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Een '\700rd vooraf.
De "Pir,kste:,...·,:lObilisatie" van de an ar-chä atische
stroomingen, die dit j~ar i~ Schoorl ~ ~ehouden werd,
stond in het teelren van ua st; ijd voor of tegeJl de vakbeYleging, voor of tegen de beël.rijfs0rgél,l1isatie.
't Resul t aa't was,
dat na heftige
discussie' s ee:} rri euw verbond werd opgericht,
dat de propaganda voor bç;è.riji'ër.;er:c.en ter hand zal nemen.
Het nieuwe ver-bond houö; 4:/5 Juli een congres, 08
tot betere or-gan.i aat.or-Ls che aata nvact Lng te lW-Jen en 01:1tot
een nadere afbakening eler opvattingen
te geraken. Aaneezien nu
door de Groepen van Int. Comm.sinds jaren de propaganda voor
BO wordt gevoerd, hebben we OTlS standpunt kort geformuleerd,
om het ter discussie
aan het C0113rC8aan te bieden.
Deze stellingen
verEen Geen program en het is ook
niet de bedoeling,
dat ze "aar.•.
genouen" of "vcr-wor-pen" moeten
worden. Ze vlillen alleen er t oe bijdragen,
om tot een eensgezinde opvatting van de meest elementaire. beginselen van de nieuwe
revolutionaire
arbeidersbeweGing te komen. Drie dingen zijn
in deze stellingen
neerGe1egd: ten eerste oen begripsomschrijving, wat; VTe bedoelen met een bca:rijfsoJ:'Ganisatie
en een bedrijfsl~ern,
ten tweedE), 1Iat we VG:,:'stD.rlYl onder "t vernietigen
van de staat"
en ten derde, hOGons at andpunt is in de pral\:tischa klo'ssenstrijd,
die zich rondom het loon beweegt .
Heerdere punten hebben YlO niet binnen de gezichtskring gehaald. Voor ons at anó.currt Lnzake de wer-kLoozenbewe-:
ging verwijzen we na ar- O:;-lZ(' brochuro: "Wol':;:looGheiden
Klassenstrijd"
.
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Doel.
Le' rêvolütionaire
bedri jf s'kernetr veer-en 1t, de bedr! jven
de pr-opaganda" voorv.dë omverwer-pt ng van~ ,ha~)apit9.1 t s t.Lschè
produdties~~tèem
en ~oor de ~oQrv~er~ng'~én de:producti,.yoot
de behoeften
op' d~ ~robdslat
van de 'áss~ciatie
van'vrije
en .
~elijke
prbducenten~:'hat
.behéer· en d~ i~~dlrig,i~~gnden
vari-de
arbeiders
zêlf óoor'middel'vàn
h~ti ~edrijfsorganis~:ti~9
en ~Kè
raden. .
~, ~','
l '.
.
.
.

