn gezin niet voorzien. Het geld, dat 

door andere leden van het gezin werd ingebracht, was brood-

noodig. De dorst naar goud beheerschte zoo den groot

ondernemer, dat hij er niet aan dacht of de arbeid naar waarde 

werd betaald. Volwassen mannen in de kracht van hun leven 

keerden na uitbetaling van het loon daarmee huiswaarts en 

konden ook na harden arbeid niet meer dan twaalf en een 

halven shilling thuisbrengen. Was voor velen het loon beter 

geweest, toen de machine nog niet zulk een keer in de 

bedrijven gebracht had, nu drukte die machine het loon. Bij 

grootere productie minder loon. Vrouwen, zoo begeerd in 

verschillende takken der industrie, zagen zich acht of negen 
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shilling uitgeteld voor hun arbeid. Kinderen ontvingen drie 

shillings. En te erger mag dat geheeten worden, wanneer men 

let op den tijd, gedurende welken gewerkt werd, Weinige 

penningen ontvingen de werklieden, lang zwoegden zij. Dag 

en nacht. Tot de zeldzaamheden behoorde een werktijd van 

twintig uren niet. Adol f Held, en hij beroept zich steeds 

op de rapporten der commissiën ingesteld om te onderzoeken 

naar het leven der arbeiders, verhaalt van werktijden van 

achttien uren. Niet te gelooven valt het, dat kinderen van 

vier jaar dagelijks twaalf uur, kinderen van zes jaar vijftien 

uur werkten. In meerdere bedrijven was de dag voor de 

kinderen het langst. Als M a r x de toestanden waarover deze 

bladzijden handelen bespreekt, dan laat hij nu en dan een 

kind zijn ellende vertellen. Wij hooren een jongen van zeven 

jaar zeggen, dat hij 's morgens om zes uur op zijn werk komt 

en 's avonds om negen uur weggaat. Een ander van twaalf 

jaar klaagt, dat hij als regel 's morgens om zes uur in zijn 

werkplaats is, meermalen om vier uur en tot laat in den avond 

doorwerken moet. Een vader zucht, dat zijn jongen van zeven 

jaar door hem heen en weer over de sneeuw gedragen wordt 

en zestien uur werken moet. Dikwijls ging zijn vader bij hem 

op de knieën liggen om hem eten te geven, terwijl zijn jongen 

bij de machine stond, die hij niet verlaten mocht. Nu valt 

niet te ontkennen, dat de wetgever in Engeland reeds vroeg 

heeft ingegrepen, maar een feit is en blijft, dat ook toen een 

vierde der negentiende eeuw vergleden was en later nog 

ergerlijke feiten in betrekking tot loon en arbeidstijd in 

Engeland werden aangetroffen. 

De opeenhooping der arbeiders in de groote steden, de 

slechte inrichting hunner woningen, de toestand in de fabrieken, 

hun armoede had een onberekenbaren invloed op hun gezond-
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heid. Ternauwernood hadden zij kleeren om zich tegen de 

koude te beschutten; geen voedsel genoeg om zich te voeden. 

Geheel hun wezen verraadde den toestand, waarin zij leefden. 

Enge l s bericht ons van de arbeiders in Londen, die 's morgens 

naar de fabrieken gaan: „diese bleichen, hochaufgeschossenen, 

engbrüstigen und hohlaugigen Gespenster, an denen man 

jeden Augenblick vorüber kommt, diese schlafifen, kraftlosen, 

aller Energie unfahigen Gesichter hab' ich nur in London in 

so auffallender Menge gesehen " )̂ 

Tegen ziekten waren hun lichamen niet bestand. Typhus 

en tering vroegen ontelbaar veel slachtoffers. Aan de slechte 

voeding werd geweten, dat onder de arbeiders allerlei ziekten 

meer voorkwamen en veel meer, dan onder andere standen. 

Scrofula was onder hen zeer sterk. Engelsche ziekte trof men 

bij de kinderen der arbeiders veel aan. Bittere gevolgen deed 

het harde werken in de fabrieken aan het lichaam gevoelen. 

Algemeen klaagden de kinderen over al te groote vermoeidheid, 

over groote slaperigheid, over pijnen in de beenen, in de 

heupen, over dik gezwollen voeten. Groot was de sterfte 

onder kleine kinderen. De machine scheen de krachten der 

mannen zoo te sloopen, dat de meesten op veertigjarigen 

leeftijd niet meer geschikt waren om te werken. „Aus 1600 

Arbeitern, die in mehreren Fabriken in Harpur und Lanark 

beschaftigt wurden, waren nur 10 über 45 Jahren; aus 22094 

Arbeitern in verschiednen Fabriken in Stockport und Man

chester nur 143 über 45 Jahren. Von diesen 143 wurden 16 

aus besonderer Gunst noch beibehalten, und einer that Kinder-

arbeit". )̂ Maar niet alleen dit. Medische behandeling, zorg-

') Friedrich Engels, Die Lage der Arbeitenden Klasse in England. 
1892, bl. 163. 

') Idem, bl. 107. 
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vuldige verpleging der lijdenden ontbrak veelal. Al te hoog 

voor de arbeiders waren de belooningen door de doctoren 

voor hun behandeling gevraagd. Een groot leger van kwak

zalvers zocht aan de arbeidende bevolking iets te verdienen. 

Door verschillende middelen trachtten de arbeiders zich zelf 

te genezen. „Wie unsere deutschen Bauern zu gewissen 

Jahreszeiten sich schröpfen oder zur Ader lieszen, so nehmen 

jetzt die englischen Arbeiter ihre Patentmedizin, um sich 

selbst dadurch zu schaden und dem Fabrikanten derselben 

ihr Geld in die Tasche zu jagen." ') 

„Physisches und moralisches Elend gingen mit einander 

Hand in Hand", zegt Adolf H e l d . Met donkere kleuren 

teekenen mannen, die het weten kunnen, die „moralisches 

Elend", deze wijtend ook aan de zeer geringe verstandelijke 

ontwikkeling der arbeidersbevolking. Gezelligheid was in de 

woningen der werklieden niet te vinden. Van gehoorzaamheid 

der kinderen dikwerf geen sprake. Immers zij verdienden 

mede en meenden daarom ook stem te hebben in het huis

houdelijk kapittel. Klacht op klacht valt te lezen over de 

opvoeding. De meisjes werden niet voorbereid voor de taak, 

die haar straks kon wachten. In de fabrieken werkzaam 

leerden zij het koken niet; tot de zeldzaamheden behoorde 

het, dat ze konden naaien of verstellen. Groot was het getal 

van hen, die na het volbrengen der dagtaak op de straat 

gingen rondzwerven. Niet gering mag het aantal strafbare 

feiten, die gepleegd werden, geacht worden. In de eerste 

dertig jaren der negentiende eeuw was dat getal vijfmaal zoo 

groot als in gelijken tijd te voren; terwijl de bevolking in 

Lancashire in dertig jaren zich verdubbelde, bedroeg het 

') Friedrich Engels, Die Lage der Arbeitenden Klasse in England, 
1892, bl. 107. 
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aantal strafbare feiten 5 Va maal zooveel als in vroeger tijd. 

Met geen pen zijn de gevolgen te beschrijven, die het 

werken der vele vrouwen en meisjes in de fabrieken met 

zich meebracht. „Gaskel l erzahlt unter Berufung auf den 

Parlementsbericht, dasz nicht selten die Fabrik zugleich der 

Harem des Fabrikanten gewesen sei, und die Söhne der ersten 

Generation der englischen Fabrikanten grossenteils an Aus-

schweifungen zu Grunde gegangen seien."') Het feit, dat in vele 

fabrieken 's nachts gewerkt werd, bevorderde niet weinig de 

„morahsches Elend". E n g e l s deelt ons mede: „ein Fabrikant 

bezeugt, dasz wahrend zwei Jahren, wo in seiner Fabrik 

Nachts gearbeitet wurde, die doppelte Zahl unehelicher Kinder 

geboren und überhaupt eine solche Demoralisation produzirt 

wurde, dasz er das Nachtarbeiten habe aufgeben mussen." 

Met een enkel woord repten wij reeds van den droeven 

stand der verstandelijke ontwikkeling. W a t de onderzoekingen 

hier aan het licht brachten schreit ten hemel. Wie zich een 

oogenblik den toestand der arbeiders, het zwoegen der kinderen 

indenkt, gevoelt, dat van ontwikkeling geen sprake kan zijn. 

Velen bezochten de school niet. En al mocht er 's avonds 

gelegenheid zijn om onderwijs te ontvangen, weinigen maakten 

daarvan gebruik. Hoe zou het ook mogelijk zijn, dat na een 

dag van uitputtenden arbeid 's avonds nog geleerd werd! 

Een meisje, zoo vertelt de commissie van onderzoek, die 

zich van de toestanden onder de arbeiders in Wolverhampton 

op de hoogte stelde, van elf jaar, dat zoowel de school als 

de Zondagsschool bezocht, had nooit van een andere wereld, 

nooit van een hemel gehoord. Een jongen, die reeds den 

leeftijd van zeventien jaar bereikt had, wist niet hoeveel twee 

') Dr. Gerhart von Schulze-Gaevernitz, Zum socialen Frieden, 
Erster Band, 1890. bl. 47. 
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maal twee was. Velen hadden nooit den naam van de 

koningin gehoord; de namen: W e l l i n g t o n , B o n a p a r t e 

waren hun onbekend. Onbekend waren de namen van 

Mozes , Sa lomo, P a u l u s bij vele kinderen, die wel wisten 

van Dick T u r p i n , een straatroover en nog beter van 

Jack Sheppe rd , een eersten bandiet! Omtrent den persoon 

en het werk van Jezus C h r i s t u s werd geantwoord door 

een jongen van zestien jaren, dat Jezus C h r i s t u s lang ge

leden een koning van Londen was geweest. Wanneer kin

deren ,des avonds hun gebed opzegden, zeiden velen alleen 

„Our Father"; verder kenden zij het niet. In de „Beleg-

stellen" door Adol f H e l d aan zijn boven vermeld boek toe

gevoegd, waaruit wij deze feiten bijeenzochten, leest men, 

als dit laatste vermeld wordt: und da viele unter ihrem 

Vater arbeiten, so ist dies wohl der einzig richtige Sinn, in 

dem sie die Wor te gebrauchen können." 

Van de ellende heerschend onder de arbeiders schenen de 

gegoede standen niet te weten. Mr . Q u a c k wijzend „met 

den vinger uit de verte, als in vogelvlucht, waar de zwarte 

rook een oogenblik wegtrekt, op den jammer", die van de 

groot-industrie gevolg was, verzekertin zijn opstel „ M a u r i c e 

en de arbeiders" meer dan eens: „Men zag' t niet". Levende 

onder verheerlijking van „de economie bij uitnemendheid" 

wist men het niet. Zoo ergens — en waar niet — bleek 

Smith 's pakkende trilogie: „ieder zoekt zijn eigen belang, 

ieder kent zijn eigen belang het best, ieder is het best 

in staat zijn eigen belang te bevorderen", hier op bittere 

teleurstelling uit te loopen. Te bekend is het standpunt der 

liberale volkshuishoudkunde in zake den arbeid, dan dat 

wij daarover nu in den breede uitweiden. Volkomen passend 

in het raam van haar dogmatisch individualisme: Arbeid 

2 
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is een koopwaar. De Hberale bourgeoisie van Engeland aan 

het begin der vorige eeuw — E n g e l s toont het met de 

feiten aan, als hij in het laatste hoofdstuk van zijn „Jugend-

arbeit" spreekt over M a l t h u s ' bevolkingsleer, als hij gewaagt 

van de Armenwetten •— bracht in toepassing wat eens 

James S t e u a r t in zijn „Principles of Political Economy" 

aangeraden had: „Wanneer de welvaart eener natie in mede

dinging komt met het tijdelijke belang van sommige bewoners 

van 't land, moet het algemeen welzijn worden verkozen boven 

bijzondere overwegingen De regeering moet de kinderen 

der armen in werkhuizen samenbrengen en hen grootbrengen 

voor den arbeid (waarin handen te kort komen), onder zoo 

zorgvuldig mogelijke regelingen om elke uitgaaf voor niet 

strict noodzakelijke behoeften te besparen. Hier is ook een 

uitweg voor vondelingen, aangezien de meesten van hen, die 

voor export naar het buitenland werken terecht worden 

gerekend tot de laagste klasse der bevolking, en ieder die 

wordt grootgebracht op kosten der publieke liefdadigheid 

\ behoort te worden gebruikt ter aanvulling van deze klassen, 

die slechts met groote moeite zich zelve door voortteling 

kunnen in stand houden."') 

De gegoede standen meenden, dat op haar geen ver

plichtingen rustten tegenover Engelands proletariaat. Over

gelaten aan zich zelf, leefde de arme bevolking. Ook de kerk 

scheen de zuigkracht van het kapitaal te sterk geworden. „Die 

Staatskirche", zoo schrijft Lujo B r e n t a n o % „war, langst 

völlig verweltlicht, aus einer nationalen Anstalt eine Institution 

') Bij Mr. M. W. F. Treub, Hoofdstakken uit de Geschiedenis der 
Staathuishoudkunde. 1914, bl. 118. 

') Lujo Brentano, Die christlich-soziale Bewegung in England. 1883, 
bl. 6. 
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der herrschenden Klassen geworden". Steeds grooter werd de 

afstand tusschen de arbeiders en de kerk. Zij sprak over 

gehoorzaamheid aan het bestaande gezag. Zij predikte den 

armen geduldig te zijn; in hun lot te berusten. Voor hun 

klachten had zij geen oor. A r t h u r V. W o o d w o r t h )̂ deelt 

ons mede: „the Church turned for the most part a deaf ear 

to all appeal. So far from making any effort to know the 

meaning of, or to appreciate the elements of justice in the 

cause it represented, the clergy's voices were often loudest 

in the cry for oppression". In de brieven, die Kings ley 

aan de Chartisten richt, erkent deze dat. 

De geestelijken — de goeden niet te na gesproken — 

aten en dronken met de rijken. Ook van hen viel voor de 

lijdende werklieden weinig te wachten. 

') Ar thur V. Woodworth , Christian Socialism in England. 1903, 
bl. 4 en 5. 



HOOFDSTUK II. 

H E T CHARTISME. i) 

Met zwarte letter scheen de tijd boven den dorpel der 

„cottages" van Engelands arbeidende bevolking te schrijven: 

„lasciate ogni speranza". Tusschen een aristocratie, die zich 

in weelde baden kon en een arbeidende massa, die aan den 

rand van het leven zwoegend voort moest gaan, bestond 

geen andere verhouding dan die van een groot-ondernemer 

tot zijn machines. D i s rae l i schildert in zijn „intervention-

nistiese roman" „Sybil" hoe in het eene Engeland twee volken 

leefden elkander volkomen onbekend: de rijken en de armen ^). 

Geen kerk zocht die armen op in hun nood; zij scheen eer 

vleister der edelen dan vertroostend de ellendigen. 

Verwondering kan het niet wekken, dat wij de arbeiders 

eer het eerste tiental jaren der vorige eeuw vergleed, bezig 

zien zich zelf te helpen. Onrechtmatig trachten zij zich toe 

te eigenen, wat zij meenen, dat hun toekomt. De machine, 

1) Men zie: Mr. H. P. G. Quack, De Socialisten, dl. IV, 1912, bl. 222 
en v.v. en de daar vermelde literatuur. 

Ook C. Smeenk, Voor het Sociale Leven. 1916. 
Ook Dr. Werner Sombart, Sozialismus und Soziale Bewegung, 1908, 

bl. 156, 
') Men vergelijke: Carlyle,'Sartor i?esarftis, 1869, Hoofdstuk X en XI. 



/ 

21 

oorzaak van hun jammer, vernielen ze. Maar straks laat de 

gestrengheid van de wet zich gelden; met de wreedste straf, 

den dood, wordt hij bedreigd, die zich aan de machine vergrijpt. 

In geheime vereenigingen wagen ze plannen te beramen om 

den patroon betere levensvoorwaarden af te dwingen. Hier 

met meer geweld, daar meer dreigend. Geheime vereeni

gingen! Wan t nog altijd drukte hen loodzwaar het in de 

geschiedenis der sociale beweging zoo beruchte coalitieverbod. 

Dat verbod was een logische consequentie van de leer 

der absolute individueele vrijheid. Maar het is niet opgeheven 

of de arbeidersvereenigingen rijzen als paddenstoelen uit den 

grond. Het wapen, waarmee wij hen tot op dezen dag zien 

strijden is hun in handen gegeven. De trade-unions, een 

beschutting, die de arbeiders zochten tegen de nadeelige 

gevolgen uit hun beroep voortkomend. 

Mochten de verdrukten enkele voordeelen behalen toen 

zij zich roerden, bij velen vatte het besef post, dat krachtiger 

verzet tegen de huidige orde der maatschappij voorwaarde 

was voor afdoend succes. We l was de arbeid der kinderen 

eenigermate beperkt, maar al te weinig werden de bepalingen 

van die wet gehandhaafd. Dat besef deed zich te levendiger 

gevoelen, toen in 1832 de Reform Bill tot stand was gekomen. 

Kreeg de gegoede burgerij aandeel in het kiesrecht, de werk

lieden werden uitgesloten. Het parlement scheen zich van 

hun belangen niets aan te trekken. Aanstonds vonden zij 

daarvan een nieuw bewijs in de armenwet van 1834. „Groot 

was de weerzin, waarmede de toepassing dezer wet door de 

arbeidende klasse werd ontvangen." )̂ Weinig vorderde hun 

actie voor een normalen arbeidsdag. Het juk der slavernij 

kwelde meer dan ooit. 

1 Vragen des Tijds. 1880, Het Chartisme, bl. 10. 
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Onder den druk van deze omstandigheden werd een 

vereeniging van arbeiders opgericht: „The Working Men's 

Association", die met kracht voor lotsverbetering ijveren zou. 

Kans van slagen meenden zij alleen dan te kunnen hebben, 

indien hun belangen door hun afgevaardigden in het parlement 

bepleit werden. Voor hervorming van het kiesrecht moesten 

zij dus strijden. Daarbij vonden zij een bondgenoot in de 

radicale bourgeoisie. Ook dezen verlangden een uitbreiding 

van het kiesrecht, ontstemd over de Reform Bill van 1832. 

Samen werkend omschreven zij hun doel in het zoo bekende 

„People's Charter" als omvattend: 1". algemeen stemrecht der 

mannen; 2". jaarlijksche aftreding van het Lagerhuis; 3°. ge

heime stemming; 4°. afschaffing van den eisch, dat men, om 

verkozen te worden, over een zeker vermogen moest beschik

ken; 5°. schadeloosstelUng van de parlementsleden; 6°. indeeling 

van het rijk in gelijke districten. De strijd der Chartisten, „die 

kompakte Form der Opposition gegea die Bourgeoisie" )̂ begon. 

Van nu aan werden de gemoederen der arbeiders warm 

gemaakt voor de verwerkelijking van het charter. Die taak 

viel niet moeilijk. Al te lang hadden dezen den dag hunner 

bevrijding verbeid. Mannen, die groote volksredenaars bleken 

te zijn, bewerkten de schare. Onder hen was H e n r y Vincen t . 

Toen hij dertien jaar oud was, trad hij reeds in een staatkundige 

meeting op. Hij behoorde tot hen voor wier rechten hij sprak. 

Naast hem stonden Love t t , een schrijnwerker en Col l ins . 

Ook uit den gegoeden stand trokken enkelen zich den nood 

der armen aan, als T h o m a s A t t w o o d en John Fie lden , 

leden van het parlement; Joseph R e y n e r S tephens , een predi

kant, James B r o n t e r r e O 'Br ien en F e a r g u s O 'Connor , 

') Friedrich Engels, Die Lage der Arbeitenden Klasse in England 
1892, bl. 231. 
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„een man van rijke gaven, doch van onbegrensde ijdelheid 

en heerschzucht tevens". O ' C o n n o r ' s levensdevies luidde: 

„liever heerscher in de hel, dan dienaar in den hemel". 

Op meetings en in geschriften werd het charter behandeld. 

O ' C o n n o r sprak tot het volk en bewerkte het door zijn 

blad: The Northern Star. Meermalen trad O 'Br ien voor 

de arbeiders op en verbreidde zijn ideeën in zijn courant: 

The Operative. V i n c e n t bezielde de verdrukten en voerde 

ze waarheen hij wilde; door zijn blad The Vindicator hield 

hij steeds contact met het proletariaat. 

In de nabijheid van Glasgow, een stad voor drievierde 

bewoond door werkheden, vond de eerste meeting plaats. 

Daar waren een tweemaal honderdduizend menschen samen

gestroomd. A t t w o o d voerde het woord. Hij spoorde de 

arbeiders aan een „monsterpetitie" te richten tot ,het parle

ment. Mocht het daaraan geen gehoor geven, dan zouden 

zij het nog eens beproeven. En zoo het parlement bij zijn 

weigeren volhardde, dan zouden zij door een heilige werk

staking dwingen. 

In van woede en haat vlammende taal sprak altijd 

S tephens . Wijzend op een fabriek riep hij de vergadering 

toe: „elke steen van die fabriek is gemetseld met het bloed 

van vrouwen en kleine kinderen". Hij ried de menigte aan 

wapenen te koopen. Het Chartisme, zoo betoogde hij, is 

een zaak van de vork en het mes; het charter beteekent 

goede woning, goed eten en drinken, een goed inkomen en 

een korten duur van den arbeidsdag. 

Toen het voor velen te kostbaar werd 's daags aan de groote 

optochten deel te nemen, trokken de protesteerende massa's 

's avonds naar de verzamelplaatsen. In hun werkpak, onge-

wasschen, haastten zij zich de fabrieken uit om tegenwoordig 
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te zijn en de petitie te teekenen. Van hooger hand was het 

houden dier meetings verboden, toen den vierden Februari 

1839 de Nationale Conventie der Chartisten bijeenkwam. 

