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XVII.
SLOTBESCHOUWINGEN.

.!

',I

a. :::'e
voorui tgang in onze,
klasse-doelstelling.'

In de voor-afgaande hoofdstukken hebben' we in kort e
orekken de allereerste grOndbeginselen van het communistische
bedrijfsleven blootgelegd.
We hebben do'en z;ien,'wat vrije en wat
gelijke producenten zijn, wat de afschaffing van het geld, van de
mar-kt en van de loonarbeid beteekenen; we hebben gezien, wat het
zeggen wil, dat de communistische bedr~ven geeneigenl~ke
inkomsten en uitgaven, geen bezittingen en schulden hebben en daarnaast gaven we de nieuwe' rechtsverhoudingen
voor de comnnmistische opbouw aan.
Hiermee zijn we; als arbeiders, een heel stuk in zelfbewuat ztjn gegroeid.
Waritals men de dingen nauwkeuriger beschouwt,
blijkt, dat de arbeiders·-·ZELF nog nooit met een communisti sche
doelstelling gekomen ztjn ; Tot nu toe vaart de arbeidersklasse
mee in het zog van de~:~i1itellektueelenen het beambtendom, die
het communisme vanu i tivh u n belangen bekijken. Ze praten 'wel
over de socialerevalutie,
die nieuwe sociale verhoudingen (dat
zijnmeteen nieuwe 'rechtsverhoudingen) zal scheppen, maar ze weigeren hardnekkig, deze nieuwe rechtsverhoudingen
nader· te ontwikkelen.
Dat is volkomen begrijpelijk. In hun gedachtegang. toch
zullen
z ij het zijn, aan wie de w er-keLtjke leiding van het bedr~fleven moet komen.
Een nader onderzoek van de bewegingswetten van het communisme, van de opheffing van de loonarbeid, is
daarom vanuit hun gezichtspunt volkomen overbodig, ja, zelfs
schadelijk.
'. .
Het is dan ook geenszins. toevallig, dat deze "Grondbeginselen", die het communisme juist vanuit het gezichtspunt
van de loonarbeider onderzoeken, uit 't hart van het proletariaat geboren z~n. W~ hebben ons als doodgewone proletrariërs,
die gemeenl~k het vuile werk doen, afgevraagd, hoe de belangen
o n z e r klasse gewaarborgd z~n. Daarom hebben we geen genoegen genomen met de formule, dat de sociale revolutie nieuwe rechtsverhoudingen schept, maar- we zullen
zeI
f de inhoud van deze
nieuwe verhoudingen bepalen.
Dat het intellectueelen-socialisme
zich tegen deze opvattingen zal verzetten, spreekt vanzelf.
0;
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b •. Van de ge.Ldr-ekenf.ng naarde arbeidst~drekening.
·In hoeverre
de arbeidersklasse'
dit verzet
zal weten
te ..br·~ken., is op' -het oogenb l t k niet
verder' na te gaan, zoodat we
._.dit vraagstuk ..laten·rusten.<
Wel moeten »ie nog een enkel woord'
·fniJden·.a.àn -.de·.overgang.·van ,dEY:kÇl.pitali'stisohe
geldrekening
naar'
'de arbeidst~drekening.
.
. '.
r .
. '. Hoe voltrekt
z Lch . de afsohaffing
van het geld?
Hoe
"komt. 'het bedrijfsleven'
op' de rekeneenheid
'van.rhet.: arbeidsuur
te

sta,a~:?

" ,.

.

"