2

In deze str1jdl'án'de
arb~id'~rsR:la~se~l]eenoverwinnetJ"wanne~
xsze in door de àrbaiders
zelf geletde~acties
a.ls Eenheid tegen
.
de orrt za g'l f J~te e conomf scne-mecnt van: de bourgeoisie
(trusts ,mo_
nopol Le s ) en haar- Pol i tie1l'e macht (de ~t~a.t ) optreedt
De klas.
senstrijd'zelf'is
devoedi~g~bode6~waaru~t'deze
lenheiJin
~il_
len, de~~enen h§ndel~n~:9m de productie~iddelen
aan de bourge~
sie te- ontrukken e n ihaar- s t aat. te vernietigen,
opgr-oe t t .Eet .opstijgen
tot deze ~e'riheid 'is de we zen.l Ljve inhoud der ."o!"'epde
k Le s sebewe gf ngeb,
;'
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~et vernietigen
.van de ,staat
is het doorvoeren van de beginse_
len van de 60riunune van Pa~i j s (18'71).
Het "stu}r s La.e n" V~n de
staat is de opheffing yanhet
oude, de arbeid~rsvijand1ge
beambtenappareat
en.de·militair_burocratische
~aste.der
bour_
geoisie,
die als za~kwa~r~emers v~n de bourgeoisie
over d~
mas saa "s hear-àchen ," Eet ··stuJ{ slaan'.' van 'de st.aa t is het onder
··verant1t7oorc:ïelijFheidna~rberede~·'
stellen
van a Tl e funct1ó_
narissen.
Zooals de arbeiders
zelf hun org9nisatiès
~o9ten
beheerschen,
Z00a1s de.bestutirders
derorggnis~ties
niet anders
dan de "ui tvoerende macht" van de wil der arbeiders
moeten z1 jn
en dus naar b enede n ver-arrtwóor-de l ij'''', zoo moeten de. f\J.nctionara
sen in het maatschatpel~j~
leven niet a~ders dan de,wilder
arbeid~rs tot, door-vcer-t ng brengen .• Dit is alleen mogelijlr,
als Ei
doe arl'ileici~r.s..z~lf I ~vGnf..uee~ 'door middel van hun B.O. "s ~n Raden
het recht van be noet-en en terugroepen
van alle f'trnc t.Lona r-Ls se n
aan zich. houder». Ai le' at gem,eene arbeidsregel
ngen e n 9.1gemeene
maatregalenzijn
dan de taak van de Ra.denorgenisa.tie,
die uit
de v.0.' sopgroei t . Laarmee is. dan het eigenmachtige,
van de
na s saa 'safg:;'l's16ten
en over <;iemassaas heèr-scbende beambt.eri;
a.rraraat
org8hev'i~~:r?
er- ,z~Jp q.~ maet.schappe Ll jke functies
tot een
levend deel V~HJ de mss se e s gewor-den, Het beheer en de leiding
van he~.~,a~sch~p~~~ijkr19r~n
is op de ~as~eas z~Jf overgegaan.
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11 Le komende strijd.
het standpunt
van de r-evol ut iona H'e bedri jf slr8rt!en
in de TlJ;'ticti
sehe k Las seris t.r-f jd .vor-d t voLkomen gedragen door het beginsel
ven
de prolatarische
revol~tie:
het beheer en de ~e1ding van alle
c
maat.schappe Lt jl- gebeur-en moet in 'banden ven de ~rbèir'l'er9 zelf.-;
berusten ~Van dit ge zLcht spurrt uit ve r schf jnt het oude twistpu~
of de ravólutionaire
arbeiders
loonstakingen
als zijnde·reformiS
tiseh moetan verwerpeQ,:of
dat z~ deze moete~steunen,
in eer. .
'nieuw licht.· Van di t;ge z rcht epunt l,lit, bli jk:,t, dgt het· vraagsttV
feut ~esteld