Daar bleek, dat onder de Chartisten een gematigd element 

school, dat van geweld niet wilde weten en een deel, dat 

voor niets terug zou deinzen. 

Na heftige discussie besloot de Nationale Conventie, dat, 

indien het parlement de petitie ter zijde leggen zou, alle 

Chartisten hun spaarpenningen bij de banken op zouden 

vragen; zij zouden zich dan onthouden van alle artikelen, 

waarvan door den staat accijns geheven werd; zij zouden 

hun inkoopen alleen in bepaalde winkels doen; zich van 

wapenen voorzien en een heilige maand organiseeren. 

Den veertienden Juni werd de petitie, van 1.280.000 hand-

teekeningen voorzien, naar het parlement gebracht. Twaalf 

Juli bleek hoe van die zijde den arbeiders geen hulp geboden 

zou worden. A t t w o o d ' s voorstel, dat een commissie de vijf 

punten )̂ van het charter zou overwegen werd met 237 tegen 

48 stemmen verworpen. 

Die daad van het parlement wekte bitteren wrevel. Als 

terugslag daarop brak, toen de houding der regeering bekend 

werd, de woede los. De stad Birmingham moest het ontgelden. 

Het middel dat S t e p h e n s eens met zooveel klem had aan

geraden, het wapen, dat een kind van tien jaar kon han-

teeren, werd gebruikt. Tegelijk aan vier hoeken brandde 

de stad. De conventie vreesde voor de bittere gevolgen van 

een heilige maand al te zeer, te meer nu krachtig tegen de 

oproermakers opgetreden werd. De eerste stormloop was 

mislukt. De conventie werd ontbonden. Vele Chartisten 

moesten hun daden met gevangenisstraf boeten. Engelands 

') Het zesde punt werd niet vermeld in het verzoekschrift. 
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aristocratie herademde. Zij bleek dan toch het roer van Staat 

in handen te kunnen houden ook tegen heftige aanvallen. 

De hoop, dat zij meester blijven zou, deed nieuwen moed 

scheppen; het Chartisme achtte zij dood. Maar spoedig bleek, 

dat zij zich al te ver door haar hoop had laten voeren. We l 

was de band tusschen radicale bourgeoisie en Chartisten 

verslapt, wel werd niet openlijk meer voor het doel gestreden, 

maar het verlangen naar verandering in de omstandigheden 

leefde even sterk. 

Dat bleek toen zij, die in den kerker geworpen waren, 

de een na den ander, weer in het vrije leven terugkeerden. 

Op den twintigsten van Julimaand 1840 verrees „The National 

Charter Association of Great Britain". Een hoofdbestuur met 

een comité van uitvoering zou nu de leiding van zaken in 

handen nemen. 

Met het herleven der beweging, stak ook het monster der 

verdeeldheid opnieuw zijn kop op. O ' C o n n o r en O 'Br ien 

ontmoetten elkander gedurig als tegenstanders. Terwijl men 

nu met „gematigde middelen" zou pogen zijn doel te bereiken, 

stonden O 'Br ien en O ' C o n n o r tegenover elkander, toen een 

nieuwe parlementsverkiezing plaats zou hebben. De Tories en 

de Whigs wogen tegen elkander op. Een doorslag der ar

beiders zou beslissend kunnen zijn. Zij strooiden met beloften. 

O ' C o n n o r wilde met de Tories optrekken, O 'Br ien tegen 

hen. O 'Br ien moest het tegen O ' C o n n o r afleggen. 

Daarbij bleef het niet. Joseph S tu rge , een fabrikant van 

naam, zocht bij de Chartisten hulp, om een beweging voor 

algemeen kiesrecht, door hem gaande gemaakt, te doen ge

lukken. O 'Br ien wilde hem steunen, O ' C o n n o r verzette 

zich en zegevierde: een feit, dat den band tusschen radicale 

bourgeoisie en Chartisten doorsneed. Het onderwijs, de 
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Anticornlawleague waren onderwerp van hevige twisten. 

Terwijl de invloed van O ' C o n n o r wies, viel hem bovendien 

het geluk ten deel, dat een man, die zich door 's levens moeiten 

een weg had weten te banen, zij aan zij met hem medestreed: 

T h o m a s C o o p e r . „Waar F e a r g u s O ' C o n n o r aan het 

woord was, daar stond ook C o o p e r met zijn trawanten. 

Een eindeloos gejubel weerklonk onder hen, als O ' C o n n o r 

sprak; en als zijn rede was geëindigd, dan hief C o o p e r 

't eerst het lied aan, dat, door allen in koor herhaald, de 

krijgs-zang der Chartisten zou worden. Dat lied •— men 

meende langen tijd dat C o o p e r het vervaardigd had — 

dreunde weldra langs alle straten der fabrieks-steden." )̂ 

Met den dag klom het enthousiasme voor het ,,People's-

Charter". Nogmaals zou men beproeven het parlement te 

vermurwen. Den tweeden Mei 1842 werd opnieuw een petitie 

aan het parlement aangeboden. Ze bevatte 3.300.000 hand-

teekeningen. Duncombe , den Chartisten niet slecht gezind, 

bepleitte hun belangen. Maar tevergeefs. 

Ook nu prikkelde dat tot verzet. Men zou staken, tot 

dat het parlement had toegegeven. Op meetings werd hiertoe 

aangespoord. 

Vooraan stond T h o m a s C o o p e r . Lange optochten van 

werklieden, trokken door de straten der fabriekssteden, hun 

kameraden opwekkend zich aan te sluiten. Hier raakten zij 

slaags met de politie, daar mishandelden zij een patroon, 

ginds rukten zij de „plug" uit den stoomketel. Niettegenstaande 

de „riot-act" werd afgekondigd, gingen de arbeiders voort. 

Eindelijk werden de leiders der beweging gearresteerd en 

velen veroordeeld. Onder hen ook Coope r , die twee jaar 

achter slot en grendel werd gezet. 

') Mr. H. P. G. Q u a c k , De Socialisten, dl. IV, 1912, bl. 242. 



27 

Eer de Chartisten de derde maal de handen ineensloegen tot 

realiseering van hun program, stonden O ' C o n n o r en O 'Br i en 

nog eens tegenover elkander. De eerste had het plan opgevat 

de arbeiders uit de fabrieken te voeren naar het platte land -). 

Welk een heerlijke toekomst zij tegen zouden gaan schilderde 

hij hun op vele vergaderingen. Zij brachten voor zijn plan 

reeds geld bijeen. 

Als hij over dat plan tot hen sprak klonken uit de menigte 

zegenende woorden hem tegen. Hij kon zijn idee door hun 

geld gesteund hier en daar verwerkelijken. Zij vereerden hem. 

Daartegenover ontwikkelde O ' B r i e n een geheel ander 

plan ^). Meer socialistisch. Hij wenschte een „volledige land-

nationalisatie". 

Ook nu zegev ie rdeO 'ConnordoorErnes t Jones gesteund 

over O ' B r i e n . Hem gaven de Chartisten de voorkeur. 

Straks gekozen als lid van het parlement roept hij hen op 

nog eens te petitionneeren. De beslissende slag kon nu 

gewaagd. Hij kon in het parlement hun tolk zijn. 

Als opnieuw menigten van verdrukten samenstroomen om 

het petitionnement te teekenen, loeit de storm der revolutie 

over Europa's continent. 

Ook de Chartisten hooren daarvan. Nog eenmaal zullen 

zij zich naar het parlement begeven, dat onder de bedreiging 

van revolutie zwichten zal. De dag hunner bevrijding daagt. 

De ketenen hunner slavernij vallen af. Reeds voelen zij, dat 

de dichte drommen Londens straten dreunen doen. 

Op den vierden April van het jaar 1848 kwamen een 

') Over dit plan zie men: Feargus O'Connor, On the Management 
of small Farms. 1846. 

') Men zie daarover: James Bronterre O'Brien, The rise, progress. 
and phases of Human Slavery, 1885. 
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vijftig gedelegeerden der Chartisten samen om over hun 

gedragslijn te beraadslagen. F e a r g u s O ' C o n n o r nam de 

leiding der beraadslaging in handen. Hij verzekerde, dat 

ditmaal de betooging een veel grooter omvang nemen zou. 

Reeds hadden meer dan vijf millioen mannen en vrouwen de 

petitie geteekend ^). „Werd de petitie door het parlement 

niet aangenomen, dan moesten gelijktijdige „meetings" op 

alle plaatsen van het rijk dadelijk protesteeren en een adres 

aan de koningin richten, om de ministers weg te zenden en 

in haar raad mannen op te nemen, die van het volks-charter 

een kabinets-questie zouden maken. Hielp ook dat nog niet, 

dan zou hij, O ' C o n n o r , niet terugdeinzen, maar liever 

sterven, dan het volks-charter niet te verkrijgen. — Zóó sprak 

bulderend, pochend, snoevend en schetterend O ' C o n n o r . " 

Ook hier stond O ' B r i e n op en vroeg: „of men gereed was". 

Maar toen O ' B r i e n zich verhief om te spreken, verliet 

O ' C o n n o r de vergadering, want hij heette noodig in het 

parlement. Tien April zouden de Chartisten samenkomen in 

de vlakte van Kennington Common. Zoo noodig zouden zij 

zich wenden tot de koningin. 

In de eerste tien dagen van April verkeerde Londens aris

tocratie in grooten angst. Zij wist van die groote, geweldige 

plannen der Chartisten. Zij herinnerde zich hoe eens hun 

leiders geraden hadden een „Feuerbrunst" over heel het rijk 

aan te steken, om in de algeheele verwarring, die dan vol

gen zou, hun slag te slaan. Zij was nog niet vergeten, dat 

niemand minder dan Wellington^jCens in het Hoogerhuis 

verklaarde: nimmer zag hij zoo'n verwoesting als toen de 

Chartisten hun woede aan Birmingham bekoelden. Met 

vreugde zag zij daarom, dat de regeering krachtig optrad. 

') Dat getal was zeer overdreven. 
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Wellington kreeg groote volmacht en rustte Londen militair 

toe. Zware batterijen werden opgesteld; oorlogsschepen in de 

Theems gelegd, de Tower werd van kanonnen voorzien, 

Engelands bank van artillerie. 

Ook O ' C o n n o r zag dat. En — hij begon te vreezen. 

W a n t het b loedbad. . . . 

Toen hij op den tienden April met de leden der conventie 

in Kennington Common kwam, juichte de menigte hem 

toe. Dertig duizend stonden daar. Maar de politie herinnerde 

hem er aan, dat de optocht niet geduld zou worden. De 

menigte hunkerde er naar om op weg te gaan. O 'Connor 

sprak ze toe en overreedde van den optocht af te zien. „De 

„meeting" ging droevig, woelig uit elkander, en het comité 

alléén bracht de petitie in dood-gewone rijtuigen naar het 

Huis der Gemeenten." 

Ook de derde maal werd het charter niet verwezenlijkt. 

De koningin berichtte, dat zij de Chartisten niet in audiëntie 

kon ontvangen. 

Toen de stemmen van enkele „theoristen" te midden van 

het klassiek gedruisch verloren waren gegaan, trachtten de 

arbeiders zelf door organisatie verbetering van hun levens

positie te verkrijgen. Zij hoopten op verandering in de wet

geving. Daarvan is het program, dat zij uitvoeren wilden, 

een bewijs. Maar het doel, dat zij beoogden, was een ver

vorming der geheele maatschappij. „Politische Macht unser 

Mittel, soziale Glückseligheit unser Zweck." Toen zij echter 

langs den weg van wetswijziging hun pogen niet met het 

gewenschte succes bekroond zagen, grepen zij naar andere 

middelen om hun doel te bereiken. In hun vereeniging „The 

Working Men's Association", die alleen uit arbeiders bestond 

en streefde naar materieele verbetering, openbaarde zich de 
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tegenstelling tusschen kapitaal en arbeid steeds sterker. „De 

„regeering", de „heerschende klasse" wordt gelijkgesteld 

met de kapitalistenklasse". De neiging voor burgerlijke eischen 

nam af; meer en meer zagen zij in de algemeene werkstaking 

een middel bij uitnemendheid om tot hun doel te geraken. 

Het revolutionair element verkreeg de overhand. 

Zoo verliep het Chartisme. Den laatsten dag van Maart 

1851 kwam de conventie bijeen. Daar overheerschte O 'Br ien 

in de gedunde gelederen „de eigenlijk gezegde socialisten". 

O ' C o n n o r ' s kracht was gebroken. 

Driemaal liep het Chartisme storm tegen den muur waar

achter Engelands aristocratie veilig beschut bleek. Driemaal 

tevergeefs. Toch niet geheel tevergeefs. 



HOOFDSTUK III. 

DE CHRISTELIJK-SOCIALE B E W E G I N G 

IN ENGELAND. 

Het rumoer, door de Chartisten te weeg gebracht, bleef niet 

geheel zonder uitwerking. Bladeren wij de historieboeken van 

Engeland door, dan kan ons niet ontgaan, dat de arbeiders, 

na het bitter fiasco tegen het midden der vorige eeuw door 

hen geleden, van koers veranderden. Een periode „van kalme, 

nuchtere politiek van het oogenblik" )̂ trad in. Zij zagen, dat 

het parlement open oog begon te krijgen voor hun nooden. 

Het toonde zich bereid grove misstanden uit den weg te 

ruimen. De „Ten Hours' Bill" werd aangenomen. De wet 

beperkte den arbeidstijd van vrouwen en kinderen in alle 

textiel-fabrieken. Vaster vorm nam hun vereenigingsleven 

aan, toen de idee van het „New-Trade-Unionisme" beslag 

op hen legde. 

Daarmee ging gepaard een actie uit den meer gegoeden 

stand. Mannen van naam drongen in de wereld van den 

arbeid in, om daar de wonden te heelen, door de armoede 

') Dr. Werner Sombart, Sozialismus and Soziale Bewegung. 1908, 
bl. 161. 
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geslagen. Met name noemen wij Maur ice^ ) , Kings ley^) 

en Lud low. 

Onder Engelands theologen nam de eerste een plaats van 

veel beteekenis in. Als student in Londen had hij in den 

strijd voor een besliste overtuiging donkere dagen doorge

maakt. Niettegenstaande hem niets te zwaar scheen, zijn 

universitaire loopbaan met groot succes bekroond werd en hem 

een „fellowship" was aangeboden, meende hij op den weg, 

dien hij eens betreden had, niet voort te mogen gaan. Hij 

wilde wel dienaar van de Engelsche Kerk zijn. Maar den 

zesendertigsten canon onderteekenen kon hij niet. Dat sloot 

hem den toegang tot die Kerk. Moeiüjke jaren braken voor 

hem aan. „Wij krijgen", zegt ons Dr . B laauw, „daar wel de 

resultaten van te zien en te hooren, als zij er zijn, maar de 

strijd is grootendeels verborgen". Hij legde zich toe op litera

tuur. Hij werd lid van de Debating-Society, bestaande uit 

Benthamisten en Tories. Hij scheen het liberalisme de hand 

te willen reiken. Hij dweepte met Co le r idge , den man, die 

tegen het veldwinnend rationalisme in betooning van kracht 

') Over M a u r i c e zie men: F r e d e r i c k M a u r i c e , The Life of Frede
rick Denison Maurice. 1885. 

H e l e n e v o n D u n g e r n , Der Fiihrer der christlich-sozialen Bewegung 
Englands von 18i8-1866 Frederick Denison Maurice. 1900. 

Dr. P. B l a a u w , F. D. Maurice, Zijn Leven en Werken, 1908. 
Idem, F. D. Maurice en de Christelijk-sociale Beweging, in Christendom en 

Maatschappij, 1911. 
Dr. A. W . B r o n s v e l d , in Bouwsteenen, 1884, bl. 156 en v.v. 
Mr. H. P. G. Q u a c k . Maurice en de Arbeiders, in Studiën op Sociaal 

Gebied. 1886. 
') Over K i n g s l e y zie men: C h a r l e s K i n g s l e y , His Letters and 

Memories of his Life, edited by his Wife, 1881. (Tauchnitz-editie). 
D. M. de Vr ie s , Charles Kingsley. Schets van Karakter en Denkbeel

den, 1888. 
S. Ul fe r s , Charles Kingsley. Een Christen-Socialist, z. J. 
H. R. E . ^ X, S. 305, ff. 



33 

opkwam. Hij schreef in het Athenaeum. Hij klaagde zijn moe

der over „inactivity of mind", over „indolence". Maar lang

zaam kwam de liefde voor de Engelsche Kerk boven. Hij 

ging naar Oxford, voltooide zijn afgebroken theologische 

studiën en werd predikant in Bubbenhall. Slechts een tweetal 

jaren stond hij daar om, zooals hij zelf schrijft, „to speak of 

Christ as a King, and His Church as a Kingdom; and 

whenever I depart from this method, I feel much less clear

ness and satisfaction, much less harmony between my own 

feelings and the W o r d of God". )̂ 

Welkom was hem de benoeming tot „chaplain" van Guy's 

hospitaal te Londen. Wan t in zijn gemeente gevoelde hij 

zich niet thuis. Nu geplaatst in het volle leven ontplooide 

hij ongemeene activiteit. Hij preekte, zocht de zieken op, 

hij schreef. Bun sen, omstreeks dien tijd gezant te Londen, 

deelt den indruk, door die prediking gemaakt, mede. „Heden, 

Vrijdag 8 Maart, ben ik in Guy's Hospitaal geweest. Niets 

kan aangrijpender zijn dan wat ik hier zag en hoorde: de 

eenvoudige prediking van het Evangelie door een der zelf-

standigste en diepste geesten onder de geleerde mannen van 

Engeland, tot een gemeente, zoo als Christus ze had, name

lijk van kreupelen, verlamden, blinden, zelfs bezetenen, oude 

mannen en vrouwen en zieken, die deels genezing wachten, 

deels den dood te-gemoet zien. De preek was bewonderens

waardig ; de laatste helft ex tempore, zoo als ik later hoorde, 

doch schijnbaar voorgelezen." )̂ 

Aan Guy's hospitaal onvermoeid voortarbeidend, hoorde 

M a u r i c e van de groote ellende, waarin de arbeiders leefden. 

In 1838 verscheen het werk, waarin zijn theologie was saam-

') Dr. P. B l a a u w , F. D. Maurice. Zijn Leven en Werken. 1908, bl. 37. 
') Mr. H. P. G. Q u a c k , Studiën op Sociaal Gebied. 1877, bl. 141. 

3 
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gevat: „The Kingdom of Christ", waardoor „der erste leise 

Anstosz zu seiner spateren sozialen Thatigkeit gegeben wurde". 

Op aanraden van H a r e had Macmi l l an , een bediende in 

een boekwinkel, die aan H a r e den nood van zijn omstan

digheden geklaagd had, zich in dat boek verdiept. M a c -

jn i l lan kende den toestand der arbeiders. Hij sprak daar

over met H a r e . Hij trachtte hem te bewegen een blad op 

te richten en den arbeiders goede lectuur te verschaffen. 

M a u r i c e en H a r e zouden samen hun krachten daarvoor 

moeten inspannen; samen zouden zij moeten schrijven. 

Maar zijn pogen was vruchteloos. Van Macmi l l an hoorde 

M a u r i c e over het leven der Engelsche werklieden. 

Onder hen, die M a u r i c e destijds dikwerf opzochten, be

vond zich naast John Ster l ing , dien hij als student reeds 

had leeren kennen en met wien hij zulk een hechte vriend

schap sloot, ook T h o m a s Ca r ly l e . Vurig tegenstander was 

deze laatste van het individualisme. M a u r i c e zelf schreef, 

dat hij veel van hem leerde. Maar hij vreesde hem toch ook; 

vooral toen C a r l y l e zijn Hero-lezingen hield. 

In 1845 werd M a u r i c e benoemd tot professor aan Kings-

College in Engelsche Literatuur en Nieuwe Geschiedenis. 

Hij mengde zich in grooten kerkelijken strijd, gaf geschriften 

uit, waarin hij positie koos. Met M a u r i c e ' s schrijven kwam 

in aanraking C h a r l e s Kingsley, predikant te Eversley. 

Groot was de achting, die deze daar genoot. Een leeraar 

was hij niet alleen, maar ook een herder. Dagelijks stond hij 

op de straat in het dorp Eversley; bij de vrouwen aan de 

waschkuip kon men hem vinden; met de moeders stond hij 

bij de wieg; met de mannen liep hij achter den ploeg of 

de kar; „nicht mit Theologie, mit Hingabe an die Interessen 

der Leute suchte er zu reformiren. Auf seine Veranlassung 
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wurden Kohlen- und Schuhklubs, eine Volksbibliothek, Hilfs-

und Vorschuszkassen gegründet, wöchentliche Vorlesungen, 

Morgen- und Abendschulen in den entfernten Teilen des Kirch-

spiels, am Sonntage Arbeitsvereine für die Mutter und jungen 

Madchen eingerichtet, und überall war er mit seiner per-

sönlichen Hilfe, wo es Not that, auch mit kleinen Geldunver-

stützungen zur Hand". 

Met M a u r i c e ' s schrijven in aanraking gekomen, zocht hij 

straks persoonlijk contact met den auteur. Voor beiden is 

die ontmoeting van groote beteekenis geweest. Zoowel in 

theologicis als in poHticis. Al mocht beider karakter uiteen-

loopen, steeds grooter werd hun vriendschap. Zij correspon

deerden over de groote vraagstukken, die zich aan hun geest 

opdrongen. 

