
Industriële Revolutie – Samenvatting, oorzaken en gevolgen 

1760-heden 
 

De Industriële Revolutie, ook wel de industrialisatie genoemd, begon halverwege de 

achttiende eeuw in Engeland. Pas in de jaren 1850-1900 kwam de industrialisatie in andere 

Europese landen goed op gang. Een korte geschiedenis van de Industriële Revolutie: de 

belangrijkste oorzaken, het verloop en de grootste gevolgen. 
 

Over de term Industriële Revolutie en de periodisering 
 

 
Arnold Toynbee 

 

De Industriële Revolutie wordt na de Neolithische Revolutie (de landbouwrevolutie uit de 

Prehistorie) beschouwd als de grootste economische omwenteling uit de geschiedenis. Onterecht 

wordt gesproken van een revolutie, vooral omdat de industrialisatie zeer ingrijpende gevolgen had. 

Industriële Evolutie is om twee redenen echter een treffender begrip. Ten eerste was de 

industrialisatie een langzaam en geleidelijk proces. Ten tweede is de Industriële Revolutie geen 

eenmalige heftige gebeurtenis, maar een ontwikkeling die feitelijk nog steeds doorgaat en enorme 

veranderingen in het dagelijks leven gebracht heeft. 

 

De term Industriële Revolutie werd voor het eerst gebruikt door Franse schrijvers. Maar het was 

vooral de Engelse economisch historicus Arnold Toynbee (1889-1975) die het begrip populariseerde. 
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Toynbee gebruikte het begrip Industriële Revolutie voor de economische ontwikkeling van Groot-

Brittannië in de jaren 1760 tot 1840. Na Toynbee is de term veel breder toegepast voor de 

industrialisatie die ook buiten Engeland plaatsvond en na 1840 doorging, feitelijk tot op de 

dag van vandaag. 
 

Vier fasen 
Qua industrialisatie waren er vier belangrijke fasen: 

 

‘Voorbereidingsfase’ (ca.1700-1760). De Industriële Revolutie werd (mede) mogelijk 

gemaakt door wetenschappelijke verbeteringen en uitvindingen in de landbouw en nijverheid, met 

name in de jaren 1700-1760. Zie voor de uitvindingen uit deze periode verderop in dit artikel. 

 

Eerste Industriële Revolutie (ca.1760-1867). Vanaf de jaren 1760 begon de 

Industriële Revolutie in Engeland van de grond te komen, met name door (verbeterde) 

textielmachines en de stoommachine van James Watt. Naast stoommachines was de komst van 

stoomtreinen en stoomschepen cruciaal. In de fase werd veel ijzer gebruikt. 

 

Tweede Industriële Revolutie (ca.1867-1914), ook wel ‘technologische revolutie’ 

genoemd. Vaclav Smil gebruikte in 2005 ‘Het tijdperk van de synergy’ als benaming voor deze 

versnelling in de industrialisatie, specifiek de jaren 1876-1914. Naast stoomkracht en ijzer, doen 

elektriciteit en staal hun intrede. Dit tijdperk kenmerkte zich door talloze revolutionaire uitvindingen, 

zoals gloeilampen, de auto, fotografie, telegrafie, vliegtuigen, radio en film. 

 

Derde Industriële Revolutie (20e eeuw) of ‘digitale revolutie’. Deze omwenteling 

kenmerkt zich door allerlei uitvindingen die de communicatie veranderd hebben, zodat globalisering 

mogelijk werd. Dit begon met de telegraaf, telefoon en film. Vooral na de Tweede Wereldoorlog trad 

een enorme spurt in van de Derde Industriële Revolutie en kwamen televisie, computers, internet, 

iPhone’s et cetera op. 

 

 

Impact van de Industriële Revolutie 
Verbeteringen in de huisnijverheid en landbouw legden de basis voor het ontstaan van de Industriële 

Revolutie. Spierkracht, windkracht, waterkracht, handgereedschap en trekdieren waren tot de 

achttiende eeuw de belangrijkste manieren en middelen om energie te creëren. 

Door de industrialisatie veranderde dit en zorgden (stoom)machines, gas en elektriciteit voor een 

diepingrijpende transformatie van het arbeidsproces. Ze maakten de massaproductie mogelijk van 

goederen, voedsel, machines, apparaten en vervoersmiddelen. Minstens even ingrijpend waren de 

sociaaleconomische, politieke en culturele gevolgen van de Industriële Revolutie. Hier komen we 

straks op terug. 
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Oorzaken van de Industriële Revolutie & belangrijke 

uitvindingen 
 

De Industriële Revolutie begon in de achttiende eeuw in Engeland, voorafgegaan door belangrijke 

veranderingen en uitvindingen die toegepast werden in de landbouw, mijnbouw en nijverheid. Aan 

het op gang komen van de Industriële Revolutie lagen de volgende omstandigheden ten grondslag: 

Wetenschappelijk denken en Verlichting.  

 

Vanaf ongeveer 1600 vond in Engeland een nijverheidsrevolutie plaats en in heel Europa een 

wetenschappelijke revolutie. Wetenschappelijk denken werd daarna versterkt door de Verlichting en 

legde de basis voor een rationalistischer manier van bedrijfsvoering in de landbouw en 

huisnijverheid. 

 

Uitvindingen in landbouw, mijnbouw & nijverheid. In Engeland wist de Britse landadel enkele 

verbeteringen in de mijnbouw en landbouw door te voeren in de eerste helft van de achttiende 

eeuw. Belangrijk was de waterpomp op stoom die mijngangen kon leegpompen, in 1709 uitgevonden 

door Thomas Newcomen (1664-1729). 

  

De 

stoommachine van Newcomen uit 1868. 
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In hetzelfde jaar 1709 ontdekte Abraham Darby (1678-1717) een manier om ruwijzer te maken in 

hoogovens, met cokes in plaats van houtskool. En de zaaimachine van Jethro Tull (1674-1741) uit 

1701 maakte het zaaien makkelijker, terwijl de duurzame en lichte Rotherham ploegschaar 

(Rotherham Plough) uit 1730 – van uitvinder Joseph Foljambe (ca.1695-1750) – het ploegen 

aanzienlijk verbeterde. 

 

Door dit soort uitvindingen nam de opbrengst in de landbouw, mijnbouw en nijverheid aanzienlijk 

toe en groeide op langere termijn ook de Engelse bevolking. Door de groeiende opbrengsten waren 

er minder mensen nodig in de landbouw en kwam er ruimte voor mensen om zich te specialiseren en 

in de opkomende industrieën te gaan werken. De volgende vijf Engelse uitvindingen, die cruciaal 

voor de opkomst van de industrialisatie, moeten nog genoemd worden: 

De in 1733 uitgevonden schietspoel (flying shuttle) van John Kay (1704-1779); 

De Spinning Jenny uit 1764, een snelle weefmachine van James Hargreaves (1720-1778). Deze 

twee uitvindingen zorgen voor een grote productietoename in de textielnijverheid; 

Het waterframe – een spinmachine op waterkracht als verbeterde versie van de Spinning Jenny – 

van Richard Arkwright (1732-1792) uit 1769; 

De door James Watt (1736-1819) in 1769 verbeterde stoommachine van Newcomen; 

De dorsmachine van de Schot Andrew Meikle (1719-1811) uit 1784. 

 

Rust & grondstoffen in Engeland.  
Het feit dat Engeland een voorsprong nam had enkele oorzaken. Engeland liep vooral voorop 

vanwege het feit dat er op zijn grondgebied niet gevochten werd. Engeland deed wel mee aan de 

Napoleontische Oorlogen, maar het Engelse territorium liep in de achttiende eeuw en negentiende 

eeuw geen oorlogsschade op. Economisch deed Engeland het beter, er was politieke stabiliteit en 

hierdoor rust en ruimte voor de wetenschap en techniek om zich goed te ontwikkelen. Engeland had 

een enorm koloniaal rijk en was in de achttiende dé leidende wereldmacht, met name op zee. 
Rond 1900 had Engeland zelfs een kwart van de wereld ‘in bezit’. Omdat Engeland beschikte over 

grondstoffen als steenkool en ijzererts, en daarbij veel grondstoffen uit zijn koloniën kon halen – 

zoals rubber, goud en katoen -, beschikte het land over alles wat nodig was om fabrieken mét 

machines te bouwen: ijzererts om fabrieken en machines in elkaar te zetten en steenkool (voor 

cokes) om stoom te creëren waarmee de machines aangedreven werden. 
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Een ander leven: fabrieken, urbanisatie, armoede, treinen 

en vervuiling 

 

 
Kinderen in een fabriek (Lewis Hine, 1908) 

 

De Industriële Revolutie zette het leven van de mensheid compleet op zijn kop. Overal werden 

fabrieken uit de grond gestampt, eerst in Engeland en later in de Verenigde Staten en elders op de 

wereld, met name in Europa. De winning van grondstoffen en de productie van goederen nam 

gigantisch toe. De steenkoolproductie in Engeland, bijvoorbeeld, groeide van ongeveer drie miljoen 

ton rond 1700 tot tien miljoen ton aan het eind van de eeuw. 

 

Maar lang niet iedereen profiteerde van deze sterke productiegroei. Door urbanisatie groeiden de 

steden razendsnel. Veel mensen trokken van het platteland naar de stad, waar ze vaak vlak bij de 

fabriek kwamen te wonen. Er ontstond hierdoor, met name in de negentiende eeuw, een arme 

stedelijke arbeidersklasse. Door lage lonen, slechte werkomstandigheden (lange werkdagen van wel 

zestien uur) en kinderarbeid ontstond de zogeheten ‘sociale kwestie’: het arbeidersvraagstuk dat 

draaide om de kwestie hoe de slechte levens- en werkomstandigheden van arbeiders en hun 

gezinnen aangepakt en opgelost moesten worden. 

 

Verder verschenen in de jaren 1830 en 1840 de eerste stoomtreinen en stoomschepen. Het Engelse 

stoomschip de SS Archimedes was de eerste stoomboot met schroefpropeller (daarvoor bestonden al 

raderstoomboten) en de uitvinding van de stoomturbine – de lavalturbine – in 1883 gaf de overzeese 

scheepvaart daarna een flinke impuls. 

 

Op korte termijn leidde de Industrialisatie tot fikse milieuvervuiling en de ‘dictatuur van de klok’ 

(door fabriekstijden en treintijden). Ook kwam een nieuwe levenshouding – de Romantiek 
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(negentiende eeuw) – op, die ook in kunstsectoren als de literatuur en schilderkunst veel impact had, 

waarbij mensen terug verlangden naar het rustige, stille en schone plattelandsleven. 

 

SS Archimedes 

 

Maatschappelijke gevolgen van de Industriële Revolutie 
 

De Industriële Revolutie heeft enorme maatschappelijke gevolgen gehad op de langere termijn. Om 

de ‘sociale kwestie’ op te lossen werden vakbonden opgericht, kwam in de politiek het socialisme op 

en ontstond – met name op instigatie van Karl Marx (1818-1884) – het communisme. Deze 

ontwikkelingen hadden diepingrijpende gevolgen, met name in de twintigste eeuw, toen de 

Russische Revolutie (1917) en de Koude Oorlog (1945-1989) de wereld ideologisch verdeelden. 

