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DE UITGANGSPUNTEN
VAN DE GROliDBEGINSELEN
DER
OOMLillNISTISCHE
PRODUCTIEEN DISTRIBUTIE.

a.

De arbeidersraden
organisatorische
grondslag.

als

In onsgescI'..rift
"de Grondbeginselen
der Communistische
Productie
en Distributie"
wor-dt, de doorvoering
van het Communisme
van een heel andere kant bezien,
dan dit tot nu toe in de arbeidersbeweging g8bruikel~k
is.
Voor een deel is het het verloop
der russische
revolutie
r;O'iTSest, da t de noodzakelijkheid
van een nader onderzoek
betreffende
de problemen van het communistische
bedrijfsleven
aan de orde. stelde,
Een tweede feit,
dat tot nader onderzoek
dwong, is gelegen
boerenvraagstuk.
In ons geschrift
"Ontwikkelingsl~nen
in het
Boer-cnbcdr-tjf'"
hebben Vl8 aangetoond,
dat de agrarische
productie
volkomen vcr'maa t schappelijkt
is , dat het boerenbedrijf
tot de "Lndus t r-ä 0oleproductie'"
is overgegaan,
maar dat het landbouwvraagstuk
desondanks het groote
struikel
blok blijft)
vraardoor eon doorvoering
van
het "Socialisme"
of "communisme",
zooals dit
onder de gangbare
ziensrrijze in de arbeidersklas
se begrepen
wordt J onmoge l ijk is,
. Het boerenbedrijf laat
zich niet
organisch
in het "Communisme" opnemen, waaruit
wij af'Le Ldd.en , dat dan de heele
opvatting
van dit "Corillnunisme" fout
moet zijn.
in het

Het derd~,en
zeker niet
het minst belangr~ke
punt,
dat
een onderzoek naar de problemen
van de communistische
productie
en
distributie
noodzakelijk
maakte,
was in het verschijnsel
gelegen,
dat
de arbeidersklasse
zich
IN DE REVOLUTIE van andere organisatievormen bediende,
dan in het tijdperk. van
r-ua t t go "verbetering
der
arbeldsvoorvraarden".
De organisatorische
structuur
van de revolutionaire
arbeid€lrsbeweging
verschoen
in de vorm van

