
2.2 De arbeidsbeweging en verzuiling
A: Diverse invalshoeken voor het sociale vraagstuk

Economie verpest, wat nu?•

Liberalen-
Kerk

Sociaal katholiek○
Christen Democratisch○
Conservatieve Christenen○

-

Socialisme
Utopisme○
Communisme○
Revisionisme○
Anarchisme○

-

Liberalen
Bezitten fabrieken (rijken)-
Doen niets aan arbeidersprobleem-
⇒Motto = succes is persoonlijk streven-
⇒Economisch liberalisme-
Idee van Adam Smith volgen (Laisser faire, laisser passer)-

Sociaal Utopisten
Pakken arbeidersproblematiek aan via ideaalbeeld ⇒ onrealistisch-
Kleinschalig en lokaal-
Vb.: Henry de Gorge in Henegouwen ⇒ Oprichting Le Grand Hornu-
Fabriek met woonplaats voor arbeiders, midden in natuur
Betere omstandigheid voor arbeiders (grote behuizing, hogere lonen)
Vb. Robert Owen ⇒ fabriek niet kunnen bouwen-
Idee van de Gorge overgenomen maar kon niet realiseren

Marxisten (communisten)
Wie was Karl Marx?
Geboren in conservatief Pruisen, was daar hoofdredacteur van liberale krant (taboe)-
Vlucht naar Parijs en uiteindelijk Brussel-
Friedrich Engels was goede vriend (financierde want Marx had geen kapitaal)-
Schreef Het Communistisch manifest in 1848  "proletariers aller landen, verenigt u"-
Schreef Das Kapital: zijn leer en theorie-
Schreef over aliënatie-
⇒Mens is een scheppende mens
⇒Arbeid is een synthese van denken, doen en handelen 
⇒Kritiek ⇒ met bandwerk hoef je niet te denken dus mens is een consumptiedier
⇒Kopen ≠ geluk

Theorie
Geschiedenis is gebaseerd op historisch materialisme, verandering nodig = conflicttheorie-
Oudheid: slaaf VS meester
Middeleeuwen: heer VS lijfeigene
19e eeuw: burgerij VS proletariaat
Samenwerken-

Verschil communisme en marxisme 
Marxisme steunt op conflicttheorie-
Burgerij VS proletariaat mag niet meer
Doel: zie blokjes
Evenwicht: maatschappij van gelijkheid, antwoord op ontspoorde kapitalisme/industrie
Communisme bevat wel ongelijkheden-
Tegenstrijdig met conflicttheorie

Deel 2: ongelijkheden
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Bovenbouw
Geheel van juridische denkbeelden, 
Normen en waarden, wetenschap,
Religie,…
Productiekracht1.
Onzichtbaar, in verandering door
Bevolkingsgroei, innovatie, scholing
Productierelaties tussen werkgever en werknemer2.
Productierelaties tussen werkgever en werknemen3.

Spanningen leiden tot revolutie
⇒ vermijden

Doel:
fundamentele gelijkheid
Klasseloze maatschappij

Productieproces

Productierelatie
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