is en dat daarom riek niet het JUIste antwoo~d geg~'
ven '-an worden. aet wezen van de kernende lrlassebew8gingetJ. ls het
op. w_ ~ n t e 1. .:.i· r ,..g s : p. r 0.,0" e.s
Raar de zelf s t and Lge doors, ,
voering van wat in de ar'b e t der-svl a s se zelf le.aft 1 de ontwi'r1?el ig
van het zelfbewustzijn
en he.t zelfhande1en.
De,'revolutioneire
bedri jf.sJ~ernen· trachten
daarom steeds di t ·'pri~oi pe vs.n de
: vommune van 1ari:js·' bij alle bewegingen der arbeiders
door: te
- voeren. lIe 1· nvh 0 1...~ d dezer. bewegingen , of het gaat om het
ar-be t d.s ocn of cm andere ei schen ; 1ran door de r-evol ut iopa t r e be;
drijfskernen
n 'Ï e't,
bepaald porden. D~arom ztl)rideze kernen
geen plaatsvervangers
van de oude val-bewe gt ng e het verèeteren
è
der arbeidsvoorwaarlden
ligt
in het geheel niet op hun terrein •
ï
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In daze strijd
om:de ·'eigen leidi ng" zal de ar-be t.der skLa s se j~,l'e
oude arbeidersorganiseties
tegenover 'zich vinden ~··DeOOrZ8!:3k
daarvan11gtin,'het feit, .da t .in.al
deze or-gant sat.ä e s de bcur-;
g80is verhouding va~ laiders
tot massa ov~rheerscht.
Eovenaan
.st.aa t de' leiding,
die de inhoud, maar-.voor-al de' gang der bewe.,
gtnge,n' c'epea t t .2edcelde organisaties
hebben . een beal!1bte·t'J8.pp~._
r-aat ontwikl~eldl.,· dat van de massa der Led sn afgescheiden
iS,en
~a:an zelf standig ·levan voer-t , Verantwoording der ver-sebt Ll.eride
r f'uncticIi8.rissen
geschiedt
nooit "naar- beneden" r'l'aar st eod s
.. "naar boveri" • l-:et r-ecnt van benoemen en ontslaan
V-9.n functio_
nar I s s eri is m e t. aan de lrassa, I'!18.arberust
in de hoogere r-egf c.,
nen,'die
alla functies
in het organisatie
apr:araat doen inne!!!en
de cr personer:, àia~zij
vocr'hun leiderspolttielr
geser-:ilrt aëhten.
~e organisaties
var. de oude arbJidersbewegin~·vertocnen
da~rmee
dezelfde karalrt0rtrJl?1"en
als ..de staat.
r-!et~ "st.uk br-everi" van de
staat be t e ake nt daarom raè t.een het "'stulc cr-eken" van deze organisaties.
Daarom verzetten
za zich met hand en tand (en mat de
mitrail1~ur!)
ta~en een ~roletari~cherevoltitie~
eV8n~ls de
bourgeoisie,Jfaarom
vindt::de bourgeoisie
in de oude o..rbeidersbe\'.e
ging haar stevigste
steunpunt tegen een proletarische
revolutie.
.
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Uit deze toestand
blijkt,dat
er geen "'ezenlijk
verschil
is t ua.,
schen de strijd
om de directe
doorvoering
van de prolet8rische
revolutie
en dS practische
klassenstrijd,
die zic~ rondom het
arbeidsloon
beweGgt .De stri jd om de beginsel en der ·'eifen Le L,
ding·' in Leder-e be,eging der arbeiders
te leggel'j1,is in wezen
een strijd
om het communisI'!18zelf.
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111 De "wilde

