v.
.'

------------· I

.

a. "Bezet de Bedr-ijven'"!
"Neem naar Behoeften"!
Het i' droevig het te moeten vaststellen, maar beloont
nauwelijks de moei te, de verschillende stroomingen b .innen de arbeidersbeweging ieder afzonderl~k te beschouwen, voor zoo ver het
hun zienswijze van het communistisoh bedrijfsleven geldt. Het is
één barre woestenij van gelijkvormigheid.
In alle stroomingen vinden we d 0 zeI
f d e e c 0 n 0 mis
c h epI'
i n 0 i P es,
die alleen onder verschillende frases worden ~oorgedragen.
Sooiaal-demooratie,
Bolsjewisme,
S;.'ndioalisme, de kruising van IIMarxisme" en Syndioalisme, die we
Gildensocialisme noemen, Anarohisme: het is alles één pot nat.
Als we de sociaal-demooratieche
arbeidersbeweging
voorloopig laten voor wat ze z~n, om ons allereerst nader met het
Hlibertaire Communisme" (Syndisalisme en Anarohisme) bezig te
houden, dan springt de federalistisohe struotuur van deze beweging
direot in het oog. Hioruit valt direct af te leiden, dat het
communistische bedrijfsleven hier ook als een federatieve samenvatting der producenten en oonsumenten gedaoht wor-d t . Doze r-Lcht Lng
is dan ook stork tegen de staat gerioht, torwijl het zeI
f behom
oen van de karakteristieke kenmer-ken is.
Ofschoon het nergons tot een gefundeerdo economische
theorie van het libertaire Communisme gekomen is, is de algemeene
gedachtegang, zooals deze onder de arbeiders leeft, toch wel in
korte trekken aan te geven.
In de p,rond van de zaak komt de
theorie"
niet uit
boven de leuzo: 'D e bed
I' ~ ven
a a n d e a I'bei
der
Hoe de wederkeorige betrekking tUBschen de bedr~ven zal z~n, zal
11 goregeld 11
wor-don door de 11 v r ij e 0 ver
een
k 0 m st"
en
ho o de vorhouding van de pr-oducon t tot het maatschappelijk totaalproduct zal zijn, daaromstrent verneemt men de meest vage geruchten.
Hen behelpt zich deels met de opvatting, dat de bedrijven tot productieve associaties worden, waarbij de arbeiders dan "de opbrengst
van de arbeid"
verdeelen, deels ontmoet men de voorstelling, dat
de bedrijven door de 11 vrije overeenkomst"
in direct goederenverkeer treden en hun product eenvoudig zonder verrekening daarheen
leveren, waar dit wordt aangevraagd.
Typisch voor het libertaire
Communisme is tevons, dat het het vt'aagotuk der individueöle coneumpt.i.evoolal heol eenvoudd g vreot op to lossen door de formule:
"I ede
I' n e 0 m t n a a I' d e b e hoe
f ten
!"