De samenleving veranderde, zowel door de Industriële Revolutie als de Franse Revolutie, van een 

standensamenleving naar een klassenmaatschappij: steeds meer werd de economische positie 

(klasse) bepalend voor iemands aanzien, in plaats van de familie of stand waarbinnen iemand 

geboren was. 

 

Op termijn leidde de Industriële Revolutie tot groeiende welvaart en de sociale en politieke 

emancipatie van tal van bevolkingsgroepen. Vrouwen kregen na de Eerste Wereldoorlog – toen zij 

vaak de leeggevallen plekken in de industrie opvingen – in Europa massaal het kiesrecht, tijdens de 

Verzuiling in Nederland (1880-1920) wisten allerlei groepen als katholieken, protestanten en 

socialisten zich te emanciperen, terwijl na de Tweede Wereldoorlog in meerdere Europese landen 

verzorgingsstaten opgebouwd werden die de welvaart eerlijker verdeelden. 
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Stoomlocomotieven van Belgische fabrikanten, 1906 

 

Op langere termijn veranderde het dagelijkse leven ingrijpend op het gebied van vooral 

communicatie en transport. Door de telegraaf, telefoon, de trein, auto en het vliegtuig werd de 

wereld gevoelsmatig veel kleiner. Binnen deze kaders kon in de negentiende eeuw het nationalisme 

snel opkomen en vond voornamelijk in de twintigste en eenentwingtigste eeuw een onomkeerbare 

globalisering plaats. Televisie, computer en iPhones veranderden het leven van mensen ingrijpend. 

Ook de oorlogsvoering werd anders. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en later de Tweede 

Wereldoorlog (1939-1945) lieten zien hoe uitvindingen gebruikt konden worden om industriële 

slachtingen aan te richten die de wereldgeschiedenis nog niet eerder gezien had. 

 

 

De sociale kwestie (het arbeidersvraagstuk, 19e eeuw) 
 

De arbeider tijdens de industrialisatie 

 

In de negentiende eeuw kwam de industrialisatie op gang. Daardoor veranderde Nederland in snel 

tempo en niet alleen ten goede. De ‘sociale kwestie’ werd een belangrijk probleem. 

 

Toen Nederland in de negentiende eeuw een industrieland werd, werd ook de fabrieksarbeider 

geboren. Die werkte dagelijks veertien uur in gevaarlijke, smerige fabrieken en kreeg daarvoor slecht 

betaald. Wie een ongeluk kreeg, of door zijn baas werd ontslagen, was de klos: uitkeringen 

bestonden nog niet. Kinderen werkten mee, vaak net zo hard als hun ouders. 
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Woningnood en krotten 

Ook thuis hadden de arbeiders het zwaar. De komst van de industrie had veel mensen naar de 

steden gelokt, met woningnood tot gevolg. Gezinnen woonden in kelders en krotten. En door alle 

ellende grepen veel arbeiders ook nog eens naar de drank. 

 

Aan deze armoedige situatie moest duidelijk iets gebeuren. Vanaf 1866 richtten arbeiders 

verenigingen op om voor hun belangen op te komen – de eerste vakbonden. Ook veel welgestelde 

burgers maakten zich zorgen. Zij noemden de problemen van de arbeider ‘de sociale quaestie’. Ruwe 

manieren en een gebrek aan beschaving van ‘het volk’ hoorden daar volgens hen ook bij. 

 

Kinderarbeid 

 

De bezorgde burgers stichtten verenigingen om prostitutie, drankgebruik en kermisbezoek tegen te 

gaan en om de arbeiders op te voeden. Zij wilden de sociale kwestie graag helpen oplossen. Een 

beetje uit mededogen, maar ook een beetje uit angst voor een opstand. 

 

En ook de overheid deed haar best. Verschillende wetten maakten het leven van de arbeider stukje 

bij beetje wat aangenamer. Zo kwam er een verbod op kinderarbeid (1874), een arbeidswet (1889) 

tegen uitbuiting, een leerplichtwet (1900) en een woningwet (1901). 

 

Videos 

Industriële Revolutie 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXpHphQ1CdQ 

https://www.youtube.com/watch?v=IfG_kWumyUQ 

 

Charles Fourier 

 

Charles Fourier 
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LE FAMILISTERE 

https://www.youtube.com/watch?v=Hh08r0E8zmQ 

Les utopies sociales 

https://www.youtube.com/watch?v=5lGjrgyvc20 

 

Charles (François Charles Marie) Fourier (Besançon, 7 april 1772 – Parijs, 9 oktober 1837) was een 

Frans socialistisch theoreticus en filosoof.  

Biografie 

Zijn vader was een koopman die tijdens de revolutie al zijn bezittingen kwijtraakte. Daarom begon 

Charles op zijn achttiende een stoffenhandel om in zijn levensonderhoud te voorzien. Als kind al had 

hij echter een afkeer van de handel, omdat hij die misleidend en onrechtvaardig vond.  

Als tussenhandelaar bezocht hij niet alleen Franse, maar ook Nederlandse, Belgische en Duitse 

steden, wat hem in de gelegenheid stelde een beeld te krijgen van de in zijn tijd heersende sociale 

omstandigheden. 

 

Toen zijn vader stierf, erfde hij 80.000 frank, die hij in Lyon investeerde in koloniale producten. Toen 

Lyon in 1793 werd belegerd, werden al zijn bezittingen geconfisqueerd; zijn balen katoen werden 

gebruikt als beschermende wal, en zijn voedselvoorraad werd gebruikt om de soldaten te voeden, 

terwijl hijzelf gevangen werd gezet. In 1794 werd hem de dienstplicht opgelegd, waar hij gedurende 

twee jaar het cavalerieregiment diende. Uiteindelijk werd hij vanwege zijn slechte gezondheid 

ontslagen.  

In 1799 moest hij als vertegenwoordiger voor een grote levensmiddelenhandel een grote voorraad 

rijst vernietigen, omdat deze te lang was opgeslagen, in de hoop een hogere prijs er voor te krijgen. 

De vernietiging van voedsel, waar de armen zo'n grote behoefte aan hadden, liet een diepe indruk bij 

hem achter. Zijn zakelijke ondernemingen waren allesbehalve succesvol.  

Werk 

Charles Fourier was een utopist, samen met Robert Owen, Claude Henri de Saint-Simon en later 

Pierre-Joseph Proudhon een van de grondleggers van het socialisme. Vanaf 1808 schreef hij werken 

waarin hij een nieuw wereldbeeld schetste, een model waarbij alle mensen volledig tot hun recht 

konden komen. Zij zouden in gemeenschap samen kunnen leven, het werk doen dat het best bij hen 

paste, en zich ook emotioneel en seksueel kunnen ontplooien. Eén van zijn principes was het "Klavier 

der Hartstochten", waarmee hij uiteenzette hoe mensen zichzelf en de samenleving vooruit konden 

helpen door te doen wat hun het best lag, op verschillende momenten. In zijn werken werd dat 

model minutieus uitgewerkt. Hij beperkte zich trouwens niet tot de mens, het Universum was zijn 

begrenzing. Charles Fourier beschouwde zichzelf als “het nederig werktuig, waarvan God zich heeft 

bediend om de nieuwe boodschap aan de aarde te brengen.”[1]  
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Fourier ontwierp een samenleving bestaande uit lokale gemeenschappen, waarbij iedere 

gemeenschap tussen de 1600 en 1800 bewoners zou hebben. Een gemeenschap vormde een 

coöperatie die zowel landbouwproducten als industriële producten zou produceren. De gehele 

gemeenschap zou in één groot gebouw wonen en werken. De gemeenschap had de naam phalange 

en de gebouwen werden phalanstères genoemd. Deze namen zijn afgeleid van het Griekse woord 

phalanx. De geproduceerde goederen of de winst van een phalange zou verdeeld worden onder de 

bewoners en de investeerders. De winstdeling zou gebaseerd zijn op het geïnvesteerde kapitaal, 

geleverde arbeid en het talent van de betreffende persoon. Leden die veel geld hebben ingebracht 

hoefden niet te werken. Iedereen moest huur betalen voor hun appartement en de huren voor 

luxere appartementen waren hoger. Fourier ontwierp ook een afgezwakte versie van de phalange 

dat als tussenstap zou fungeren. Deze tussenstap noemde hij garantisme (in het Nederlands ook wel 

waarborgingsstaat genoemd) die door rijke ondernemers gestart moesten worden.  

Alle phalanges zouden onderdeel zijn van een wereldfederatie. De leider van een phalange zou 

democratisch gekozen worden. Deze leiders werden baronnen of unarchen genoemd en die zouden 

het overkoepelende bestuur van vier phalanges kiezen, de zogenaamde duarchen of burggraven. Nog 

negen andere getrapte verkiezingen zouden worden gehouden. De wereld zou worden geregeerd 

door een gouverneur met de titel Omniarch die in de wereldhoofdstad Constantinopel zou zetelen. In 

de onderstaande uitklapbare tabel wordt de gehele hiërarchie getoond die Fourier uitgewerkt had.  
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Fouriers plan was ingebed in zijn fantasierijke wereldbeeld: naar zijn idee was het garantisme de 

vijfde van acht treden van ontwikkeling, die in totaal 40.000 jaar in beslag zouden nemen. Op het 

hoogtepunt van ontwikkeling voorspelde hij een achtduizendjarige toestand van perfect geluk (het 

apogée du bonheur). In deze toestand zou de mens honderdveertig jaar leven, waarvan 

honderdtwintig besteed konden worden aan het nastreven van de vrije liefde. Intussen zou de aarde 

de beschikking krijgen over zes manen en zouden anti-leeuwen, anti-walvissen en andere anti-dieren 

de mensheid tot nut zijn. Na deze periode zou echter een verval intreden, dat in opnieuw 40.000 jaar 

de mensheid terug zou voeren tot haar verwarde begintoestand.[2]  

Verwerkelijking 

Na zijn Traité d’association domestique agricole (1822) leek hem de tijd rijp om zijn ideeën tot 

uitvoer te brengen; hij had alleen geld nodig; daartoe resideerde hij dagelijks rond lunchtijd op zijn 

kamer te Parijs om sponsors te verwelkomen. Veel bezoekers kreeg hij echter niet.  

Tijdens zijn leven had Fourier slechts enkele aanhangers. Just Muiron was de belangrijkste; Victor 

Prosper Considérant heeft een belangrijke rol gespeeld bij het verspreiden van het gedachtegoed van 

Fourier, met het uitbrengen van het tijdschrift Le Phalanstère (vanaf 1832). Na Fouriers dood groeide 

zijn beweging, het fouriérisme. Vooral in de Verenigde Staten werden gemeenschappen gesticht, die 

gebaseerd waren op het gedachtegoed van Fourier. Ze waren echter meestal geen lang leven 

beschoren. Het meest geslaagde experiment gebaseerd op zijn ideeën was zeker dit van de 

Familistère te Guise opgericht in 1859 door de Franse industrieel Jean-Baptiste André Godin rond zijn 

fabriek van gietijzeren kachels en fornuizen.  

Uiteindelijk hebben Fouriers beginselen een grote invloed gehad op de latere socialisten.  