„Cette ') personnalité remarquable est intimement associée 

a celle de Kingsley". „I owe all", zoo schrijft Kingsley, „that 

I am to Maurice I aim only to teach to others what 

I get from him I live to interpret him to the people 

of England". )̂ 

Na tienjarigen arbeid verliet M a u r i c e Guy's hospitaal, 

want hij was benoemd tot ,,chaplain" aan Lincoll's Inn, een der 

vier groote Engelsche advocatengilden. „Diese Assoziationen 

von Rechtsgelehrten besitzen nicht v/eit von Westminster 

grosze Gebaudekomplexe, die im Lauf der Jahrhunderte durch 

Kauf oder Schenkung in ihren Besitz kamen. Hier befinden 

sich die Bureaus der Mitglieder, wie auch die eigne Kapciie, 

Halle und Bibliothek jeder Innung. Ein englischer Rechts-

gelehrter gehort stets ein oder der andern dieser vier Körper-

') F r e d e r i c k D e n i s o n M a u r i c e . ./ 
') Aangehaald bij L o u i s C a z a m i a n , Le Roman Social en Angletcrre-

(1830-1850), 1904, bl. 440. 
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schaften an." )̂ Daar hield hij lezingen, die veel hoorders 

trokken en ontmoette hij enkele juristen, met wie hij in zijn 

later leven samenwerkte. 

Met name noemen wij John M a l c o l m Ludlow. Als 

B r e n t a n o over de beteekenis van M a u r i c e , L u d l o w en 

Kings ley voor de Christelijk-sociale beweging spreekt, zegt 

hij, dat de eerste drager der religieuze gedachte heeten mag, 

de tweede het economisch genie en de laatste de man van 

den strijd. Hij was geboren in Frankrijk en had de geschriften 

gelezen van C h a r l e s Fou r i e r . De Engelsche geestelijke 

Dr . A r n o l d oefende grooten invloed op hem uit. Geen 

socialisme kon de menschheid, zoo meende hij, bevrediging 

schenken; in het Christendom lag de vervulling, waarop het 

menschdom hoopte. 

Als lid van de „Société des amis des pauvres" in Parijs 

had hij getracht den nood der arme werklieden te verzach

ten. Naar Engeland gekomen werd hij als advocaat lid van 

Lincoln's Inn. Daar werden door hem plannen beraamd om 

met zijn collega's een vereeniging op te richten, die hetzelfde 

doel na zou streven als de „Société des amis des pauvres". 

Een enkele kon hij winnen en met hen zocht hij de armen op. 

Toen de Februari-revolutie in Frankrijk uitbrak, begaf 

L u d l o w zich naar Parijs. Hij zag hoe de storm der revolutie 

den troon van Frankrijk wankelen deed. Het plan kwam bij hem 

op om een blad op te richten, dat den naam zou dragen van 

La Praternité chrétienne; hij stelde zich in verbinding met zijn 

vrienden aan de overzijde van het Kanaal. Maar zijn pogen 

gelukte niet. 

In dezen tijd grepen in Engeland de groote voorbereidingen 

') H e l e n e v o n Dungern, Der Pührer der christlich-sozialen Bewegung 
Englands von 1848-1866 Frederick Denison Maurice. 1900, bl. 18. 
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plaats van den derden stormloop der Chartisten om het 

parlement tot inwilhging van hun eischen te dwingen. Maur ice , 

Kingsley, Ludlowwisten wat er in den boezem der proletariërs 

omging. In zijn preeken over het „Onze Vader" in het begin 

van het revolutie-jaar 1848 had M a u r i c e daarvan gesproken. 

Ook zij vreesden. Kings ley verliet Eversley en zocht M a u r i c e 

op om met hem te overleggen, wat te doen stond. Met 

L u d l o w stelde hij op, wat zij te zeggen hadden aan Engelands 

arbeiders. Mochten dezen wanen, dat hun strijd voor betere 

levensvoorwaarden verloren was, mochten zij zonder hoop 

op beter toekomst in hun „cottages" terug gekeerd zijn, nu 

zou blijken, dat mannen van stand hun ellende kenden, 

wilden trachten hun leven dragelijk te maken. W a n t toen 

op den tienden April de bruisende stroom van het Chartisme 

was verzand, werd op den dag daaraanvolgende van de muren 

van Londens straten een oproep gericht tot de werklieden. 

Het eerste woord van het aanplakbiljet dwong hen te lezen, 

wat er stond. Wan t het was: „Workmen of England". Dat 

maakte hen, die gedoemd schenen afgezonderd van de gegoeden 

te moeten leven, terwijl dezen zich niets van hun lijden 

aantrokken, nieuwsgierig. En stilstaande om te zien wat dit 

biljet bevatte, vonden zij: 

„Workmen of England: you say that you are wronged. 

Many of you are wronged; and many besides yourselves 

know it. Almost all men who have heads and hearts 

know it — above all, the working clergy know it. They 

go into your houses; they see the shameful filth and 

darkness in which you are forced to live crowded together; 

they see your children growing up in ignorance and 

temptation for want of fit education; they see intelligent 

and well-read men among you shut out from a Freeman's 
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just right of voting, and they see, too, the noble patience 

and self-control with which you have as yet borne with 

these evils. They see it, and God sees it. 

Working men of England: you have more friends 

than you think for. Friends who expect nothing from 

you, but who love you because you are their brothers; 

and who fear God, and therefore dare not neglect you, 

His children; men who are drudging and sacrificing 

themselves to get you your rights; men who know what 

your rights are better than you know yourselves, who 

are trying to get for you something nobler than charters 

and dozens of Acts of Parliament, more useful than this 

'fifty-thousandth share in a talker in the National Palaver 

at Westminster' can give you. You may disbelieve them, 

insult them — you cannot stopt heir working for you, be

seeching you, as you love yourselves, to turn back from 

the precipice of riot which ends in the gulf of universal 

distrust, stagnation, starvation. You think the Charter 

would make you free — would to God it would! The 

Charter is not bad, if the men who use it are not bad! 

But will the Charter make you free? Will it free you 

from the slavery to ten-pound bribes? Slavery to gin 

and beer? Slavery to every spouter who flatters you 

self-conceit, and stirs up bitterness and headlong rage 

in you? That, I guess, real slavery: to be a slave to 

one's own stomach, one's own pocket, one's own temper. 

Will the Charter cure that? Friends, you want more 

than Acts of Parliament can give. 

Englishmen! Saxons! Workers of the great, cool-headed, 

strong-handed nation of England, the workshop of the 

world, the leaders of freedom for seven hundred years, 
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men say you have common sense! then do not humbug your

selves into meaning 'license' when you cry for 'liberty'. 

W h o would dare refuse you freedom? For the Al

mighty God, and Jesus Christ, the poor man who died 

for poor men, will bring it about for you, though all 

the Mammonites of the earth were against you. A nobler 

day is dawning for England, a day of freedom, science, 

industry! But there will be no true freedom without 

virtue, no true science without religion, no true industry 

without the fear of God, and love to your fellow citizens. 

Workers of England, be wise, and then you must be 

free, for you will be fit to be free. 

A Working Parson." ') 

Op deze wijze trachtten zij, die straks den naam van 

Christen-Socialisten dragen gingen, de arbeiders voor zich te 

winnen. Zij wilden hen bewaren voor het steeds meer, althans 

op het vasteland van Europa, veldwinnend socialisme en 

Engeland beschutten tegen de groote rampen, die uitgestort 

werden over Europa's continent. Dit hun streven wordt 

om strijd geroemd. Nauwelijks kan, zegt John S t u a r t Mill , 

aan hun edele bemoeiingen te veel lof gebracht worden. 

Maar bergen hoog waren de moeilijkheden, die zij overwin

nen moesten. Vertrouwen stelden de arbeiders in hen niet. 

Zij waren predikanten, advocaten, en dus vijanden van het 

proletariaat en dienaren van de kapitalistische maatschappij. 

Waar zouden zij de middelen vinden om zulk een groote 

massa te bewerken? Kings ley had ervaren hoe gehaat een 

') Aangehaald bij Arthur V. Woodworth, Christian Socialism in 
England, 1903, bl. 7-10. 
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geestelijke bij velen onder het arbeidend volk was. Toen op 

een der meetings vóór den tienden April gehouden, de schare 

overreed werd om liever alles te wagen dan ditmaal het 

doel niet te bereiken, moest hij spreken. Want de behan

deling van het charter had geleid tot de bespreking van de 

vraag, of niet de kerk de oorzaak der bittere ellende was. 

Afschaffing van haar werd voorgesteld als een groote ver

betering. En verder was men gegaan. Men zou God afschaf

fen. Toen drong Kings ley naar voren omi luide tegen zulke 

uitingen te protesteeren. Maar met gehoon werd hij begroet. 

Eerst toen hij riep, dat ook hij een Chartist was, wilde men 

luisteren, wat hij te zeggen had. 

Hoe zwaar het werk, dat hun wachtte, ook scheen, zij rustten 

niet. Geen uitstel mocht geduld worden. Na den elfden April 

kwamen zij dikwijls bijeen om te beraadslagen, hoe zij hun 

arbeid verrichten zouden. Eerst meenden zij een serie van 

tractaatjes uit te moeten geven. Tegen een courant pleitte 

zooveel. Dat was gebleken in de besprekingen van Maur i ce , 

Hare en M a c m i l l a n ; dat leerde de ervaring door L u d l o w 

in Parijs opgedaan. Toch werd besloten een courant onder 

de arbeiders te verspreiden. Den zesden Mei 1848 verscheen 

het eerste nummer van „Politics for the People", onder 

• redactie van M a u r i c e en L u d l o w en met medewerking 

van Kingsley , Dr . Guy, A r t h u r S tan ley , H e r en ande

ren. Het ligt in den aard der zaak, dat wij deze „Politics 

for the People" nader beschouwen gaan. Te verwachten 

valt toch, dat, zoo wij er geen scherp omschreven belijdenis 

in vinden, en tevergeefs zoeken naar een program van actie, 

er toch beginselen in genoemd worden, die het leven der 

arbeiders beheerschen moesten. 

De woorden „Pohtics" en „People" behoeven eenige ver-
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klaring. In het derde nummer, dat den twintigsten Mei 1848 

verscheen, treffen wij omtrent „Politics" aan: „And thus, to 

cut a long story short, we are of opinion that the rights of 

a man in the eyes of the law, and his functions, if any, in 

the business of government, are not the only questions of 

politics; but that the rate of his wages, and the interest he 

gets for his money, and the state of his dwelling, and the 

cut of his coat, and the print he stops to look at, and the 

tune he hums, and the books he reads, and the talk he has 

with his neighbours, and the love he bears to his wife and 

children and friends, and the blessing he asks of his God 

— ay, and still more the love which he does not bear to 

others, and the blessing he does not ask of God — are all 

poHtical matters." 

In het tweede nummer, dat den dertienden Mei verscheen, 

werden de arbeiders over de beteekenis van het woord 

„People" ingehcht. , ,We mean", zoo schrijft J. T.'), „but one 

thing by the word People — the English nation. Not this 

class, nor that class; not this meeting, nor that meeting; 

not a National Convention, nor a House of Commons; not 

the few, nor yet the many — but all". 

Na de uiteenzetting van de beteekenis van twee woorden 

vermeld in den kop van het blad, dat iedere week verscheen, 

zullen wij verder trachten na te gaan, hoe het de werkheden 

zocht te bearbeiden. Op de eerste bladzijde van de eerste 

courant vertelt een „Prospectus", dat de vragen van den 

dag, die geheel Engeland beroeren, besproken zullen worden. 

Over de uitbreiding van het kiesrecht, een van de zes punten 

van het charter, zal niet gezwegen worden. De resultaten 

van een onderzoek over de verhouding van kapitaal en 

') J. T. = John Townsend. Onder dit pseudoniem schreef Ludlow. 
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arbeid zullen in de eerstvolgende weken aan het publiek 

worden aangeboden. De kolommen van dit orgaan zullen 

behandelen of het tot de taak der regeering behoort werk 

te verschaffen aan werkeloozen, te zorgen voor de armen. 

„To speak of these questions calmly is a duty; to speak of 

them coldly is a sin, for they cannot be separated from the 

condition of men who are suffering intensely." 

Ook in dezen prospectus wordt men niet geheel in het 

onzekere gelaten omtrent de beteekenis van het woord 

„Politics". Er wordt op gewezen waarvan het onderscheiden 

worden moet; waarvan het niet te scheiden valt. 

„Politics have been separated from household ties and 

affections — from art, and science, and literature. While they 

belong to parties, they have no connexion with what is 

human and universal; when they become Politics for the 

People, they are found to take in a very large field; whatever 

concerns man as a social being must be included in them. 

Politics have been separated from Christianity; religious 

men have supposed that their only business was with the 

world to come; political men have declared that the present 

world is governed on entirely different principles from that. 

So long as politics are regarded as the conflicts between 

Whig, and Tory, and Radical; so long as Christianity is 

regarded as a means of securing selfish rewards, they will 

never be united. 

But Politics for the People cannot be separated from 

Religion. They must start from Atheism, or from the 

acknowledgment that a Living and Righteous God is ruling 

in human society not less than in the natural world. Those 

who make that acknowledgment from their hearts will not 

proclaim it for the sake of bringing home the charge of 
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infidelity to other men; but that they may apply the highest 

and severest test to their own thoughts, and words, and 

actions. The world is governed bij God; this is the rich man's 

warning; this is the poor man's comfort; this is the real hope 

in the consideration of all questions, let them be as hard of 

solution as they may; this is the pledge that Liberty, Fraternity, 

Unity, under some conditions or other, are intended for every 

people under heaven." 

„Politics for the People" riep de werklieden op zich met 

M a u r i c e in verbinding te stellen. Hij en degenen, die zich 

met hem vereenigden, zouden niet vergeten, dat hun bezigheden 

veel verschilden van het werk door de arbeiders verricht; zij 

verzekerden vóór alles er aan te herinneren, dat de arbeiders 

menschen zijn. Tot welke klasse in de maatschappij men ook 

behooren mag, allen kunnen kinderen van G o d wezen; onder 

alle klassen moeten zijn: echtgenooten, vaders, broeders. 

Op al de bijdragen door de redacteuren en medewerkers 

geleverd kunnen wij niet ingaan. Wij zouden het blad te kort 

doen, indien wij niet gewaagden van artikelen door M a u r i c e 

zelf geschreven. Gedurig zien wij hem bezig de arbeiders voor 

zijn ideaal te winnen. Hij pleit voor de ware vrijheid in een 

dialoog tusschen „a French Propagandist, an English 

Labourer, and the Editor"; hij poogt later in een dialoog 

tusschen ,,a young Frenchman, a states-man from America, 

and an English mechanic" aan te wijzen, wat onder gelijkheid 

verstaan moet worden. Na den prospectus in het eerste 

nummer duidt hij aan, waarin de ware broederschap )̂ bestaat. 

Als een leugen verwerpt hij de leuze der Fransche revolutie: 

vrijheid, gelijkheid en broederschap. 

Zie maar naar Frankrijk en gij hebt het meest tastbare 

') Men vergelijke ook: Maurice, Social Morality. 1869, Lecture IV. 
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bewijs voor de valschheid van die leuze. Immers is Parijs 

bestuurd door „opposing clubs". De leden van het „Provisional 

Government" voeren onderling een strijd op leven en dood. 

Van broederschap vindt gij daar niets. 

De revolutie zou haar brengen, maar zij bracht alles behalve 

broederschap. Dat kan mismoedig maken; dat kan den twijfel 

boven doen komen of zij, M a u r i c e en de zijnen, dan wel 

door hetgeen zij deden de broederschap in het leven ingang 

zouden doen vinden. Maar in hun harten kan die twijfel geen 

diepen wortel schieten, want al lang geleden is de ware 

broederschap gevonden. , ,We pretend", zoo zegt M aur ice, ,,to 

think that an Everlasting Father has revealed Himself to men 

in an elder Brother, one with him and with us, who died for 

all". Zij, M a u r i c e en die met hem het goede voor Engelands 

volk zoeken, zien op allen als broeders; hetzij zij edelen, 

werklieden, bedelaars, aristocraten of democraten zijn. 

Altijd pakkend is de vorm, waarin M a u r i c e zijn gedachten 

aan het papier toevertrouwt. Zijn dialogen in The Penny 

Boats dwingen tot doorlezen. De eerste was: ,,between a 

templar, a silk mercer, a coalwhipper, and myself". De tweede: 

„between a student from Oxford, a carpenter, and myself". De 

derde ging over M a u r i c e ' s geliefkoosd onderwerp „Educa

tion". Zijn leven stond, zooals Dr. B l a a u w in zijn meer door 

ons genoemde dissertatie, naar wij meenen terecht, opmerkt, 

in het teeken van „Education". Treffend bewijs daarvan 

levert ons „The Working Men's College", waarover later 

gesproken zal worden. 

Naast M a u r i c e nam Kings ley onder den schuilnaam 

van P a r s o n L o t een werkzaam aandeel in „Politics for the 

People". Hij richtte daarin brieven aan de Chartisten, als zijn 

vrienden. Hij beloofde hun oprecht te zijn en vroeg van hen 



45 

dat ook. Hij wilde een „radical reformer" wezen. Het Chartisme, 

zoo schreef hij, gaat niet ver genoeg. Dat bezwaar had hij er tegen. 

De Chartisten zoeken vrij te worden. En dat moet ook. Maar 

op den weg, dien zij ingeslagen hebben, zal de vrijheid nooit 

hun deel zijn. De aanklacht door hen zoo dikwerf tegen de 

aristocratie geuit, mag hun voor de voeten geworpen worden. 

Zij hebben gemeend, dat „legislative reform" gelijk stond 

met „social reform". Zij hebben gewaand, dat de harten der 

menschen veranderd konden worden door „acts of parliament". 

Niet alleen dat verweet P a r s o n Lo t het Chartisme. Er was 

meer. Telkens als hij hoorde van de meetings voor het 

charter gehouden, telkens als hij verslagen daarvan in de 

dagbladen las, werd de overtuiging bij hem sterker, dat zij 

G o d s werk deden met „devils tools". Als hij in zijn eersten 

brief die twee bedenkingen tegen de Chartisten uitgewerkt 

heeft, begint hij in een volgenden te erkennen, dat de houding 

der geestelijken tegenover de arme bevolking niet goed te 

praten valt. Die hebben er, hij moet het bekennen, nimmer 

op gewezen, dat de Bijbel het boek was, dat alleen „the true 

Reformer's Guide", „the true poor man's book", „the true 

'God's Voice against Tyrants, Idlers, and Humbugs'" geheeten 

kon worden. Zij hebben den armen gepredikt, dat de Bijbel 

hen vermaande geduldig te zijn en verzwegen, dat die Bijbel 

alleen hen vrij kon maken. Hun is steeds voorgehouden, dat 

de Bijbel predikte „the rights of property and the duties of 

labour". Tegen éénmaal, dat die daarin geëischt worden, 

wordt er tienmaal gesproken over „the duties of property 

and the rights of labour". Maar al te vaak zijn de zonden 

der armen gelaakt, maar al te weinig die der rijken. De Bijbel, 

P a r s o n Lo t wijst er met nadruk op, is zoo vol van waar

schuwingen tegen de rijken. Die Bijbel spreekt van een 
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dageraad van bevrijding, die eens zal aanlichten, schooner 

dan ooit algemeen kiesrecht, vrijhandel of communisme brengen 

kan. Door dien Bijbel loopt als gouden draad ,,He shall keep 

the simple folk by their rights, defend the children of the 

poor and punish the wrong-doer". 

In zijn derden, zijn laatsten brief komt P a r s o n Lot nog 

eens op dat Woord van G o d terug. Daarin zullen zijn vrienden, 

immers, dat zijn de Chartisten, alles vinden, waarnaar zij ver

langen. Hun heiligste wensch is, dat geen man loon ontvangen 

zal, indien hij niet werkt. Die niet werkt zal ook niet eten, 

zegt het Woord van God. 

Zooals in den prospectus aangegeven stond, werd ook het 

algemeen kiesrecht besproken. John T o w n s e n d wijdt enkele 

artikelen aan dat vraagstuk. Ludlow, immers hij is John 

T o w n s e n d , verlangt naar den dag, dat ieder aandeel zal 

hebben in het bestuur van het land. Maar hij zal met hand 

en tand zich er tegen verzetten, zoolang zoovelen nog blijk 

geven de uitoefening van het kiesrecht onwaardig te zijn. 

„But if it be desirable to make the foundations of govern

ment broad, they must be made deep also. Their breadth is 

that of numbers, their depth that of moral worth." ') Die 

„moral worth" acht hij van groote beteekenis. „For myself, 

I should propose a Taxation and Education Suffrage. I do 

not, indeed, agree wholly in the axiom "Taxation without Re

presentation is Tyranny." ~) Hoe algemeen het kiesrecht ook 

worden moge, uitsluitingen zullen er altijd blijven. 

John T o w n s e n d noemt: Sex, Infancy, Lunacy, Foreign 

Allegiance, Crime, Pauperism. 

Slechts drie maanden lang verscheen „Politics for the People". 

') In het nummer van 13 Mei 1848. 
') In bet nummer van 3 Juni 1848. 
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De redacteuren en medewerkers ontvingen geen vergoeding 

voor hun bijdragen, de uitgever, P a r k e r , droeg de risico 

der kosten tot bepaalde hoogte; maar het blad kon niet bestaan. 

Toch is de arbeid dezer mannen niet zonder gevolg geweest. 

Als winst mochten zij boeken, dat de werklieden hen begonnen 

te vertrouwen. Toen de Chartisten kennis maakten met hun 

blad, meenden zij daarin een „kapitaal-machinatie" te moeten 

zien. T h o m a s C o o p e r , die op aandringen van L u d l o w 

voor het orgaan gewerkt had, beschouwde het niet anders. 