HoeweI het dus door, de eáach van
z ,0' 1 f -b e h eer
c h ij n t , alsof
hot' libertaire,
Communisme tamelijk dièht
bij do
marxistische
associatie
van vrije en g..elijko producenten
staat,
zoo
is dit toch geenszins
hot ..göval,.'
lY~on.neeft in d.i.t kamp geon notie
van vrat· ·v r ij G pr-oduc ent.en en vrat, g G 1 ij k 0 pro,duconton
zijn.
D,..; leuzo van: 11 do, bodrijven
aan do a~boiders tt heoft
in hot li bortair-e Communismedo zin, ..da.t . .do arbeiders
do bedrijven
zooveel
als hun
"bozd t " boachouwon, waar-over- zo .naar- 'willekeur,
kunnon boac h'l kkon , .
L marxt at.Leche
zin .i.s de: rri.ouwo rochtsverhouding'
ochtor
doze, dat
do bodr-ijven
El, a n
d 0 ,g Q,lIl '0: ·0· n 8 c hap
,behooron.
De rna
chinos en do grondstoffen:
zijn:m: e.:.~ t s·c hap
p o. J. :ij k .o
g (1 0 dor
0 n , waarover
do arboidors
hot boheor krijgen en waarb~j do: arbeido~,B mot dp 18i~.i.ng van do pr-oduc t Lo word on belast.
::lit e Lut t al diroctin,
dat
de
gem
e o.n 8 c hap
0.0
k: ·de
c Cl n t r 0 le
'moot heboen.,, of haar goederen
we I op de jui ste
''JijzG worden .behe er-d .... He t l Lbe r-t.a.Lr-e Corrununisrne is tegen
een dergelijlw c ont.r o Lo echter
t;en sterkste
gekant,
omdat de arbeiders
dan
CO,JIJ. vrecr
"n l e t baaa .Ln e;ig~p .huá s 11 "zijr~
3
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Een dfJrgelijke
id;eologische
weerstand
vinden we ook in
o v r i~ e 0 v e' I' e 'e n 1{ 0 m s t •. Het Commund.sme kont, deze
cat egor-r e niet
Het, kent ,alleen,
g . e 1 ij k e producenten,
gelijk,
doordat ze hun bedrijf naar algemeen
geldende
regels
moe
ten
beheer-en.
A 1 1 een
0 p
d e zeg
I' 0 n d sla
g kunnen
Zv hun bf.nd Lngen .he t het,(pverige
bedrijfslev-en
aangaan.,'·
De z .go
"vrlje overeenkomst ":;i s. in "strijd ,~e;t;, eder-e algemeen
geldende
maat,schappel.ijke reg,eling,
O!l;:i,..S rda.ar-door;
anti 7".communistisch.
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Staatskapitalisme.

.

"

De zwakheid van het z ~!g.• li,beI'tai1;16' .. Communl eme wordt .,
terstond. dui.de Lijk , zoodr-a hLm· vertegenwoordigers
met een positieve
ui twerki.ng .hunner- .11 grondbeginselen":
.beginnen .. We wi.Ll.en dit aantoonon aan de hand van het boek van d.e bekende fransche
anarchist
SeoFistian Eaur-e -' "Het Uni verseele
Gelulc", dat in 1921 verscheen
on dat in 1927· door do "Rcod.e Bibliotheek"
in het hollandsch
word
ui.t.gegevsn
Eaur-e .licl}t oaa vomt.r-enf het doel van zijn werk als volgt
0

in:

li,In .een {eenvoudigen,
duidolijken
en aantrekkelijken
vorm
het leven van een groote
natie
onder libertair-communistisch
beatuur .Qeschrijvend,
tso het doel van dit wer-k aan te toonen,
dat de. anaz-crn.et on een rijpelijk
bestudoerd
sociaal
plan be zi t-

ten."

'

,(Faure

- "Het Uni verseele
blz.
5)

GeLuk '",

Bokijken \,'0 'hot 1i bor-t ad r-e Commund sme vanuit
het ge z.Lcht.a.,
punt van de ro[Scli'ng der productie,
dan is: or van het scheppen
van
ro1ijko econonrisoho voorwaarden,
waarop alle
producenten
de productie z o 1 f leiden,
behoor-en on ordenon niet
in hot geringste
spr-ako .