stel~ing",

,L"e vakvèr-eerit g i ngeri .vormen, ,3en der bEilangri j'lrste steunpunten
ddr bourgeoisie
tJgen de pr-cl et.ar t sche Ye vol ut.Le .Vol'tromen vas~@
Leeperi in ~desamem.erlöngtû.sschen
kapitaal
en arbeid ,langs de
W}~g der
collectL~v~: contract-en,
zi jn ze ,gehè.el met het k9,pi t a;
lisme vergroeid.Gnmachtig
om~-rnet de beroepsorganis!'>ties
de stmj
strijd .:t:~~genhet' moderne trust_en
monopol ie,l:~a.pital i sr-e te beghl
nen, kunnen ze er niet 'eens aan dé nke n , zi,ch :,tegen <e ve r-ar-mf.ng
.,der arbaid~rsylasse~e'>vetzet~~H1
!zond6:hun
or-ganf se t.Le zelf. OP
het spel' te zetten.
l!.n waar- UIt Cie ar-be dor-s zelf bewegingen en,
komen,. om de strijd
tag3n het ~apitgal
aan ta binden,
sc~~r3n
ze z~ah diract·, aa-n de z1 jde der cnder-nemer-a, omdat de ze beri8gi ng
voor hen even gdvaarlij~
is als voor de bourgeoisie.
L2ZG be\'Jegir.gan, dia uit de arbeiders
zelf vocr-tv omen,
doen zich (zocals de practijk
zalf reeds leerde) bijna altijd
voor in de ver+ van ~'wilde" stal~ingen .• De va1<veraeniglngen br-a;
h:HJ. d.aze..wt}d<:3s t ak Lngen direct
kapot, waar-t.ce ze, 3,1 ne,~.r d~
omstandi{hadan,
vcr sch Ll Leride met.hode'n t.oe pa s son .De voor-de e Ld g.,
sta m"Gt~o~ç{voor hen is, d s leiding
dar s t ak i.ng ovar te naJ'l'1en,
waarn~ z~'dJ ov~rd3nko~st met de ondernemers aang~an en de 9t~_
kinfg' eenvoud Lg afheffen .Luk t di t niet diract , dan verplichten
za hun l.Jd;:ln 'tot onde r-kr-uf.per-swer-P j om zoo d,.3 s t ak Ing te bre1'sn.
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}~6t··fs·..var: groot belang, hatverIoo~
V9n deze. wilde stavingen ra
,._ te ga-an ~ ~J.!.n vragen we on~ na .afI'oop der be1.\1~glnger!?stig af J
,we,.1ke.methode de be s t e UJ.t er1rlng had, het
overleg c :der vakbon.
.zen in de diregti31ramer
der onder-nemer-s of de wä l de ·stal<in.g ~JlJtm
onder leiding
van Gen stak tngsccmt té uit de arbeiders ; dan is in
de practijk
ge ..Leken , dat beide mees t ab naar de nede r-Laa.g.vc;>sr, ;den , De v~iLde stak i ng zak t.e na eenige ti jd in e l kaar , waar-toe he
.he~ w:~oet.en der vakbewe gf.ng ~. die g0en middel ónbeproefd liet,
,; .om de arbeiders
de nederlaag, te' bezorgen;
voor, geen gering deel
.bijdrgeg~
"
.
. roah.li~t
hi~r niet de werkalij~e:oorzaak
van d8ned3~_
laag.Dé .hoofdoÖrzaaJr 'lîgt -m9'!'ln;' G8.t a.e~vi-lde staVing-neg
in
het allereèr
:;tastadium
har er ontwikJ.re1inh is • Bij het duj.de_
lijke bankroet der v<=>kbeweging;zetten de arbeider.s
nog ras de
__aerste
stap naar het zelfhandelen
•. 1 g ~r ze bli jven vootlopig
fei~elijk
nOB in d~ banen,der
oude vakbe0egirg,
voor zoov~~ het
- de beperkte
stakJ.ng betreft.
Juist
zooels de vakvereeniglngen
een entele keer nog wel, eens doen,: leggen ze een deal van~een
bepaaIrte Lndus t.r Le stil,
om ht er-r-eo het kapi t.ea l tot oonce s sd e s
t.e dwi,r.'é,3n. Lu ,mog8 dit i"n-enl-el e geva1len
uc ce s hebb en ;' in het
algerr:oerJ doht8r, vocr-àä bi j grootere
confl ic ten , voert het evenas
bij de vakvcr-c ont gf ngon tot de nede r l aag , De "eigen leiding"
i91
dus vc l st.r-ek t é-Jun toovermiddel,
dat de ovar-wä nn i ng verzekert.
La za a> is de ze , dat goen b epe r+t e staJ~ing '(de zuiver tot zev ore
tak var: bedrijf
bGgrensda) in de huidige tijd van trust~apita1i2
~ei8ts tag3n dG bourgeoisie
uitrioht.
Ds bonzocratle
van de va~
bl,7\1aging VJ0at ~i t heel goed en da s r orn begint ~e er niet a an';
r
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revolutionaire bedrijf~1J:ernen hebben daaroTTö'
tot ta.~v,het
"ber-oepsr r-ont in een·'l{lassefront·'om te vormen; ze moeten er
naar trachten iedere stakin~ terstond op andere ta~van van
:bedrijf te doen overslaan. De~e sta~inBstactie~ is alleen
rnogeLf jk ,:äls de vakorganisaties ui t :de leiding vs n de stav.ing
geweefd wb~den~· omdat de vakvareeniging daartoe onwillig en
onmact!ti~ is ..'Ze is onwillig,omda t haar arpar~at volkomen op het
··overleg.tusschén
kapitaal enarb-eid is ipgesteld; ze 'is onmach
tig,omd~t ze door de collectieve contractep. aan hp,nden ep. voeten
gebonden is en bij een uitbreiding der beweging terstond op o~
wettig terrein .l}omt,acedat haar bezitting~n gevaar Lccperi ,
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IV bedrijfsorganisatie

en bedrijfs~~rn.