Nu zagen zij, dat niets dan opofferende liefde tot dezen 

arbeid drong. 

Nauwer contact met de Chartisten was verkregen. Werden 

M a u r i c e en zijn vrienden van verschillende zijden met smaad 

overladen, van kerkelijke zijde bespot, de band, waardoor 

zij verbonden waren, was nauwer toegehaald. Wekelijks 

hadden M a u r i c e en Ludlow, dikwerf met Kings ley en 

P a r k e r , de belangen van „Pohtics for the People" in onder

linge bijeenkomst behartigd. Nog kwamen zij wekelijks, 

meestal op Vrijdagavond bijeen, vaak met anderen, gedreven 

door „a strong desire to be of use to their fellow-countrymen". 

Die wensch bezielde hun arbeid. 

Dat blijkt ook uit Kingsley ' s „with his heart's blood" 

geschreven roman Yeast. Hij hekelt daarin de bezittende 

klasse; hij laakt de groote genotzucht der rijken, die zich 

om het lot der armen niet bekommeren; hij klaagt over de 

oppervlakkige opvoeding van de kinderen der aanzienlijken. 

Zeker, hij zal het Chartisme niet goedkeuren, maar een ver

heven Chartisme, de noodzakelijkheid van een sociale actie 

moet hij prediken. 

Al was nu de eerste poging, die zij gedaan hadden om 

Engelands arbeidende bevolking op te heffen uit den poel 
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van ellende niet met het gehoopte succes bekroond, zij zaten 

niet stil. Tot M a u r i c e was doorgedrongen het gerucht, dat 

in een van Londens wijken de bevolking niet alleen in groote 

ellende verkeerde, maar bijna verwilderd was. Het heette, 

dat de politie zich daar niet wagen durfde. Een avondschool 

werd in die buurt door hen opgericht, waarop volwassen 

mannen werden onderwezen. Spoedig kwamen ook jongens; 

moeders vroegen of zij dezen zenden mochten. Daarbij bleef 

het niet; een leerares gaf onderwijs aan meisjes. 

Terwijl op die wijze aanraking met de arbeiders werd 

gezocht, voelden zij, dat, zou hun actie vrucht afwerpen, 

beter aangepakt moest worden. Geregeld kon men hen op 

Maandagavond bijeen vinden, besprekende onder leiding van 

M a u r i c e gedeelten uit den Bijbel. 

Hoe dikwerf kwam dan ook ter sprake, de wijze, waarop 

zij toch meer contact met het proletariaat konden krijgen. 

Van groote waarde zou het voor hen zijn, indien zij op 

vergaderingen de arme werklieden konden ontmoeten. 

,,The friends were at this time", vertelt ons Maur ice ' s 

zoon, ,.seeking some practical method of reaching the working 

classes, and were anxious, if possible, to arrange for meetings 

with them at which they should be induced to talk over 

their actual views, grievances, and wishes. The difficulty lay 

in getting at the really leading and thinking men among 

them, and the subject in all its bearings was now foremost 

in the weekly discussions". )̂ 

Maur ice ' s brieven verhalen, hoe zij die hoop werkelijk

heid zagen worden. 

In Maart van het jaar 1849 schreef M a u r i c e aan Miss 

') Frederick Maurice, The Life of Frederick Denison Maurice, i\. I, 
1885, bl. 513. 
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G. H a r e , met wie hij na het overlijden van zijn eerste 

vrouw huwde, over een zaak, die hem groote vreugde ver

schafte. Hij deelde haar mee, dat een Chartist een viertal 

Zondagen onder zijn gehoor gezeten had in Lincoln's Inn. 

Langzamerhand begon hij M a u r i c e te begrijpen en niets liever 

zou hij zien, dan dat zóó tot alle werklieden werd gesproken. 

Toen L u d l o w hem gevraagd had of dezen M a u r i c e zouden 

kunnen volgen, antwoordde hij: „Oh, they will go to him 

till they did as I have done". Oorzaak van zijn ongeloof was 

geweest het gevoel, dat er geen Christenen waren, die de 

behoeften van zijn ziel bevredigen konden. In blijdschap laat 

M a u r i c e zich uit over dit feit: „The story is very cheering 

to me, and gives me hopes I may do some good that 

way hereafter. Thank God for calling me to it; but of 

course I would not speak of this, as it might spoil our hopes." )̂ 

Waarop gehoopt was, werd werkelijkheid. De eerste sa

menkomst met arbeiders zou plaats vinden. Eerst schreef 

M a u r i c e nog aan Lud low. Gaarne zou hij met hem over

leggen. Hoogst ernstig achtte hij de zaak; hij was vol moed. 

Geloovend, dat de Geest G o d s door hem spreken zou, wilde 

hij gaan. Daarop vertrouwde hij. Dat blijkt ook nog uit het

geen hij schreef aan zijn aanstaande vrouw Miss G. H a r e 

een enkel uur voordat de eerste samenkomst begon: „But 

I cannot help feeling that if God has taught me to make it 

He will give me wisdom for it." 

Enkele dagen na de „meeting" stelde hij Kings ley op de 

hoogte van den gang van zaken. Op uitnoodiging van 

W a l t e r C o o p e r waren tusschen hem en Chartisten bespre-

') Frederick Maurice, TTie Life of Frederick Denison Maurice, dl. l, 
1885, bl. 519. 

4 
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kingen gehouden over de mogelijkheid van geregelde ver

gaderingen met de „working-class". 

O p 29 April 1849 had de eerste bijeenkomst met de arbei

ders plaats gehad. Vol verbazing waren dezen over het feit, 

dat een geestelijke zich met hen in verbinding wilde stellen; 

„a sad proof", schrijft M a u r i c e , „how far we have gone from 

our proper position". 

Gedurig werden dergelijke vergaderingen gehouden. Onder

werpen van allerlei aard kwamen ter sprake. De werklieden 

uitten hun klachten; klaagden hun nood. Vrijmoedig spraken 

zij. Aan Miss G. H a r e , door M a u r i c e over zijn doen en 

laten volledig ingehcht, schreef hij, dat zij op den avond van 

den vierden Juni een „beautiful speech from a tailor" hoorden. 

Ook M a u r i c e ' s figuur schitterde meer dan eens. Overwel

digend was ze op den elfden Juni. Daarvan berichtte Kings ley 

aan zijn vrouw: ,,Last night will never be forgotten by many, 

many men. M a u r i c e was — I cannot describe it. Chartists told 

me this morning that many were affected even to tears. The man 

was inspired — gigantic. No one commented on what he 

said. He stunned us!" )̂ 

Ook M a u r i c e licht ons in over dien avond I had a 

meeting of the working men last night, and spoke for 

I suppose twenty minutes or half an hour — not as I might 

have wished, but much better than I had a right to expect 

or than any preparation of mine would have enabled me to 

do. I never was more assured that it is not one's own voice 

when one is in earnest and desires to utter the truth. There 

was no great difficulty, for I had kind friends about me, but 

') C h a r l e s K i n g s l e y , His Letters and Memories of his Life, edited 
by his Wife, dl. I, 1881, bl. 132. (Tauchnitz-editie). 
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still I felt quite unequal to say the right things, and only 

hoped that God would not let me dishonour Him." )̂ 

Toen zij, die met het leven der arbeiders op de hoogte kwamen, 

op goeden voet met dezen geraakten en de werklieden ver

trouwen gingen stellen in de mannen, die herhaaldelijk tot hen 

spraken, maakte inzonderheid de coöperatie dikwerf een onder

werp van debat uit. Niet alleen onder de werklieden scheen men 

naar coöperatie te verlangen, maar ook in eigen vriendenkring 

bleek L u d l o w een vurig kampioen daarvoor te zijn. In Frankrijk 

had hij de gunstige werking der „Associations Ouvrières" ge

zien en wilde nu in Engeland dergelijke inrichtingen in het leven 

roepen. Die „Associations Ouvrières" zouden de ellende, waar

tegen M a u r i c e en de zijnen streden, veel verbeteren "). Maar 

hij stootte bij de verdediging van deze inrichtingen op be

zwaren, vooral van de zijde van M a u r i c e geopperd. 

Voor M a u r i c e verbond zich het woord coöperatie aan den 

naam van R o b e r t O w e n . Deze had Engeland doorkruist om 

de gemoederen voor zijn utopieën te winnen. In geschriften 

had hij die verbreid; in vergaderingen was hij opgetreden om 

zijn toekomst-gedachten te ontwikkelen; om te bewijzen, dat, 

wanneer naar hem geluisterd werd, de ellende in de maat

schappij, die hij zoo van nabij kende, aanstonds daaruit 

gebannen werd. Hij hield niet op het uit te spreken, dat de 

mensch product der omstandigheden was; dat zijn karakter 

daardoor gevormd werd. Wijzigden zich de omstandigheden 

dan zou ook de mensch veranderen. In flagranten strijd met 

het alles beheerschend principe van M a u r i c e ' s leven en 

') Frederick Maurice, The Life of Frederick Denison Maurice, dl. I, 
1885, bl. 547. 

') Frederick Maurice, The Life of Frederick Denison Maurice, dl. U, 
1885, bl. 13. 
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werken, dat alleen van de innerlijke vernieuwing des menschen 

heil verwacht kon worden. 

Enkele bladzijden verder zullen wij zien, dat M a u r i c e een 

warm pleidooi voert voor de toepassing van het beginsel der 

coöperatie in het maatschappelijk leven. Krachtigen stoot 

daartoe gaven een tweetal artikelen in de „Morning Chronicle" 

onder den titel van „London Labour and the London Poor". 

Al poogden wij in het eerste hoofdstuk met forschen trek 

een indruk te geven van de toestanden in den arbeidenden 

stand aan het begin van de vorige eeuw in Engeland, toch 

laten wij hier volgen wat die artikelen inhielden. „Het is waar", 

schrijft Mr . Quack , „om maar een voorbeeld aan te stippen, 

gemaakte kleederen werden goedkooper, maar een gansche 

klasse van vrouwen ging zedelijk te gronde, en een deel der 

heeren en vrouwen der schepping kon zich goedkoop de leest 

naar de fraaiste mode optooien, ten koste der prostitutie van 

ziel en lichaam van een ander en grooter deel der zusteren". ̂ ) 

B r e n t a n o -) deelt den inhoud van hetgeen in de ,,Morning 

Chronicle" )̂ geschreven stond mee. De arbeiders verdeelden 

het kleermakersbedrijf in tweeën: „in das „ehrbare" Gewerbe" 

en „in das „unehrbare" Gewerbe". Het getal der arbeiders 

werkende in het eerste werd jaarlijks kleiner; dat in het tweede 

nam steeds toe; na verloop van twintig jaar zou het gansche 

kleermakersbedrijf een van het tweede soort zijn geworden 

en meer dan 20.000 arbeiders zouden daarin werken. In het 

„ehrbare" viel over de verhouding van patroon en arbeider 

niet te klagen. De eerste betaalde een behoorlijk loon. In zijn 

') Mr. H. P. G. Q u a c k , Studiën en Schetsen, 1886, bl. 107. 
') L u j o B r e n t a n o , Die christlich-soziale Bewegung in England. 1883, 

bl. 35 en v.v. 
)̂ In de nummers van 14 en 18 December 1849. 
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werkplaats verrichtten de arbeiders het werk. Geheel anders 

was de toestand in het „unehrbare" bedrijf. Onder levering 

van de stof besteedde de bedrijfsondernemer het vervaardigen 

van kleedingstukken uit aan dengene, die daarvoor de minste 

betaling vroeg. Deze, gewoonlijk „sweater" genoemd, stelde 

een borgtocht grooter dan de waarde van de stof, en besteedde 

het werk meestal ook weer uit. Ook weer aan hem, die het 

voor het minste doen wilde. Gevolg hiervan was, dat de 

loonen, die uitbetaald werden, zeer laag waren. 

De ,,sweater" of de ,,sweater" van den ,,sweater" liet nu het 

werk verrichten door arbeiders in hun eigen woning of in zijn 

werkplaatsen. W a s de toestand van de werklieden in het 

eerste geval verre van rooskleurig, in het andere geval was 

hij ergerlijk. 

Arbeidden de werklieden in eigen huis, dan stortten zij een 

som van £ 5 als waarborg. Hadden zij dit geld niet, dan 

moesten zij hun toevlucht nemen tot een borg. Zij konden 

daartoe terecht óf bij een „Ladenhalter", wien zij beloofden 

hun waren bij hem te koopen óf bij een verhuurder van huisjes, 

mits zij een woning van hem betrokken. Behalve van den 

,,sweater", werden zij nu ook van den winkelier of verhuurder 

afhankelijk. Vaak kwam het voor, dat men een tweeden borg 

stellen moest. Zoo werd de arbeider dan ook nog van dezen 

afhankelijk, omdat hij ook bij hem inkoopen doen moest. 

Niet te veel werd door ons gezegd, toen wij den toestand 

van hen, die in de huizen der „sweaters" werkten, ergerlijk 

noemden. Ieder ,,sweater" had gewoonlijk een zestal arbeiders; 

soms ook meerderen. 

De patroons waren er op uit meer werkkrachten tot 

hun beschikking te hebben dan zij geregeld noodig hadden, 

met het doel groote bestellingen, die hun gedaan werden, 
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dadelijk te kunnen uitvoeren. Niettegenstaande dezen slechts 

nu en dan werkten, waren zij steeds in de werkplaats. Zij 

werden betaald op stukloon. Bij den „sweater" waren zij in 

den kost. In een klein vertrekje sliepen zij. Hun vrouw en 

kinderen werden ondergebracht in het „Armen-Arbeitshaus". 

Hadden zij wat geld verdiend, dan konden zij hun kostgeld 

betalen, anders geraakten zij bij hun meesters in de schuld. 

Die n&m dan hun kleeren als onderpand. Zoo geraakten zij 

als in gevangenschap. 

Hierbij liet de „Morning Chronicle" het niet. Er werd 

op gewezen, dat kwaadaardige ziekten door zulke toestanden 

verspreid werden. Beroofd van kleeren en dek, hadden de 

arbeiders warmte gezocht onder de kleedingstukken, die zij 

bezig waren te maken. „Den Rock eines Lord hatte man als 

Decke über Kindern, die an Blattern litten, das Reitkieid 

einer vornehmen Dame als Decke eines am Scharlach er-

krankten Madchens gesehen." ̂ ) 

Verder wees de schrijver dier artikelen, H e n r y M a y hew, 

er op, dat de toestanden niet alleen in het kleermakersbedrijf 

zoo waren. In alle bedrijven werden onduldbare toestanden 

aangetroffen. 14000 vrouwen, van wie 11400 den leeftijd van 

twintig jaar nog niet bereikt hadden, werkten voor^het loon 

van 1 shilling, 8 pence tot 2 shilling, 6 pence per week. 

Ook was aan het licht gekomen, dat in de boekbinderijen 

van het Engelsche Bijbelgenootschap jonge meisjes tot diep 

in den nacht arbeidden. De patroons verlokten haar tot dien 

laten arbeid door extra loon en een goed avondeten in de 

kroegen. In die werkplaatsen tierde welig de prostitutie. 

De met sombere kleuren geteekende toestanden wekten in 

') Lu jo B r e n t a n o , Die christlich-soziale Bewegung in England, 1883, 
bl. 38. 
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alle kringen van Engeland groote ontsteltenis. Veel giften 

ontving de redactie van de „Morning Chronicle" om den 

bitteren nood te lenigen. S idney H e r b e r t ried een groote 

landverhuizing van arbeiders aan. Ook M a u r i c e en de zijnen 

werden opnieuw opgeschrikt. Zij hadden met eigen oog in 

den herfst van hetzelfde jaar, waarin die artikelen verschenen, 

de groote armoede in de sloppen en stegen, waar de werk

lieden huisden, gezien. De cholera, die zoovelen in Brittanje 

aantastte en hevig woedde onder de arme bevolking, had 

hen gedwongen de behulpzame hand te bieden. 

Sterker dan ooit te voren deed zich de noodzakelijkheid 

gevoelen hulp te verschaffen. Onder den drang der omstan

digheden noodigde in December van het jaar 1849 Lud low 

enkele vrienden aan den maaltijd ') om met hen over een 

eventueele toepassing van zijn coöperatie-idee te spreken. 

Tot hen, die geïnviteerd werden, behoorde M a u r i c e niet. 

Toch kwam hij tot aller vreugde. ,,Having regard to his late 

expressions of opinion", zegt Ludlow, „it was decided not 

to ask Mr . Maur i ce , but simply to tell him what we pro

posed to do. To our surprise and delight he invited himself, 

and not only offered no opposition, but entered heartily 

into the plan."^) In begin Januari van het volgend jaar werd 

ten huize van M a u r i c e een bijeenkomst gehouden, waarbij 

ook enkele arbeiders aanwezig waren en men besloot de 

oprichting van een productieve kleermakerscoöperatie te wagen. 

Letten wij ""op de besluiten in die bijeenkomst genomen, 

dan merken wij bij den eersten oogopslag, dat juist die toe

standen in het kleermakersbedrijf, door de „Morning Chro-

') Men zie: Tracts on Christian Socialism, no. 2. 
') Frederick Maurice, The Life of Frederick Denison Maurice, dl. 11, 

1885, bl. 31. 
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nide" als onhoudbaar gebrandmerkt, hier voorkomen zouden 

worden. Een huis, voor enkele jaren gehuurd, werd voor 

de coöperatie ingericht. Daar zou gewerkt en verkocht wor

den. Een groot kwaad achtte men het werken op stuk

loon. Voor den goeden gang van zaken werd besloten alleen 

a contant te verkoopen; wekelijks zou de balans worden 

opgemaakt; mocht er, na aftrek van de onkosten voor de 

uitoefening van het bedrijf, een batig saldo overblijven, dan 

zou dit tot uitbreiding van de coöperatie aangewend worden. 

De achtste Januari, de dag, waarop deze beslissingen 

genomen werden, is voor de Christelijk-sociale beweging in 

Engeland van ver strekkende beteekenis geweest. Tot nu 

toe had men, in hoofdzaak door woord en geschrift, gepoogd 

den stroom der arbeiders, die aan alle zijden was begonnen 

te golven, in een bepaalde bedding te leiden. Het zinnen 

en werken van hen, die aanstonds gaarne Christen-Socialisten 

genoemd werden, concentreerde zich van toen af om de 

verwerkelijking der productieve coöperatie-idee. Deze moest 

de „hefboom" zijn, die de arbeidersklasse uit de diepte zou 

doen oprijzen. 

Eer wij de uitvoering der besluiten, op die vergadering 

in M a u r i c e ' s woning genomen, nagaan, en de ontwikke

ling der coöperatie, zooals zij door M a u r i c e en de zijnen 

geleid werd, bezien, moeten wij letten op een artikel door 

L u d l o w geschreven in het Januari-nummer van „Erasers 

Magazine" 1850 )̂ en op de brochure van Kingsley, onder 

den titel van „Cheap Clothes and Nasty". 

L u d l o w schreef in zijn artikel, dat het geven van giften aan 

de redactie van de „Morning Chronicle" tot leniging van den 

nood der armen edel heeten mocht, maar dat hij vertrouwde, dat 

') J. M. Ludlow, Labour and the Poor. Eraser's Magazine, Jan. 1850. 
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ieder toe zou stemmen, dat dit niet een toereikend middel kon 

zijn, om den arbeidenden stand op te heffen. Voor een oogenblik 

mocht op die wijze hulp worden verschaft; afdoende was het 

niet. Ook aan den voorslag van landverhuizing, door H e r b e r t 

gedaan, wilde hij niet alle beteekenis ontzeggen. Doch, mocht 

deze al enkelen ten goede komen, het kwaad, dat bestreden 

moest worden, kon zij niet stuiten. Eerst dan zou dit uit de 

maatschappij worden uitgeroeid, wanneer het geheele volk bad: 

„Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste 

van mij eenen vasten geest". Wij moeten gevoelen, zoo betuigde 

hij, dat wij medeleden van één maatschappij zijn, medeleden van 

één kerk, vele leden onder één hoofd. Wij moeten weten, 

dat alle eigendom, elk talent, alle kracht, niets is dan een 

pand, ons toevertrouwd ten bate van allen. P r o u d h o n ' s prin

cipe: „La propriété, c'est le vol" wordt tot harde werkelijkheid, 

indien de mensch zijn plichten vergeet tegenover G o d en den 

naaste. Wij moeten beseffen, dat wij alle onze gaven aan te 

wenden hebben ten gunste van de gemeenschap. Als wij van 

die gedachte doordrongen zijn, zullen wij ieder middel dat in 

onze macht staat gebruiken, om de verwoestende concurrentie 

uit het leven te bannen. 

Het artikel, dat in alle deelen van het land gelezen werd, 

sprak verder over werkstakingen: Mag men den arbeid staken 

voor één dag, voor éen uur, zoolang de helft der aarde nog 

onbebouwd is en de andere helft misschien nog niet een tiende 

voortbrengt, van hetgeen zij kan voortbrengen, zoolang de helft 

der menschheid nog uit ongekleede wilden bestaat? L u d l o w 

herinnerde er aan, dat Jezus eens gezegd had: „Mijn Vader 

werkt tot nu toe en ik werk óók." Twee middelen deed hij 

den arbeiders aan de hand om vreedzaam en met goed gevolg 

tegen de lage loonen en den hoogen prijs der levensmiddelen te 
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strijden. Hij roemde de voordeelen van de productieve 

coöperatie en beriep zich tot staving van zijn beweren op 

de „Associations Ouvrières" in Frankrijk en hield den arbeiders 

voor, dat zij door de consumptieve coöperatieve vereenigingen, 

zooals immers in hun eigen land bleek, in betere levenspositie 

zouden geraken. 