. 'Evenmin vinden ve natuurlijk
een exacte
verhouding.
van de 1>rodu~t
to het maatschappelijk
totaal-product,
omdat het systeem werkt vol. gens het "nemen naa r bèhoeften".
Där-ec t bij de overname' van de
macht kon dit dlat.r ubutt e-ert eLse l echter
nO.g niet. Worden toegepast.
In dit. stadiwn worden de consumptiegoederen
"gerantsoeneerd"
naar
een norm, zooa I s
"de he er-en van id.e statistiek"
deze voor ons hebben va at.ge at.eLd .
zij : "V/ijzen ons toe",
ho evee l V'le kunnen gebrui ken.
In gew6ne marxistieche
taal
overgebracht,
beteekent
dit dat
de beschikking
over .not product
NIET bij .de arbeiders
berust
en
dat ze.dus
ook niet
de boschikking
over het productieapparaat
hebben.
'ï'r-ouwens , z ooe.Ls \;;0 nog nader .zu l.Len zien,
laat het'libertaire
Communisme van Faure hieromtrent
piet
de geringste
t.wijf'e L!
Da regeling
van het bedr~fsleven
wordt hier in de gebruikelijke
sociaal-democrsti
sche vor-m opgevat,
waarin het Communisme slechts
een vraagstuk
der organisatie-techniek
is.
.
Voltrekt
dezo samenvatting
der productie
zich in het
staatscornrnunisme
door . do gozagmiddel,Gl1/van
q,e .s t.aa t , bij Faure
ontstaat
ze doOr -"de vrijeeti
broederlijke
overeenkomst"
(blz.6).
Eaur-e is echter
tegen ieder
"gezag" - en. daarom zegt hij van de
menigvuldigo
ver-bf.nd'i ngen 'van het bcdr-ijf s Leven , dat" "d e z e
o r g a nis
a tie
0 p , het
b e. z i' e 'I end
e b e
g i 11 sol
van
v r ij ïa s a in..e,.n VI e r k :t ng
.b
ru- st" /
,
(blz.213)
è

Do frase
vervangt
hier de ocono~ische
~~aliteit.'We
meonen nog alt~d,
dat een economisch
systeem zich naar
e c 0 nom.
i s c h e ~'o t mat
i g h ede
n voltrekt
en niet naar
oen 9f ander boziolend
boginsol.
Dit kan
g een
g ron
d s L a g zijn, waa.r-op GEm :productieen :t'oproduct,ioproces
kan
berusten.
Willen de producenten
hun rechten.
gewaar-bor-gd
hebben,
. met of zonder.
"bezielend
beginsel",
j' dan moet de heele
or-ganä sa.,
tie op een zeer met er-Leë I'e gr-onds-Lag staan,
dan, mOet voor'loopig
al thans,
de ar-be l ds t.ijd de m a a t s _taf.":
zijn vOor het:aandeel
in de maatschappelijke'
consumptie.
1 'Dat: ljjkt
.on s nog wel zoo 'secuur,
r

.

c.
ding
kele

De vr~e

,

overeenkomst.

Voor deverhoudü1g
tusschen.
de producenten,
de verhoutusschen
de verschillende
bedrijven,
vinden we dezelfde
wanbodem terug
in
"de vrije overeenkomst".
.
Het gaat alles
heel genoegel~k
en gemoedel~k:
"Men zoekt,
be~~oeft,
vat samen en probeert
de resultaten
van de verschillende
methoden.
De Overeenstemming
verschijnt,
biedt
zich aan, dwingt zich op door haar resultaten
en w i.n t het. 11 (b.Lz, 334)
.

Faur~ viridt
overeenstemming
onder
gaat het in de natuur

deze basis
van
ffvr~heid voor ieder
door
allen"
zeer
"na tuur-Lijk'",
Want, 'zegt hij,
niet
net zoo?

"Het voorboelcl der hatuur is er: welsprekend en duidelijk.
Alles is er ver-bonnen
door vrije en, spontane overeen'komst'
de oneindig kleine dingen,
'n sbort van'stofjes, ontmoeten elkaar,
trekken elkaar aari, hoopen zich op
en vormen een kern."(blz.
334)
i