Bibliografie 

Zijn belangrijkste werken zijn:  

Théorie des quatre mouvements et des destinées générales, uitgegeven in 1808, waarin hij zijn kritiek 

uitte op de kapitalistische economie. Het concurrentiemechanisme moest volgens hem worden 

vervangen door een stelsel van coöperatieve associaties, waarin met de eenvoudigste middelen en 

methodieken artikelen werden vervaardigd die de mensen echt plezier in het leven gaven. 

Traité d’association domestique agricole (1822) later opnieuw uitgegeven onder de titel Théorie de 

l’unité universelle, Le nouveau monde industriel ou invention du procedé d’industrie attrayante et 

naturelle, distribuée en séries passionées (1829). 

Oeuvres complètes (Parijs, 1841-1847) 

Le nouveau monde amoureux ed. Simone Debout-Oleszkiewicz, Parijs, 1967 
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Vlag van de Samenwerkende Maatschappij Vooruit van Gent uit 1924 als zinnebeeld van het pensioen. 

In het begin van de 19e eeuw geeft de industrialisatie een enorme impuls aan het kapitalisme. De 

arbeiders werkten voor minimumlonen en leefden in ellendige omstandigheden. Ze klopten 

werkdagen van 14 uur in ongezonde werkplaatsen en tegen een hongerloon. Onder de arbeiders 

waren ook veel kinderen. De arbeiders en hun gezinnen hadden te kampen met 

huisvestingsproblemen. Bovendien was er geen enkele vorm van sociale bescherming. Wie ontslagen 

werd of getroffen werd door een arbeidsongeval of ziekte, viel van de ene op de andere dag zonder 

inkomen. Uitbetaling van loon gebeurde tot 1887 meestal volgens het trucksysteem, waarbij de 

werkgevers een gedeelte in natura betaalden.  
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Friedrich Engels en Karl Marx met zijn drie dochters. 

Begin 1845 verhuisde Karl Marx naar Brussel, nadat hij afstand had gedaan van zijn Pruisisch 

staatsburgerschap. Hij verbleef er op vijf verschillende adressen, waaronder het pension Le Bois 

Sauvage op het Sint-Goedeleplein. Via een (Duitse) huisarts kwam Marx in contact met de jurist 

Gustav Mayntz, die zijn aanvraag tot verblijfsvergunning formuleerde. Hij moest hiervoor echter 

instemmen om in België niet te publiceren over actuele politiek. Tevens kwam hij er in contact met 

een kring van ca. drie- tot vierduizend Duitsers (in ballingschap) die toen in de stad verbleven, 

waaronder een groep dynamische (precisie)arbeiders met wie hij de 'ontwikkelingsclub' de Deutscher 

Bildungsverein für Arbeiter oprichtte. Deze groep kwam tweemaal per week samen, eenmaal om te 

discussiëren, studeren en de kranten door te nemen en eenmaal om zich te amuseren.[2] Ook was hij 

betrokken als ondervoorzitter bij de Association Démocratique, ayant pour but l'union et la fraternité 

de tous les peuples (opgericht 27 september 1847[3]) van de advocaten Lucien Jottrand en Charles-

Louis Spilthoorn. Bij de oprichting van deze beweging waren ook veel in België wonende buitenlanders 
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betrokken, onder meer Polen, Zwitsers, Fransen en Duitsers. Deze groep trof elkaar onder meer in het 

café De Zwaan op de Grote Markt te Brussel.[4]  

Tijdens de drie jaar dat Marx in Brussel verbleef verschenen enkele van zijn belangrijkste werken. In 

februari 1845 verscheen De Heilige Familie, het eerste gezamenlijk werk met Friedrich Engels, en 

betrof een kritiek op Bruno Bauer en de zijnen. In hetzelfde jaar begonnen Marx en Engels met het 

schrijven van De Duitse Ideologie – een kritiek op Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer en Max Stirner -, 

met daarin opgenomen de beroemde Stellingen over Feuerbach. Een uitgever werd echter niet 

gevonden, waardoor de eerste volledige publicatie dateerde van 1932. In 1847 verscheen De armoede 

van de filosofie[5], een kritiek op De filosofie van de armoede door Pierre-Joseph Proudhon. Anders dan 

de titel deed vermoeden, was dit vooral een economische uiteenzetting, waarin de waardetheorie 

uitgebreid aan de orde kwam: de arbeids(ver-)deling wordt besproken en het concurrentie-principe en 

het boek bevat ook een hoofdstuk over grondrente. Eind 1847 vond een bijeenkomst plaats van de 

Bond der Rechtvaardigen (later: Bond der Communisten) in Londen waarbij onder meer Engels 

aanwezig weg. Aldaar kregen Marx en Engels de opdracht een programma te schrijven, het op 21 

februari 1848 verschenen Communistisch Manifest[6] met als motto: Proletariërs aller landen, verenigt 

U! De beroemde beginregel van dit Manifest luidde: "Een spook waart door Europa – het spook van 

het communisme." Toen Marx in zijn Deutsche Brüsseler Zeitung van 27 februari 1848 de Parijse 

februarirevolutie loofde, vaardigde de Belgische overheid een verbod uit op de krant, arresteerde 

Marx wegens ordeverstoring en zette hem het land uit.  

 

De eerste bewegingen 

 

 

Achterzijde van een broodkaart van de Samenwerkende Maatschappij Vooruit gewest Dendermonde 

uit 1880. 
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Portret van Edward Anseele omstreeks 1890. 

 

Gedenkplaat voor de stichting van de Belgische Werkliedenpartij in café De Zwaan (1885) op de Grote 

Markt te Brussel. 
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De werkstaking van Henry Luyten (1889), een impressie van zijn verblijf in de Borinage omstreeks 

1886-'87. (KMSKA, Antwerpen) 

 

Portret van Alfred Defuisseaux omstreeks 1901. 
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Zicht op de Bond Moyson en Ons Huis vanop de Vrijdagmarkt te Gent. 

 

De algemene staking van 1902 uitgebeeld door Henri Meunier. 
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Stilaan groeide bij de arbeiders het besef dat ze zich moesten verenigen om hun leef- en 

arbeidsomstandigheden te kunnen verbeteren. Tussen 1840 en 1850 waren de Brusselse 

marmerbewerkers, houtbeeldhouwers, typografen, zeetouwers en passementwerkers de eerste 

arbeiders die syndicaten vormden.[7] Op 4 maart 1857 werd vervolgens in Gent de Broederlijke 

Maatschappij der Wevers opgericht. Een maand later hielden de spinners hun Maatschappij der 

Noodlijdende Broeders boven de doopvont. Al snel viel de arbeidersbeweging echter uiteen in een 

socialistische en een christelijke vleugel. Hierbij kozen de socialisten voor de klassenstrijd als strategie 

om sociale vooruitgang te boeken in tegenstelling tot de christelijke vakbeweging die zich afzette 

tegen de 'goddeloze' socialisten, onder impuls van de Rooms-Katholieke Kerk. Deze ondersteunde de 

uitbouw van een christelijke arbeidersbeweging, enerzijds om de arbeiders uit het vaarwater van het 

vrijzinnige socialisme te houden en anderzijds omdat ook zij de nood inzag van sociale vooruitgang 

voor de werkende massa. Eveneens in 1857 werd de Brusselse organisatie Les Solidaires opgericht 

door de drukker Désiré Brismeé, een aanhanger van het rationeel socialisme van Jean Hyppolyte de 

Colins. Uit Les Solidaires ontstond in 1860 de organisatie Le Peuple van César De Paepe. In juli 1865 

vormden een groep proudhonisten samen met Le Peuple de Belgische afdeling van de Eerste 

Internationale, de afdeling telde circa zestig leden. César de Paepe was een voorstander van een 

decentraal georganiseerde socialistische maatschappij. De meeste bedrijven zouden volgens zijn idee 

beheerd moeten worden door de gemeentelijke overheid, terwijl andere voorzieningen op provinciaal 

of nationaal niveau bestuurd zouden worden. In 1868 werden afdelingen van de Eerste Internationale 

opgezet in Gent en Verviers.[8][9] Omstreeks deze periode ontstonden ook de eerste mutualiteiten 

onder de noemers Maatschappijen van Onderlinge Bijstand. Ze waren veelal lokaal, kleinschalig en 

georganiseerd binnen één beroepsgroep. De eerste socialistische mutualiteit was La Solidarité, 

opgericht te Fayt-lez-Manage in 1869.  

 

De eerste socialistische politieke beweging werd gesticht op 20-21 mei 1877] onder de naam 

Vlaamsche Socialistische Arbeiderspartij (VSP). De Gentse voorman Edmond Van Beveren, geïnspireerd 

door het "programma van Gotha", stelde het programma van deze partij op.[11] Op het 

stichtingscongres in Mechelen hadden zestien Vlaamse afdelingen afgevaardigden gestuurd, met als 

voornaamste aanwezige de Gentse coöperatieve Vooruit. In Brussel werd een jaar later, in 1878, de 

Parti Socialiste Brabançon gesticht door onder meer de groep rond César de Paepe en Louis Bertrand. 

In 1880 fuseerde beide partijen, alsook andere Brusselse socialistische groepen, tot de Belgische 

Socialistische Arbeiderspartij (BSAP) onder leiding van onder meer Edward Anseele. De belangrijkste 

doelstelling van de nieuwe partij werd de realisatie van het algemeen stemrecht.[10] Datzelfde jaar ging 

ook de De Samenwerkende Maatschappij Vooruit van start, naar het voorbeeld van het Britse 

Rochdale Equitable Pioneers Society (1844). Het startkapitaal kwam van 300 arbeiders die elke week 

0,5 frank gespaard hadden en een samenwerking tussen de Verenigde Vrije Bakkers en de Broederlijke 

Maatschappij der Wevers. De eerste activiteiten bestonden uit een eigen bakkerij, niet veel later 

volgde de verkoop van koffie, dekens en steenkool. Op 31 augustus 1884 verscheen vervolgens in 

Gent de eerste editie van de Vooruit met Edward Anseele als hoofdredacteur. De eerste editie werd 

op 15.000 exemplaren verspreid.[12]  

In april 1885 kwamen 112 ambachtslieden en arbeiders samen in Café De Zwaan op de Grote Markt in 

Brussel en verbond men zich met de Waalse socialistische partij onder de naam Belgische 

Werkliedenpartij-Parti Ouvrier Belge (BWP-POB).  

Er werd besloten de term socialisme niet in de naam op te nemen, daar men vreesde dat dit de 

arbeiders mogelijk zou afschrikken.[13] Omstreeks diezelfde periode werd de Socialistische Jonge 

Wacht (SJW) opgericht, die in haar begindagen sterk anti-militaristisch was. Zo verzette de SJW zich 
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tegen het principe van de dienstplicht aan de hand van lotelingen, waarbij gegoede burgers die 

werden uitgeloot de dienstplicht konden ontlopen door minder gegoeden te betalen om in hun plaats 

de dienstplicht uit te voeren.  