Ongeveer gelijktijdig met Ludlow's artikel verscheen 

Kingsley 's „Cheap Clothes and Nasty". Eer het uitkwam 

gaf M a u r i c e aan Kings ley zijn groote blijdschap te kennen 

over het feit, dat deze zóó schreef. Ook in Kingsley 's geschrift 

werd de coöperatie verdedigd en gesteld boven de „com

petition". Die mededinging hekelde hij. „Sweet competition! 

Heavenly maid! Nowadays hymned alike by penny-a-liners 

and philosophers as the ground of all society — the only 

real preserver of the earth! W h y not of Heaven too? Perhaps 

there is competition among the angels, and Gabriel and 

Raphael have won their rank by doing the maximum of 

worship on the minimum of grace? W e shall know some 

day. In the meanwhile 'these are thy works, thou parent of 

all good!' Man eating man, eaten by man, in every variety 

of degree and method! W h y does not some enthusiastic 

political economist write an epic on 'The Conservation of 

Cannibalism'?" 

Voordat op den elfden Februari 1850 de coöperatie haar 

werkzaamheden begon, riepen de Christen-Socialisten nog 

een vergadering bijeen van kleermakers, om hen op het 

groote nut der coöperatie te wijzen. Daar werden drie reso

luties aangenomen, waarin hun economisch program, zooals 

B r e n t a n o schrijft, is saamgevat. Zij luidden: )̂ 

') De origineele tekst ontbreekt ons. Daarom citeeren wij de resoluties 
in het Duitsch. 



59 

„1. Die Selbstsucht der Einzelnen, wie sie in dem auf der 

Konkurrenz beruhenden Wirthschaftssystem verkörpert ist, 

ist die Wurzel der Uebel, unter denen die englische Industrie 

heute leidet. Im Schneidergewerbe insbesondere ist die Kon

kurrenz unter den Unternehmern die Ursache der Praxis, 

die Arbeit gegen Stücklöhnung den Arbeitern nach Hauszu 

geben. Daraus sind die Magazine, welche fertige Waaren 

verkaufen, mit all ihren Schrecken erwachsen; und die Kon-

kurretiz unter den Schneidergesellen hat den Erpressungen 

der Verkaufer fertiger Kleider Vorschub geleistet, indem sie 

die Klasse der „Aussauger" oder Afterunternehmer — jener 

tödtlichen Parasiten der Arbeit — hervorrief. 

„2. Die Abhiilfe für die Uebel der Konkurrenz liegt in 

dem brüderlichen und christlichen Grundsatz des Genossen-

schaftswesens •— d.h. der vereinten Arbeit bei Vertheiiung 

des gemeinsamen Gewinns; dieser Grundsatz könnte in der 

Bildung von Schneiderassoziationen leicht zu ausgedehnter 

Anwendung gelangen. 

„3. Bestanden auch in anderen Gewerben Arbeitergenos-

senschaften, die mit ahnlichen Organisationen in unserem 

Gewerbe zusammenwirkten, so könnte ein Austausch ihrer 

Produkte stattfinden, und vermöge der damit eintretenden 

Besserung der Lage und der darauf folgenden gröszeren 

Konsumtion der Arbeiterklasse würde den Erzeugnissen der 

englischen Industrie ein weiter und nahezu neuer Markt im 

Inlande erstehen. Und diese Versammlung verplichtet sich, 

alle derartige Versuche, das Volk von den Uebeln der Kon

kurrenz der Einzelnen zu befreien, zu linterstützen." ') 

Nadat het coöperatief pogen aanvankelijk met succes be-

') Lujo Brentano, Die christlich-soziale Bewegung in England, 1881, 
bl. 42. 
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kroond was, verdedigden M a u r i c e en degenen, die hem 

op den ingeslagen weg gaarne volgden, in onderscheidene 

geschriften de coöperatie, als den eenig goeden grondslag 

voor heel den maatschappelijken bouw. Zij pleitten voor haar 

in de „Tracts on Christian Socialism" en in het blad „The 

Christian Socialist". 

Den naam dier tractaten, den naam van hun blad recht

vaardigden zij tegenover het Engelsche publiek en hielden 

dien vast, ook tegenover een menigte van scherpe aanvallen 

daarom op hen gericht.-

Men wane echter niet, dat dit „sociahsm", waarvoor de 

leiders der Christelijk-sociale beweging streden, iets gemeen 

heeft met het socialisme, waaraan R o b e r t O w e n de hefde 

van zijn hart verpand had. "" 

Het stelde zich tegenover het Chartisme, saamgevat in het 

charter, het stond tegenover de besluiten der Chartisten van 

April 1851 )̂, onder O'Brien 's auspiciën genomen. Het was 

geen stelsel, waarin de eigendom der voortbrengingsmiddelen 

werd opgeeischt voor de gemeenschap, die met de leiding 

en de verdeeling der voortbrenging belast zou zijn. 

Toen M a u r i c e over den naam der ,,Tracts" aan L u d l o w 

schreef, bleek dat. '„Tracts on Christian Socialism' is, it seems 

to me, the only title which will define our object, and will 

commit us at once to the conflict we must engage in sooner 

or later with the unsocial Christians and the unchristian Soci

alists. It is a great thing not to leave people to poke out 

our object and proclaim it with infinite triumph. "Why, you 

are Socialists in disguise". "In disguise;' not a bit of it. There 

it is staring you in the face upon the titlepage!" "You want 

to thrust in ever so much priestcraft under a good revolu-

') Men zie: Mr. H. P. G. Quack, De Socialisten, dl.IV, 1912, bl. 269. 
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tionary name". "Well, did not we warn you of it? Did we 

not profess that our intended something was quite different 

from what your Owenish lecturers meant." )̂ 

In het eerste „Tract" schreef M a u r i c e zelf, dat het parool 

der socialisten coöperatie was; van hem, die geen socialist was, 

was het parool „competition". Ieder, die het beginsel der 

coöperatie erkende als meer deugdelijk dan dat der „competi

tion" had recht op de eer of smaad een socialist genoemd 

te worden. 

„Christian Socialism", zoo schreef M a u r i c e aan Ludlow, 

„is in my mind the assertion of God's order". Iedere poging, 

hoe zwak ze ook zijn mocht, om deze te handhaven, wilde hij 

gaarne steunen. Geen nieuwe maatschappij zou dit socialisme 

vormen, maar het zou het maatschappelijke leven, dat ontwricht 

was door de overheersching van het ontbindend individualis

tische beginsel der vrije concurrentie, overeenkomstig „God's 

order" inrichten. 

„What we want is that the old constitution should exhibit 

its true functions and energies." 

Toen M a u r i c e aan het einde van het jaar 1851 tegen

over „The Council of King's College" zich verdedigde, 

sprak hij met mannenmoed van het geloof, dat hij beleed. 

Ook hier verdedigde hij den naam van Christen-Socialist. 

„Our object has been to separate, in what seemed to us the 

most effectual way, that Socialism, which Mr . S o u t h e y and 

other eminent Conservatives believed to be the best solution 

of the practical difficulties of England, from Communism, Red 

Republicanism, or any anarchical opinion whatsoever. 

W e did not feel ourselves justified in giving even that 

') F r ede r i ck Maur ice , The Life of Frederick Denison Maurice, 
dl. II. 1885, bl. 35. 
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m dified support to some of Mr. O w e n ' s economical views 

which Mr . S o u t h e y so freely tendered to them, unless we 

could bear a more emphatic and decided protest than he bore 

against M r . O w e n ' s religious sentiment and theories. W e 

did not adopt the word "Christian" merely as a qualifying 

adjective. W e believe that Christianity has the power of 

regenerating whatever it comes in contact with, of making 

that morally healthful and vigorous which apart from it 

must be either mischievous or inefficient." ') 

In het eerste nummer van het weekblad „The Christian 

Socialist", dat op den tweeden November 1850 verscheen, 

sprak L u d l o w over de samenvoeging van Christelijk en 

socialist. Twee groote krachten, die in de maatschappij werkten, 

waren het Christendom, de oudstgeborene, en het socialisme, de 

jongstgeborene. Die twee krachten stonden niet vijandig tegen

over elkaar; neen, zij waren elkander verwant; de eene was 

niets anders dan de ontwikkeling, het product, de openbaring van 

de andere; ook het sociahsme, hoe afschrikwekkend het scheen, 

was niets dan een vervormd Christendom. Het Christendom, 

dat voor zoovelen een onbeduidende kracht was, vergeleek hij 

bij een adelaar, die ruit. In de zestiende eeuw openbaarde 

het zich als het protestantisme; in de negentiende eeuw 

als het socialisme. In die openbaring zou het een ongekend 

hooge vlucht nemen. Zonder dat Christendom was het 

socialisme levenloos, evenals de vederen zonder vogel, hoe 

schoon zij ook schitteren mochten; elk socialistisch systeem, 

dat zonder het Christendom in het leven optrad, is ten 

slotte van geen waarde gebleken, maar elk, dat stond 

') F r e d e r i c k M a u r i c e , The Life of Frederick Denison Maurice. 
dl. II, 1885, bl. 92; The Christian Socialist. A Journal for those who Work 
and Think, March 1889, Phases of Christian Socialism. 
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op de grondslagen der gerechtigheid, opoffering, naastenliefde, 

toewijding en broederschap, schatten, die het blijvend deel van 

het Christendom uitmaken, bleek van overwinnende kracht. 

Zonder invloed uit te kunnen oefenen op de maatschappij 

is het Christendom „chilly". 

Gescheiden van het socialisme, gebannen binnen de muren 

van de kerk, kan het zijn volle kracht niet ontplooien. Hèt 

moet door de wereld gaan om te veroveren; het moet handel 

en bedrijf beheerschen; het moet het gewone leven door

dringen. „Gij kunt G o d niet dienen en den M a m m o n " wijst 

op het zondige, dat schuilt in een economie, die het eigen

belang als voornaamste beginsel kent. „Gij zult uw naaste 

liefhebben als u zelf" staat diametraal tegenover de regelen, 

die voor het industrieele leven schijnen te gelden. 

In de „Tracts on Christian Socialism" en in ,,The Christian" 

Socialist" werd ook de coöperatie, wij zagen het reeds, 

verdedigd. Reeds legden de Christen-Socialisten er den nadruk 

op, dat de individueele zelfzucht, grondzuil van het stelsel der 

vrije mededinging, de wortel was van alle kwaad, waaronder 

Engelands industrie zoo bitter leed. Nooit heeft het M a u r i c e 

berouwd, dat hij de idee der coöperatie verdedigde. Met den 

lof voor dat instituut stemde H u g h e s in. In het tweede nummer 

van de „Tracts on Christian Socialism" noemde hij het als het 

eenige middel tegen het kwaad der concurrentie. Als broederlijk 

en Christelijk werd het geroemd. 

„That the remedy for the evils of competition lies in the 

brotherly and Christian principle of Co-operation — that is, 

of joint work, with shared or common profits; and that this 

principle might be widely and readily applied in the formation 

of Tailors' Working Associations." ') 

') Bij A r t h u r V . W o o d w o r t h , Christian Socialism in England, 1903, 
bl. 2" 
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Indien die gedachte der coöperatie allen maar bezielde, 

zouden zij er toe gebracht worden als broeders samen te 

wonen; zij zou bevorderen de liefde tot den naaste. De vrije 

mededinging bracht scherpe scheiding tusschen de menschen; 

de coöperatie bond samen. 

Wanneer M a u r i c e in zijn ,,Social Morality" de beginselen 

bespreekt, waarvan het leven doortrokken moet zijn, toornt 

hij zonder ophouden tegen het principe der ,,competition". Het 

bedreigt de instandhouding van de maatschappij en ondermijnt 

de wetenschap. 

Ook nadat de productieve coöperaties der Christen-Socialis

ten geheel mislukt waren, bleek nog telkens, hoe groot de 

verwachting was, die zij er van koesterden. Dit bleek 

uit hetgeen N e a l e , die zulk een werkzaam aandeel aan de 

productieve coöperatie nam, sprak op het twintigste congres ̂ ) 

der coöperatieve vereenigingen in Engeland: Achttienhonderd 

jaren waren voorbijgegaan, sedert de apostel P a u l u s de 

gedachte der associatie had uitgesproken. Sedert het Christen

dom de wereld werd ingebracht, was er geen grooter gebeur

tenis geweest, dan die der coöperatie. 

De coöperatieve kleermakerij, waarin men den elfden 

Februari van het jaar 1850 begon te werken, zooals boven 

bleek, mocht zich spoedig in goeden bloei verheugen. Het 

getal van haar clientèle nam gestadig toe. Ook buiten den 

kring der geestelijken. Zoo goed scheen de onderneming 

te slagen, dat men zoeken moest naar een middel, waardoor 

de vele werkzaamheden in korten tijd afgedaan konden worden. 

Van verschillende kanten richtte men zich tot de leiders dier 

coöperatie om inlichtingen. 

Nog in hetzelfde jaar werd opgericht de „Society for' 

1) In 1888 te Dewsbury. 
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Promoting Working Men's Associations". Zij zou het associ

atiewezen bevorderen. In de inleiding van haar statuten werd 

haar doel omschreven. Het was: „Daar de Promotoren, enz. 

zich vereenigd hebben, om de grondbeginselen van het 

Christendom toe te passen op handel en industrie, en daar 

zij wenschen deze beginselen scherper vast te stellen, zooals 

zij ze in Gods woord vinden, opdat zij als grondslagen van 

een tot dit doel gevormde vereeniging kimnen dienen, zoo 

verklaren zij: 

1". De menschelijke maatschappij is een lichaam, dat uit 

veel leden bestaat, niet een massa van onder elkander strij

dende atomen. 

2°. Echte arbeiders moeten arbeids-gezellen, geassocieerden, 

geen concurrenten zijn. 

3". Een beginsel van rechtvaardigheid, niet van zelfzucht, 

moet in het ruilverkeer heerschen."') 

Uit deze statuten ziet men, dat de „Society" de bijdragen 

tot bevordering der coöperatie en de opgenomen gelden zou 

beheeren; zij zou de Christelijk-sociale beginselen verbreiden; 

zij zou trachten nieuwe coöperatieve vereenigingen op te 

richten; aan alle vereenigingen, die op Christelijk-socialen 

grondslag wilden staan, rechtskundigen bijstand verleenen; zij 

zou er zorg voor dragen, dat iedere inrichting geschikte 

personen had, die op hun naam het vermogen der vereeni

ging bezaten; zij zou bij eventueele moeilijkheden haar voor

spraak zijn bij de betrokken autoriteiten; zij zou pogen de 

wetgeving te verbeteren en in geval van strijd tusschen de 

leden eener vereeniging als arbitra optreden. 

Terwijl „The Christian Socialist" de Christelijk-sociale ideeën 

propageerde, en vooral als „a journal of association" bezieling 

') Mr. H. P. G. Q u a c k, Studiën op Sociaal Gebied, 1877, bl. 150 en 151. 

5 
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zocht te wekken voor de coöperatie, reisde eerst W a l t e r 

C o o p e r en later niemand minder dan M a u r i c e zelf door 

Engeland om op te wekken tot realiseering van het grootsche 

doel. En niet zonder goed gevolg. „Die Genossenschaften zu 

Bury, Bacup, Rochdale, Manchester u. a. a. O. wurden be-

sucht, und durch diese Reise wurde der Grund gelegt zu jener 

dauernden Verbindung zwischen den zur Gesellschaft der 

„Förderer" gehörigen Personen und den Genossenschaften, 

aus welcher der englischen Genossenschaftsbewegung ein 

unbemeszbarer Segen erwachsen ist." )̂ 

Niet alleen werd hun arbeid op deze wijze bekroond met 

succes, maar ook in hun strijd voor het verkrijgen van een 

voor de coöperatie gunstige wet werden zij niet teleurgesteld. 

De toenmalige wet van Engeland was een groote hinderpaal 

voor een rijke ontplooiing van een coöperatief leven. Uit

voerig deelt ons B r e n t a n o de bezwaren, die ieder voor

stander van coöperatie tegen de wetgeving maken moest, en 

de groote verandering in de wet, mede. Indien het getal 

van de leden eener coöperatie minder dan 25 bedroeg, werd 

ze gehouden voor een „offene Handelsgesellschaft"; ieder 

lid had het recht in naam der vereeniging geld op te nemen; 

ieder lid kon over het gemeenschappelijk kapitaal beschikken 

en gehoorzaamheid aan de statuten weigeren. Het eenige 

middel, dat men tegen den zoodanige kon aanwenden was 

een proces. Maar bedroeg het getal van de leden eener 

coöperatie meer dan 25, dan werd ze niet door de wet be

schermd, tenzij ze in het register stond ingeschreven als 

naamlooze vennootschap. Hierbij deed zich echter een bezwaar 

voor van overwegend belang. Wan t de bepalingen van 

') Lujo Bren tano , Die christlich-soziale Bewegung in England. 1883 
bl. 48. 
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wet waren geschreven met het oog op hen, die aandeelen 

in geld genomen hadden; niet met het oog op degenen, die 

alleen arbeid indroegen. Van toepassing kon geen sprake zijn. 

Een lid van het parlement, met name S laney , bracht uit-

redding. Een commissie, op zijn voorstel benoemd tot onder

zoek naar de toestanden onder den middenstand en in de 

arbeidersklasse, diende, nadat haar vele gegevens waren ver

schaft door de „Society for Promoting Working Men's As

sociations", haar rapport bij het Lagerhuis in. Daarin werd 

met aandrang voorgesteld, „dasz den Arbeitern bei der Bil

dung genossenschaftlicher Gewerbbetriebe für eigene Rechnung 

rechtliche Erleichterungen gewahrt werden". Een wetsontwerp 

door Lud low samengesteld in overeenstemming met dien 

eisch en door S l aney aan de regeering voorgelegd, werd, 

doordat de regeering, ofschoon zij spoedige behandeling beloofd 

had, haar woord niet hield, eerst op 30 Juni 1852 als wet afge

kondigd. Zij droeg den naam van „The Industrial and Provident 

Societies Act". „Das Gesetz ermachtigte die Genossenschaften 

im Namen ihrer Beambten Prozesse zu führen, setzte einen 

Gerichtshof für summarische Entscheidungen ein, an den sie 

in Streitfallen Berufung einlegen können, und ermöglichte 

ihnen, ihre Mittgheder durch Statuten zu binden."^) 

De „Society for Promoting Working Men's Associations" 

heette van toen af in overeenstemming met den naam der wet 

„Association for Promoting Industrial and Provident Societies". 

De zege, in het parlement bevochten, gaf den Christen-

Socialisten nieuwen moed om vol hoop de toekomst tegen 

te gaan. Nog werd opgericht een „Central Board", waarin 

zitting hadden de leider en een afgevaardigde van elke coö-

') Lujo Brentano, Die christlich-soziale Bewegung in England, 18&3, 
bl. 56, 
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peratieve vereeniging, en een secretaris, gekozen door den 

„Council of Association for Promoting Industrial and Provident 

Societies". 

Dit Board zou de verhouding tusschen de verschillende coöpe

ratieve vereenigingen regelen. Met den ,,Council" werkte het 

samen om de verhouding van de coöperaties tot het publiek 

te bepalen. Tevens behoorde tot zijn taak het beginsel der 

coöperatie te verbreiden en nieuwe vereenigingen te vormen. 

Evenwel, al mochten de „Tracts on Christian Socialism" voor 

het principe der associatie gepleit hebben, al mocht „The Chris

tian Sociahst" het hare er toe hebben bijgedragen in het tweetal 

jaren, dat zij bestond, de idee der coöperatie ingang te doen 

vinden, al mocht Engelands parlement mede den weg banen 

voor een welslagen van de plannen der Christen-Socialisten, 

al mocht het aantal hunner coöperatieve vereenigingen toe

nemen, al was men in Manchester, en twee jaar later, in 

Leeds in congres bijeengekomen, al was de storm van ver

ontwaardiging van verschillende bladen als The Times, The 

Eclectic Review, The Guardian. The Edinburgh Review tegen 

de Christen-Socialisten geluwd, al waren velen van heftige 

tegenstanders, voorstanders geworden, — allen, die over de 

coöperatieve beweging der Christen-Socialisten in Engeland 

schrijven, eindigen met een vermelden van haar volslagen 

mislukken. 

De Christen-Socialisten zelf bleven daarvoor niet blind. 

Waren de vereenigingen oorspronkelijk ingericht naar het 

type van de „Associations Ouvrières", waarbij de leiding 

aan de werklieden overgelaten werd, de ervaring leerde, dat 

dezen daartoe niet in staat waren. Wij zagen reeds, dat een 

„Central Board" werd ingesteld; gevolg van voortdurende 

twisten, die onder de werklieden en de leiders voorkwa-
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men. Het grootsche ideaal, dat de promotoren najoegen, schenen 

de arbeiders niet te begrijpen. Uit een rapport van de „So

ciety for Promoting Working Men's Associations" van 1852, 

waarvan wij een uittreksel vinden bij S idney W e b b , „The 

Co-operative Movement", bl. 123. blijkt dit. „In the first nine 

months of our life as a society we set up three sets of shoe

makers in association, supplying in two instances the whole of 

the funds, and in the other all but five. None of the men were 

picked; we accepted them just as they came to us. W e gave 

them absolute self-government, merely reserving to ourselves 

certain rights of interference in cases of dispute or misma

nagement while any capital remained due to us. Each of 

these associations had quarrelled with and turned out its 

original manager within six months; one, the West End 

Bootmakers', went to pieces altogether before nine months 

had gone. The other two struggled on till the beginning of 

the year, never paying their way, and continually quarrelling. 