Nu zijn voorbeelden uit de natuur al tijd heel gevaarlijke
dingen en in. 'di t bijzonder geval toont het duidelijk de volkomen
ontoereikendheid van de libertaire
methodiek.
"Alles is verbonden door vrije eh' spontane overeenkomst".
'Het i s wel' wonderlijk
het menschelijk. begrip
"vrijheid'lopde
natuur te zien overdragen, maar in 'overdrachtel~ke
zin moet het ~aar.
,Echter
.....•..
' Eaur-e ziet hiet het beslissende
moment
der" "vrije overeenkomst"
in de na tuur volkomen over het hoofd.
En dat i s di t, dat de "vrije over-eenkomst"
bopaald wordt door
de wederzijdschekracht'ender
Ubondgenooten".
Als de Zon eh ':de
Aarde de "vrije overeenkomst" sluiten,
dat de aarde in' 365 1/4
dag om de zon heen zal loopen, dan wor-dt. dito.
a. bepaald door
DE MASSA
" waarover, zon en aarde beschikken .
o p d e Z eba
sis
vr brd
t d e It v r ij e
Ö V G roe
n ko m a t " ' g e s 10 t, e TI •
Zoo' is het in de natuur altijd.
Of men atomen; electronen of wat ook nêemt, de dingen kome~ in samenhang met elkaar
en de aard dezer samenhang wor-dt, bepaald door de wederzijdsche
kracht envder'
"bondgenooten" . En daarom willen we het voorbeeld
uit de natuur wel overnemen, maar om aan te toonen, dat er een
e, xac
t e y e r-. hou
d i TI g 'moet zijntusschen
produc ent en
product en een exact:8verhoudingtusscheri
de 'vër'schil'lende
producten, waarnaar de:: .,Ivrije overeenkomst"
inde
samenleving gesloten kan .wor-üen , waarmee ze dan meteen van frase tot realiteit
yfordt.
'
, , ..,
,d.

De centrä~estàätsproductie.

'"

Komen WElnu ,tot de organisatorische
,samenvatting
van
het bedrijfsleven"
om het apparaat
voor de behoeften der menschen
te doen werken, dan ontwerpt Faure een beeld, waarop de bolsjewiki trotsch zouden kunnen zijn, want .he t is niet anders dan het
"algemeene kar t.eL" van Hilferding!
",'
De productie
zal werken voor de behoeften
en
"men moet dus voo
r a ,1 1 e s het
en de hoeveelheid
van iedere behoefte

geheel van behoeften
vaststellen".
(blz.215)

De wijze, waarop dit geschiedt,
is dan deze, dat iedere
gemeente deze behoeften naar het aantal inwoners bepaalt.
Zoo
komendan aan de "h 0 0 f d a, d min
i s tra
t' i e b u r 0 ,'s
van
den
a t :i. elf al diè berichten
binnen, zoodat de beambtendaar een overzicht
hebben van de geheele bevolking.
Verder levert iedere commune:een tweede Lijst , waarop staat ,hoeveel
iedere communekan produceeren,
zoodat de "hoofdadIhinistratie"
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nu ook de productiekrachten der: "ria'ti.e " 'kent.
De oplossing van het geval is duidelijk; De heeren hoofdambtenaren zullen nu vaststellen, welk deel van de productie, op
iedere commune valt en
,',

"VI

elk

z i c 'h

d

e

e 1

d,e', P, r-

van

0

d u c t, i e

b e ho' u d 'en

kunnen

ft.

(

bl

z ij v

0 0

r

z .216 ),

Deze gang van zaken is 'volko~en dezelfde, als de staatscommunisten die zich voorstelleri. Onder is de massa, boven zijn
de beambten, die de leiding en het beheer van productie en distributie hebben.
Daarmee is de samenleving niet 'gegrondvest in economische realiteiteri,,maar ze ru~t op de goede of slechte wil of
de bekwaamheid van bqpaalde per-eonen, ,Omtrent iedere twijfel'omtrent de centrale be:Sch~kking over het 'productieapparaat weg te
nemen, voegt Faure er'nog aan toe':
"De hoofdadmihstratie

weet, h'6e groot de algeheele, pro-

"

ductie en de algeheele
districts-comité

behoefte

mededeelen,

is en moet daarom aan ieder

over hoeveel product, het beschik-

ken kan en hoeveel productiemiddelen
,',

het verschaffen
'(blz.218)

moet.ft

,O'i

:

I·

Waar nu het"libertair-commUnlstische"vah'het
systeein
schuilt, ontgaat ons ten eenenmale. 'Mis'Schien dat onze Lez.er's
scherpzinniger zijn, zoodat deze het raadsel voor ons kunnen oplossen.
Om deze oplossing te vergemakkel~ken, drukken we hieronder nogeens de 'sociaal-democratische opvatting van Hilferdi~g
af:
"'Hoe:,'
waar ,hoeveel,' met, welke middel eh uit de ter
beachd kk i'rigstaande natuurlijkeen ,ikunstmatige productievoorraden nieuwe pr oduc t sn gemaakt'zull'e'n worden ..... '
..
beslissen de communale, districts-, of nationale commissarissen der socialistischesàmenleving,
die; de maatsch~p~el~ke bohoeft~n overziend
met~alle middeleri ,van een georganiseerde productie- en verbruiksstatistiek,
in bewust vooruitzien) hetheele
economische' leven vormen naar de behoefte van hunne, in hen bewust vertegenwoordigde en door hen
bewust geleide gemeenschappen."
(lillferding'-:-"
'~
Das Finanzkapi t aI''
:
'
,"!,'>
'Iblz.'1)"
,
,

"
"

,

Zo.olang onze lezers de pu zz Le voo r ons nog"ntethebben
opgelost, stellen v/ijechter vast,':dat:, HET' BESGHIKKINlisRECHT
over het productieapparaat
en dus :over het product verlegd wordt
naar de' he er-en;:die in de knepen van de statisti'8k thuis 'zijn.
'
En zooveel mogen we 'lelvan de politieke economie geleerd hebben,
dat deze daarmee
0 ver
d e m ach
t in de samenleving be-

schi kken .

schaffen,

De
"noo t'dadrn.Lnf.s t.r-e.t.t e ''
I\ïOET
z i ch door te zotten,
d..w.z.:

ZE ·.i-I.i.OET

EEl~

DOOR EE]

STAAT.

AlJDER

z ich

SCREPP,E~~ ,XEGEHOVER

BEGINSEL

die een oxact e verhouding

'liBEZIE1'DI1

DE

de middelen

ver-

ARBEIDERS

, DIE

WORDEN ,

van producent

tot

product

tot

stand

ni l l.on br-engen.'

Dat is één van do beweging;::metten
van dit "libertairell
eyst.ocm , of Faure dit Z90 bCQ,qelt of niet .
Ook doet het niets
ter zak e , of hot gerocht
met
"saus
van vrije ovor-eonkome t on''
of vla van, "bezielend
beginsel"
wordt
opgediond.
Daaraan storen
aconomischo wotmatigheden
zich in het
gehool n i ct "
l:.~enkar; F aur-e

niGt

verwijten,

dat hij het hoe I.e economii!iaar dezo samenvatting
is
cas
, dat de producenten
vanuit de bedrijven
z elf
mooten vol t.r ekken . Als eerste
eisch
dient daarom ges·teld te worden, .da t de grondslag
gegeven is, waarop ze dit ook zelf kunnen, d.i'J,z.,
het
d oor
v 0 ere
n
van
de·
a r b -00 i -(1 'G t ij d rok.
0 ni
n gis
eer
s t e
e i G c h!
z o eri
Dan heeft
"hoofdadministratie"
me er-. iets
"toe
b
.

scho Leven aanoen Gosmoed wil z i on ,
oen·
0 n t v: i k o 1 in
g s .pro

te
.