de

BEDRIJFSORGANISATIESEN ARBEIDERSRADEN
c,

Lr is echter een nauw verband tusschen de organisatorische structuur van een bevreging en de ideologieën, de gedachtewereld, waardoor ze gedragen 'Tordt. Deze samenhang is zoo innigJ
dat men de structuur een functie van de ideologieën kan noemen.
De organisatorische structuur van de verschillende stroomingen in
de arbeidersbeweging
loopt dan ook parallel met de verschillende
ziensvrijzen,die we binnen de arbeidersbeweging
omtrent de bouw van
de communistische samenleving aantreffen.
Treden er dan ook in de
klassenstrijd structuurveranderingen
op, dan beteekent dit nietänders, dan dat er belangr~ke ideologische omvormingen hebben plaats
gehad, die nu hun organisatorische uitdrukk~ng vinden.
In revolutionaire perioden hebben belangrijke ideologische omvormingen plaats,- welke zich met ongekende snelheid voltrekken.
De doelstefling van de arbeiders wordt een volkomen andere: ze wordt volkomen geradicaliseerd.
Eén van de belangr~kste
lessen, die de revolutionaire periode 1917 - 1923 ons heeft gebracht, is wel deze, dat de omgevormde ideologieën een andere
organisatorische ui tdrukldng hebben, dan de oude .ar-be'i d er-abewegd.ng ,
In de heftigste, zelfs bloedige strDd wordt tegen de oude arbeider-abewegf.ng
opgetreden, omdat deze zich krachtig tegen de nieuvlgevormde gedachtewereld van de 8eradicaliseerde arbeiders verzet.
De bed
I' ~ f s 0 r g a nis
a tie
s en a r bei
der
s rad
e n zljn de organisatorische wapenen, waarmee de arbeiders
de revolutie doorvoeren.
Van hoe~eel belang de radengedachte in het begin der
revolutionaire periode geacht werd, blljkt b~voorbeeld uit een
beacnouwt.ng van JJ. J. Struik in de "Ni ouwe TijdIl
, j aa r-gang 1919,
plz, 466, naar aanleiding van,de "Radenresolutie", die toen doOr
de O. P. H. Tas aangenome~~,
"Ui t niets blijkt helderder de voorui tgang, die we, gemaakt hebben in ons inzicht in de ,'fettender sociale -revolutie, dan in onz~ verklaring over het Radenstelsel.
Zelfs
tvree jaar geleden was deze verklaring nog vrijvrelonmogelijk,
en drie jaar geleden konden zelfs de klaarste koppen der
Internationale nauwelijks iets zeggen over de bet.oekem s der
Raden, zooals 'vlijdie nu zien. Het zal moeielijk vallen in de .
,literatuur van voor de oorlog ui t.ar-aken in dié geest aan te
halen
Over~l bleef het tot aan de Febr~a~i~r~~olutie
van 'l~n
7 bij een simpele vermelding van noodzakelijke verandering van d8 politi~ke en economische, vormen, wa~riri zich de
revolutie zou kleeden.
Nadere aanduiding hierover, is, zoover \Tijwe t.en, niet gewaa.gd, al thans niet aan deze zijde van
de Weichsol.
Rosa Luxemburg schrijft in haar geheelo brochure over, de ma asa st.akf.ng slechts een enkele maal terlo ps
over do Raad van Arbeidersafgevaardigden
van 190~. Trotzkv
behandeJ,t in z~n boek over de eerste russische revolutie wel
uitvoerig de geschiedenis, de beteekenis en de macht van
deze eerate R~ad, maar gaat zich niet verdiepen in algemeene
bespiegelingen omtront het Radenstelsel.
En zelfs 'in:de
marxistische geschriften, die tj~dens de eerste helft van de , '
'wereldoorlog verschenen, in de 'Lichtstralen", Ln de "Vor-bo t e!",
ontbreokt elke verw~zing naar de Petrograder Sowjet van 190~.
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Jat kor-t , na hot uitbreken
van de Februari-revolutie
van
1917 doSowjet-ged:t.chte
zulle een vast f'uridarnerrt begon te
krijgen, is uttsll,li.t~nd..een
gevolg van de pral::tijk der revolutie.
......
,. Als. ooith~t
000rd van Mehring, dat de intuitie
van
de handelende massa iS genialer ..kan .zijn, dan het groots te geni e,
bewaarheid is, dan is het in dit. geval .."
,

.
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Hot be Langr ijke , posi tieve"da t de revolutionaire
periode
1917 ~.192Z, ons ho ef't, gebracht,
.i s, dat:vyè d.e vormen gezien hebben,
waarin de proletarische
_r evo.Lut.äc z i.cn vol t.r ekt, t.orw ijl, we tevens
de ideologioën zagen,. waa.r-van, die m.euwe vormen de uitdrukking
z,ijn.
Hot overnemen van he t maatschappelijk productieapparaat
voltre~t
zi ch door do bodr-tjf'aor-garrl.eat
Lee en hun samenvatting:
de arbeidersraden.
Daar-ommoet. ,eeD, .ondor-zoek '';~D-de pr-ob'l.emen del~corwnunistiserie productie
en difQtributie
van qoze grondslag~ui t gaan .
.
D'Arbeidersraden
wor-den. _.eerun'aal.het Vlozen
Van de geheele mens?hho~d op aarde.
Zooa18 in bloemen iri'een grootQ gaarde
Hot hoogat e zonnelicht
sam6.1nge,lozG,ri.. ~ij zijn het hoogste van, de aLgemeonsóhap,
Zij zijn he t verwerpen van de a.L'Leeriacriap,
Daarin elke man, vrouwen teeder kind ~
lüleen zijn eenig do.eL, de menachheä.d , vindt.
DGarbeidersraden
ijjn dus als het licht,
Zij zijn de vrede, .de rust en hot heil,
Zij zijn de waarheid en .de bron der waar-hot d ,

z~ z~n de vastheid in het Algeheel
Der menschheid, de knooppunt en van den arbeid,
Z~ z~n'de zaligheid
der menschheid, - z~ z~n het
(Herman Gorter)
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b. ~De marxistische verklaring
van de beheersching der
arbeidersklasse,

