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De ineenstortin~ vaL het kapitaal.

Was het standpunt van LeniTI Eet betrekking tot het nationale
v raa gs t uk eenerszijëls bepaald doo~ het r...iet geheel overwonr.en sociaal-
derwcratische at an dpun t van de vóoroorlogstijd h i.e rorrt ren t j eri was het

her; anderszijd's eer ... rrn ddejl. ter o p r i.c h't i ag en beve s t i g in g van de bolsje-
1:: ist ische hee rschappi j in Rusland; en zijn eventueel e ui tb reiding in
we reldmaat staf; voer Ros a Luxerr.bu rg had dit standpunt geen andere be-
t e eke ni s dan als ee n ve rk ee rde pol it iek) die zich bi tte l' zou w re ken ..

I~ tegenstelling ~et LenlL) - voor wie) volkomen in overeen-
s t e mni n g me t zi j n totale z i erisw i j ze de 0 rganisat Le en de ve rove ring
van de mac ht voor de part i j de noodzakeli jke voorwaarden wa ren voor
de ove rw mn m g van het socialisme) - vormde deze) Lenin bewegende ge-
daabte; niet het uitgangspunt van de opvattingen van Rosa Luxemburg.
Eaa r o cgme rk was gericht op de noodzakelijke vormen van klassenstrijd
voor het proletariaat. Was verder de theorie en practijk van Le n In
hoofdzakelijk gebonden aan de achterlijke russische verhoudingen) zoo
6ino Rosa Luxemburg steeds uit van de kap i tal i s t i s c h
K eer 0 n t Vii i k k e 1 del a n den en was dUB ook niet in
staat) in de "historische taak" van de arbeidersklasse een partij- en
leidersprobleeffi te' zien.

Zij hechtte meer beteekenis aan de spontane rrassabewegingen
e~ het eigen initiatief van de arbeiders in hun strijd) dan aan de
g rc e i v ar, de organ i aa t Lea en de kwaliteit van de leiders. Zoo verschilde
zij met Lenin principieel in de beoordeeling van de waarde van de
spontaniteit in de geschiedenis van-.en daarmede ook in het vraagstuk
v a n de rol van de organisatie iY:- deklas8enstrij-{t. Voordat wij echter
op de~e verschiller. ingaan) moeten wij ons veroorlooven in het kort,-
and ars is het h i.e r he laas niet lY!ogO.li jk , - op het ve r sc h i I in de opvat-
't l n ge r. var. Luxemburg en Le n iri i:-1 zake de acc ur.ul at ie-theorie van lîa rx
te WIjzen, daar deze vrae g met de andere ten nauwste camenhang t .

I.~.,,"h;i::::r. st rijd tegen de revisionisten had Rosa Luxemburg er
de nad ruk op gelegd) dat de arbeidersbeweging op de revolutie en niet
op ~-~et r e f o rmi sme mee st worden ingesteld) omdat het kapitalisme onver-
mijdelijk naar zijn eigen ineenstorting voert. Aan het revisionisme)
dat z Lc r; mo e it e gaf om aan het kapitalisme het eeuwige leven toe te
schri jven) hiel d zi j voo r , "dat rr.et he t aanneme n van de economi sche
grenzenloosheid van de kapitalistische accumulatie) het socialisme ~
granieten bodem WciL:;oteobjectieve h·istorische noodzakelijkheid onder
de voeten verdwijnt. Wij vluchten dan in de nevels van de voormarxis-
tiscte systemen en Gcholen) die het sooialisme alleen uit de enkele
onrechtvaardigheid en s~echtheid der hedendaagsche wereld en alleen
u i t de revolutionaire vastberadenheid var; de arbeidersklasse willen
af Le iden. ("Y'fas die Epi gonen aus de r Harxschen Theorie gemacht ha ben u)
Ant i k r it Lk }. -

Haar hoofdwerk: IIDieAkkumulation des Kap i t a l a!", bedoeld als
ee~ onderdeel van haar strijd tegen het reformisme) gold als bewijs)
dat er in de ontwikke1ing van het kapitalisme een objectieve grens be-
stond) en het was tegelijkertijd een kritiek op .de accumulatie-theorie
van Ha r x . "Ma r.x had") volgens Rosa Luxemburg) "de vraag van de acc un.u-
latie van het totale kapitaal alleen gesteld) maar niet be ant.woord ;"
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Zijn "Kapi t a.I.'' scheen haa r+onvo Ik omen!", als een "torso"; het had "lèem-
ten") die moesten worden aangevuld. Marx heeft het "ace umutat ieproce s
van het kapitaal geschilderd in een maatschappij) die slechts uit ka-
pi t al .ist en en arbeiders bestaat)" hi j "heeft in zijn systeem de buiten-
landsche handel buiten beschouwing geLat en" en "even noodzakelijk als
tegelijk onmogelijk verschijnt daarcm in zijn systeem de realiseering
var. de meerwaarde buiten de beide bestaande maat schap pá j-ck l a aaen ;" De
accumulatie val: het kapitaal is bij Marx "in een vicieuze cá rke I." (feh-
Lert.af t en Zirkel) geraakt"; ja; zijn werk bevat "s chr of f e tegenstrij-
digheden") die zij zich gereed maakte te overwinnen.