By the joint assent of the Council and the Central Board, 

they were then amalgamated, and some of the worst mem

bers turned out; but still matters went wrong until, in May 

last, we were obliged by another great outbreak and threa

tening insolvency to take away all self-government from the 

associates, leaving them only, in cases of tyranny, an appeal 

to the Society against their manager Where the associa

tions are successfull, the great danger which they and all 

who are interested in them have to guard against is exclu-

siveness. The associates find their own position greatly im

proved, and fear to endanger it by taking in new members. 

They are apt, therefore, to make too stringent rules as to 

admission, and to require payments from new members pro

portionate to the capital which the society has gained, and 
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such as few of the most skilful of working men can pay out 

of their present wages. The effect of this will be that a 

great many small associations will spring up, instead of a 

few large ones, unless working men will look forward, and 

take a broader and more Christian view of their work. These 

small associations will compete with and ruin one another. ' 

Vier jaar nadat de coöperatieve kleermakerij geopend 

was, zag de „Association for Promoting Industrial and Pro

vident Societies", dat haar schatkist leeg was. De promotoren 

hadden geld verloren; N e a l e , die met hart en ziel voorde 

coöperatieve actie geijverd had, was arm geworden. M a u r i c e 

en Kings ley beiden gevoelden, dat hun vereenigingen op 

bittere mislukking uitliepen; zij zagen, dat de mannen niet 

geschikt waren; de concurrentie, die zij wilden bestrijden, 

overwonnen zij niet. De vereenigingen concurreerden tegen 

elkaar. Hoe meer zij dat ervoeren, hoe sterker bij de 

Christen-Socialisten de drang werd, het peil der arbeiders 

door opvoeding en ontwikkeling te verhoogen. Dat zochten 

zij te bereiken door de oprichting van „The Working Men's 

College". 

Eer wij over dit „College" handelen, letten wij op den 

arbeid van Kings ley in de eerste jaren van de tweede 

helft der vorige eeuw ten behoeve van de verbetering der 

arbeiderstoestanden in Engeland. 

Yeast, artikelsgewijs verschenen in Eraser's Magazine, kwam 

in 1850 als boek uit. Weldra volgde een roman, bekend 

onder den naam van A l t o n Locke. In dezen roman teekende 

Kings ley den levensweg, door A l t o n Locke afgelegd. 

Reeds jong kwam deze in aanraking met de groote armoede, 

die door Engelands arbeiders geleden werd. Om den nood 

van het gezin, waartoe hij behoorde, te lenigen, werd 



71 

hij geplaatst als leerling bij een kleermaker. Toen de 

patroon gestorven was en diens zoon hem opvolgde, werden 

de arbeidsvoorwaarden steeds minder gunstig en zouden de 

werklieden moeten arbeiden onder de condities, die golden 

in het „unehrbare" bedrijf. Ook A l t o n Locke . Hij werd 

Chartist. Terwijl K ings ley Locke 's levensweg schildert, 

voert hij zijn lezers door de arbeiderswereld heen en wijst 

op hun noodstand. A l t o n L o c k e nam deel aan de groote 

actie, die op den tienden April 1848 het parlement van 

Engeland dwingen zou de eischen van het charter in te 

willigen. Toen hij ziek geworden was, verpleegden Christen-

Socialisten hem liefderijk. Hij stierf als Christen-Socialist. 

Ook in „The Christian Socialist" voerdeKings ley het pleit 

voor de hem heilige beginselen. Hij wist dat de Bijbel bij 

de arbeiders in discrediet was geraakt. Tegenover hen ging 

hij den Bijbel verdedigen. Dat wantrouwen duidde hij hun niet 

euvel. Hun was voorgehouden, zonder ophouden, dat de 

Bijbel priestergeweld, bijgeloof, tirannie bevorderde. Zij 

moesten het wel gaan gelooven. Maar nu zou hij, Kings ley , 

bewijzen, dat de Bijbel de zaak van het volk voorstond. 

Hem had de Bijbel het eerst geleerd, dat de menschen van 

begin af een vader hadden, die groote liefde voor het volk 

openbaarde, een koning, wiens streven bedoelde, dat volk te 

bevrijden; die niet rusten zou eer hij zijn en hun vijanden 

aan zijn voeten had onderworpen. Die kennis dreef hem 

zich met het volk te bemoeien; zij drong hem socialist te 

worden. 

Met Exodus ving, naar hij meende, de sociale leer van 

den Bijbel aan. Kings ley zette nu die leer uiteen. 

Hij teekende den arbeiders de harde slavernij, waaronder het 

Israëlitische volk in Egypte verkeerde. Maar naar G o d s wil 
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heeft M o z e s het volk bevrijd. Niet in één oogwenk. Tegen

stand van de zijde des konings moest hij overwinnen; onkunde, 

traagheid bij zijn broeders. Straks trok het volk door de 

Roode Zee en de onderdrukker vond in de golven den dood. 

Mocht men hem toevoegen, dat dit wel zoo kon zijn, maar 

dat in den Bijbel zooveel verhalen stonden, waaruit bleek, 

dat den Joden geboden werd te doen wat gruwelijk geheeten 

moest worden, wat in scherp contrast was met de liefde en 

genade, waarvan G o d s Woord sprak, dan vroeg hij te letten 

op het algemeen karakter van het verhaal; dan zou blijken: 

hier werd geteekend de bevrijding van een volk in zijn 

geheel uit de hand van een geweldenaar. 

Niet alleen scftrec/" Kingsley, maar hij spraA: ook. In zijn 

prediking ,,The Message of the church to labouring men", 

hooren wij hem den arbeiders het evangelie prediken. Tegen 

de gedachte, die zoo diep in het leven der arbeiders wortel 

had geschoten, dat de kerk met haar clerus het kapitaal 

diende en hen verdrukte, komt Kings ley met kracht op. 

Prediking van het aangename jaar des Heeren hield voor 

de aarde in, dat alle maatschappelijk systeem, waardoor 

het kapitaal in handen van weinigen kwam, dat massa's 

verdreef van den bodem, door hun voorvaderen bezeten, 

dat hen bracht in den toestand van hoorigen en daglooners, 

die van loon en aalmoezen leven moesten, in flagranten strijd 

was met het koninkrijk Gods , door Jezus verkondigd, in 

strijd met de eeuwige gerechtigheid, in strijd met 's menschen 

bestemming en den wil van den hemelschen Vader, in strijd 

met de idee der kerk, die getuigde van het koninkrijk G o d s 

op aarde. Kings ley roemt in die prediking de ware vrijheid, 

die daarin bestaat, dat ieder doe den wil van zijn Vader, 

') Zijn tekst was Lukas IV : 16-21. 
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die in de hemelen is, de ware gelijkheid, waardoor ieder in 

staat gesteld wordt zich naar zijn aanleg te ontwikkelen; de 

ware broederschap, die leert, dat alle menschen broeders 

zijn. De kerk, zoo leerde Kings ley , is een gemeenschap van 

geloovigen, waarin het Woord G o d s gepredikt wordt en 

de sacramenten in overeenstemming met dat Woord bediend. 

Alle eeuwen door heeft de kerk een boodschap aan de 

armen gebracht van den hemelschen Vader. De Bijbel spreekt 

van de vrijheid der menschen, de doop van hun gelijkheid, 

het avondmaal van broederschap. 

Met groote aandacht werd naar dat woord van Kings ley op 

den tweeden Juni van het jaar 1851 geluisterd. Maar wat 

gebeurde. „Da, sobald der Segen gesprochen war, erhob sich 

der Pfarrer der Kirche vom Lesepult, und erklarte, dasz nach 

seiner Ansicht ein groszer Theil der soeben vernommenen 

Rede falsch sei. Eine stürmische Aufregung bemachtigte sich 

der Versammlung. Nur mit Mühe wurden die Arbeiter zur 

Ruhe gebracht. Kingsley schwieg und durchschritt voU tiefen 

Ernstes die ihn mit ausgestreckten Handen und Segenswünschen 

umdrangendefi Schaaren. In der Sakristei angelangt, wurde 

er von theilnehmenden Freunden umringt, die sofort das 

Manuskript der Predigt an sich nahmen, um sie, ebenso wie 

er sie gehalten hatte, dem Druck zu übergeben. AUein bevor 

die Drucklegung stattgefunden, welche Angriffe gegen den 

Apostel des Sozialismus in allen Tagesblattern! Und nicht nur 

dies! Angesteckt von der Aufregung verbot der Bischof von 

London Kingsley zu predigen." -) 

Toen de Christen-Socialisten gezien hadden, dat de idee 

hunner productieve coöperatie bij velen ingang vond, maar 

•) L u j o B r e n t a n o , Die christlich-soziale Bewegung in England, IS&3, 
bl. 54. 
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de toepassing daarvan op bittere teleurstelling uithep, ook al 

mocht een enkele vereeniging na 1854 nog blijven bestaan, 

hebben zij niet nagelaten een poging te wagen de ontwik

keling van den arbeider te verhoogen en hem te steunen in 

den strijd voor betere levensvoorwaarden. 

Dat deden zij niet alleen door „The Working Men's College". 

Zij werkten ook mede aan den bloei der Trade-Unions, die 

het tweede stadium van hare ontwikkeling ingetreden waren. 

In den strijd voor de wettelijke erkenning van deze vereeni

gingen namen zij actief aandeel. Mede aan hun arbeid dankt 

het New-Trade-Unionism menig succes. 

Van groote beteekenis is hun invloed op, „the general 

co-operative movement". 

„Even the failure of the Christian Socialist "Society for 

Promoting Working Men's Associations" seemed rather to 

strengthen the connection of its leaders with the co-operative 

movement as a whole." De bewijzen daarvan zien wij, als 

wij letten op de verschillende congressen door de coöpera

tieve vereenigingen in Engeland gehouden. Daar spraken de 

Christen-Socialisten Hughes , L u d l o w en N e a l e , pleitend 

voor het ideaal, waarvan zij de verwezenlijking gezocht 

hadden. Op het congres te Gloucester in 1879 werd aan 

H u g h e s en N e a l e opgedragen een „Manualfor Co-operators" 

samen te stellen. 

Evenals in 1852, toen een groote werkstaking uitgebroken 

was en de Christen-Socialisten alle middelen in het werk stelden 

om den strijd tot een bevredigend einde te brengen, poogden 

zij in 1857 bij stakingen, uitgebroken tengevolge van den 

neerslag in den handel, het hunne te doen voor een spoedig 

uit den weg ruimen der gerezen moeilijkheden. M a u r i c e was 

hd van een commissie, benoemd door de „Association for 



75 

the Promotion of Social Science", die een onderzoek instellen 

zou „into trade societies and disputes". 

Toen in 1865 in Engeland een belangrijke uitbreiding van 

het kiesrecht aan de orde kwam, heeft M a u r i c e het recht 

der arbeiders verdedigd in een boekje: The Workman and 

the Franchise, chapters from English History on the repre

sentation and education of the People. W a s van zekere zijde 

bezwaar ingebracht tegen die uitbreiding, gevolg van een 

lageren census, omdat daardoor al te groote invloed gegeven 

werd aan de „mob force", de domme massa, M a u r i c e heeft 

die beschuldiging der arbeiders gelogenstraft door er op te 

wijzen, dat dit van Engelands werklieden toen niet gezegd 

kon worden. 

Traden de Christen-Socialisten zoo dikwerf op om invloed 

uit te oefenen op den gang van het maatschappelijk leven, 

hun voornaamste arbeid na 1854 lag in het door ons reeds 

meer genoemde „The Working Men's College". „College", 

zoo vinden wij in een der voordrachten: „Juvenile and Aduit 

Learning" ^) door M a u r i c e gehouden, „that is to say, a 

society constituted for the purpose of communicating and 

receiving a methodical education". Voor werklieden: „that 

is to say, for grown-up people spending their lives in 

business, not for children or boys who are merely preparing 

themselves for business". 

Een commissie, benoemd uit de leden van de „Association for 

Promoting Industrial and Provident Societies" beraadslaagde 

over de beginselen, waardoor dit plan van zedelijke verheffing 

beheerscht zou worden. Op den zevenden Februari van het jaar 

1854 werd het resultaat dier besprekingen, in enkele punten 

door M a u r i c e saamgevat, aan die commissie voorgelegd. 

') Met vijf andere verschenen onder den titel: Learning and Working. 
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Politiek en sociaal onderwijs zou gegeven worden. Vooral 

zou het „College" nadruk op de beteekenis van de zedelijke 

wetten voor het leven • leggen. Handel en bedrijf moesten 

daardoor beheerscht worden. Ook nu zou dit voor hen, die 

de lessen van het „College" volgen wilden, worden uiteengezet. 

Een punt van overweging was de vraag wie de lessen van 

dit „College" zou kunnen volgen. Konden alleen arbeiders, 

die zich bij de „Association for Promoting Industrial and 

Provident Societies" aangesloten hadden, in dat voorrecht 

deelen, of ook anderen? Wij zullen straks zien, dat alle arbei

ders en ook zij, die het geen schande rekenden als arbeiders 

aangemerkt te worden, het onderwijs mochten volgen. Zoo 

meende de commissie, dat zij het best haar doel kon bereiken. 

Een enkele beperking der toelating werd voorloopig ge

maakt. Men moest den leeftijd van zestien jaar bereikt hebben. 

Vrouwen en meisjes werden uitgesloten. Later hoopte men 

voor haar een gelegenheid te openen. 

De verschillende onderwerpen, waarover de leeraren 

voordrachten zouden geven, moesten, zoo meende de com

missie, niet geheel los naast elkander, maar met elkander in 

betrekking staan. Algemeen was het verlangen, dat het onder

richt regelmatig en organisch zijn zou. 

Naar het model van „King's College" wilde men het „Wor

king Men's College" inrichten, terwijl het uit eigen middelen 

zou moeten bestaan. 

Toen de plannen tot verheffing van Engelands arbeiders 

dezen vorm hadden aangenomen, heeft M a u r i c e getracht 

voor dit idee bij het Engelsche volk sympathie te winnen. 

Geheel onbekend was in Engeland een dergelijk instituut 

niet. Reeds vóór de Christen-Socialisten hun krachten wijdden 

aan de verbetering der levensvoorwaarden van het Engelsche 
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proletariaat, was in Sheffield een „People's College" geopend, 

dat hetzelfde doel beoogde, als zij zich nu voorstelden. In 

de maanden Juni en Juli van het jaar 1854 hield M a u r i c e 

een zestal lezingen, waarin hij het program van de inrichting, 

die nu geopend worden zou, ontvouwde. 

Aan de lezingen, getiteld: ,,Juvenile and Adult Learning", 

„Learning and Leisure", „Learning and Money Worship 

incompatible", „Learning the Minister of Freedom and 

Order", „The Studies in a Working College", „The Teachers 

in a Working College", uitgekomen in het jaar, nadat zij 

waren uitgesproken in „Willis's Rooms", gaat een „Dedica

tion" en een „Preface" vooraf. Zij zijn opgedragen aan 

Lud low. Wij zien daaruit hoe groot M a u r i c e de beteekenis 

van L u d l o w voor zijn leven en werken achtte. Deze had hem 

doen gevoelen het holle van de ,,material civilization" die met 

kracht voorgestaan en bevorderd werd door Louis P h i l i p p e 

en hem doen inzien, dat „the principle and power of Christian 

civihzation" Engelands toekomst moest beheerschen. Met een 

enkel woord spreekt hij in de voorrede over hetgeen in zijn 

zes voordrachten volgt. 

Het ligt voor de hand, dat wij den korten inhoud van die 

voordrachten, niet ten onrechte door Mr . Q u a c k „zeer 

opmerkelijke lezingen" genoemd, weergeven. Niet beter kunnen 

wij doen dan de analyse van Mr . Q u a c k , waarin de lei

dende gedachte dier voordrachten werd neergelegd, over

nemen. „De titel van dit boek drukte kort en kernachtig 

uit wat men beoogde: het verband tusschen weten en werken 

voor de arbeiders. Aan volwassen werklieden zou gelegenheid 

verschaft worden om, tegen eenige betaling, in de avond

uren, na den arbeid, een reeks van lessen te volgen over 

bepaalde vakken van wetenschap. Een geregelde cursus over 
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verschillende onderwerpen zou dus in dit College der Werk

lieden door Maurice en zijn vrienden worden gehouden. 

Maurice poogde nu in zijn zes lezingen vooral hierop de 

klem te leggen, dat men, door zóó de volwassenen, die reeds 

aan het werk waren, weder tot het leeren te nopen, niets 

bepaald nieuws of vreemds verrichtte. Integendeel. Zulk een 

opvoeding en onderwijs der volwassenen, thans door de 

omstandigheden zoo dringend vereischt, was er vroeger in 

de middeleeuwen en later altijd geweest. Er was toen ver

band tusschen de wijsheid van het boek en tusschen den 

arbeid. De universiteiten der middeleeuwen bedoelden niet 

anders; de jongens- en meisjesscholen hebben zich dan ook 

eerst uit dit onderwijs der volwassenen in Europa ontwikkeld. 

Zoo waren in die vroegere eeuwen voor de volwassenen 

school en leven steeds verbonden. Eerst later werden school 

en wereld twee geheel van elkander afgescheiden sferen. 

Die scheiding is hoe langer hoe grooter geworden; de lagere 

standen leden hieronder het meest, totdat men eindelijk in 

onze dagen voor het feit stond, dat er rondom ons een be

volking was opgegroeid zonder kennis, zonder middelen om 

kennis te verkrijgen. Toen is men begonnen te begrijpen, 

dat het verderf der lagere klassen wel eens eindigen kon 

met het verderf van allen; men is haastig iets gaan doen om 

verbetering in den toestand te brengen; men heeft spoedig 

getracht de kinderen dier onwetende bevolking wat lezen, 

schrijven en rekenen te leeren; dit was dan tenminste iets. 

Intusschen is daar waarlijk niet alles mede gedaan. Men 

moet trachten weder verzoening te brengen tusschen het 

Leeren en het Werken — ze weder voor de arbeiders zel-

ven tot éénheid voeren. Die taak begint vooral na de school. 

Wij moeten ons niet voorstellen — zegt Maurice — alsof de 
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volwassenen in de middeleeuwen, als zij door Charlemagne's 

toedoen of door zendelingen werden geleerd, nog niets wis

ten: neen, zij hadden indrukken gekregen en verwerkt, die 

hen in het leven reeds hadden opgevoed: zon, maan en 

sterren waren over hun hoofd gegaan: de aarde die zii 

hadden bebouwd, de zee die zij hadden beploegd, de ver

trouwelijke liefde van kinderen, broeders en zusters, vrouwen 

en echtgenooten: dit alles was school voor hen geweest. 

Zóó zijn ook onze werklieden reeds eenigszins voorbereid; 

— doch minder dan vroeger. Zij hebben in het begin onzer 

eeuw zoo weinig vrijen tijd en rust gehad. Meer dan ooit 

moeten wij dus weder handen aan 't werk slaan, om den 

arbeid te doen samenstemmen met 't verkrijgen van kennis. 

Er moet veel worden ingehaald, wil men weder toestanden 

verkrijgen als onder koningin Elizabeth. 

Met schoone voorbeelden uit Milton's geschriften wordt 

nu de harmonie tusschen het leeren en het arbeiden geschil

derd. De wijsheid wordt anders zoo licht een weven van 

spinnewebben, als de werkelijkheid van den arbeid daarmede 

niet samengaat. De beste scholier op onze academies gevoelt 

het altijd en droomt er onder zijn studiën reeds van, iets te 

doen. Het weten wil altijd vergezeld gaan met handelen. 

Ieder kent het strenge woord: „die niet werkt zal ook niet 

eten", maar hand aan hand schijnt daarmede op aarde het 

vonnis te gaan: „wanneer iemand niet werken wil, zoo zal 

hij ook niet meer denken". Wij moeten ons dus niet laten 

afschrikken — zegt Maurice .— om die vereeniging van weten 

en werken voor onze arbeiders door te zetten. Allerlei ont

moedigende ondervinden zullen wij opdoen; maar de 

hinderpalen komen juist uit de verkeerde begrippen èn van 

arbeid èn van het leven, verkeerde begrippen die samen-
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hangen met vereering van geld alléén, en die Engeland moet 

vaarwel zeggen, wil haar beschaving zich blijven handhaven. 

Arbeid moet in rust geschieden, niet onder het koorts

achtig jagen als in een rosmolen. Die waarachtig produceert, 

doet het in stilte en kalmte. Doch in de tegenwoordige tijden 

is er haast geen sprake meer van, dat arbeid de vrucht van 

een roeping moet zijn: neen, het is alsof alle arbeid bestaat 

voor het geld, dat er uit voortkomt. Zulk een beschouwing 

is de dood: zij heeft den arbeid tot slaaf gemaakt. Om uit 

die slavernij den arbeid te bevrijden, om het denkbeeld van 

werk te verheffen, daarvoor heeft Maurice — hij herinnert 

er (pag. 95) met fierheid aan — omstreeks 1848 met 

eenige vrienden zoo krachtig mogelijk het „associatie-idee" 

zoeken te verdedigen en te heroveren voor de werklieden. 

Het vestigen nu van een Werkmans-college bedoelt het

zelfde, is de sluitsteen van het gebouw der coöperatie. Zonder 

waarachtig onderwijs, zonder wezenlijke verlichting kan het 

sociale idee zich niet goed ontwikkelen. Maar het moet niet 

het oppervlakkig onderwijs van den dag wezen. Verbetering 

zal er alleen komen, wanneer men werkelijk den arbeider 

laat deelen in de schatten van wijsheid die andere klassen 

reeds genieten, en hem een deel van het voedsel geeft, niet 

de kruimkens hem overlaat, die van de tafel der rijken vallen. 