.
-: Om.deze kwestie .te benaderen,bediefl'èh
we ons van
de. gebruikelijke
methode,
door e erie 'na te gaan, wat· de praktijk
'lap het kap~ta.l:i,sI?e ons 0Pt'di-t ge-bied reeds . leerde.
We gaan ~us
geen op l oae Lng "uä t.donken"
maarw'.e .s t e.Ll.en de vraag aar de hJ.sto.rie ... _Inderdaad
Iiebben we: dan. reeds pre,'l';:tisoh onder-r-Lcrrt 'gehad,
doordat
ver-ach l Läende land.en na de oorlog: t'othet
ir";.\to.~~reil·
van
euri. n l euwe rekeneenhei:dovergegaan
zijn.
' ':,'
.'
. -. '
. Zooals bakend trad na:;:debÇ}r:Log' in 'de meeste. .landen
ée~i.·;·
gewe Ld.Lge Lnf'La.t.Le ,van het geld in."
Rusland en de europee..acrie 'at.at.en ver-schaf t en ,ziohde
nÖ0.dige·.ista.a:tsgelden
door :st eeds
meer papiergeld
te doen drukken,
waardoor de waarde van het geld
met de dag vermindord.e,
d.w.z.
de prijzen der produoten
met de
dag omhoog spr-ongen., ::Het: he e Le eoonomisohe leven werd hiermee
steeds
meer ontwrioht
en ten slatte
van het geld in sommige
landen volkomen vmardeloos
geworden..
In' dezetoest:and
moest men
tot één stabilisatie
van d-o ·w.àardo .van het geld. komen';' wat. men
de(:)d. t,egelijkmet,heti.nvoer.en
vabeen;nieuwé
r-ekeneenhed d , '..' .
ZOQ ..,:~r.e,eg .Ruslap,d;z!n·.T.sjernowetzin
de ·plaatS'· van de oude
Roe:bel,' .o0.i tschland.
z 'nG:oudmark;
Oostenrijk. -z'n Sohilling,
België
z~'ri. Belga." . .;.
,.,,:
",
.
'~.,.
' ..
liöf,,":i:Üjz.,ondergaf: Dui t scha.Lnd aanSohou~relij~ '011."':
dorwija in het ,.n.oçH:>~,o~r.e:l!l;:vane,en'rii·eU'we
rekeneenheid;
; Hler ".
:w.0rd e envoud Lg, vas:t:g~,.steil.d·,: daV vanaf 'een bepaaldO
daf.um .
.. '.
.- 1 bf.L'lLosn ;papi'ermEirken(mi:lli:aen
maal millfoen)
'de: waar-de van
1 Goudmar-k .z ou- .ver-t egenwoor-dd.gen , In' het bed.'r'ijfslev'e'n begon""
daarmee de'. c;Llgeme,ene-;,omre.k.eningvan pap Ler'mar-keri in.".goudma'~ken.
He.t maatschappelijk
Leven paste:zioh
scht t t er-end- aan bij d.ez'e .
. :'I.J2;!,oQtste·en moeielijkste.
finanoieële
operatie,
. die' :'ooi t ergens
.•.. Réproefd werd"
,(Th~ New Statesman )
.
..
. '.
._ .~;:-; ... ,.
.W.el. io waar-werüen
h:::erme~ ~ttelijke
duizenden
kleine
oezJ.tters
ontel.gend,
maar het· grootkapJ.taal
was gered en het
?edrij,fslevE':ln kon weer. op, va s t e banen der berekening
komen •
._..Bij eei.1 pr-o l.et.ar-Lecne
r-evo Lut Le zullen
dezelfde
versoh~nselen'zioh
oni~twljfeld
weer voordoen.
De p~oletar{sohe
..
diotatuur
heeft
iF haar eerste
bestaan
ontzaggelijk
veel geld
noodig,
dat ze zich op dezelfde
manier zal moeten versohaffen
als de kapitalistisohe
staten
in 1918 - 1923 deden, n;l. door
mddde L van de bankbd Lj e t t enper-a , Voor het pr'o Le t ar'Laa't is
dit eohter
geen middel om het. geld af te sohaffen,
om zoo
naar de geldlooze
samenleving
te komen, zooals
de Russen meenden.