1

Naast de bedr-ijf aor-gan láa ti es hebben ine aH3 tweede uitgangspunt voor de grondbeginselen van' het commund at.t scn bedrijfsleven de marxistische verklaring van de BEHEERSCHHlG
en de
UITBUITING 'van de arbeidersklasse in de kapitalistische maatschappij. Het gaat er daarbij niet in de eersto plaats om, ons aan
ei taten uit IIHet Kapi t aa l," vast te klampen,' maar v1.emoeten ons
laten dr~gen door de algemeene gedachte; het wezenl~ke, van
jliarx!ana Ly ee ,
De beheersching' en de uitbuiting zijn'in hun oorzaken
b~itengewoon eenvoudiS en ~ooriederoen
direct begrijpelijk: ze
liggen besloten in het feit, dat de arboider van de productiemiddelen gescheiden is. De kapitalist bezit de productiemiddelen,
de arbeider bezit z'n arbeidskraoht:
de kapitalist bezit de voorwaarden waaronder de a~beider m6etwerken.
iDa~rdoor is de arbeider e con
om i s eh 'Volkomen rechteloos (moge de politieke
democratie ook tot de uiterste' volmakang zijn doorgevoerd) en dus
volkomen van het kapitaal afhankelijk. Doordat ~e bezittende klasse HET BESCHIKKINGSRECH1
over de produotiemiddelen heeft, heeft
zetegelljk de beschikkingdver
de arbeidskraoht, dat beteekent:
.'
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Dit is het wezenlijke, .
Het feit, dat de arbeidersklasse van de prOduotiemiddelen losgemaakt is, houdt tevens in, dat ze niet over hèt vervaardigde product beschikt.
De arbeiders hebben met de doOr heh vervaardigde goederen niets te maken:
ze zijn niet van hen, maár ze
behooren aan hun "broodheerll•
Wat er verder mee gebeurt, hoe de
vrucht van hun arbeid in de samenleving overgaat, is niet hun zaakze hebben alleen hun arbeidskracht te verkoopen en ontvangen daarvoor hun "loon":
ze zijn LOONARBEIDERS.
Dat kan niet anders zijn. De beschikking over het productieapparaat sluit de beschikking over het vervaardigde product in.
Het zijn twee verschillende kanten van hetzelfde ding. Ze zijn
functioneel afhankelijk, het ééne is niet zonder het andere, het
ééne bestaat slechts
d oor
het andere.
D oor
dat
de
arbeiders de bescl1ikking over het productieapparaat niet hebben,
d a a r d oor
hebben ze ook niet de beschikking over het vervaardigde product,
d a a r d oor
worden ze beheersoht,
d a a r d oor
zijn ze loonarbeiders.
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De 1 con
a I' bei
d is de uitdrukking
van het feit,
dat er een scheiding is van de -ar-be Ld en het ar-be i dapr-o ducd,-, van
het feit, dat de arbeiders
noch over het product, noch over het
pr-oduot l eappar aa t iets. te zeggen hebben.
De 1 0 0 n a I' bei.
d
is het onbedriegelijke
kerrt e akèn , 'van de IJ onmcnddghedd" van de
arbeidersklasse,
van h~ar overhee~Bching:d~orhen,
die over het
maatschappelijk pr-oduc t.Leappar'aaf en het maa.t nchappe.Lijk ipr-oduct
baach'ikken ;
'
",Zoo e énvoud i g de gr-ondeLag van de overheersching:der
arbeidersklasse.
is, zoo .e envoud.ig; is ook d
f 0 r mulo
e r i ri ~ ·van het opheffen dar160rislavern~
(ali8
de praktische
doorvoering dan dok niet zoo eenvoudä gl}.
.Deze opheffing kan alleen daarin liggen,
dat de soheiding van arbe~d. en arbeidsproduct
wordt opgeheven" dat
h.e~tb
e e,e hik
k in g s I' e c h t
over het arbeidsproduct
en dus ook over de productiemiddelen
weer
aan de arbeiders
komt .:
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Natuurlijk kan di t echter niet meer op de wijze, zooals
vroeger :.de handwerker de be scb rkk l.ng over z in werktuigen en z'n
arbeidsproduct
had.
De huidige maatschappij ken t geen flindivi~
dueéLa'lr. op vz ichvz e l f" s-taande arbeid meer , ze is tot· de maatschappelijke productie
overgegaan', tot het vermaatschappelijkte
pr oduc ,
tieproces~ waarin ieder slecht een radertje
in het GrooteGeheel
is.
Daarommoet-en de ar-boi or-e de productiemiddelen
nu g e vm e e ti s c hap
peil
ij k bezitten"
GemeenBchappel~jk bezit der produc.tiemiddelen,
dat~iet,..i!leteen
het beschik~kihgsrechter_ovF)r
beduidt,
mist echter zijn .q.gel..
.
!
Het gemeenschappelijk bezit is geeh· DOEL in zich zelf,
~och het is slechts
het
MIDDEL, ,6m het beschi~kingsrecht
over
de pr-oduob omtdde l enivoor'
de arbeiders
mogelijk te maken, om de
scheiding van arbeid en a,.rbeidsprodudt op te heffen;
om de loonarbeid te kunnen afschaffen.
ö
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c. Het verwisselen
en middel.
ak·
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van doel