"J""O"11;
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a. Het anarcho-syndicalisme.
Het Gemengd Syndic~listisch
Verbond gaf in 1927 een
brochure van üuller
Lehning uit,
getiteld:
"Anar-cho-Byndf ca l j e.;
me" ter verbreiding
van de beginselen
der anarcho-syndicalistischa vakbeweging; zooa18 deze gsorgariiseerd
is in de rriternationale Arbeiders
Associatio
(I. A. A. - zetel Madrid).
Do schr-ijvoroofent allereerst
Gen lang niet malsche
critiok op do anarchiston,
esn critiok,
die feitel~k
niet anders
inhoud dan:
Julliobent
a.l l eon maar fraseurs,
De anarchisten
moeten daarom de f r-a s e s maar laten
vallen
en tot praktische
menschon wordan, tot anarcho-syndicalisten.
.
H~ komt op tegen het bekende standpunt,
dat het er
a Ll.or cor-e t ("'lp' aan kom t , ~le boel stuk te br eken , waar-na men later wel ·zal.zi'en,
hOG rio zaal:.: ihorde
komt (blz.4),
maar het is
noodzako Lijk+e en program op test
ellen,
11 dat
aangeeft,
hoe de
vGr7erkel~king van het anarchisme
na de revolutie
zal moeten
vlorden bowor'ko t.oLl.Lgd"
(bI z. ~ ) •
Het io niet voldoende do economischo revolutie
te
propageer-on ,
"maar men moet ook onderzoeken,
hoo ze moet worden
door-gevoer-d"
(b l z , ~~).
Do anarchisten
in Rusland stelden
het eigen initiatief
der massa ',8 op dD voor-grond ,
"maar 'waarin dit initiatief
moest

46

bestaan, vrat de massa I s concreet te doen hadden, vandaag op
morgen, dit bleef alles vaag en weinig positief" (blz.7.).
"Er verschenen wel veel manifesten, maar op de vragen
van de dagel~ksche prakt~k konden slechts weinigen een
klaar en duidelijk antwoord geven" (blz. 8).
"Wijmogen zeggen, dat de russische
anarchisme

revolutie aan het

eens en voorgoed de vraag gesteld heeft,:

WAT ZIJN DE PRAKTISCHE

ECONOMISCHE

GRONDSLAGEN

VOOR EEN

NlAATSCHAPPIJ ZONDER LOONSTELSEL?
Wat te doen op de dag na de revolutie?
Het

a nar

moe

ton

c h i s me
b e a n t w

zal
0 0

d e z e

r den

v rag

en

, het zal de les~en

moeten trekken van deze laatste jaren, wil het volkomen
falen niot uitloopen

op een uiteind~l~k

DE OUDE ANARCHISTISCHE

LEUZEN

b~nkroet.

, hoe waar- ze ook mogen zijn,

en HOE DIK\HJLS ZE OOK MOGEN -Wo-RDEN HERHAALD

, ZIJ LOSSEN

GEEN ENKELE DER 'PROBLElv1ENOP , DIE HET REEttLE LEVEN STELT,
z ~. 1 os
enkel
s

0

der

s en ..
e

der

c i ale

p

skI

ase

in

het

b ~ zon

p r obI
e vol
s tel

e men

u tie

a a n

der
op

geen
, di

d e

e

de

a r bei

-

til (bIz , 10)

En lvluller'
Lehn l.ng gaat dan verder:
ti
Zonder deze praktische reali tei ten blijft alle propagandä negatief en bl~ven alle idealen utopiegn.
Dit is
de les, die het anarchisme uit de geschiedenis heeft te
leeren en die, het kan niet genoeg worden herhaald, door
de tragischo ontvrikke1ing der russische revolutie opn i euw
is bevostigd. ti (blz. 11)
En wat stelt het anarcho-s;yndicalisme daar nu tegenover? Wat z~n hier de praktische grondslagen voor oon maatschapp~ zonder loonstelsel?
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Het unar-cho-is ynd l c a L'isme zwijgt hierover
even bardnekhet anarchisme.
';-yel komt de schrijver
tot een soortement
program tot opbouw van het anarcho-sJ'ndicalistische
bedrijfsleven,
naar over de e con
o mis
c heg
I' 0 n d sla
gen
bevat het geen enkel woor-d :
Het probleem TIordt weer van d~ sociaal-democratische
kant bekeken:
vanuit he t standpunt
van de
0 r g a nis
a t 0 r i e c he
samenvatting
van het bedrijfsleven.
En juist
de russische
revolutie
heeft
bewezen, dat het
probleem niot is: Hoe bouwen vre het bedrijfsleven
op, fedoratief
of centraal,
maar de vraag is: Aan welke
G c 0 n 0 mis
c h e
morwaarden is het bedrijfsleven
gebonden,
cipdat de arbeiders
de productie
ZELF
kunnen bene er-en ven leiden?
.
iYiuller Lohnf.ng ont.vräkke l t dan ais organisatorisch
program:
Lig als