In augustus van datzelfde jaar vond het eerste congres van de BWP plaats, waarbij de eerste 

actiepunten werden vastgelegd. Ankerpunten hierbij waren de eisen voor het algemeen stemrecht, de 

inrichting van verplicht en gratis neutraal onderwijs en de afschaffing van de kinderarbeid onder de 12 

jaar.[13] De ideologie van de partij werd vastgelegd in het Charter van Quaregnon, dat in 1894 werd 

opgesteld. Het voornaamste strijdpunt van de BWP in deze periode werd het algemeen kiesrecht voor 

mannen, de grote aanhang voor dat punt maakte vervolgens de oprichting van een socialistische zuil 

mogelijk. Ook op syndicaal vlak begonnen de arbeiders zich steeds meer te organiseren, zo werd op 12 

september 1886 het stichtingscongres van de Nationale Federatie van Metaalbewerkers (NFM) in 

Brussel georganiseerd.[14] Vanaf 1886 vonden er verschillende grote stakingen en protestacties plaats 

(waaronder bij de mijnwerkers) tegen de dreigende loondalingen, voor een kortere arbeidsduur[15] en 

om het algemeen stemrecht af te dwingen. Hierbij kwamen tijdens schermutselingen tussen de 

ordediensten en demonstranten verschillende mensen om het leven. Zo werden 28 arbeiders 

(voornamelijk mijnwerkers) neergeschoten door de ordetroepen na de vernietiging van de glasfabriek 

van Eugène Baudoux te Jumet.[7] Hierdoor ontstond er interne verdeeldheid binnen de prille 

socialistische beweging over de te volgen strategie. Uit deze interne verdeeldheid, en de uitsluiting 

van Alfred Defuisseaux uit de BWP, ontstond de Parti Socialiste Républicain (PSR) in 1887.[16] Deze 

beweging organiseerde op 13 mei 1887 een staking in Henegouwen, waarbij drie demonstranten door 

de politie gedood werden en de PSR-leiding er vervolgens van werd beschuldigd opgeroepen te 

hebben tot geweld. Uit de rechtszaak op 6 mei 1889 voor het Hof van Assisen te Bergen dat hierop 

volgde bleek evenwel dat het vermoedelijk politie-infiltranten betrof die de gewelddadigheden 

hadden uitgelokt om aanleiding te creëren om de socialistische leiders te arresteren.[8][9] Zo zou de 

infiltrant Léon Pourbaix getracht hebben door middel van enkele dynamietstaven de gespannen 

situatie verder te doen escaleren.[17][18] De PSR-leiding werd hierop vrijgesproken[19] en het kwam tot 

een verzoening tussen de groep rond Defuisseaux en enerzijds en de BWP anderzijds. In 1890 werd de 

PSR ontbonden.  

Omstreeks diezelfde periode werd er Belgische socialistische muziekgeschiedenis geschreven door 

Pierre De Geyter, leider van het Rijselse arbeiderskoor "Lyre des Travailleurs". Op 15 juli 1888 kreeg hij 

van de lokale Parti Ouvrier Français-voorzitter Gustave Delory (de latere burgemeester van Rijsel) een 

exemplaar van de dichtbundel Chants Révolutionnaires van Eugène Pottier, een van de voortrekkers 

van de Commune van Parijs in 1871. Op verzoek van Delory schreef De Geyter muziek bij het gedicht 

De Internationale. Al snel groeide het uit tot het strijdlied van hun partij. Vier jaar later, in 1892, koos 

ook de Tweede Internationale het lied tot zijn strijdlied. In 1893 werd een wetsvoorstel ingediend om 

het algemeen kiesrecht in te voeren, dat evenwel op 11 april van dat jaar werd verworpen door het 

parlement. Hierop volgde een algemene staking onder impuls van de BWP waaraan ruim een kwart 

miljoen arbeiders deelnamen en het wederom tot verschillende confrontaties met de ordediensten 

kwam waarbij tal van doden vielen (waaronder 16 in Henegouwen). Kort daarop werd door de 

Regering-Beernaert het algemeen meervoudig stemrecht voor mannen ingediend in het parlement en 

(met steun van de BWP) goedgekeurd.[13] Bij de daarop volgende verkiezingen (1894) volgens dit 

nieuwe kiesstelsel behaalden de BWP 18,36% van de stemmen (301.940), goed voor 27 

parlementsleden.[20] Edward Anseele werd daarbij als enige Vlaamse socialist verkozen, echter vanuit 

het arrondissement Luik. Kort daarvoor, in 1893, werden twee herbergen op de Vrijdagmarkt te Gent 

opgekocht door de SM Vooruit om er de Groote Magazijnen te huisvesten.[21] In 1897 vond er een 

verwoestende brand plaats in de Groote Magazijnen van de SM Vooruit te Gent. Anseele en de zijnen 

bleven echter niet bij de pakken zitten en verzochten Ferdinand Dierkens om nieuwe plannen te 
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ontwerpen.[21] Naar aanleiding van de wet van 31 maart 1898 (Regering-De Smet de Naeyer I) die de 

beroepsverenigingen in een legale sfeer plaatste, werd in de schoot van de BWP op 11 april 1898 de 

Syndikale Kommissie opgericht. De hoofdtaak van deze organisatie was de eenheid van de 

verschillende beroepsfederaties en afzonderlijke vakbonden te bewerkstelligen en het coördineren 

van de vakbondsactiviteiten binnen de socialistische zuil. Zij was ook verantwoordelijk voor de 

explosieve groei van het socialistische syndicalisme tijdens het Interbellum. In 1899 openden de 

nieuwe Groote Magazijnen op de vrijdagsmarkt in Gent, in 1902 volgde de opening van het 

aanpalende "Ons Huis".[21]  

Naar aanleiding van de verkiezingen van 1900 werd de evenredige vertegenwoordiging (het 

proportioneel systeem volgens de methode-D'Hondt) ingevoerd, hierdoor maakten de eerste Vlaamse 

BWP-verkozenen (Naast Edward Anseele in het arrondissement Gent waren dit Félix Cambier 

eveneens in Gent, Modeste Terwagne in Antwerpen en Prosper Van Langendonck in Leuven) hun 

intrede in de Kamer van volksvertegenwoordigers.[13] Naast de eerder aangehaalde programmapunten 

van de partij stelde de BWP rond deze periode ook de "koloniale roofzucht" van koning Leopold II ter 

discussie (Kongo-Vrijstaat was een privébezit van de Koning der Belgen). Toch waren hierover ook 

binnen de partij de meningen verdeeld. Zo was er de strekking rond Louis de Brouckère die stelde: 

"Protectionisme, militarisme, imperialisme en kolonialisme zijn de symptomen van de aftakeling van 

een roofzuchtig en parasitair geworden klasse die de productie niet langer kan leiden…", anderen 

binnen de partij steunden dan weer quasi kritiekloos het koloniale kapitaal. Een grote middengroep 

rond Emile Vandervelde was voorstander van een reformistische koloniale politiek.[22] Eveneens in 

1900 werd de voorloper van de Federatie van Vlaamse Socialistische en Sociaal-progressieve 

Toneelverenigingen (FVST) opgericht als coördinerend orgaan voor de socialistische 

toneelgezelschappen. In 1906 waren er 21 kringen aangesloten, waaronder de Multatulikring uit 

Gent.[23]  

In 1899 vond het eerste socialistische feministische congres plaats. Twee jaar later (1901) werd de 

Federatie van Socialistische Vrouwen (FSV) opgericht op initiatief van Isabelle Gatti De Gamond.[24] In 

1907 werd vervolgens door de BWP het principe van het algemeen stemrecht voor vrouwen 

goedgekeurd en werd een door de coöperatieve vrouwen gefinancierd bestendig secretariaat 

opgericht. Tevens werd Maria Tillmans (als eerste vrouw) in het Partijbureau van de BWP opgenomen. 

De organisatie was echter een kort leven geschonken, enkele jaren later ging de organisatie ter ziele, 

en werd er voornamelijk ingezet op lokale vrouwengroepen. In 1898 was de Landelijke 

Textielarbeidersbond van België opgericht, die vanaf haar oprichting deel uitmaakte van de Syndikale 

Kommissie. De aansluiting van de autonome (eerder anarchistisch georiënteerde) Vervierse 

textielfederatie in 1907 bij de tot dan quasi uitsluitend Vlaamse textielarbeidersbond leidde tot een 

keerpunt binnen de organisatie met de naamsverandering in 1908 tot Textielarbeiderscentrale van 

België (TACB) tot gevolg.[25] De Vlaamse federatie concentreerde zich voornamelijk rond de vlas- en 

katoenfabrieken van Gent en de omliggende Vlaamse provinciesteden, terwijl de Vervierse federatie 

actief was in de wolbewerking in eerder kleine fabrieken. In 1909 volgde met de oprichting van de 

Centrale Vereeniging der Bouwwerkers, als eerste verenigde arbeiders-vakbondsorganisatie, een 

mijlpaal in de arbeidersgeschiedenis van België.[15] Datzelfde jaar had daarnaast ook op politiek vlak 

een primeur met de eerste (lokale) bestuursdeelname en uitvoerend mandaat voor de BWP in de 

vorm van een schepenambt te Gent. Als gevolg van de grote staking van 1913 met ruim 400.000 

deelnemers werd het algemeen enkelvoudig stemrecht afgedwongen.[13]  
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De Eerste Wereldoorlog 

 

De Internationale werd in 1888 gecomponeerd door Gentenaar Pierre De Geyter naar een gedicht van 

de Franse dichter Eugène Pottier. 

 

De voormalige redactie en drukkerij van dagblad Vooruit te Gent. 
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Bronzen standbeeld ter ere van Jules Destrée te Charleroi van beeldhouwer Alphonse Darville (1956). 

Op 29 juli 1914 vond te Brussel de laatste zitting plaats van het bureau van de Tweede Internationale, 

een dag na de oorlogsverklaring van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Hier verklaarden de Russische en 

Britse afgevaardigden dat ze zich zouden verzetten tegen een oorlog, de Duitsers van hun kant 

verklaarden dat ze hun plicht zouden doen. Hierbij werd verwezen naar de anti-oorlogsdemonstraties 

die plaatsvonden in onder meer Parijs en Berlijn. Na de bijeenkomst vond een internationale 

vredesmanifestatie plaats in het Koninklijk Circus in aanwezigheid van Jean Jaurès, Rosa Luxemburg, 

Hugo Haase, Viktor Adler, Édouard Vaillant en Keir Hardie. Desondanks besloten de Duitse socialisten 

om mee te werken aan de Duitse inval in België. Op 2 augustus volgde vervolgens een ultiem 

ultimatum om de Duitse troepen vrije doorgang te verlenen. Het dagblad Vooruit riep vervolgens op 

tot een protest betoging de volgende dag onder de titel: Grootsche betooging voor den Vrede en tegen 

den Oorlog.[26] Op laste van de Regering-De Broqueville I werd deze evenwel verboden, waarop de 

krant reageerde: Leve de vrede! Weg met den oorlog! Weg met het kapitalisme dat tot den oorlog 

drijft; leve het internationale socialisme! Leve het vredelievende proletariaat!. Op 4 augustus kwam het 

parlement in een buitengewone zitting samen nadat het Duitse leger om negen uur die ochtend België 

was binnengevallen. De BWP-parlementsleden stemden in met een wetsontwerp voor een 

oorlogskrediet van 200 miljoen frank en de mobilisatie van het Belgisch leger. Tevens werd Emiel 

Vandervelde door Charles de Broqueville benoemd tot minister van staat.[22] In tegenstelling tot veel 

andere dagbladen, waaronder het liberale La Flandre Libérale, besloot de Vooruit de publicaties niet te 

staken. Zo verschenen er nog drie nummers na de inval, ook na de instelling van de Duitse censuur 

bleef de Vooruit verschijnen.[26]  