Hier ligt het zwakke punt van de huidige arbeidersbeweging. Î'lIen stelt
het brengen van de productiemiddelen
in gemeenschappelijk bezit
ALS DOEL, zonder te vermoeden, dat dit in het
geheel geen doel kan zijn, zonder te vermoeden, dat het probleem
van een nieuwe productiewijze bij de overgang naar het
"gemeenschapsbezit"
in werkel~kheid pas gesteld is.
De arbeidersklasse
leeft valschelijk in het ver-t r-ouwen, dat het Oommunisme "vanzelf"
komen moet, als dat gehate privaatbezit
der productiemiddelen
is
opgeheven. Men leeft
valschelijk in de onderstelling,
dat daarmee
de loonarbeid noodzakel~k moet verdwijnen.
D e wel'
keI
~ k pro
1 eta
I' i s c h e
doe
1 s teIl
i n g kan slechts
deze z~n, dat de arbeiders
het beschikkingsrecht over de productiemiddelen
en daarmee over het product

veroveren
eD daardoor
metterdaad
de loonarbeid
afschaffen,
Eeret
daardoor
wordt de arbeidersklasse
;1 vrij",
De gemeenschappelijk
ui tfjeoefende
beschikking
over de productie
door
d e v r ij e'
pro
d u een
ten
, dàt is de grondslag
van de communistische
samenleving.
De vrije producenten
kunnen echter
n iet
v'T i 1 1 e
k, e u r i g over de productiemiddelen
beschikken,
zooals
IIde
vrije producenten"
onder het kapitalisme
(de fabrieksbe
zi tters
of -leiders)
doen,
Is de beschikking
willekeurig,
dan kan van
een
g eim een
s c hap'
pel
lj k e bes
c h.i k kin
g
geen sprake zijn.
Do eerste
voorwaarde,
om een gemeenschappelijke
beschikking
over het pr oduc t.Leappar-aa t mogelijk te maken) is "daarom, dat de 'pr@çiuctie onder gemeenschappelijk
bezit
naar algemeen '" geldende regels
verloopt,
regels,
waarop
a 1 1 ePlaatschappe,
lijke wer-kzuamhed.en moeten rusten.
Dan eerst' is een gemeenf?chappelijk beslissen
en' handelen
mogelijk . De vrije producenten
mopten
daarom
gel
lj k e pro
d u c tie
r e gel
s voor alle
producenten
scheppen.
Daarmoe vlorden dan de vrije producenten
tegelljk
tot
gel
lj k e pro
d ~ een
ten
en zoo verwezenlijkon de bodr-ijf aor-garri.se.t.Les in hun duizenderlei
verbindingen
van allerlei
aard:
'
'
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DE ASSOOIATIE VANVRIJE EN GELIJKE PRODUOENTEN"
.

Vanuit deze gezichtshoek
verschijnt
de eischder
n gelijl{he Ld" dus geenszins
als een
1I ethische"
of een
"mor-eel e'' , maar
ze spruit
direct
voort uit de noodzakelljke
productievoorwaarden
van het c ommunl at.Lach bedrijfsleven.
De ,',11 geLljkhe'i d": is hier geen
ethische
categorie,
maar een economische:
ze wil niet
anders tot
uitdrukking
brengen,
dah dat de productie
in alle bedrljfsorganisaties
naar dezelfde
regels
verloopt,
om een gemeenschappelljke
beschikking
over het productieapparaat
mogelijk te maken.
Het voor
de heele productie
bindend maken van deze regels
is de wezenlijke
taak van een prOletariSChe
revolutie.
,
Zoo zien vte , hoe de moreele eisch der gelijkheid,
die vte aan
het Oomrnli..Ylisme
stellen,'
de gelijke voorwaarden voor de, ontplooiing
der indi viduali t eLt, he.ar- grondpeiler
vindt in de gelijkheid
in de
productie,
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