Zij zelf grondde de noodzakelijkheid van de kapitalistische
ineenstorting op "de dialectische tegenspraak) dat de kapitalistische
accumul at i e voor haar verloop niet-kapitalistische vormen als omgeving
noodig beeft.-; .. ~en alleen ~oolang kan bestaan) als zij dit milieu aan-
t ref t v " Zij 'zocht de moeilijkheden van de accur.uj at i e in de circulatie-
sfeer; in de vraag van de afi~t en die van de realiseering van de mee~
waarde , tervvijl bij Harx deze moeilijkheden -reeds in de productiesfeer
;;e:1even zi jn , omdat voor hem de aocumulatie een vraag is van product ief
aanwenden van kapitaal. De produot ie van meerwaa rde , niet de real isat ie
daa rva n , is voor hem het wer'keI ijke vraagstuk. !olgens Rosa Luxemburg
kon een gedeelte van doercee rwaa rde in een kapitalisme zooals }f.arx dat
voorstelde niet worden afgezet; de omzetting daarvan in nieuw kapitaal
was enkel mogelijk langs de weg van de bui t enLandsoh e . handel met niet-
kapitalistische landen. Zij f'o rmu.Le-e rde dit in de "Ak kumu.lat i.on des
Kapi tals" op de volgende wijze: "Het aooumulat ieproces heeft de strek-
king de geOr~aa~~tie door de enkelvoudige warenruil en de
enkelvoudige warenruil door de meerwaardeproductie te vervangen) (Der
A..kku~:-uJ.-ationspro ze 8S hat die Best re bung, ube rat I ar; Stelle de r ..:.:':'::;_~-:~.-
Naturalwirtsohaft die einfache WaremAiirtschaft) an Stelle der einfachen
Waremrirt schaft die kapi tal ist i sche Wirt schaft zu set zen ) , en zoodoende
de productie van en door het kapitaal (Kap..i-t·alpxQo..uktion) ale de. eeni-
ge en uitsluitende productiewijze in alle landen en takken van bedrijf
tot de absolute heerschappij te voeren. Is het eindresultaat eenmaal
bereikt - wat echter enkel theoret isohe constructie blijft - dan wordt
de accumulatie tot een onmogelijkheid. De realisatie en kap i t a'l i aat i e
van de meerwaarde ve randert in een onoplosbaar vraagstuk ..... De onmo-
gelijkheid van de ac cumuLa't á.e beteekent kapitalistisch de onmog~lijk-
he id van de ve rde re ontw i kke I ing van de product .i ek rachten en daarmede
de objectieve historische noodzakel-ijkheid van de ondergang .van het
kapitalisme.1!

Deze gedachte gangen var. Rosa Luxernbu rg waren niet nieuw) ori-
gineel was enkel de rechtvaardiging).die zij hen gaf. Zij poogde de
juistheid te bwijzen aan_de hand v-an het reproductieschema van Marx in
de tweede band van het "Kap.itaal 11 •.. !olgens Marx is het kapitaal gedwors-
gen e ac cumul ee re n . Een bepaa Lde :verhouding.moet tUBscheE de verschil-
lende product ieafdeelingen aanwezig zijn) opdat de kapitalisten de pro-
ductiemiddelen en de arbeiders delevenGmid-~elen die voor de reproduc-
tie nood ig zi j n , op de markt aant reffen. Deze) door de mensohen niet
gecontroleerde verhouding) zet zich langs het blinde proces van de om-
vve g ove r de markt door . Marx reduceerde het.r kap.ital isme tot twee .s amen-
vattende productieafdeelingen: de produotie van produotiemiddelen en
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de productie van consumptiemiddelen.
Met willekeurig gekozen getallen illustreerde hij de ruil