,
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Stellig
zou een Radenregoering de geosel der inflatie,
die de
arbeidersklasse
in het bijzonder. striemt,
verrnijden, indien dit
mogeÜjk zou zijn. kaar hier is geen kous . Hoe de revolutie
ook verloopt,
of zo zich cp de baan van het staatscommunisme
gaar bewagen, of op die van de Associatie
van Vrije en Geljjke
Producenten;
of. andor a gezegd: of het een partij zal lukken de
maoht aan zioh te trekken,
of dat de diotatuurdoor
de Raden .der
arbeiders. ui t.geoef end wordt, in ieder geval. za Lhet ver.sohijnsel
der inflatie
optreden.'
.
." .
. Daarmee loopt dan hret bedr-ijf s Loven,.. dat t och al orrt
wrioht .was',' volkomen vast, zoo'dat de arbeidersklasse
voor' het .
vraaljstuk der Ifstabilisatieh,
voor het invöer~n' van een nieuw~
rekeneenheid
staat.
Mist de arbeiderskla;Bse
de kracht, het·
communfsme door te voeren, .da.h komt' het :toteen
nieuwe munteenheid, tot een ·nieuw.e·geldsoort.
Hebherldearbeidersde
bedrijven
stevig genoeg in handen jvom de loona,rbeid.te
kunnen opheffen,
dan g~at het naar de afschaffing
van het geld,. door hat arbeid~uur als rE?kenéénheid in te voeren.
De omr~kenirig van ge).d in
arbeidsuren
gesohiedt dan ''Op·.dezel:rde wijze a.;i.s vr-oeger de omrekening van bijvoorbeeld papiermarken .in: goudrriark.en.·· Het is een
eenvoudige bewerki'~g, die ieder kanen daarmee kunnen alle bedr-ijfaor-gandaa ties' dan de pr-oduct.Let ijd voor hun pro duc t ber-ekenen ,
i-
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.Het"sieutelgetal

\\.

.' ..": ,N'atuur~ijk zit er een moe'le.Lfjkhe.ld ,' ·.oinnauvrl{6Urig.
vast testellerl,
met. hoeveel ar-beä.dur-en bijvoorbeeld" een gulden
over-eenkomt , We kunnen ·tooh niet'vyillekeurig.
aannemen , dat een
brulden met eenvár-bei deuur-, of met twee ar-beädsur-en overeenkomt.
Daarom zal.di t getal zoo goed en zoo' kwaad 'als dit gaat, bè:i:iekond mcet enwor-den .. Er moet dus nagegaan worden'~:bo.e groot' de
pr-oduct Let ijd voor een. zeky~. pr'oduct . iel geweest ,. Voor' dergelijke .
ber ekent.ngeri leenen zLch het beste. industri eëlJ.., . di e Gen massaproduot leveren,
biJvoorbeeld:s-te.enkool,..
eLect r-LoI tel t, de ijzer:'"
of kaliindustri
e. tTi t de 'bedrijfsboeken kàrib).ij~.E;)n, hoeveel.
.' .
TONPRODUCT"'ineen 'bepaalde tijd werd. gepr-oduceer-d, hoeveel de
eigenlijke kostprijs· zou zijn, als we alle franjè van rente op
leenineen
eriz .eraf
doen , benevens ; hoevee l. ARBEIDSUREN
hierbij
opgenomen wer-deri, Ui~ d~ze gegevene Laat iiCh: dan de geldwaarde
berekenen voor een "ijzer-'-tiur~r een "1mli-uur",. een "steenkool-uur",
waarna men het gemiddelde van deze industri~e;n·te.zamen
voorloopig als algeineëri gemiddelde kan aannemen .' .. ' .
'..
HBlijkt.7.po, dat dit gemiddelde ligt öp'SO'cent = 1 arboidsuur /' çlan kan ieder bedrijf een voor-Loopäge productietijd
voor zijn product bepalen.'
In alle' bedrijven kan men nu de heele.
inventaris'
in arbeidsuren
omrekenen, door alle geldbedragen,clie
in gulde~s., zijn uitgedrukt
met '1 1/4 te vermenigVUldigen.
Dit".:';;;
getal Ls liet sleutelgetal
•
.
' . '. '.:
.'
. '. .
.;', .
. '.De rekening voor ons sohoenenbedrijf ziet er' nu dus;' .~
als volgt uit: .
~.

.'

î
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p =:" VÓ~b~u,ik:tej~~fkthigen,
ge~ouwen eDZ. 0 •• Fl. ,1 000 _ 1 250 'a .u ,
61 250 a.u.
g _ leer enz.;;~.~.·.~
..•..•.
~~•.........•.
~ Fl. 49 000
62 500' a.u.
a _ gmyerkte' u~~n".:·~:
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125 ,000 a u

.

v··

.