Tijdens de Duitse bezetting gedurende de Eerste Wereldoorlog slaagde de BWP er ondergronds in een 

duurzame samenwerking aan te gaan met andere sociale organisaties. De socialistische leiders waren 

verspreid, zo bleven Eduard Anseele en Joseph Wauters in het bezette landsgedeelte. Onder meer 

Emile Vandervelde had zich met het Belgisch leger teruggetrokken en anderen, waaronder Camille 

Huysmans, waren naar Nederland gegaan. Jules Destrée ten slotte was naar Italië vertrokken, alwaar 

hij de Italianen trachtte te overtuigen om de centrale mogendheden de oorlog te verklaren. Huysmans 

van zijn kant bleef zich ook tijdens de oorlog inzetten om via de Tweede Internationale tot 
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onderhandelingen en vrede te komen.[22] Op initiatief van Anseele werd in Gent een 

bevoorradingscommissie opgericht, deze bestond naast afgevaardigden van de samenwerkende 

maatschappijen Vooruit, Het Volk (antisocialistisch) en Het Volksbelang (neutraal) ook uit een aantal 

industriëlen. Tevens liet hij een maximumprijs voor brood vastgelegd. Uit klerikale hoek weerklonk in 

het ultramontaanse dagblad Le Bien Public kritiek op Anseeles solidariteitspolitiek en werd de 

betaalbaarheid hiervan in vraag gesteld. Vanuit de krant Vooruit werden de pijlen dan weer gericht op 

de politieke toe-eigening van de hulpinitiatieven door de katholieken en liberalen en in het bijzonder 

op het niet-neutrale karakter van het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit (NHVC), waarin de 

socialisten ondervertegenwoordigd waren.[27] De NHVC was gegroeid uit een Brussels initiatief van de 

bankier Emile Francqui en de industriëlen Ernest Solvay en Jean Jadot met de steun van de liberale 

burgemeester Adolphe Max[27] met als doel de goederen die door de Commission for Relief in Belgium 

ter beschikking werden gesteld onder de bevolking te verspreiden.[28] Dit belette evenwel niet dat de 

socialisten in het nationaal belang van hun landgenoten loyaal hun medewerking verleenden aan het 

initiatief. Zo waren in het Brusselse onder meer Joseph Wauters en Louis Bertrand actief in het 

NHVC.[27] Bij de bezetting van Gent in oktober 1914 werden Edward Anseele en Emile Coppieters - 

evenals de burgerlijke medeleden van het schepencollege Maurice De Weert, Alfred Van der Stegen, 

Jozef Casier en Alfons Siffer - gegijzeld door de bezetter. Later werd de hechtenis omgezet naar een 

huisarrest met een dagelijks meldingsbevel bij de bevelvoerende generaal.[26]  

Aan het front groeide de klassenhaat bij de soldaten tegen hun officieren die hen, zelf op veilige 

grond, de dood injaagden. Toen Emile Vandervelde op verzoek van koning Albert I eind 1914 een 

bezoek bracht aan het front met de vraag of de soldaten vertrouwden in hun officiers, werd dit 

luidkeels ontkent en werd spontaan De Internationale ingezet. Tienduizenden lidkaarten van de BWP 

werden er verscheurd omwille van het "groote verraad" terwijl de vakbonden aan slagkracht wonnen. 

Desondanks stelde de BWP-top op 10 mei 1916: "De Belgische klasse is vastbesloten het hoofd te 

bieden aan alle ellende en al het leed te verdragen om geen Duitse vrede opgelegd te krijgen die niet 

duurzaam en definitief is. Dat men niet denkt dat men zich voor ons moet haasten. Wij zijn geen 

vragende partij voor vrede." Op 4 augustus 1916 werd de regering-De Broqueville I uitgebreid tot een 

regering van nationale eenheid met Vandervelde als minister voor Burgerlijke en Militaire 

Intendenantie en vanaf 12 oktober de liberaal Paul Hymans als minister van Economische Zaken. 

Camille Huysmans van zijn kant trachtte intussen de socialistische partijen van de strijdende landen 

samen te brengen met als doelstelling de vrede te bewerkstelligen, dit mondde uit in de Conferentie 

van Stockholm in 1917. De verstandhouding tussen Vandervelde en Huysmans verslechterde 

naarmate de oorlog vorderde, een typerend voorbeeld hiervan was het feit dat Vandervelde de Britse 

socialistische minister Arthur Henderson afraadde deel te nemen aan de Conferentie van 

Stockholm.[22] Intussen groeide aan het front de sympathie voor de Russische revolutionairen die bij de 

oktoberrevolutie dat jaar het hoger gezag aan hun laars lapten.[29] De tendens in Rusland (intussen de 

Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek) onder leiding van Vladimir Lenin en Leon Trotski 

en de oorlogsmoeheid deden bij Albert I en de katholieken de vrees rijzen voor een arbeidersrevolutie. 

Deze vrees nam nog toe nadat in Frankrijk republikeinse ideeën aan populariteit wonnen en in 

Duitsland de revolutie van oktober 1918 keizer Wilhelm II op 9 november had verjaagd en doen 

afgetreden en rijkskanselier Max von Baden gedwongen was tot ontslag en vervangen door de 

sociaaldemocraat Friedrich Ebert. Ook in Brussel werd, naar analogie met wat in Berlijn gebeurde, een 

revolutionaire raad ingesteld door de Duitse soldaten. Deze delegatie was gearriveerd op 10 

november. Hierbij sloten zich ook verschillende BWP-militanten en leden van de Socialistische Jonge 

Wacht (SJW) zich aan. Onder hen Joseph Jacquemotte en Frédéric Legrand. Deze laatste was tijdens 

de oorlog de leider geweest van een Belgische groep van 300 bolsjewistische arbeiders en had 
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deelgenomen aan de bestorming van de hermitage op 5 november 1917 in Petrograd. Aldaar was hij 

tevens in contact gekomen met Julien Lahaut. 

 

Karl Marx (1818-1883) – Grondlegger van het 

communisme 

Schreef het Communistisch Manifest en Das Kapital 

 

 

Karl Marx 

De Duitse filosoof Karl Marx was een van de belangrijkste denkers uit de negentiende 

eeuw. Zijn ideeën – bekend als het marxisme – hadden grote invloed op de filosofie, 

historiografie, economie, sociologie en ook op de praktische wereldpolitiek in de 

twintigste eeuw. Marx was een belangrijke inspirator van de arbeidersbeweging en een 

van de belangrijkste denkers van het socialisme en het communisme. Hij is vooral 

bekend geworden door zijn driedelige magnum opus Das Kapital (1867, 1885 en 1894) en 

het eveneens beroemde Communistisch Manifest (1848), dat hij schreef met zijn 

levensvriend Friedrich Engels (1820-1895). 
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Belang van Karl Marx’ gedachtegoed 

 

Karl Marx in 1875 

 

Kennis van Karl Marx en zijn gedachtegoed is, speciaal voor historici en historisch geïnteresseerden, 

om minstens drie redenen belangrijk. Ten eerste waren zijn ideeën van invloed op de ideologieën van 

veel politieke partijen in de negentiende en twintigste eeuw. Marx’ politieke denken is nog steeds 

invloedrijk, ook na de neergang van het communisme vanaf de jaren 1980. 

Ten tweede zijn – dat is genoegzaam bekend – veel wereldwijde politieke gebeurtenissen uit de 

twintigste eeuw niet te begrijpen zonder het gedachtegoed van Karl Marx in rekening te brengen. Te 

denken valt aan de Russische Revolutie van 1917, het Amerikaanse Mccarthyisme (ca.1950-1957), de 

Koude Oorlog (1945-1989) of de bouw en val van de Berlijnse Muur (1989). 

De wetenschappelijke geschiedbeoefening, dat is het derde punt, onderging in de loop van de 

twintigste eeuw grote invloed van de geschiedopvattingen van Karl Marx en de marxisten. Voor 
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historici is kennisname van Karl Marx en diens ideeën en visie dan ook cruciaal om veel historisch 

werk op de juist manier te kunnen interpreteren en op waarde te schatten. Enkele bekende door 

Marx beïnvloedde historici zijn het Nederlandse echtpaar Jan Romein (1893-1962) en Annie Romein-

Verschoor (1895-1978), de Britse historici Eric Hobsbawm (1917-2012) en E.P. Thompson (1924-

1993). Met name in de Britse historiografie heeft de marxistische geschiedschrijving een invloedrijke 

rol gespeeld, via de Communist Party Historian Group (CPHG) van 1946-1956 

Jeugd & opleiding 

Karl Marx werd op 5 mei 1818 geboren in het Duitse Trier. Hij was het derde kind van de Duitse 

advocaat Heinrich Marx (1777-1838) en de in Nijmegen geboren Henriette Presburg (1788-1863). 

Henriette kwam uit een bemiddelde familie en kreeg als bruidsschat 20.000 gulden mee. Samen 

kregen Karl Marx’ ouders – die eerst tot het jodendom behoorden, maar zich bekeerden tot het 

protestantisme – negen kinderen, van wie er twee op jonge leeftijd stierven. 

Karl Marx groeide op in Trier, dat bekendstond als een kosmopolitische, historisch rijke stad met een 

roemrijk Romeins verleden. Maar Trier was in het begin van de negentiende eeuw in verval en 

armoedig. Een kwart van de bevolking van Trier was afhankelijk van de armensteun. Het gezin Marx 

deed het relatief goed. Ze waren niet rijk, maar raakten evenmin aan de bedelstaf. 

Geboortehuis van Karl Marx in Trier 

 

Over Karl Marx’ jonge jaren is weinig bekend. Volgens zijn biograaf Jonathan Sperber was Karl – hij 

baseert zich op uitspraken van diens dochter – een dominant en aanwezig kind, dat zijn zusjes 

terroriseerde en commandeerde. Verder wordt aangenomen dat Marx thuis privéonderwijs volgde 

en niet op een basisschool heeft gezeten. Een Trierse boekhandelaar, Eduard Montigny, leerde hem 

schrijven. 
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In de jaren 1830-1835 volgde Karl Marx in Trier het gymnasium. Daarna begon hij aan een studie 

rechten, eerst op de Universiteit van Bonn. Na een jaar stapte Marx over naar de hoger 

aangeschreven Universiteit van Berlijn. Marx leerde razendsnel en was een regelrecht genie. Hij 

verzuimde regelmatig colleges om in bierhallen en koffiehuizen met filosofen in discussie te gaan. 

Marx bestudeerde het gedachtegoed van Immanuel Kant (1724-1804), Johann Gottlieb Fichte (1762-

1814), en vooral ‘het dialectisch proces’ – daarover straks meer – van Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

(1770-1831). 

Op 25 april 1841, hij was toen 22 jaar jong, promoveerde Marx op een filosofisch proefschrift getiteld 

Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie, waarin hij de natuurfilosofie van 

Democritus en Epicurus vergeleek. Dit deed hij aan de Universiteit van Jena, omdat Marx op de 

Universiteit van Berlijn een slechte reputatie had vanwege zijn neohegeliaanse gedachtegoed. 

