
Anarchosyndykalizm w Holandii
Historia Nationaal Arbeids-Secretariaat

Maciej Drabiński

28 kwietnia 2012



Holandia była pierwszym państwem, w którym powstał rewolucyjny zwiaz̨ek zawodo-
wy, który uznać możemy za syndykalistyczno-rewolucyjny. Cześ̨ć badaczy przypuszczała,
iż mogło to być efektem żywych tradycji wolnościowych, tradycji pacyfistycznych oraz an-
tymilitarystycznych, a także położenia geograficznego sprawiajac̨ego, iż w Holandii znaj-
dowały sie ̨ bardzo ważne oraz chet̨nie wykorzystywane porty morskie, a to z kolei przy-
spieszać miało przenikanie nowych idei.

NAS, czyli Nationaal Arbeids-Secretariaat (Narodowy Sekretariat Pracy) powstał w 1893
roku z inicjatywy Ligii Socjaldemokratycznej, jako odpowiedź na wezwanie II Mied̨zynaro-
dówki to tworzenia zwiaz̨ków zawodowych przez partie polityczne. Od samego poczat̨ku
centrala podzielona była pomied̨zy dwoma nurtami: wolnościowym, czyli Socialistebond
któremu przewodzili Domela Nieuwenhuis (jeden ze współzałożycieli holenderskiej par-
tii socjaldemokratycznej, który rozczarowany parlamentaryzmem stał sie ̨ zwolennikiem
anarchokomunizmu. Znaczenia symbolicznego nabrało opuszczenie przez niego Kongre-
su II Mied̨zynaródki w Zurychu po tym jak wykluczono zeń anarchosyndykalistów) i Chri-
stian Cornelissen, oraz nurtem reformistycznym (na czele którego stał Henri Polak, zwo-
lennik centralizmu) zwiaz̨any z SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij, Socjaldemo-
kratyczna Partia Robotników Holandii). Pomimo współistnienia obok siebie tych dwóch
nurtów, niemal od samego poczat̨ku zwiaz̨ek zdominowany został przez wolnościowe i re-
wolucyjne skrzydło, wobec czego NAS ogłosił swa ̨niezależność od SDAP.

Kluczowymwydarzeniem okresu kształtowania sie ̨zwiaz̨ku, jego struktur i pryncypiów,
był strajk na kolei, który wybuchł w 1903 roku, a który wsparty został przez NAS. Sam
jednak zakończył sie ̨on kles̨ka,̨ zostajac̨ brutalnie spacyfikowanym przez policje ̨oraz woj-
sko po uchwaleniu antystrajkowych ustaw. Spowodowało to nie lada kryzys dla zwiaz̨ku,
którego prestiż, autorytet oraz baza członkowska (która zmniejszyła sie ̨ o połowe)̨ zosta-
ły znaczac̨o nadszarpniet̨e1. Kles̨ka ta spowodowała wzrost zainteresowania koncepcjami
Polaka, co sprokurowało wzrost tendencji centralistycznych wewnat̨rz NAS.

Skrzydło wolnościowe pragnać̨ przeciwdziałać tym tendencjom apelowało do członków
pozostałych syndykatów oraz central o dołac̨zanie do NAS. Nie powstrzymało to jednak
rozkładu Sekretariatu, zwłaszcza żew1905 SDAPpodjeł̨o kolejna ̨próbe ̨utworzeniawłasne-
go, podporzad̨kowanego linii partii, zwiaz̨ku. Tak, z połac̨zenia mniejszych zwiaz̨ków, na-
rodziło sie ̨ Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV, Holenderski Zwiaz̨ek Zwiaz̨-
ków Zawodowych lub Stowarzyszenie Holenderskich Zwiaz̨ków Zawodowych), któremu
przewodniczył H. Polak, co przełożyło sie ̨ na kolejny spadek liczby członków NAS, które
w 1906 roku znalazło sie ̨ na skraju upadku liczac̨ jedynie 3,2 tysiac̨a członków (jeszcze w
1895 roku liczyło ich 18,700)2

Próbujac̨ ratować upadajac̨y zwiaz̨ek, powołano specjalny komitet w celu rozpoznania
oraz nastep̨nie zmierzenia sie ̨ z rozpoznanymi problemami. Uznano wówczas za koniecz-
ne znacznie silniejsze zaakcentowanie zasad oraz tradycji syndykalistycznej przez Narodo-
wy Sekretariat Pracy, przeprowadzono reforme ̨administracji oraz postanowiono znacznie

1 W. Thorpe, “The Workers Themselves” …, s. 39.
2 Tamże, s. 40.
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energicznej angażować sie ̨w działalność strajkowa.̨ Tendencje wkrótce zaczeł̨y sie ̨ odwra-
cać, na co nie bez wpływu pozostawał „marazm” oraz brak aktywności SDAP oraz NVV, co
pozwoliło zwiaz̨kowi wyjść z kryzysu i osiag̨nać̨ w 1914 roku prawie 10 tysiec̨y członków.
Sekretariat najmocniej reprezentowany był wśród pracowników przemysłu tytoniowego,
krawców, budowlańców, pracowników przemysłu tekstylnego oraz marynarzy. Wkrótce
także pisma wydawane przez NAS osiag̨neł̨y łac̨zny nakład rzed̨y 79 tysiec̨y egzemplarzy,
wśród których najważniejszym pismem stało sie ̨ oficjalne pismo zwiaz̨ku – „De Arbeid” z
39 tysiec̨znym nakładem3.