'T~e'rdenvb:lgeris 9riZ~! vr69'gereaannam~" 40 000 paar achoenen
gemaakt r zoodat 'de gemidd,$lde produot'ietijd"'l? .125 uur per., 'paar' ..
schoenen bedr'aarrt ~'.,,:., .. '..l.'~ :c';.'; .
. •.•.. :~
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We.willen geenszins:zegg·6h.·,dät,h:et.
sl'eutelgetal
of -:
"indexCijfefit."opde. boveii'aangegBVeri·:·'\<v1jze··:gevonden
m···Qe t worden, wezegg~i1. alleen,
'd~~ he-t"'zoo' kari~·Hi.er voeren ve'le'twe:gen.··
naar het· doel. Nauwkeurig ls'heteerste
sl!eutelgetá'leoht';er,
.•
niet te berekenen; vl.s '1tunnert :alleen traoht'en het zoo dioht nih-:
gei1jk t 0 benaderen. . 'Zoo'dràde' reken'f.hg·":a>lgeme~ndoorgevoerd' is, .
komen de werkelijke produotietijden
al heel' spoedig voor de dag , 1)
d. Utopisme.
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Hiermee willen we onze studie:d.an voorlöópigàf'Sluiten ~ Zeer .zeker is, he t onderwer-p !li~t. ui t.geput , maar we bedoelen ook niet nièèr,. dan de. dä scuaaá e'<omt.r-ent het commundeme op
een pi,0uvi-'O'
gron~,sl~g te ..br.engen, 0rtt' :tot ':e'en' gemeensohappelijke,
pr-o'Let ar-Lache Q,bE?lstelllng in de 'arbèidor-speweging
te komen.
.
Omdoz e , dièou!3si:~.~.t:9t haar- r-echt, t.?',dOer{ komen, w~jzen 'vva. op heV·:,
ut.opf.scne.. kar-akt.er-van de'c'cnistr:uoJïës
omt.r-errt-vsocl a'l Lame, "zoo-· .
als we de'ze in het: GdLd.ens oc'La.Lî.eme' 'van Co Le en 'l.n d e èooialisa;":"
t t er-appor-t.en kennen , Merl: ma;'a:ktpro j eot.èn, hoe mepverschillei.lde.:
industrieën
wilorganiseeren,
hOE!' men door- bepae Lde roommd
as Lea ,,;:'.
en Raderr., 'd~<~egenstellir. g vanp.r.o~Uöerit .tot c oneumerrt za L op::...·.
heffen,
çlocir .,;velke organen de rnac'h't>v~n (i'e staat beknot zal
vlorder_, enz • enz .. Komt zoon schrJjvêr biJ zIn fantastisohé'·bui-·
tel:Ll1genin
de kne l , ont scaat. bij'
de·'tJ:!,éoretisohe b eechouwî.ngen:
.
. .'.
. .r
een' mooi el ijl{heLd betreffende
·de.13amenw.erki;itg·tussohén 'versohillende Lndus t r'Leën , .~,/~,~~'.. dé oplossing
is':di~eot
gevonden, ..•.•• ·•
we at.e l l.en 'eon çOII1;nisáie in •....• /~''orii de .'zaak op te lossen~"
.' ..
Aldus het Gildensoc.ialisme
bijCole.; waar-door- al deze besohouw Irigen ' a Ll.e en kool' zijn.
. .:: '.
.
,De
or-gani,sche opbouw' van~J}let pr-oduct f e':".en di stri':" ...:':
but eappar-aa t is al tijd ~afhankel.ijk y~n de economtsche "wet.matigheden, . waar-op het zLch beweegt ~ A~le. beàcfiouwf.ngen over deze
.opbouw zijn daarom frases ,; zoorang do econo.cdsche begrippen,
.
waarop :deze opbouw rr-ue t , niet·.zijn:_blootgelegd.
'Hetis
al1~s
I .•
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1) . ,In RusLand deed z i ch een over-eenkomat.Lg versohijnsel
voor .
. Gedurende'J~E?t,z.g.
"cor-Logacommuru.eme"r-ekenden de bedrij'ven ni~t.mèèrmet
g·èld.· ',Toen er weer: waardevast geld ~ngev9f)rd i.buworden in 1921; wä at.en de bedrijven niet,hoeveel
hun prodüct
eigenlijk. kostte. ' . ;66 z'Jt:'eri de prijzen daarom':
maar willekeurig
vast, waar-bi] z'e meestal de vooroorlogs-