liDo economischeorganisat.les
hebben ten doel,
staat
en
orrt e Lgen en;. '. In plaats
van de organen van
staat en 'kapi tal i sme.imo e t en de pr-oduc t.Le ve vereenigingen
d.or arbeiders
gesteld
worden,· die "d
dragers
moeten zijn van
het heelè economische
leven.
D eba
sis
ier
van
moe
t
z ~ n het
b ad r.ij:f
d e b 8.d rij,f
s 0:1"g a D i Gat
i e moe
t
dek
i a m cel
v 0 r men
voo
r d e TI i e uwe
e con
0 mis
c hem
~ a t
s c hap
pol
ij k o 0 r g a nis
a tie.
Op do federatio v0.1:- industrie
en Landbouw moot het geheele productiesu'steem vrorrï en opgc bouwd ;"
(blz.18)
.

kap i t.a l Lsme to

è

n

Tot goed begrip
van zaken dient
hierbij
opgemerkt te
worden, dat ht crmoo de OpbOU'Tvan de anarcho-syndicalistische
vakbeweging wor-d t bedoeld.
De arbeiders
moeten zich. in industrie
en landarbeidèrsbonden
organiseeren,
zoodat
HUN
organisaties
het bedr-ijf's Loven kunnen overnemen,
als de omwerrt e Lj.ng een feit
go,orden is.
Eet transportbedrijf
komt dan onder leiding
der
transportfederatie,
de mijnen in het beheer dermijnwerkorsfederatie 8nz.
.
..
liet andcire WQOrd0n: de anarcho-syndicalistische
vakbewoging ziot zich de toekomstige
draagster
van het economische
Lovon .
iJaar deze opvatting
kan er pas dan van een proletari
- ..
sehe omwent oLt ng sprake zijn, als de anarcho-syndicalistische
vakbowcgi.ng sterk
gonoeg geworden is,
om het bedrijfsleven,
te kunnen·
leiden.
.:
Vandaar, dat Muller Lehning schrijft:
,.;

flDe e con
0 rn i s c 11 e
0 r g a nis
a tie
hebben ten doel staat
en kapitalisme
te ont e.Lgenen ;"

s

H~ermeevrordt. de organisatorische
omvang der an'archü;':"syndicalis~lsche. vakbevrogingtot.
.DE HAAT
STAF waarmee de fI rijpheidtl
.voor
116 socLe.Lerevolutie
wordt bepaald.
.
.
.{.".
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,
In de 'Noordelijke landen van Europa, waar het anarchosyndicali~me 6rgahisatorisch van, geen beteekenis is, voelen de
arbeiders, di-e deze stroomingvertegenwoordigen,
heel goed, dat
hun organisatie geen maatstaf voor de omwenteling zijnkan en daar.
om w~zen ze deze konsekwentie van de hand. Maar omdat ze geen
voorstelling hebben van de e con
0 mis
c h, e grondslagen
van het communistisch bedrijfsleven; missen ze daarmee iedere,
bodem onder de vooteri" en kunnen ze ten slatte toch riiet anders,
dan uitgaan van de organisat(")risohe beheersching der revolutie
door de vakbeweging. '
De anarcho-syndicalistische
vakbeweging is daarom het
best te b~studeeren, waar ze inderdaad van beteek~nis is. En
dat i~ in Spanje.
Het kan hier natuurlijk niet onze bedoeling zijn, de
anarcho-syndicalistische
vakbeweging van Spanje, de C. N. T.,
aan een algemeene cri tiek te ondervrerpen., Ons Lnt.er-e eeeer-t op
deze, pla~ts alleen, welke gedachten hier heerschen teb opzichte
van de doorvoering van het communistisch bedrijfsleven. En dan
blijkt er niet ,de minste twijfel te kunnen zijn, dat de .C. N.:
als
vak
d r g a nis
a t ,i e he~ beheer ~n de leiding
van het economisch leven opeischt.
Ditbl~ktb~voorbeeld
reeds hieruit, dat ze eischt:
" ... ;... de controle
," op' de productie",