Hebt vertrouwen in het volk. Herinnert u, dat de ware 

herleving der kunst in Italië begon met Giotto, den vroegeren 

herders-jongen, die door Cimabue was ontdekt. Helpt het 

volk ook om uwentwil — zoo roept Maurice den rijkeren 

toe — er is gevaar dat gij alléén geldjagers wordt; denkt 

er aan dat gij soms noodig kunt hebben dat uit de klassen 

der werklieden zelven een Bunyan oprijst, om u den beteren 

weg te wijzen. 
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En onder dat streven om de werklieden tot grooter ont

wikkeling te roepen, kunnen er toch ook bemoedigende voor

vallen plaats hebben. Herinnert ge u —̂ zegt Maurice — 

met hoeveel ingenomenheid de arbeiders de pogingen hebben 

begroet om goede muziek onder hen te verspreiden. Het 

zal ons gelukken ook met andere kennis en wetenschap. Indien 

slechts ons onderwijs strekt om de werklieden waarachtig 

vrij te maken. Nu gevoelen zij zich meestal niet vrij. En naast 

dat beginsel van vrijheid moet dan in de tweede plaats voor 

hen op den voorgrond gesteld worden het begrip van orde. 

Trouwens de arbeiders begeeren zelven reeds overal or

ganisatie; zij trekken reeds lijnen en koorden die wij slechts 

te richten, te plooien en te bevestigen hebben. — Vraagt men 

nu speciaal wat hun in zulk een instelling als het Werkmans

college moet geleerd worden, dan antwoordt Maurice: het 

beste. Elk onderwerp, elk vak dat hun moet worden geleerd, 

moet uitgaan van een beginsel. Hij, die het onderwijst, 

moet zelf een man van gedachten wezen. Eclecticisme mag 

niet worden toegelaten. En voorts schrome men niet, de 

moeilijkste onderwerpen te behandelen, mits het uitgangspunt 

een gegeven zij, dat de werklieden dadelijk begrijpen, waarin z i j ' 

leven. Begin niet met definities en verdeelingen, maar laat uit 

uwe uiteenzetting de verdeeling van zelf volgen, zegt Maurice. 

Zoo wenscht hij zelfs de politiek voor hen te doen be

handelen, de rol der Whigs en Tories hun duidelijk te maken 

— want werklieden zijn geen kinderen, zij hebben van dit alles 

gehoord: — zoo hun geschiedenis te leeren, en vooral het 

leven, het drama, de actie hun daarin te ontvouwen: — zoo 

geographie — zoo de ethica — zoo de poëzie volgens 

Shakespere — zoo de kunst om schilderijen te waardeeren — 

zoo de logica — zoo de taalkunde — zoo de physiologie — 
6 
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zoo mechanica en mathesis — zoo eindelijk zelfs de Christelijke 

theologie. Wan t Maurice wil op alle punten de mannen-

arbeiders (later hoopt hij ook de vrouwen te kunnen 

oproepen) tot complete menschen maken. Ook amusementen 

kunnen in het college hun worden gegeven, mits ook hier 

alles hoog wordt opgevat, zoo als een Milton dat in ver

heven ernst bedacht. 

Maurice toont nu in zijn laatste lezing aan, dat „wij", 

de geleerden en beter ontwikkelden, die taak ten beste der 

arbeiders moeten aanvaarden. Het zal wel moeielijk zijn, daar 

de hoogere klassen reeds zoo dikwijls jegens de arbeiders 

gezondigd hebben, en deze dus bezwaarlijk te overtuigen zijn, 

dat die hoogere klassen nu een werk doen zonder eenige 

zelfzuchtige motieven; maar het moet gewaagd worden. Wij 

moeten het den werkman leeren gevoelen, dat de dagelijksche 

gewone arbeid van het leven vereenigbaar is, ja in de strengste 

harmonie zich bevindt met de beste en hoogste kennis. 

Mannen,met vereelte handen, die tot nu toe alleen deelen 

der fabriek zijn, moeten ook leden van een college worden, 

en het is onze schuld, zoo wij hun niet aan het verstand 

kunnen brengen, dat wij een werkelijke vereeniging (gezel

schap) van onderling leeren en onderwijzen — een vennoot

schap van arbeid bedoelen. De werklieden zijn het waard 

dat men zich deze moeite geeft. Zij vertegenwoordigen de 

groote klasse der menschheid, waarin wel soms de kiemen 

van het slechtste kwaad, maar ook het zaad van het beste 

goed ligt verscholen. Voor het stand houden onzer beschaving 

hebben wij hen noodig. Als Engelsche burgers moeten zij 

worden behandeld. Op de onderwijzers zal het in het eerst 

vooral aankomen, dezen plicht en deze moeielijke roeping 

goed te beseffen. 
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„Welnu, mijn vrienden en ik — in het bewustzijn dat hier 

een plicht te doen is — zullen het beproeven. God heeft 

ons opgevoed, om onzen broederen werklieden op onze beurt 

een opvoeding te geven. Wij moeten hen van een dood 

gewicht tot een levende kracht maken; van de sleur der 

machine hen roepen tot de inwendige veerkracht van den 

geest." ̂ ) 

In de tweede helft van de maand November 1854 werd 

het „College" door M a u r i c e geopend, in een huis waar een 

der coöperatieve vereenigingen gewerkt had, met een rede, 

waarin hij het hoog belang van deze inrichting in het licht stelde. 

Niet alleen gaf het aan de arbeiders gelegenheid hun kennis 

te vermeerderen, maar het zou ook den omgang tusschen 

leeraars en leerlingen bevorderen door gezeUige bijeenkomsten. 

De leiding van het „College", dat met ongeveer honderd 

veertig leerlingen begon, berustte bij den „principal", waartoe 

M a u r i c e benoemd was en bij de leeraren. Het mag wellicht 

treffen, dat de leiders geen bepaalde confessie behoefden te 

zijn toegedaan. ,,The very nature", zoo schrijft M a u r i c e ' s 

zoon, „of the undertaking precluded any kind of religious 

test." )̂ B r e n t a n o ziet in dat feit een der voornaamste oor

zaken, waardoor het ,,College" tot zoo grooten bloei kwam. 

Zoo konden degenen, die op wetenschappelijk gebied hoog 

stonden aangeschreven, welke religie zij ook beleden, onderwijs 

geven. Dat beginsel, men moge het goed- of afkeuren, heeft 

in de praktijk tot moeilijkheden geleid. 

Twee Franschen hadden zich vrijwillig aangeboden mede 

te arbeiden aan het edel doel, waarnaar de Christen-Socialisten 

') Mr. H. P. G. Quack, Studiën op Sociaal Gebied. 1877, bl. 158 en v.v. 
') F r e d e r i c k Maur ice , 27ie Life of Frederick Denison Maurice. 

dl. II, 1885, bl. 304. 
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streefden. Maar zij verkondigden beginselen, politieke en 

godsdienstige „of a very violent type". Hun werd eindelijk 

verboden les te geven ^). 

Mannen van grooten naam hebben aan ,,The Working 

Men's College" gearbeid. Seeley , Mr. F r e d e r i c k H a r r i 

son, D a n t e G a b r i e l Rosse t t i , Ruskin, Huxley , Tyn-

dall , e. a. 

Terwijl men wéinig lesgeld betaalde, waarvan onvermogen

den vrijgesteld werden, kon men kiezen, welke lessen men 

volgen wilde. Wij laten hier afdrukken een rooster voor een 

„term", waaruit gezien kan worden, in welke vakken, door wie 

en wanneer het onderwijs gegeven werd. 

Time. 

Sunday 8 
Monday 

„ 

w 

,, 

Tuesday 
„ 
„ 

P M. 

•'/._10 
8 - 9 

8 - 9 
8 - 9 

9 - 1 0 

8 - 9 
8 - 9 

9 - 1 0 
Wednesday 8-9 

„ 

Thursday 

„ 

8—9 
. 8 - 9 
9—10 

7 - 9 

8 - 9 

Subject. 

The Gospel of St, John 
The Structure and Functions of the 
Human Body 
Algebra,') (Section 2) 
Natural Philosophy: Mechanics 
English Political Writers: Sixteenth 
Century , 
Geometry 
French 
English Grammar, (Section 2) 
Political Economy 
Algebra ') (Section 2) 
Natural Philosophy: Astronomy . . . . 
Latin 

Drawing 

Englisch Grammar (Section 1) 

Teacher. 

The Principal. 

Mr. Walsh. 
Mr. Litchfield. 
Mr. Watson. 

The Principal. 
Mr. Hose. 
M. Talandier. 
Mr. Furnivall. 
Mr. Neale. 
Mr. Litchfield. 
Mr. Locock. 
Mr. Irving. 
Mr. Ruskin, 
Mr. Rosetti. 6 
Mr. Dickinson. 
Mr. Furnivall. 

') F r e d e r i c k M a u r i c e , The Life of Frederick Denison Maurice, 
dl. II, 1885, bl. 268-271. 

') The treatment of the subject in this Section will embrace the principles 
and practice of Arithmetic. 
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Time. P. M. Subject. Teacher. 

Thursday 8—9 Natural Philosophy: Mechanics . . . . Mr. Watson. 
., 8—9 Sanitary Legislation Mr. Hughes. 

9—10 Geometry Mr. Hose. 
„ 9—10 Structure and Derivations of English 

Words Mr. Furnivall. 
., 9 ^ 1 0 The Law of Joint Stock Companies. . Mr. Ludlow. 

Friday 8—9 The Geography of England as connected 
with its History Mr. Brewer. 

8—9 French M. Talandier. 
9—10 The Reign of King Richard II. illustrated 

hi] Shakspeare's Play The Principal. 
Saturday 8—10 Algebra, (Section 1) Mr. Westlake. 

Uit dezen rooster ziet men hoe groot die poging tot zedelijke 

verheffing van Engelands proletariaat was opgezet. Met veel 

succes is het werk der Christen-Socialisten in dit opzicht 

bekroond. Aan het oorspronkelijk doel is men in der jaren 

loop getrouw gebleven. „It is consequently safe", zegt W o o d -

wor th^) , ,,to say that the college is still continued on the 

policy of its founder, the wisdom of whose judgment is shown 

in the ever-widening prosperity of the institution". Ook nu 

nog is het in de wereld der arbeiders van Engeland van 

groote beteekenis. Ook nu nog tracht het de klassen in 

Engeland nader tot elkander te brengen. 

^y A r t h u r V. W o o d w o r t h , Christian Socialism in England, 1903, 
bl. 49. 



HOOFDSTUK IV. 

BEOORDEELÏNG. 

Letten wij op den socialen arbeid door M a u r i c e en zijn 

vrienden verricht, dan kunnen wij gewagen van momenten, 

waarin zij vreugde mochten smaken, maar moeten ook spreken 

over gebeurtenissen, waardoor bittere teleurstelling hun 

deel werd. 

Als Lujo B r e n t a n o aan het einde van zijn omnium con

sensu magistrale schildering van de Christelijk-sociale beweging 

in Engeland gekomen is, en vraagt op welke resultaten het 

heroïsch pogen der Engelsche Christen-Socialisten uitliep, 

schrijft hij de volgende woorden, zoo ontroerend voor hen, 

die juist in de productieve coöperatie meenden het ideaal 

gegrepen te hebben, waar gansch de maatschappij naar 

vervormd worden moest: „so ist unzweifelhaft, dasz die 

zwei wesentlichen Punkte ihres Programms nicht verwirklicht 

sind. Die Produktivgenossenschaften, welche sie einstens ins 

Leben riefen, sind alle, bis auf ganz verschwindende Aus-

nahmen, zu Grunde gegangen; die neu entstehenden haben 

sich meist ebenso wenig als existenzfahig gezeigt; die Welt ist 

noch ebenso entfernt, wie sie es war, Ackerbau, Gewerbe und 

Handel dem christlich-sozialistischen Ideal, dem Assoziations-

prinzip, zu unterwerfen." 
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B r e n t a n o voegt daaraan toe: „Auch ist die Arbeiter-

bevölkerung dem Christenthum, geschwiege denn der Staats

kirche, innerlich kaum mehr zugeneigt, als sie es früher war. 

1st doch selbst der Chartistendichter Thomas Cooper, den 

Kingsley zum Christenthume bekehrte, nicht Mitglied der 

Staatskirche geworden, sondern wirkt heute als Prediger einer 

Dissentergemeinde. Von der gesammten Arbeiterklasse, und 

zwar gerade von den intelligenteren und ernsteren Arbeitern, 

folgt heute ein Theil den Comtisten, ein anderer Theil Frei-

denkern anderer Richtung." )̂ 

Ook het oordeel van A r t h u r V. W o o d w o r t h is niet 

bijzonder gunstig. Volgt men hem als gids, om op de hoogte te 

komen van het „Christian Socialism in England", dan vindt 

men reeds op de eerste bladzijde van zijn boek )̂ gesproken 

van een ,,apparent failure". In zijn „Conclusion" schrijft hij: 

„Maurice failed in the two definite forms in which he tried 

to express the Christian Socialist principle". 

De coöperatie eindigde in een „dismal failure". Het streven 

om den werkman in de kerk te brengen is niet gelukt. 

Raadplegen wij Cazamian , den kenner bij uitnemendheid 

van den socialen roman in het midden der vorige eeuw in 

Engeland, over den arbeid dergenen, die het zich een eere 

rekenden Christen-Socialisten genoemd te worden, dan vinden 

wij: ,,Dans l'ensemble, le socialisme chrétien de 1850 a 

échoué." „Les cooperatives qu'ils avaient fondées périrent 

toutes, OU se transformèrent en sociétés industrielles ordinaires." 

„Les querelles incessantes entre les associés et leur directeur 

électif, l'esprit d'exclusion a l'égard des membres nouveaux, 

)̂ L u j o B r e n t a n o , Die christlich-soziale Bewegung in England. 1883, 
bl. 68. 

*) A r t h u r V. W o o d w o r t h , Christian Socialism in England, 1903. 
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en amenèrent uniformément la ruine. Il est interessant de 

noter que malgré leur idealisme, les sociahstes chrétiens 

n'avaient pas donné au mouvement coopératif son veritable 

fondement logique." )̂ 

W a t de Christen-Sociahsten bereikten, stond ver achter 

bij Maur ice ' s ideaal. Wanneer deze in zijn laatste levens

jaren de structuur der maatschappij, zooals hij die begeerde, 

teekent in zijn „Social Morality", dan ziet men hoe hoog het 

wit ligt, waarop hij mikt. De beginselen, daar ontvouwd, 

druischen in tegen alles, wat ook maar naar economisch 

individualisme zweemt. 

In dat diepzinnige boek ^), bevattend een-en-twintig lezingen, 

gehouden aan de universiteit van Cambridge, waar M a u r i c e 

in 1866 benoemd was tot hoogleeraar in de „casuistry and 

moral philosophy", toont hij aan, dat men bij een studie over 

de maatschappij niet uit moet gaan van den individu, maar 

van de eenvoudigste groep. „Niet het tellen der hoofden 

mag dus het begin zijn bij zulk een studie der maatschappij, 

maar wel het doen opmerken der verschillende groepen." 

De pas verscheiden Mr. Q u a c k vatte de leidende gedachte 

van die voordrachten samen, toen hij schreef: „Thans 

moesten alle klassen van menschen, alle rangen en standen, 

dus ook de arbeiders, er aan herinnerd worden, dat het 

leven hier op aarde niet mag zijn een egoïstisch volgen 

van eigen individueelen wil of wensch, maar een samen

leven en samenwerken is. De ééne stand moest gevoelen 

dat zijn werken en doen van besüssenden invloed op het lot 

') Louis Cazamian , Le Roman Social en Angleterre (1830-1850), 
1904, bl. 529. 

') Over Social Morality zie men: Mr. H. P. G. Quack, Studiën op 
Sociaal Gebied, 1877, bl. 168 en v.v., en 

Dr. H. M. van Nes, in Stemmen voor Waarheid en Vrede. 1890. 



S T E L L I N G E N . 

I. 

Ten onrechte beweert M. Beer in zijn Geschichte des 

Sozialismus in England. 1913, bl. 461: „Der christliche Sozia

lismus, an dessen Spitze der Novelhst und Theologe Charles 

Kingsley und der Professor Frederick D. Maurice standen, 

war nichts weiter als das Kirchengelaute beim Begrabnis des 

Chartismus." 

II. 

Coöperatie is niet in strijd met de christelijke beginselen. 

III. 

Het geven van Hooger Volksonderwijs verdient aanbevehng. 

IV. 

Compensatie is een rechtsmiddel. 

V . 

De korte termijn, bedoeld in art. 1547 B. W. , loopt van 

den dag der levering af. 

VI . 

Een predikant is geen arbeider in den zin der wet. 



VII. 

Hij, die een affaire koopt en geen koopman is, verricht 

geen daad van koophandel. 

VIII. 

Een schuldenaar, die niet voldoet aan een boetevordering, 

omdat zij aan arbitrage onderworpen is, verkeert niet in den 

toestand, dat hij heeft opgehouden te betalen. 

IX. 

Executoriaal beslag op de bezoldiging van een gemeente

ambtenaar is niet toegelaten. 

X. 

De Krooiï heeft niet de bevoegdheid ook andere verdragen, 

dan die, welke in art. 59 lid 2 der Grondwet worden bedoeld, 

ter goedkeuring aan de Staten-Generaal voor te leggen. 

XI. 

Dr. N . Jap ikse faalt, als hij in Handboek tot de staat

kundige geschiedenis van Nederland, afl. I, 1916, blz. 46, 

schrijft: „Men mag op goede gronden aannemen, dat reeds 

Beza, Ca lv i jn ' s opvolger en een meer pohtieke kop, het 

dogma der volkssouvereiniteit uitgesproken heeft." 

XII. 

Voor het zijn van middellijken dader is niet vereischt, dat 

deze de hoedanigheid bezit, welke alleen in staat stelt het 

strafbare feit in materieelen zin te plegen. 

XIII. 

Waa r een speciale wet (art. 207 Alg. W e t van 26 Aug. 1822) 

den „verleider" tot het daarin bedoelde feit aan dezelfde straf 



onderwerpt als „den bedrijver", is er geen plaats voor de 

qualificatie van art 47 2de lid Swb. „het opzettelijk uitlokken 

door beloften van het strafbare feit". 

XIV. 

Van een bekentenis in den zin van art. 403 Sv. kan slechts 

sprake zijn, wanneer de beklaagde het te bewijzen feit in 

zijn geheelen omvang erkent. 

XV. 

Jure Romano was de actio negotiorum gestorum ook bestaan

baar, wanneer de negotiorum gestor in opdracht van een 

derde handelde. 

XVI. 

Het verdient aanbeveling voor hen, die krachtens gewetens

overtuiging bezwaar hebben tegen allen vorm van krijgsdienst, 

burgerlijke dienstplicht in te stellen. 
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van den anderen was, daar allen van elkander afhankelijk 

blijven. Alle klassen moesten begrijpen dat zij voor elkander 

verantwoordelijk waren. Welke nu de zelfverloochende drijf-

veeren waren, die het heil der anderen in de eerste plaats 

bedoelden, moest en kon worden nagespoord. Er was nood

zakelijkheid om dit onderzoek te beginnen, omdat onze eeuw 

maar al te geneigd was geweest, de maatschappij zich voor 

te stellen als gebouwd op het eigendom en niet op betrek

kingen en verhoudingen der menschen. Die betrekkingen 

waren echter de grondslag der zeden en gewoonten onder 

de menschen, vormden de basis der maatschappij." 

Nadat M a u r i c e in de eerste lezing over maatschappelijke 

zedelijkheid en de wijze van haar behandeling gesproken 

heeft, wijdt hij vier voordrachten aan „Zedelijkheid in het 

Huisgezin". Hij handelt over: „Ouders en Kinderen", „Man 

en Vrouw", „Broeder en Zuster", „Heer en Knecht". Hij 

wijst er op, dat het kind in het huisgezin gevoelt, dat zijn 

ouders boven hem staan, aan wie het gehoorzamen moet. 

De beginselen van autoriteit en gehoorzaamheid in het huis

gezin door het kind geleerd, gelden ook in de maatschappij. 

Zonder deze kan niet één maatschappij bestaan. 

Ook over de verhouding van man en vrouw laat M a u r i c e 

zijn gedachten gaan. Geen vertrouwen is zoo groot als dat 

der echtelijke verbintenis. Door het huwelijk wordt het beginsel 

van trouw de maatschappij ingedragen. 

Na de betrekking tusschen ouders en kinderen, de ver

houding van man en vrouw nagegaan te hebben, spreekt 

M a u r i c e over den band tusschen broeder en zuster. „Indien" 

— zoo eindigt hij zijn vierde lezing — „in iemand de begeerte 

naar eigendom en heerschappij sterker is dan de zin voor 

broederschap, dan zal hij een tyran of een slaaf zijn, of beide 
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tegelijk. Indien echter in iemand de zin voor broederschap 

het krachtigst is, dan kan hij een lijdend slachtoffer wezen, 

maar hij zal het zijne er toe bijdragen om de maatschappij 

voor vernietiging te vrijwaren." 

In de vijfde voordracht, waarin de verhouding van heer 

en knecht het onderwerp van bespreking is, legt hij den 

nadruk op het feit, dat deze verhouding niet door geld alleen 

beheerscht mag worden. Indien door ieder verstaan wordt, 

dat hij dienen moet, zal de maatschappij tot grooten bloei komen. 

Voordat door M a u r i c e over volkszedelijkheid gesproken 

wordt, wijdt hij nog een lezing aan den familiegodsdienst, er 

op wijzend, dat de verhoudingen in het gezin dreven tot het 

zoeken van iets hoogers. 

Sprekend over volkszedelijkheid behandelt hij: „Uw Buur

man en Gij", „Wetten", „Taal", ,.Regeering" en „Oorlog". 