W wyniku niezwykle mocnego zaangażowania NAS w działalność antywojenna ̨ oraz an-
tymilitarystyczna,̨ zarówno przed jak i poWielkiej Wojnie, szeregi zwiaz̨ku zaczeł̨y szybko
sie ̨ zwiek̨szać zaraz po wojnie. Z tego właśnie powodu liczba członków w 1918 roku urosła
prawie do 50 tysiec̨y osób w 1918 roku4 Jednakże na wskutek niepowodzeń oraz wewnet̨rz-
nych sporów, organizacja uległa znaczac̨emu osłabieniu na poczat̨ku lat 20-tych i w 1922
roku liczyła już jedynie 26 tysiec̨y zwiaz̨kowców5.

Kolejny kryzys i rozłam nastap̨ił wskutek konfliktu na tle konieczności ustosunkowa-
nia sie ̨ wobec powstałego Profinternu (RILU) oraz „Mied̨zynarodówki Berlińskiej”(IWA).
Mówiac̨ precyzyjniej: wśród władz nie istniała zgoda czy należy przystap̨ić do RILU, czy
do IWA. Zasadniczo wiek̨szość liderów opowiadała sie ̨ za opcja ̨ moskiewska,̨ acz wyniki
zorganizowanego referendum stawiały sprawe ̨ dosyć jasno: wiek̨szość członków NAS by-
ła przeciw przystap̨ieniem do Profinternu, opowiadajac̨ sie ̨ jednocześnie za przystap̨ie-
niem Narodowego Sekretariatu Pracy do IWA6. Wiele wskazuje na to, iż probolszewicko
nastawieni liderzy zwiaz̨ku nie zamierzali respektować wyników referendum, albowiem
20 grudnia wiek̨szość członków Komitetu Wykonawczego oficjalnie wypowiedziała sie ̨ za
dołac̨zeniem do RILU, z zastrzeżeniem o konieczności rozpoczec̨ia negocjacji w sprawie
zmiany statutu organizacji (konflikt dotyczył głównie artykułu 14, który przewidywał, iż
zwiaz̨ki zrzeszone w RILU stana ̨sie ̨sekcjami krajowych partii zrzeszonychw Kominternie)
tak, aby możliwe stało sie ̨ zjednoczenie całego rewolucyjnego ruchu zwiaz̨kowego. Podje-̨
to także decyzje ̨ o wysłaniu delegatów na kongres w Berlinie, z tymże wysłano wyłac̨znie
promoskiewsko nastawionych delegatów, skreślajac̨ z listym.in. Lansika Juniora (anarcho-
syndykalisty, który i tak wział̨ udział w kongresie)7.

Po kongresie berlińskim konflikt wewnat̨rz syndykatu nie uległ złagodzeniu.Wolnościo-
we skrzydło, którego liderem wówczas był B. Lansik Junior, starało sie ̨ zapobiec przysta-̨
pieniu organizacji do Profinternu akcentujac̨ polityczny oraz instrumentalny charakter
tej mied̨zynarodówki8, zaś skrzydło promoskiewskie zamierzało za wszelka ̨cene ̨dołac̨zyć
do RILU. W celu przezwycież̨enia tego impasu, kierownictwo NAS podjeł̨o decyzje ̨ o zorga-

3 Tamże.
4 V. Damier, dz. cyt., s. 57.
5 Tamże.
6 W. Thorpe, “The Workers Themselves” …, s. 234.
7 Tamże, s. 235.
8 Tamże, s. 257.
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nizowaniu kolejnego referendum, w którym członkowie mieli sie ̨wypowiedzieć odnośnie
dalszych losów zwiaz̨ku.

W referendum zwycież̨yła opcja promoskiewska – poparło ja ̨ ogółem 53% członków Na-
rodowego Sekretariatu Pracy, w tym 3 najwiek̨sze syndykaty: budowlańców, transportu
oraz usług publicznych. Opcje ̨ dołac̨zenia do IWA poparło 47% członków, w tym w szcze-
gólności robotnicy z syndykatów: metalurgicznych, sektora odzieżowego oraz tytoniowe-
go9. Anarchosyndykalistyczna mniejszość nie podporzad̨kowała sie ̨ jednak wynikom tego
referendum.

W konsekwencji 24 czerwca w Utrechcie doszło do kongresu członków NAS nie akcep-
tujac̨ych decyzji o przystap̨ieniu organizacji do Profinternu, w wyniku którego utworzo-
na została nowa federacja: NSV – Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond (Holenderski
Zwiaz̨ek Zwiaz̨ków Syndykalistycznych) deklarujac̨y w statucie budowe ̨ komunizmu wol-
nościowego jako najważniejszego celu. Niemal od razu nowa organizacja rozpoczeł̨a wyda-
wanie własnego pisma: „De Syndicalist”10. Pierwszy kongres odbył sie ̨ w listopadzie 1923
roku, na którym delegaci reprezentowali 11 narodowych federacji oraz 150 lokalnych or-
ganizacji11, przyciag̨ajac̨ około 8 tysiec̨y członków NAS (z ogólnej liczby 22 tysiec̨y)12. Na
kongresie zaakceptowano przystap̨ienie NSV do IWA, co ostatecznie nastap̨iło pod koniec
roku.

9 Tamże, s. 257 i 258.
10 Tamże, s. 258.
11 Tamże.
12 Tamże.
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