der

vak

0

r g a nis

('iDe Syndicalist"

a tie
- 19 Sept.1931)

en niet de controle van de breede massa's door middel van hun
Raden. ,
"
En ook hetverloóp
van het congres der C. N. T. .Ln
Juni 1931 laat aan duidelijkheid' in dit opzicht niets te wenachen ,
In het f r-anec.hesyndicalistische tijdschrift "La Revolution Proletarienne'lI van Juli 1931 komt een verslag van dit congres voor,
waaraan we ontleenen:
'''Uithet congres blijkt, dat de C. N. T. een enorme
kracht is. Er blijft hem nog ove.r, zijnmaatregelen voor
de inbezitname der industrie te precisieeren en praktisch
ui t te voeren. 11
Men ziet: de C. N. T. moet de inbezitname
Daarom schreef Muller Lehning:

uitvoeren.

liD e e con
0 mis
c h e 0 r g a nis
a tie
hebben ten doel, staat en kapitalisme te onteigenen.1!
En verdor zegt het franeohe

s

verslag over het C. ,N. T. - congres:

flHet congres besloot, de onteigening van alle domeinen
boven RO H.A. te eischendoor
terreinen, vee en materiaal
a a n des
y n d i cat
end
e rIa
n cl a r bei
_
der
s over te geven. "
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En om ieder misverstand
omtrent de socialisatieplannen
chc-ayndá c a Lde t.Lac he vakbeweging \"eg te nemen, bericht
dicalist 11 van 29 Aug. 1931:

der
de

11

anarSyn-

liEr is in het Nationaal
Comité van de C. N. T. een
aantal
str~ders,
die niet
gelooven,
dat de C. N. T. in
pro
d u c z'n tegenwoordige
staat
klaar
is,
0 m d e
tie
in:h
a n den
.'. ten
e men·
. 11
Helk een misvatting
van de grondproblemen
der sociale
omwenteling!
Waarom weigert
het anar-cho=ayndä ca.Lá smeieen tlpj e
op te lichten
van de geheimzinnige
sluier,
die ligt
over het
goederenverkeer
tusschen
de bedrijven in het communistisch
bedrijfsleven?'
.
~aar welke economische
grondslagen
voltrekt
zich de
consumptie?,
....
Hoe is de economische
grondslag
van de producent
tegenover de maatschappel~ke
goederertr~kdom?
We vernemen daaromtrent
totaal
niets!'
Dat is een veeg
teeken.
Want dat wil niet anders 'zeggen, dan dat men hier op de
"economische"
grondslagen
van het libertaire
'Oommunisme van de
fransche anarchist
Faure rust.
Een andere weg is er ni~t.
Daarom laten Vle als economische
kritiek
op het anarcho -sJ7ndicalisme precies
hetzelfde
gelden,
als wat we voor Faura schreven.
De economische.kri
ti ek op het li bor-t a i.r-e Communisme van Eaur-e
. is tegelijl{ do Kritiek
op het anarchb-syndicalism·e.

.

'.