Huwelijk 

Jenny von WestphalenOp 19 juni 1843 

trouwde Karl Marx met zijn jeugdliefde Jenny von Westphalen (1814-1881), een meisje van adellijke 

komaf met wie hij inmiddels zeven jaar verloofd was. Het echtpaar kreeg drie dochters: Jenny junior 

(alias ‘Jennychen’) in 1844, Laura in 1845, Eleanor (alias ‘Tussy’) in 1855. Twee van zijn drie dochters 

pleegden zelfmoord: Eleanor in 1898 met vergif, nadat ze had ontdekt dat haar man stiekem een 
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jonge actrice had getrouwd. En in 1911 Laura, toen ze 66 was, samen met haar man om de kwalen 

van de ouderdom voor te zijn. De derde en oudste dochter, Jenny junior, stierf op 38-jarige leeftijd 

aan kanker. 

- advertentie -  

Marx werkte doorgaans zes dagen per week, maar op zondag ging het gezin (dat in Londen woonde) 

standaard met een picknickmand en bier op pad om te ontspannen in de zon. Marx speelde dan altijd 

met zijn dochters en maakte bijvoorbeeld ritjes op een ezel met hen. Zijn dochters lagen dan dubbel, 

omdat Marx op een ezel er niet uitzag. Op de terugreis naar huis zongen de Marxjes een gezamenlijk 

lied of droeg vader Marx op een jolige manier teksten voor uit La Divina Commedia (De goddelijke 

komedie) van Dante Aleghieri (1265-1321) of deed hij de demon Mephisto uit Faust (1806 / 1831), de 

wereldberoemde sage zoals verwoord door Goethe. Het gezinsklimaat van de familie Marx kan 

gezond genoemd worden. De dames in het gezin Marx toonden volledige toewijding aan hun vaders 

historische missie. 

Karl Marx als redacteur en schrijver 

Karl Marx werkte als (hoofdredacteur) bij verscheidene kranten en periodieken. In 1842 en 1843 was 

hij in Keulen hoofdredacteur van de radicaal sociaaldemocratische krant Rheinische Zeitung. In deze 

periode maakte hij voor het eerst kennis met Friedrich Engels, met wie hij een levenslange 

vriendschap opbouwde en nauw samenwerkte. Vervolgens werkte Marx in 1843 en 1844 in Parijs, 

waar hij gevraagd was als redacteur voor de Deutsch-Französische Jahrbücher. In deze periode werd 

hij door de staat Pruissen aangeklaagd voor majesteitsschennis en hoogverraad, omdat hij positief 

had geschreven over een (mislukte) aanslag op koning Frederik Wilhelm IV (1795-1861). Marx gaf zijn 

Pruisisch staatsburgerschap op en trok naar Brussel, waar hij van 1845 tot 1847 werkte. Zijn 

werkzaamheden in deze periode liepen uit op het Communistisch Manifest, dat op 21 februari 1848 

verscheen en dat hij samen met zijn vriend Friedrich Engels geschreven had. 
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Titelpagina van de eerste uitgave van 

 

Das KapitalOndanks de redacteurbaantjes van Marx, had het gezin het arm, kreeg de familie Marx 

regelmatig schuldeisers achter zich aan, evenals de autoriteiten vanwege zijn radicale gedachtegoed. 

Goede huisvriend Friedrich Engels, een excentrieke levensgenieter en vrouwenversierder, hielp Marx 

regelmatig financieel uit de brand. En toen Marx in 1851 een buitenechtelijke zoon verwekte bij een 

dienstmeisje (aldus de geruchten), wierp Engels zich op als de vader en redde zo vermoedelijk Marx’ 

huwelijk. 

Vanaf 1850 tot zijn dood woonde Karl Marx in Londen, waar hij in het British Museum 

talloze economische studies doornam. De kennis die hij hier vergaarde, resulteerde in diverse 

studies, waarvan het driedelige werk Das Kapital zijn levenswerk zou worden. 

Historisch materialisme en dialectisch proces 

De basis van het gedachtegoed van Karl Marx en Friedrich Engels was het historische materialisme, 

gecombineerd met een geschiedvisie die zich kenmerkte door een ‘dialectisch proces’. We willen 

hierbij in deze biografie nog kort stilstaan. 

Marx en Engels deden hun gedachten over ‘historisch materialisme’ voor het eerst uit de doeken in 

het boek Die Deutsche Ideologie (1845). Zonder overigens zelf het begrip ‘historisch materialisme’ te 

gebruiken. Grote inspiratiebron hierbij was voor beide mannen het boek Das Wesen des 

https://historiek.net/materialisme-betekenis-kenmerken/89497/
https://historiek.net/wp-content/uploads-phistor1/2016/10/Titelpagina-van-de-eerste-uitgave-van-Das-Kapital.jpg


Christentums (1841) van Ludwig Feuerbach (1804-1872). Feuerbach stelde dat God een menselijke 

projectie was en alles niet vanuit religie, maar vanuit materie en natuurwetenschap verklaard moest 

worden. 

Het historisch materialisme van Marx en Engels hield in dat de ontwikkeling van menselijke 

samenlevingen door de geschiedenis heen werd gevormd door de zogenoemde onderbouw, dat wil 

zeggen door productiekrachten en productieverhoudingen. Onder ‘productiekrachten’ verstond 

Marx het geheel van productieve vermogens, van natuurlijke hulpbronnen en technologieën, 

waarover een samenleving beschikt. De ‘productieverhoudingen’ bestonden uit de relaties van 

mensen met het eigendom over productiemiddelen. Dit eigendom (of gebrek daaraan) bepaalde de 

klassenverhoudingen. Marx constateerde op allerlei momenten in de geschiedenis dat de 

verhoudingen uit balans waren, waardoor er een klassenstrijd ontstond tussen de bezitters van 

kapitaal en arbeid, en degenen die daarvan het slachtoffer waren en werden uitgebuit (slaven, 

proletariërs). De productiekrachten en -verhoudingen, de ‘onderbouw’, is (in de loop van de 

geschiedenis) vormend geweest voor de bovenbouw: recht, politiek, godsdienst, kunst, filosofie: de 

uitingsvormen van het bewustzijn van een samenleving. 

 

Geschiedvisie van Karl Marx 

In het voorwoord van Zur Kritik der politischen Ökonomie (1859) onderscheidde Marx vier 

productiewijzen die, grofweg gesproken, elkaar in de loop van de geschiedenis zouden hebben opge-

volgd: 
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“In großen Umrissen können asiatische, antike, feudale und modern bürgerliche Produktionsweisen 

als progressive Epochen der ökonomischen Gesellschaftsformation bezeichnet werden.” 

Friedrich Engels 

De opeenvolging van deze historische perioden gebeurde volgens een ‘dialectisch proces’, een 

concept dat Marx had ontleend aan de filosoof Hegel (hoewel Hegel idealistisch was en Marx 

materialistisch). Hierbij raakte een bestaande historische situatie (these) in onbalans door groeiende 

tegenstellingen in het productieproces (antithese) wat onvermijdelijk leidde tot botsingen 

(bijvoorbeeld slavenopstanden, revoluties) en een nieuwe maatschappelijke orde (synthese). Dit 

proces herhaalde zich in de geschiedenis verschillende malen. De eerstvolgende botsing zou dan de 

proletarische revolutie zijn, die volgens Karl Marx zou uitlopen op een nieuwe maatschappelijke 

orde: de communistische heilsstaat. 

Dood van Karl Marx 

Op 2 december 1881 overleed Marx’ vrouw Jenny. Zelf was Karl Marx ernstig ziek, te ziek om op de 

begrafenis te zijn. Friedrich Engels sprak voor hem bij de uitvaart. 

Op 11 januari 1883 overleed plotseling Marx’ dochter Jenny junior, naar (later) bleek aan kanker. 

Deze dreun kwam Marx niet meer te boven: op 14 maart 1883 overleed de grondlegger van het 

communisme zelf. Toen de huisvrouw Karl Marx op zijn sterfbed vroeg of hij nog enkele laatste 

woorden had, was het antwoord van Marx: 

“Maak dat je wegkomt laatste woorden zijn voor idioten die nog niet genoeg gezegd hebben!” 
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Het communistisch manifest  
Auteurs: Friedrich Engels, Karl Marx 

 

 
 

Communistisch Manifest 

In slechts twee maanden schreven Karl Marx en Friedrich Engels Het Communistisch Manifest. Deze 

in 1848 verschenen tekst zou uitgroeien tot het invloedrijkste politieke en economische program van 

de twintigste eeuw. In kort bestek, helder en vooral begrijpelijk verwoord, zet het manifest de leer 

van het communisme uiteen, waarin de ideeën van Marx en Engels over de geschiedenis, de 

economie en de klassenstrijd centraal staan. Een tekst die opstand en verzet ademt en overal ter 

wereld revoluties aanzwengelde. 

 

Marx’ onmiskenbare schrijftalent komt in Het Communistisch Manifest optimaal tot zijn recht. De 

beroemde oproep ‘Proletariërs van alle landen, verenigt u!’ en veel andere marxistische oneliners 

vinden in deze tekst hun oorsprong. Het Communistisch Manifest werd vertaald in vrijwel alle talen, 

in Nederland onder meer door Herman Gorter (1904). Hans Driessen, die in 2010 nog een grondig 

herziene versie van Het Kapitaal verzorgde, tekent nu voor een gloednieuwe vertaling van een van de 

invloedrijkste politieke geschriften uit de wereldgeschiedenis. 

 

 

 

De invloed van het Communistisch Manifest 
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In 1848 publiceerden Karl Marx en Friedrich Engels het Communistisch Manifest. Wat is de invloed 

van dit memorabele schrijven geweest op de wereldgeschiedenis? Een korte geschiedenis van het 

communistische gedachtegoed. 

 

Karl Marx 

Op 21 februari 1848 publiceerden de Duitse filosofen Karl Marx (1818-1883) en Friedrich Engels 

(1820-1895) het Communistisch Manifest. Dit geschrift heeft sindsdien gediend als de kern van het 

marxistisch gedachtegoed, waarin de geschiedenis wordt gezien als een stapsgewijze ontwikkeling 

naar de totstandkoming van een communistische georganiseerde staat. Marx en Engels kondigden 

een onvermijdelijke klassenstrijd aan tussen de bourgeoisie en de proletariërs, ofwel de heersende 

klasse en de arbeidersklasse. Deze zou, door het ontstaan van een spontane arbeidersopstand, 

uiteindelijk gewonnen worden door de arbeidersklasse, waarna een klasseloze (communistische) 

maatschappij zou ontstaan. De alles overkoepelende staat zou dan verdwijnen en plaatsmaken voor 

kleine zelfregulerende organen. Totdat het echter zover was zou een sterk centraal geregelde staat 

verregaande nivellerende en socialiserende maatregelen moeten nemen, die zorgden voor zoveel 

mogelijk gelijkheid. 