•

•
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utopie,

dat de aandacht van de werkelijke grondproblemen afleidt.
In onze beschouwingen hebben we. onarvo l-komen aan de
eàonomische wetmatigheden gehouden
Wat de organisatorische:
opbouw betreft,
zoo wezen we op de bedrijfsorganisaties,
.ende'
c6öperaties,
waartoe 'we gerechtigd
waren, omdat d e h i s t 0 r i e hier reeds uitspraak
gedaan heeft.
De organisatie
der·
boeren hebben VTemet de meeste restrictie
behandeld, omdat juist
VJest-Europa'op dit gebied'heel'
wihig ervarihg'gebracht.heeft.
Voor het boerenbedrijf hebben vi-e daar'om·alle'éri aangegeven, hoe '.
het kapitalisme
ook hier de voorwaarden geschapen .heeft :voor ..·de
berekening ,derproductiet~d
der producten.
Aan verdere or-gand.aa.t or-Lacrïe 'OpbÓUVI
zijn.'.we ons niet
te buiten gegaan.
Hoe ·debedrijfsorganisaties
zich. verbinden)
welke organisaties
ze in het leven roepen, om de ,productie
IJ glad" . të doen ver-Loopenv
vdä t wordt· alles
doordebijzonde;roe
verhoudingen bepaald- en kari+daar'om niet :vooraf· onder-zoent
wor-den•.
0

,I

e.
we tot

het

,

Samenvatting.

Vatten VTe onze. beàchouwä.ngen
volgende beeld:

kort
: ...•

samen, dan komen
I

,

•

De basis dézer'onderzoek~ngen
vinden we in het empirische feit,
dat de productiemiddelen
zl chrbl] de overname der
macht in handerirvan de bedrijfsorganisaties
bevinden.
De kracht
der communistische gezindheid,
welke weBr .samenhangt met d~
he l.der-heLd van inzicht } vrat met deze -pr-oduct i emiddel en gebeuren
moet, zal bepalen, of zij ze ook zullen ·h·o u. d e..n .' Houden ..
zij ze 'niet, dan gaat het naar het staat sc ommurdsnre , dat echter
de loonarbeid
niet kan afschaffen.,
Houden zij ze wel, dan' kunnen.
zij productie
en consumptie enkel en alleen ordenen op de grondslag" van de maatschappelijk gemiddelde. productietijd
onder afschaffing
van het geld.
Zeker is' het ook mogelijk, dat er zulke
krachtige
sJ'ndicalistisohetendenzen
aanwezig zijn, dat .de arbeiders
zullen beproeven,~de bedrijven in eigen beheer te .nemen, :
om zezooveel
als hun'·,bezi.tll
te beschouwen, om de "vol Le opbrengst van de arbêidllonderhet
bedhjfspersoneelteverdeelen.
Deze soort IIcommLinisme"kan het geld niet afschaffen
~n voert
langs de weg van het Gildensocialisme'naar
het· staatskapitalisme.
Voor ons ligt daarom het zwaartepunt van de proletarische
revo:'"
lutie in het leggen van :'een vaste' verhouding' van de producent
tot het maatschappelijk product, wat alleen mogelijk is biJ .de
doorvoering van de arbeidstijdrekening
in. productie' en conaumpt.i.e.
Het is de hoogste eisch,di'e
het proletariaat
stel,leu kan; ..•.• ~.
maar t.egeLijk ook de laagste.
Het '1 s een macht.evr-aag i.bij ui tneprijzen als grondslag namen•. Zoodoende 70ien we.in 1922 - '23
e~n gemiddelde voor de groothan:delprijzen
van 122 (22% boven
d Le van 1013), maar deze prijzen bl eken al heel gauw vol komen
onjuist.
Ze liepen heel. snel omhoog en bereikten
in het
.
volgende jaar al een gemiddelde vail 170.
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mendheid, die enkelen
alleen het proletariaat,
van arider-e maatscháppelijke groepen, he'8'ft uit
.. - j.

zonder de hulp
te vechten.
'
.

.