Eerst „Uw Buurman en Gij". Willen wij weten, wat het 

beteekent lid van een volk te zijn, dan moeten wij de waarde 

kennen der twee factoren: „plaatselijke nabijheid" en „indivi

dueel persoonsverschil". Wij moeten kennen de waarde onzer 

persoonlijkheid en die van onzen buurman. 

Dan volgt „Wetten". Evenals het kind tot de ontdekking 

komt, dat het aan den wil der ouders" moet gehoorzamen, 

zoo bemerken de leden van een volk, dat zij onderworpen zijn 

aan wetten. Deze, al mogen zij niet in staat zijn om den geest of 

het karakter van den individu te vormen, laten toch den mensch 

gevoelen, dat hij verplichtingen heeft, dat hij gebonden is. 

Daarna volgt: „Taal". „Het onderscheid in volken", zoo 

zegt Maur i ce , „wordt voorgesteld door het onderscheid in 

talen. De taal van ieder, die tot een volk behoort moet 

oprecht, moet mannelijk zijn. Is dat zoo, dan zal ook de taal 

van het geheel niet onoprecht wezen." 
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Verder volgt: „Regeering". Deze voert voor het volk de 

wetten uit. Veel nadruk legt M a u r i c e in deze lezing op het 

begrip loyauteit. „Zij wijst op het sentiment, dat niet alleen 

ik persoonlijk, maar een geheel volk koestert voor zekere 

personen, die als vertegenwoordigers van de wet voor dat 

volk optreden." 

Eindelijk spreekt M a u r i c e over ,.Oorlog". Hij zoekt aan 

te toonen, dat deze lang niet altijd iets immoreels is. Hij kan 

iets zedelijks zijn. Hij spreekt over het feit, dat alle volken 

van het tegenwoordig Europa door oorlog natiën geworden 

zijn. Hij handelt over godsdienstoorlogen. Hij wijdt enkele 

bladzijden aan handelsoorlogen. Hij schrijft over oorlogen 

voor beginselen. 

Voordat M a u r i c e aan het laatste gedeelte van zijn voor

drachten begint, spreekt hij over „Volksgodsdienst", ook nu 

er op wijzend, dat hetgeen door hem besproken werd, opwekte 

om te denken aan het hoogere. 

In een zevental lezingen vat hij nu nog samen wat hij 

zeggen wil over ,,Universeele Zedelijkheid". Deze houden 

in een bespreking van: „Het Keizerlijk Wereldrijk", ,,De 

Wereld ééne Familie", „De Universeele Familie aan het 

Universeele Keizerrijk onderworpen. (Konstantinopel)", „De 

Universeele Familie, een Latijnsche Familie. (Rome)", „De 

Universeele en Individueele Zedelijkheid met elkander in strijd", 

„Proeve, om de grondbeginselen van menschelijke zedelijkheid 

uit waarnemingen op 's menschen natuur af te leiden, (zeven

tiende en achttiende eeuw)", „De hedendaagsche opvatting van 

Humaniteit", „De oude vraag, ook in den nieuwsten tijd: 

waar een goddelijken grondslag voor het leven en de zedelijk

heid der menschen te vinden?" 

M a u r i c e spreekt over het streven der Romeinsche keizers, 
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een wereldrijk te vormen; over het Christendom, dat in het 

wereldrijk werkt en door Cons tan t i jn beleden wordt. Als 

duizend jaren later Konstantinopel, de Christelijke wereld

heerschappij valt, wordt Rome machtig, totdat door de 

Hervorming Rome geknakt wordt. De Hervorming staat 

tegenover het universeele van Rome. Zij legde niet den 

grondslag, die goed was voor de maatschappij. Na de Her

vorming zoekt men dien grondslag te leggen buiten de theologie 

om. Volgens velen zou A u g u s t e C o m t e dien gevonden 

hebben. M a u r i c e echter meent hem in de Bergrede te vinden. 

Hij wijst op het gebod: „weest dan gijlieden volmaakt, zooals 

uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is." Hij spreekt 

over den tekst: „En zoo iemand met u rechten wil en uwen 

rok nemen, laat hem ook den mantel." Hij herinnert aan de 

woorden: „en zoo wie u zal dwingen eene mijl te gaan, ga 

met hem twee mijlen"; „Oordeelt niet, opdat gij niet geoor

deeld wordt"; „Gij geveinsden! werpt eerst den balk uit uw 

eigen oog, en dan zult gij bezien om den splinter uit tiw 

broeders oog te doen." 

De laatste voordracht handelt over: ,,Algemeene Mensche

lijke Godsdienst". M a u r i c e wijst er op, dat de Christelijke 

godsdienst een protest is tegen iedere zelfzuchtige en eigen

dunkelijke macht in hemel en op aarde. Deze godsdienst 

erkent een vaderlijken wil, die de menschheid vrij wil maken. 

De Christen-Socialisten, over wie wij spraken, hebben het 

doel, waarnaar zij streefden, niet bereikt. Het is hun niet gelukt 

de gansche maatschappij te doordringen van de beginselen door 

hen voorgestaan. De schrijvers, die wij op de eerste bladzijden 

van onze beoordeeling noemden, zijn het daarover eens. 

Toch zou men hun geen recht laten wedervaren, indien 

men hun arbeid niet van groote beteekenis achtte. 
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Mede aan den arbeid der Christen-Socialisten is het te 

danken, dat het socialisme langen tijd in Engeland geen bodem 

vond, waarop het welig tieren kon. Mede aan den arbeid door 

hen verricht, ook buiten de trade-unions en de consumptieve 

coöperaties. Wij zullen ons hier niet bezighouden met het 

opnoemen van al de oorzaken, die daartoe bijgedragen hebben. 

Treffend mag het heeten, dat, terwijl geen proletariaat een 

revolutionair-socialistische beweging zoo nabij geweest is als 

het Engelsche in de Chartistenbeweging, jarenlang in Engeland 

geen zuiver socialistische klanken -werden gehoord )̂. 

„Karl Marx died in London on the 14th March, 1883, but 

nobody in England was then aware that the greatest figure 

in international politics had passed away."^) Toen trad daar 

als apostel van het Marxisme op: H. M. H y n d m a h . „The 

Social-Democratic Federation", mede door zijn arbeid tot stand 

gekomen, vertegenwoordigt de zuiver Marxistische beginselen 

en verbreidt ze door haar orgaan: Justice. Naast hem arbeiden 

degenen, die zich in 1891 vereenigden in de „Independent 

Labour Party". Een leidende rol in die partij spelen: Cun

n inghame Graham, R o b e r t B l a t ch fo rd en Ke i r H a r d i e . 

Op socialistischen grondslag staat ook de „Fabian Society", 

De bewijzen daarvan kan men vinden in haar program, 

afgedrukt in het door ons genoemde boek van P e a s e '). De 

„Fabian Society" wil den eigendom van grond en kapitaal 

uit de handen van individuen en klassen overbrengen naar 

de gemeenschap. Zóó alleen — meent zij — kunnen de 

natuurlijke en de verkregen voordeelen van het land over 

') cf. Dr. W e r n e r S o m b a r t , Sozialismus und Soziale Bewegung, " 
1908, bl. 165. 

') E d w a r d R. P e a s e , The History of the Fabian Society, 1916, W. 23. 
3) bl. 269. 
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allen rechtvaardig verdeeld worden. Ook streeft het genoot

schap der Fabiërs naar de overdracht van het beheer over 

alle kapitaal ten dienste der voortbrenging, aan de gemeenschap, 

voor zoover deze dit beheer naar behooren voeren kan. 

De middelen, die de Fabiërs gebruiken om hun doel te 

bereiken, zijn niet die van de verwoede socialisten. Niet door 

een bitteren strijd op leven en dood willen zij een groote 

verandering in de maatschappij brengen. Zij hebben het ver

trouwen in de bezittende klasse nog niet verloren. Zij gelooven, 

dat deze eens tot beter inzicht zal komen. Zij trachten haar 

te bewerken door het houden van voordrachten; zij geven 

geschriften uit, waarin een keur van schrijvers voor hun 

beginselen pleiten. Niet ten onrechte zegt Mr. Quack , dat 

zij een „genootschap van moreele propoganda" vormen. 

Sinds het begin van deze eeuw neemt echter de invloed van 

het socialisme in Engeland meer en meer toe. Nu heeft Engeland 

een zelfstandige arbeiderspartij, die staat op den bodem van 

den klassenstrijd. 

De Christen-Socialisten in Engeland zijn mede de baan

brekers geweest voor de verbreiding van sociale ideeën. 

Tegenover de arbeiders aijn de gegoede standen een geheel 

andere houding aan gaan nemen. Daarvan levert een bewijs 

de „Preface" van Kingsley 's roman „Alton Locke", gericht 

aan de studenten van de universiteit te Cambridge. In die 

voorrede spreekt Kings ley over een tijd, waarin de werk

lieden door veel studeerenden niet anders genoemd werden 

dan „the cads", „the mobs", „the blackguards". Groote ver

andering is daarin gekomen; Kingsley zegt, dat geen aristo

cratie zooveel berouw getoond heeft over haar nalatigheid 

ten opzichte van het arbeidende volk als juist de Engelsche. 

„The whole creed of our young gentlemen is becoming more 
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liberal, their demeanour more courteous, their language more 

temperate." 

Niet gering mag de sociale arbeid geschat worden, die 

door veel gegoeden in Engeland verricht wordt. Een brand

punt van socialen arbeid is de universiteit van Oxford. Het 

„Oxfordhouse" bedoelt hetzelfde als A r n o l d Toynbee^ 

maar in beslist christelijken geest. „In den Oxfordhouse Club, 

de University Club en het Webb-institut worden samen

komsten met arbeidersjongens georganiseerd, waarin literatuur 

en muziek worden beoefend; spelen en tooneeluitvoeringen 

worden georganiseerd, en plannen voor groote wandelingen 

gedurende den zomer op touw worden gezet. Dit alles geschiedt 

dan onder toezicht van de kerkelijke overheid en degenen, 

die haar bij dit werk helpen." ^) 

Sociale arbeid wordt ook verricht door de dissenters in 

„Mansfield house", „Bermondsey Wesleyan Settlement", en 

„Browning Hall". De „Free Church Council" werkt ook 

mede aan de oplossing van het sociale vraagstuk door het 

„Social Questions Committee". Ook de „Liberal Christian 

League" en de „Worker's Educational Association". 

Twee vereenigingen in onze inleiding genoemd kunnen wij 

hier niet onvermeld laten. Wij bedoelen „The Guild of 

St. Matthew" en „The Christian Social Union". ^) 

„The Guild of St. Matthew" werd in 1877 door Rev. 

S t e w a r t D. H e a d l a m opgericht. Met enkele anderen wilde 

') Dr. J. T h . de V i s s e r , De Christelijk-Sociale Beweging van onzen 
Tijd. 1913. bl. 67. 

Men zie ook: Dr. J. R. S l o t e m a k e r d e B r u i n e , Christelijk-Sociale 
Studiën, eerste bundel, 1915, bl. 186 en v.v. 

') Men zie: A r t h u r V. W o o d w o r t h , Christian Socialism in England, 
1913, bl. 100 en v.v. 
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deze de beginselen, door M a u r i c e en Kings ley gepredikt, 

in het leven toepassen. Zij wilden „enthusiastic disciples" van 

M a u r i c e en Kings ley zijn. Ook zij erkenden, dat de oprich

ting van de productieve coöperatie door de Christen-Socia

listen in het midden der vorige eeuw op bittere mislukking 

was uitgeloopen. Die proeve zouden zij niet herhalen. 

Het doel, dat zij nastreefden, werd door hen als volgt 

geformuleerd: 

„I. To get rid, by every possible means, of the existing 

prejudices, especially on the part of 'secularists' against the 

Church, her sacraments and doctrines, and to endeavour to 

justify God to the people. 

II. T o promote frequent and reverent worship in the Holy 

Communion, and a better observance of the teachings of the 

Church of England as set forth in the Book of Common Prayer. 

III. To promote the study of social and political questions 

in the Hght of the Incarnation." 

De resultaten van den arbeid der leden van dit gilde waren 

in de eerste jaren van zijn bestaan gering. Rapporten, die 

een overzicht van dien arbeid geven, bewijzen dat. Uit die 

rapporten blijkt ook, dat deze vereeniging meer en meer 

socialistisch geworden is. „Wij vinden in dien kring" — 

zegt Dr J. Th . de V i s se r — „de christen-socialisten" van 

de uiterste linkerzijde". 

„The Christian Social Union" werd opgericht in 1889. Haar 

doel is uitgedrukt in de volgende regels: 

„I. To claim for the Christian Law the ultimate authority 

to rule social practice. 

II. T o study in common how to apply the moral truths 

and principles of Christianity to the social and economic 

difficulties of the present time. 
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III. To present Christ in practical life as the Living 

Master and King, the enemy of wrong and selfishness, the 

power of righteousness and love." 

De leden dezer vereeniging maken veel studie van sociale 

onderwerpen. Daarnaast verrichten zij veel practischen arbeid. 

Letten wij op de middelen door de Christen-Socialisten ge

bruikt om hun doel te bereiken, dan kan moeilijk ontkend 

worden, dat de keuze daarvan over het algemeen gelukkig was. 

Tegen het individualisme is menig scherp geschrift gericht; 

harde verwijten zijn door het gesproken woord daaraan 

toegevoegd; door vereenigingen heeft men getracht zijn 

kracht te breken. De arbeid der Christen-Socialisten is daarvan 

een bewijs. 

Zij hebben getracht in tegenstelling met het ontbindend 

individuahsme het gemeenschapsgevoel aan te kweeken. 

Hun eerste poging daartoe was de oproep tot de arbei

ders na het mislukken van het Chartisme op den tienden 

April 1848. Die poging bedoelde, zooals uit Kingsley 's 

brieven blijkt: „to speak a word for God with". 

Door het uitgeven van de „Politics for the People" 

trachtten zij datzelfde doel te bereiken. Dit kan men lezen 

in het prospectus en in de verklaring der woorden „Politics" 

en „People". Warme belangstelling in het leven der arbeiders 

sprak er uit. Al kon het blad slechts enkele malen ver

schijnen, het is een middel geweest, waardoor de arbeidende 

bevolking met hooger beginselen in aanraking kwam dan 

door het Chartisme gepredikt werden. 

Van dien arbeid zagen de Christen-Socialisten als vrucht, dat 

tusschen hen en de arbeiders een band was gelegd; de arbeiders 

kregen vertrouwen in hen. Grooter was ook de vriendschap 

geworden tusschen M a u r i c e en zijn helpers. 
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Van veel beteekenis zijn de avondvergaderingen geweest, 

door M a u r i c e met de arbeiders gehouden. De werklieden 

konden zich daar uitspreken. De Christen-Socialisten kwamen 

daar op de hoogte van hetgeen er leefde in de wereld 

der werklieden. 

Een gelukkige daad was ook de oprichting van het „Wor

king Men's College". Met succes is daar gearbeid. 

Moeilijk valt te bepalen, hoe groot de invloed van 

Kingsley 's romans geweest is. „Alton Locke" werd door 

het Engelsche publiek goed ontvangen. Binnen enkele jaren 

is het tweemaal herdrukt. Ook Kingsley 's romans droegen 

er toe bij, dat de scherpe tegenstelling tusschen rijk en arm 

veel verminderde. „It is a remarkable fact that in England 

to-day thousands have had their interest in social problems 

first awakened by reading Kingsley 's novels." ^) 

Niet gelukkig waren de Christen-Socialisten met de op

richting van hun productieve coöperaties. Zij zagen, dat de 

werklieden het plan, dat zij verwezenlijken wilden, niet be

grepen. Goede leiding, zoo noodzakelijk, ontbrak. Het kwaad 

der concurrentie wilde men onderdrukken; maar het gelukte 

niet. Het bleek, dat de vereenigingen tegen elkaar concur

reerden. Dikwijls werd een poging gewaagd om het toetreden 

van nieuwe leden te verhinderen en de voordeelen, die men 

verkreeg, in kleinen kring te verdeelen. 

Niet ten onrechte zegt Schulze-Gaevern i tz , dat den 

coöperatieven arbeid der Christen-Socialisten „ein phantasti-

sches Element" niet ontbrak. Al te hoog hebben de Christen-

Socialisten de beteekenis der coöperatie voor het maatschap

pelijk leven aangeslagen, toen zij uitspraken, dat sedert 

') A r t h u r V. W o o d w o r t h , Christian-Socialism in England, 1903, 
bl. 41. 
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de geboorte van Christus op aarde, geen gebeurtenis zoo 

groot was als de oprichting van hun coöperatieve vereeni

gingen. De werkman, die eens slaaf was geweest, toen lijf

eigene werd, daarna loonarbeider, zou nu coöperator worden, 

De tegenstelling tusschen rijk en arm zou nu verdwijnen. 

De productieve coöperatie zou niets anders dan de toepassing 

van de christelijke idee in het leven zijn. 

Nooit hebben de Christen-Socialisten nagelaten er op te 

wijzen, dat de sociale transformatie niet plaats kon hebben, 

tenzij de mensch veranderd werd. Het schijnt, of zij dat bij 

hun productieve coöperaties vergaten. „Zij vergaten, dat zoo 

langs dezen weg de zedelijke wedergeboorte der maatschappij 

zou worden verkregen, de deelnemers die zedelijke weder

geboorte moesten hebben doorgemaakt." 

De ervaring van vele jaren leert, dat de actie voor de 

productieve coöperatie in alle landen op weinig uitgeloopen 

is. Duitschland levert er een bewijs van. Eveneens Frankrijk. 

In Zwitserland, waar het niet aan propaganda heeft ont

broken, zijn er tusschen 1869 en 1911 slechts 78 verrezen. De 

meeste verdwijnen korteren of langeren tijd na haar oprichting. 

Ook in Engeland is het aantal der productieve coöperaties 

niet te vergelijken met dat der consumptieve. In 1899 was 

het aantal productieve vereenigingen 102, en een tiental jaren 

later 103. 

In veel bedrijven kan de coöperatie-vorm niet toegepast 

worden. Daar, waar de conjunctuur van grooten invloed is, 

en, eer men beginnen kan, veel kapitaal vereischt wordt, 

is geen coöperatie mogelijk. 

Overal, evenals in Engeland, doen zich onoverkomelijke 

bezwaren voor. Moeilijk is het vinden van een geschikten 

leider. Het zoeken van een afzetgebied brengt dikwerf veel 
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zorgen. Goede orde is een eerste vereischte. Telkens open

baart zich weer die neiging tot uitsluiting. 

„Onze conclusie", zegt Mr. P. A. Diepenhors t^ ) , als door 

hem over de productieve coöperatie gehandeld is, „is alzoo 

deze: in bedrijven met sterk gekwalificeerden arbeid, zonder 

kostbare machine-techniek, zonder beduidenden kapitaal-inzet, 

kan bij saamwerking van zeer hoogstaande arbeiders in enkele 

gevallen onder zeer bepaalde voorwaarden de coöperatie 

slagen". Die conclusie vindt steun in de ervaringen van vele 

jaren. Men kan met een beroep op de Schrift de coöperatie 

niet bestrijden, maar zij wordt daarin niet als de eenig-

geoorloofde bedrijfsvorm geboden. 

Wij mogen onze beoprdeeling niet eindigen, voordat wij 

gesproken hebben over de samenvoeging van Christen en 

socialist. Voor hem, die vóór alles zoekt het Koninkrijk Gods, 

en het socialisme met het Marxisme op èen lijn stelt, zijn 

de woorden „Christen-Socialist" de uitdrukking van een 

scherpe tegenstelling. Geen christelijke rehgie verdraagt zich 

met het historisch-materialisme of den klassenstrijd. ' 

Vele socialisten hebben het uitgesproken, dat de mensch eerst 

dan gelukkig zou kunnen zijn, indien het geloof aan God uit de 

wereld verdrongen was. „Marx declared", schrijft V a u g h a n ^), 

„that the abolition of religion was a necessary condition for the 

true happiness of the people". Bij denzelfden schrijver Vaughan 

vinden wij, dat Hyndman, de stichter van „The Social Demo

cratie Federation" niet geaarzeld heeft te zeggen: „Christianity 

is practically a dead creed. Socialism is the only religion left." )̂ 

') Mr. P. A. D i e p e n h o r s t , Voorlezingen over de Economic, II, Theo
rie, I, 1914, bl. 285. 

') B e r n a r d V a u g h a n , S. J., Socialism from the Christian Standpoint, 
1912, W. 157. 

3) t .a.p. , bL210. 
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Het socialisme, dat M a u r i c e en de zijnen predikten, staat 

lijnrecht tegenover het Marxisme. Wij zagen boven reeds, 

dat zij tegenover Owen stonden; dat zij het Chartisme 

scherp veroordeelden. W a s dit zoo niet, dan zou tusschen 

Maur ice ' s theologie en socialen arbeid een niet te over

bruggen klove bestaan; zijn boek „Social Morality", waaruit 

op iedere bladzijde een ware christelijke geest spreekt, zou 

in onverzoenlijken strijd met zijn socialen arbeid zijn. 

De Engelsche Christen-Socialisten hebben met de socialisten 

niet dan een deel van hun naam gemeen. 

Hun socialisme was naar het woord van L u d l o w een open

baring van het Christendom, evengoed als het protestantisme 

in de zestiende eeuw dat was. 

Tegen den stroom van het individualisme, die zulk een 

breede bedding groef tusschen de klasse van bezitters en 

bezitloozen, hebben de Christen-Socialisten een dam opge

worpen. 

Dankbaar mag erkend worden, dat zij in het vraagstuk, 

dat men sociale quaestie pleegt te noemen, zagen een pro

bleem, niet alleen met een economische, maar ook met een 

ethische zijde. 

Al zijn zij in hun werken dikwerf teleurgesteld, hun arbeid 

is van beteekenis geweest en gebleven. 
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