Ideologisch vader 

Gaandeweg de jaren heeft het Communistisch Manifest niet alleen richting gegeven aan 

communistische partijen wereldwijd. Ook de meer gematigde sociaal-democraten hebben Marx nog 

lange tijd gezien als hun ideologische vader. Het belang van Marx voor de sociaal-democraten blijkt 

onder andere uit de acceptatie in 1891 van een marxistisch partijprogramma door de grootste 

socialistische partij van Duitsland. Mede onder invloed van de ideeën van de Russische communist 

Lenin (1870-1924) nam de sociaal-democratische steun voor het Communistisch Manifest aan het 

https://historiek.net/karl-marx-grondlegger-communisme/64916/
https://geschiedenis-winkel.nl/het-communistisch-manifest-karl-marx.html
https://historiek.net/c/biografieen/filosofen/
https://historiek.net/thema/communisme/
https://historiek.net/bourgeoisie-burgerij-betekenis/86507/
https://historiek.net/proletariers-betekenis-herkomst/96683/
https://historiek.net/geschiedenis-van-duitsland-2/
https://historiek.net/c/landen/rusland-geschiedenis/
https://historiek.net/vladimir-lenin-1870-1924/52779/
https://historiek.net/democratie-betekenis-kenmerken/82679/
https://historiek.net/wp-content/uploads-phistor1/2008/11/Karl-Marx.jpg


begin van de twintigste eeuw snel af. De communisten bleven echter sterk aan Marx en Engels 

vasthouden. 

Zo roemde de Russische Marxistisch theoreticus Georgi Plechanov (1856-1918) Marx niet alleen 

vanwege zijn economische en politieke ideeën, maar verhief hij zijn filosofie tot een alomvattende 

kennisleer. Plechanov was verantwoordelijk voor de verspreiding van het marxisme onder de 

Russische intelligentsia, waaronder Lenin. De toekomstig leider van de Sovjet-Unie ging op 

verschillende terreinen echter verder dan Marx en Engels. Zo stelde hij dat de spontane 

arbeidersopstand aanvankelijk ondergeschikt zou moeten zijn aan de communistische partij. De drie 

Russische revoluties die vervolgens zouden uitbreken, resulteerden in 1917 in de instelling van een 

communistisch aangestuurde Sovjet-Unie. De scheiding tussen sociaal-democraten en communisten 

had zich reeds voltrokken toen Lenin kort na de Eerste Wereldoorlog zijn naam van zijn partij liet 

veranderen in ‘Communistische Partij’, om zo het onderscheid aan te tonen tussen de evolutionaire 

en revolutionaire stroming binnen het marxisme. 
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Adam Smith (1723-1790): econoom, liberaal en 

Verlichtingsdenker 
 

Adam Smith is een beroemde Schotse econoom uit de tijd van de Verlichting. Hij legde de 

grondslag voor het klassiek liberalisme, wordt beschouwd als de vader van de moderne liberale 

economie en was een belangrijke moraalfilosoof. Zijn magnum opus is The Wealth of Nations 

(1776), een wereldberoemd boek dat gepubliceerd werd in de mondiaal turbulente tijd van de 

Amerikaanse Revolutie en de beginnende Industriële Revolutie. 

 

Achtergrond en context van Adam Smiths leven 
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Titelpagina van Adam Smith’s The Wealth of Nations 

 

 

Over de jonge jaren en het persoonlijke leven van Adam Smith is relatief weinig bekend. Mede 

omdat Smith later veel van zijn ongepubliceerde manuscripten heeft vernietigd. Het materiaal dat 

over deze belangrijke economische filosoof bekend is, bestaat uit een aantal losse fragmenten op 

papier, een paar honderd brieven en twee gerenommeerde filosofische essays getiteld The Theory of 

Moral Sentiments (1759) en The Wealth of Nations (1776). Deze geschriften hebben grote invloed 

gehad op het denken over economie en politiek. 
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Adam Smith behoort tot de Verlichtingsfilosofen, net als denkers-schrijvers als John Locke (1632-

1704), Montesquieu (1689-1755), Voltaire (1694-1778), Benjamin Franklin (1706-1790), Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778) en Denis Diderot (1713-1784). Het primaat van de rede, de ratio (verstand), 

boven het uitgaan van a priori geloofsovertuigingen stond centraal in het gedachtegoed van deze en 

meer verlichte denkers. Waarbij aangetekend moet worden dat de meerderheid God wel 

ondergeschikt maakte aan het menselijk denken, maar nog geen afscheid nam van God en geloof. 

Tegelijk hoort Adam Smith thuis in het rijtje van de grote economische denkers uit de 

(vroeg)moderne tijd, met als belangrijkste namen John Law (1671-1729), Thomas Malthus (1766-

1834), David Ricardo (1772-1823), John Stuart Mill (1806-1873), Karl Marx (1818-1883), Alfred 

Marshall (1842-1924), John Maynard Keynes (1883-1946), Friedrich von Hayek (1899-1992), Jan 

Tinbergen (1903-1994) en John Kenneth Galbraith (1908-2006). 

 

Jonge jaren 
Adam Smith werd geboren in Kirkcaldy (County of Fife) in Schotland, vermoedelijk eind mei 1723 

(bekend is alleen dat hij op 5 juni werd gedoopt in de Church of Scotland). Hij was enig kind. Zijn 

vader had een hoge functie als rechtsgeleerde en advocaat bij het Schotse ministerie van Justitie in 

Edinburgh. Twee maanden na Adams geboorte overleed zijn vader. 

Over zijn jeugd zijn slechts enkele anekdotes en details bekend. Volgens de Schotse journalist John 

Lae (1845-1915), in diens biografie Life of Adam Smith (1895), werd Adam Smith op vierjarige leeftijd 

eens korte tijd ontvoerd door zigeuners.  

Lae schrijft: 

“In his fourth year, while on a visit to his grandfather’s house (…) Smith was stolen by a passing band 

of gypsies, and for a time could not be found. But presently a gentleman arrived who had met a 

gypsy woman a few miles down the road carrying a child that was crying piteously. Scouts were 

immediately dispatched in the direction indicated, and they came upon the woman in Leslie wood. 

As soon as she saw them she threw her burden down and escaped, and the child was brought back to 

his mother. [Smith] would have made, I fear, a poor gypsy.”  

 

Van 1729 tot 1737 bezocht Smith de Burgh School of Kirkcaldy, een van de beste scholen in 

Schotland in die tijd, waar hij Latijn, wiskunde, geschiedenis en schrijven leerde. 

 

Studie en hoogleraarschap Adam Smith 
 

 
Adam Smith 
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In 1736 begon Adam Smith een studie sociale filosofie aan de University of Glasgow. Een beurs stelde 

Smith in staat om daarna, vanaf 1740, aan Oxford University te gaan studeren, waar hij tot 1746 

bleef. Twee jaar later kreeg hij de gelegenheid om in Edinburgh een aantal colleges in de Engelse 

letterkunde te geven. Hiermee had Smith zoveel succes, dat hij benoemd werd tot hoogleraar in de 

logica en later tot hoogleraar in de moraalfilosofie aan de University of Glasgow. 

In Glasgow bouwde Adam Smith een vriendschap op met een andere beroemd geworden filosoof: 

David Hume (1711-1776), die hij in 1750 voor het eerst ontmoette. Hume was een Schots 

empiristisch filosoof die publiceerde over onderwerpen als filosofie, geschiedenis, economie en 

kunst, en die van grote invloed zou zijn op de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804), de denker 

die als eerste succesvol het rationalisme met het empirisme combineerde. 

 

Gedachtegoed Adam Smith: kern van The Wealth of Nations 
 

In 1776 verscheen Smiths hoofdwerk The Wealth of Nations, dat meteen een succes was. Binnen zes 

maanden was de eerste druk uitverkocht. Het boek, waarmee Adam Smith de basis legde voor de 

economische wetenschappen, werd diverse malen herdrukt. In het boek, voluit An Inquiry into the 

Nature and Causes of the Wealth of Nations geheten, betoogde Smith dat de overheid zich zo weinig 

mogelijk dient te bemoeien met handel en nijverheid, omdat anders het mechanisme van vraag en 

aanbod verstoord wordt. Iedereen moet de vrijheid hebben om rationeel voor het eigen belang te 

gaan op economisch gebied. De overheid moet de markt zelf dus het werk laten doen, wat Smith 

laissez faire noemde. 
-  

De ‘onzichtbare hand’ van het marktmechanisme zorgde voor zelfregulering van de economie. Deze 

gedachte, dat rationeel denken en vrijheid centraal staan en tot een betere wereld leiden, vormt een 

centraal idee uit de periode van de Verlichting. Smiths visie in dezen was baanbrekend, omdat hij 

feitelijk brak met het christelijke idee van deugdzaamheid. Toch betekende dit niet dat Smith een 

voorstander was van puur economisch egoïsme. Smith stond kritisch tegenover zakenmensen (die hij 

wantrouwde) en waarschuwde tegen monopolies, die hij ‘samenzweringen’ noemde ‘tegen het 

publiek om prijzen hoog te houden’. 

 

Een tweede belangrijke notie uit The Wealth of Nations was het belang dat Smith toekende aan 

arbeidsdeling. Groei van de economie wordt bij arbeidsdeling bewerkstelligd door het verdelen van 

het arbeidsproces in gespecialiseerde taken. Zo wint het productieproces aan efficiëntie. 

Een derde noemenswaardig thema, hier onderscheidde Adam Smith zich sterk van eerdere denkers, 

ging over de rijkdom van de staat. Smith poneerde de revolutionaire stelling dat de rijkdom van een 

staat niet afgemeten kan worden aan de hoeveelheid goud en zilver dat in staatshanden was, maar 

aan de stroom goederen en diensten die de staat creëerde, oftewel aan arbeid. 
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Moraalfilosofisch gedachtegoed 

 

 
Graf van Adam Smith 

 

Zijn moraalfilosofische essay The Theory of Moral Sentiments uit 1759, betoogde Adam Smith dat het 

najagen van eigenbelang in economische zin, niet betekent dat mensen gevoelloos, egoïstisch en 

inlevingsloos worden. 

 

Gevoelens die mensen herkenden in een ander noemde hij goed, gevoelens die mensen niet 

herkenden betitelde hij als slecht. Volgens Smith kiezen mensen ervoor om hun gedrag aan te 

passen, omdat zij door anderen graag als goed worden beoordeeld. De mens vindt het oordeel van 

zijn omgeving daarom belangrijk, zo stelde Smith in The Theory of Moral Sentiments. 

Volgens Smith was er, zo noemde hij het, tussen mensen onderling sprake van ‘wederzijdse 

sympathie’ uit eigenbelang, die het fundament van morele opvattingen vormde. Smith verwierp 

hiermee de toen gangbare opvatting dat onze morele opvattingen voortkwamen uit een speciaal 

‘moreel zintuig’ dat goed en kwaad zou kunnen onderscheiden. Nee, stelde Smith: mensen delen een 

‘sympathie’ (wij zouden zeggen ’empathie), die het mogelijk maakt om je in te leven in anderen. 

 

Overlijden 
Kort na de Franse Revolutie overleed Adam Smith, op 17 juli 1790, te Edinburgh, na een pijnlijke 

ziekte. Hij werd begraven op de begraafplaats Canongate Kirkyard in Edinburgh. Op zijn sterfbed 

sprak hij er zijn teleurstelling over uit dat hij in het leven niet meer bereikt had. 