Het h . oi u den
van de bedrijven ziet dus op het
zeLfat.and l'ge beheer' en lBicfing van het'bedrijf.
Het is tegelijk
de eenige voorwaarde. waarop de arbeidétijdrekening
werk~lijk doorgevoerd kan worden.' 2en ware stroom va..If,litteratuur,
vooral uit
Engeland, Amerika en 'Dut t ech.Land,' komt 'bewijzen, hoe hetkapi talis'me de berekonirigder'productietijd
·der pr-oduot.err-voor-ber-eä
dt.
(ûe moderne kostprij1:3berekening)" :In het cemmunf.emegaat de
ber-ekorri.rig vanp tg +"a gewoon door,net
als Lri het kapitalisme,
alleen met.randor-e rekoneenheid.
In dat otJzichtdraà.gt
de oude ' ,
maat schappf de nieuwe or-do in haar schoot:'
De ver-r-ekerifng
t.uaacnen d e bedrijven :gaat in .ho t commun
l sme door de algemeen
maatschappelijke boekhouding, over het·girökantoor,'
•.••...
evenal~
nu.
Ook hier baárthet
kapitalisme
de nieuwe, orde. "De samen- ': '
trekking der bedrijven ;·is sen proce~, dat': zich ook heden voltrekt J
al is hetóok waarschijnlijk, .dat .de.groet)eering
der, 'bedrijveneeri '
andere zal zijn, aangezien de samenvatting zich naar' ander-e
'
gezichtspunten
voltrekt.
De bedr-ijv en , die we het A M A - type
noemden, de "openbar-e bedrijven", is het op communistische leest
schoeien van takken van bedrijf, aie heden ook aanwezig zijn,
maar als instrumenten van de klassenstaat
fungeeren.
Ze wo~den
losgemaakt van de staat en bij de samenleving ingevoegd.
Wel is
er nog een staat q,anwezig, omdat de bourheoisie
wel verslagen,
maar nog niet verdwenen is.
De staat staat nu eohter duidelijk
voor ieder zichtbaar als orgaan t~r onderdrukking der contrarevolutie,
.•. " ... maar hij heeft Ln de productie of distributie
niets te zoeken.
Hiermee zijn dan tegelijk de voorwaarden gegeven, waarop de staat inderdaad "afsterven"
kan.
Het losscheuren van de openbare bedrijven van de staat,
het inschakelen van deze bedrijven in het, geheel der planmatige
productie,
stelt meteen de eisch, dat berekend moet worden,
hoeveel maatschappelijk product nog individueel
gedistribueerd
moet 'worden, waartoe we de ui tpetalingfactor
-rond.en .
Stellen we hier het staatscommunisme, of wat hetzelfde
'is, het staatskapitalisme,
tegenover,
dan valt direct in het
oog, dat er van een exacte verhouding van producent tot maatschappel~k product geen prake kan z~n. De arbeider is staatsarbeider en ontvangt zijn arbeidsloon
van de staat.
De hoogte
van dit loon wordt door de col Leot.Leve contracten met de vakvereenigingen bepaald.
De leiding der productie berust in de handen der staatsburooratie,
waarbij dan aan de produoenten "medezeggingsschap" wordt gewaarborgd door middel van de vakvereenigingen.
Daarmee wordt dan de democratie tot
dek
man
tel
waarachter zich de werkel~ke overheersching
der millioen ver~
bergt,
juist als onder het kapitalisme"
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Oentralisme

- Federalisme.

Wijzen we dus de opvattingen,
waarnaar hetbedrijfsl'even
vanuä t : een -cent.r-aaL punt beheerd en geleid wordt van de hand ,
zoo befeekent dit 'geenszins,
dat we op:uitsluitendfederati'eve
grondslag komen te staan.
Waar beheer en leiding der produotie,
bij de massa I s berust,
zijn ongetw-ijfeldkraohtigefederalisti8ohe~
t.enderiaen aanwezig.
Echt er-, bekeken .vanuät-de algemeene maatsohappelijk~boekhoudingis
het eoonomisohe -Leven één onondar-br-o,
I\:en geheel en hebben we één oentrum, van waaruit derpr-o duc t.Le Wel
is waar niet beheerd en .gel el d , maar zeker wel overzien kan: worden.
Het feit,
dat alle omvormingen der menache Lijke energieën in
.het, bedrijfsleven
in éénliohaam
tot registratie
komen, is' de "
hoogste samenvatting van: het eoonomisoh geb6\,lren~' Of men het
federalistisoh
of,oentralistisoh
noemen wil, hangt sleohts
daarvan-af,
van welke, kant men hetzelfde
ding ziet.
,Het is
zoowel het een als het ander, waardoor deze begrippen voor het
produotieprooes
' a I s 'g e h e e I hun zin verloren hebben.
De tegenstellingoentralisme
- federalisme
is in een hoogere
eenheid opgeheven,' het pr-oduc t.Leor-ganä'sme is geworden tot organisohe Eenheid."
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