1" ' . ·1;13 revolutionaire
b e c ri j1" ske r-no n richten hun werkzaaMheid
geheel
OP het als ~dn ~an doen. optreden van de bedrijfspersoneelenxsif,
..
, zelf ~los van Lad er-e parti j ot; vàkver-e enä gt.ng.Ze vorderen de perw
sbnealen op~ zich ,niet te .laten'verdeelen door de versplintera~
.. dd geest o.e r verschillende
diplbn'1aboel~
jes, maar- g e T"" een
_
s c h 3 P pel
i j y. hun houding in de strijd te bepalen.
Eiet mest. dus door. iad~r a~beider afzonderlijk,·de strijd gestr~
den wo~deb tus~ohan d~ parlij_ of va~varasriiA1ngsdisciplirlé en
de ~lass85aarnhorigheid. Overwint de klassesaamhorlgheid,
~omt
het tot 80r.. ga s lo t.en st.rI jdfront, dan is daar!!'.GG
de va r de bouz,
geoisie ge3rfd~ leid~rspolit1ekoverwonnen
~n de eigen proleterl
~che klassepolitiak
t~eèdt in haar pl9.ets~·
.
•
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•
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~aan de arbeiders, op deze wijze georg~nisèerdl
in de strijd,
treden ze dus georganiseerd volgens het bedrijr op,d~n vormen
ze op dat oogenblilr een beqrijfsorg~nisatie,
die 3~m werJrelijlfe
klasseorganisat1a
is. Deze B.O.'s VOeT&n de strijdi ze besl1s_
.sen over dè s t.rI jdmaatregelen in d e s t.avi.ngac omt t.ëes,voe ren even
tûaela ónderhahdolir~en
met ds·'onderriemers
en sluiten'~elf.
den
.
~
.'.
st.rt jd af. ;.
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~ze klasseorgariisatiss moatan niet verward ~ord9n met de revo_
ut cna r-e tsdrijfsl 0rnen.··Da kern is n ie tde
vertegen_
t
, woordiSar van de·l'la~se: ze is niet al s z c ódan t g gekozen
1~9.n
t

t

r

'3D

:.daarom nä e t, de ·1.Jiding'v~n de :stalting:op ziCh nemen. Voor zoover
leden ven ad~ karn inde stakingsleiding
zitting hebben, zijn re
dger a lLe en al s 'arbeiders, die door het pe r sone eI 8.1s zoodanig
~angaw0 zen zi Jn •
-.
4.
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na afloop van 'Jen strijd val t de E.O.uiteen, doordat dG ar-be i ;
d8rs niet meer volgens het bedrijf georganiseerd als ~enheid
naar buiten optreden: de partij_ an va~v0roonigingsdiscipline
sor-t aer-en
qe ar-be Lde r s we er in de verschillende hokjes. Wat
blijft is de revoluticnaire Ri&!àxi:"3:Rsk3XEkx~XRXE bedrij'fs_
k e r n 4ie steeds klaar 3staat,opnieuw eor bero~p op het
klassegeveel te doen.
...; V\
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;La b.O. als ui t dr-ukv ing van de eenhe id der arbe Lde r-sv La sse zal
dus voo
r de proletarische revolutie telkens ~8er vardwij_
nerj,oGm pas bij het beslissende
keerpint in de machtsverhoudingen de blijvende organisatievor~ der ar~eiders te zijn. De
arbeiders traden dan los van iedere partij of vakvereeniging als
pr'oduct Le ee uhe Id op en bouwen door hun ne t war-k van verbindingen
de associati-3 van vrije en gelijYe producanten.
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