Smiths bibliotheek ging naar zijn neef en erfgenaam David Douglas, Lord Reston (1769-1819), een 

Schotse rechter. 
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De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: 

liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en 

feminisme  

Politieke partijen zoals we die nu kennen, in de zin van politieke verenigingen die leden verkiesbaar 

stellen voor het parlement, ontstonden pas in de 19e eeuw. In Nederland bijvoorbeeld gebeurde dit 

pas in de tweede helft van de 19e eeuw. Het ontstaan van moderne politieke partijen hangt samen 

met het ontstaan van politieke stromingen in de vroege 19e eeuw in Europa. 

Politieke stromingen zijn brede bewegingen van mensen die een aantal samenhangende ideeën 

delen over de juiste inrichting van de maatschappij. We noemen een politieke stroming ook wel een 

ideologie. 

De grote politieke stromingen liberalisme, socialisme, en nationalisme ontstonden in de vroege 19e 

eeuw. Zij ontleenden hun ideeën aan de verlichting en aan de democratische revoluties in de late 

18e eeuw, met name aan de Franse Revolutie. Deze stromingen spelen tot op de dag van vandaag 

een grote rol in de politiek. 

Liberalisme 

Het liberalisme ontstond in de vroege 19e eeuw als een reactie op het autoritaire en 

ondemocratische bestuur van de vorsten in Europa (na de nederlaag van Napoleon). Het liberalisme 

stelt vrijheid voor het individu voorop. Deze vrijheid wordt verkregen als de overheid zich niet teveel 

bemoeit met het individu. Het liberalisme ontleent haar ideeën aan de 18e-eeuwse 

verlichtingsdenkers zoals Montesquieu, Rousseau en Adam Smith. 

Politieke opvattingen liberalen (in de 19e eeuw!) 

•  De macht van de koning moet worden beperkt door een grondwet. 

•  In de grondwet moeten de rechten en plichten van burgers vastgelegd worden. 

•  Het parlement moet worden gekozen door de burgers. Daarvoor is uitbreiding van het kiesrecht 

noodzakelijk. Het vermogen van mensen bepaalt of zij in aanmerking komen voor kiesrecht 

(censuskiesrecht). 

Economische opvattingen liberalen 

In economisch opzicht was het liberalisme een reactie op het mercantilisme in de 17e en de 18e 

eeuw. Het mercantilisme stelde dat de overheid de nationale economie moet beschermen door die 

de export bevorderen en de import afremmen. Liberalen daarentegen waren voorstander van 

economische vrijheid. De Schotse econoom Adam Smith (1723 – 1790) had het nut van economische 

vrijheid al in de 18e eeuw bepleit. 



•  Smith stelde dat arbeidsverdeling (ook tussen landen) het belangrijkste middel is voor 

productiviteitsverhoging. Om de markt zo groot mogelijk te maken was vrijhandel noodzakelijk. 

•  Volgens Smith moest ieder individu de vrijheid hebben om zijn eigenbelang na te streven. Hij 

waardeerde het eigenbelang positief, wat typisch liberaal is. Smith zag het eigenbelang als de 

voornaamste motor van alle economische activiteit: als iedereen zijn eigenbelang nastreeft zorgt een 

‘onzichtbare hand’ voor het algemeen belang. 

 

Liberale visie op de overheid 

De staat moet zich beperken tot bescherming tegen buitenlandse vijanden, handhaving van de 

rechtsorde, uitvoeren van publieke werken en opleggen van belastingen. Deze opvatting is terug te 

vinden in de 19e-eeuwse idee van de nachtwakersstaat. 

Socialisme 

Ideeën over gelijkheid en gemeenschappelijk bezit waren ouder dan de 19e eeuw. Het 19e eeuwse 

socialisme ontstond als een reactie op de grote sociale en politieke ongelijkheid en de slechte 

levensomstandigheden van arbeiders in de opkomende industriële samenleving. Socialisten waren 

ervan overtuigd dat de kapitalistische economie deze problemen niet op kon lossen. 

Tegenover de kapitalistische economie stelden zij een nieuwe – socialistische – samenleving als 

ideaal: 

•  deze ideale samenleving kon alleen door een omverwerping van de kapitalistische samenleving, 

dus door een revolutie, gerealiseerd worden. 

•  in de ideale socialistische samenleving heerst absolute gelijkheid. Er bestaat geen privébezit meer. 

De productiemiddelen zoals fabrieken zijn gemeenschappelijk bezit van de arbeiders (en dus niet 

langer privébezit zoals de liberalen wilden). 

 

In de late 19e eeuw organiseerden socialisten uit heel Europa regelmatig internationale 

bijeenkomsten. Er ontstond een internationale socialistische beweging. De aanhangers van deze 

beweging (‘de Internationale’) waren het echter zelden eens over de te volgen koers om de ideale 

socialistische samenleving dichterbij te brengen. Dit leidde tot een scheuring in de socialistische 

beweging. Er ontstonden nu twee hoofdstromingen binnen het socialisme: 

Sociaaldemocraten Communisten 

gematigd radicaal: volgelingen van Karl Marx (1818-1883) 

lot arbeiders verbeteren door het 

oprichten van vakbonden en politieke 

partijen 

lot fabrieksarbeiders verbeteren via een gewelddadige 

omverwerping van de kapitalistische samenleving 

dus niet via revolutie maar via 

wetgeving in het parlement) 

dus via revolutie; daarna zou de ideale communistische 

samenleving ontstaan waarin “iedereen werkt naar 

vermogen en neemt naar behoefte” 

Confessionalisme 



Het woord ‘confessie’ staat voor geloof (geloofsbelijdenis). Het confessionalisme is de stroming 

waaruit christelijke politieke partijen zijn voortgekomen. Het heeft zich in de 20ste eeuw ontwikkeld 

tot een politieke stroming die toegankelijk wil zijn voor het hele volk en die het midden houdt tussen 

liberalisme en socialisme. 

In de eerste helft van de 19e eeuw vonden de kerken het niet nodig om zich politiek te organiseren. 

Het christelijke gedachtengoed werd voldoende beschermd door de toenmalige conservatieve 

regeringen. Dit veranderde toen na 1848 conservatieve regeringen meer en meer plaatsmaakten 

voor liberale regeringen. Het liberalisme stond voor een scheiding tussen kerk en staat. De 

confessionelen waren daartegen. Een andere reden voor het oprichten van confessionele partijen in 

de late 19e eeuw was de vrees van de kerken voor het opkomende socialisme. Het socialisme 

verwierp godsdienst. 

Belangrijke opvattingen van confessionelen: 

•  de overheid ontleent haar macht niet aan het volk, maar aan God. Het liberale principe van 

volkssoevereiniteit wordt afgewezen. 

•  de overheid heeft wel degelijk een taak om het lot van armen en behoeftigen te verbeteren. 

•  rijk en arm zijn niet elkaars vijanden; ze hebben elkaar nodig (beginsel van solidariteit). 

•  om de belangen van christelijke arbeiders te behartigen moeten christenen eigen vakbonden 

krijgen. Deze vakbonden moeten niet het conflict zoeken met de werkgevers maar via overleg 

verbeteringen realiseren (harmoniemodel). 

 

Nationalisme 

Het nationalisme als politieke stroming neemt een afwijkende plaats in binnen dit overzicht van 

stromingen. In vergelijking met de eerdere stromingen is het namelijk de enige stroming die eerder 

op een gevoel dan op een aantal samenhangende ideeën is gebaseerd. Het begrip ‘natie’ staat voor 

land of volk. Het begrip nationalisme staat voor het gevoel van saamhorigheid van een groep mensen 

die een staat vormt of wil vormen. Deze definitie is op zich helder, maar het is wel belangrijk om te 

beseffen dat het nationalisme vele gezichten en uitingsvormen kent: van patriottisme 

(vaderlandsliefde) aan de ene kant tot het extreme vreemdelingenhaat aan de andere kant. 

Het nationalisme als culturele en politieke stroming ontstond in de vroege 19e eeuw als een reactie 

op de bezetting van vele Europese landen door de legers van Napoleon. Tijdens deze periode van 

Franse overheersing werden andere, bezette volken zich ervan bewust dat ze weinig met de Fransen 

gemeenschappelijk hadden maar wel het nodige met elkaar. Ook de Franse Revolutie heeft 

bijgedragen aan het ontstaan van het nationalisme: de revolutionairen spraken mensen niet langer 

aan als lid van een stand maar als burgers van een staat. Tenslotte heeft de vroeg-19e eeuwse 

stroming van de Romantiek bijgedragen aan het ontstaan van een cultureel nationalisme: de idee dat 

elk volk een eigen identiteit of volksaard heeft (cultureel nationalisme). 

Na de Napoleontische periode heeft het nationalisme in Europa lange tijd gefungeerd als een 

drijvende politieke kracht die volken, verspreid levend over verschillende landen, in één staat wilde 

verenigen. We noemen dit politieke nationalisme. Dit gold bijvoorbeeld voor de Italianen en voor de 

Duitsers. Beide volken leefden verspreid over diverse staatjes. De eenwording van Italië kwam tot 

stand in 1861, de Duitse eenwording in 1871. 



Het politieke nationalisme vormde een bedreiging voor 19e eeuwse veelvolkerenstaten zoals 

Oostenrijk en het Turkse Rijk. In de 19e eeuw was de macht van beide rijken tanende. Het Turkse Rijk 

kreeg zelfs de bijnaam ‘de zieke man van Europa’. Verschillende volken zoals de Grieken en de 

Serviërs scheiden zich met succes af van het Turkse Rijk en stichtten eigen staten. 

Ook in staten die al een natiestaat waren zoals Nederland speelde het nationalisme een rol, zij het 

dan eerder om de eenheid binnen het al bestaande land verder te bevorderen. 

Duitse eenwording 

Duitsland was na de Napoleontische tijd een lappendeken van onafhankelijke vorstendommen en 

stadstaten, met het koninkrijk Pruisen als de belangrijkste staat. Tijdens het revolutiejaar 1848 deden 

Duitse nationalisten een mislukte poging om de Duitse staten te verenigen. 

Dat de Duitse eenwording uiteindelijk toch tot stand kwam, was de verdienste van de minister-

president van Pruisen, kanselier Otto von Bismarck. Bismarck wilde de Duitse eenwording niet 

realiseren door burgers en nationalisten invloed te geven, maar door ‘Blut und Eisen‘ (oorlog en 

spoorwegen). Het voeren van oorlogen tegen omringende landen was voor hem een middel om de 

andere Duitse vorsten achter het doel van een Duitse eenwording o.l.v. Pruisen te krijgen, zonder 

daarbij de burgerij politieke inspraak te moeten geven. Met het voor Pruisen succesvolle verloop van 

de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) kreeg Bismarck ook de laatste aarzelende Duitse staten mee. Het 

Duitse keizerrijk werd uitgeroepen in het nabij Parijs gelegen paleis van Versailles. 

De Frans-Duitse oorlog zou vervolgens weer een voedingsbodem worden voor een verbitterd Frans 

nationalisme. Frankrijk had niet alleen de oorlog verloren maar was ook Elzas-Lotharingen aan 

Duitsland kwijtgeraakt. Voor de Fransen genoeg redenen om revanche te willen nemen op de 

Duitsers. Deze revanchegedachte werd Fransen vanaf de kindertijd ingeprent en werd daarmee een 

dieper liggende oorzaak voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog meer dan veertig jaar later. 

 

Videos 

Liberalisme 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zUkwf6f0KJk&feature=emb_logo 
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