tusschenbeide afdeelingen. Volgens deze schemata van Marx verloopt
de accumulatie schijnbaar zonder stoornissen. De ruil tusschen beide
af de eLi n ge n loopt glad van stapel. "Als men het schema woordelijk neemt~
zegt Rosa Luxemburg) "dan verwkt het de schijn) al sof de kapitali st ische
productie uitsluitend zijn gezamenlijke meerwaarde realiseerde en de
kapitalistische meerwaarde aanwendde vc or zijn eigen behoeften. Is de
kapitalistische productie echter uitsluitend zelf af nerne r van haar 0-
verproduct) dan ~ijn voor de accumulatie geen grenzen te vinden .....
Bij de.,6:nderstellingen var; M:arx; is het schema voor geen andere uitleg-
ging vatbaar) dan de oribe pe rkte productie ter wille van de product ie
zelf." lJIaar) zegt Ros a Luxemburg) dit kan toch niet het "doel" van de
ace umulat ie zijn; zulk eer~ product re , al s het schema sugge ree r t , is)
"vanur t kapi t al i sti sch standpunt volkomen zinloos" ..... "Het schema var.
'~arx over de ace umul a t i e geeft geen antwoord op de vraag: voor wie de
ve rgroot tereproduct ie e igenl ijk pl aat s heeft." ..... "Wel st i jgt met de
accw~ulatie de consumptie van de arbeiders evenals van de kapitalisten;
de persoonlijke consumptie van de kapitalisten v~lt echter onder het
gezichtspunt van de enkelvoUdige, " reproductie; en voor wie
produceeren de kapitalisten dan) als zij n:ét de geheele meerwaarde
c on sumee ren , maar vrijwillig lIontzeggenll) d.w.z. accumuleeren? Nog min-
der kan het handhaven van een steeds grooter I é ge r v ex. arbeiders het
doel va~ zijn ononderbroken kapitaalsaccumulatie zijn) omdat de consurr.p-
tie van de arbeiders) kapitalistisch een gevolg van de accumulatie) ech-
ter Dooit zijn doel en zijn voorwaarde is ..... Op dat oo genb l ik , waa rcp
het s chena van Harx van de vergrootte reproductie aan de werkelijkheid
zou beantwoorden) zou het het einde van de kapitalistische productie
aanwijzen. 11 Maar de ongestoorde ruilverhouding tusschen de beide groo-
te a':'deelingen van de productie) welker evenwicht in de schema IS van
Marx ligt) is volgens Rosa Luxemburg in het geheel niet moge l i jk . (2)
"De onde rstelling van de groe iende 0 r gar.ische samenst e I I ing van het ka-
pitaal zou t.oorte n , dat de instandhouding van de noodige kwantitatieve
ve rhoud inge n uitgesloten is; d vw .z . de onmogelijkheid van de voortdu-
rende a cc umu.lat Le laat zich zuiver kwant i t at i ef s chemat i ach bewijzen.
EeJ ruil tusschen beide afdeelingen is niet mogelijk) ~~blijft e~n
onaf zetbaar ov e rschot in de afdeel ing van de con s umpti e goe de re n , een
overproductie aa n niet-realiseerbare meerwaarde) die pas in niet-kapi-
talistische landen kan worden gerealiseerd." ~lIDie Akkumulation des
Kapitalsll). Met deze theorie verklaarde Rosa Luxe~burg ook de noodza-
kelijkteid van het imperialisme van de kapitalistische landen.

Lr, directe tegenspraak tot deze theorie van Rosa Luxembur g
staat de opvatting van Len in , wat b I ijkt uit al zijn e co nomi sc he ge-
8chriÎten. In VOlledige overeenstemmimg ~et Marx) zocht hij de tegen-

(3) Or;:r,anische aamen st e Ll ing van het kapitaal=de verhouding tusschen
het in product iemiddelen (constant kapitaal) en het in de loonen (va-
riabel kapitaal) belegde kapitaal. l"itdruki-..ing van de groeiende produc-
tiviteit va~ de arbeid in het kapitalisme i~ het groeien van de orga-
nische ear.e nat e ä Li ng van het kapitaal) de snellere vermeeràering van
het constante in vergelijking tot het variabele kapitaal.
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stellingen) die de historische begrensdheid van het kapitaal aanduiden ~
niet) zooals Rosa Luxemburg in de circulatie- ; maar in de productie-)
sfeer. Kritiekloos st eLde Lenin zich geheel en al op het standpunt van
de economische theorieen van Marx) daar deze zich niet lieten aanvullm
In zijn eigen theoretische werken bepaalde hij zich bij het onderzoek
over de ontwikkeling van het kapitalisrre in het algemeen en van het
russische in het bijzonder> op de toepassing van de leerstellingen
van Marx.

Reeds in zij~ geschriften tegen de Narodniki, die niet aan
een kapitalistische ontwikkeling van Rusland wilden gelooven) daar de
ontwikkeling van een buitenlandsche markt de hoofdvoorwaarde daarvoor
zou zijn) en deze buitenlandsche markt voor Rusland niet voorhanden
was) omdat het te laat het kapitalistische tooneel betrad) had Lenin
al vele van zijn argumenten tegen Rosa Luxemburg's opvatting naar vo-
ren gebracht.

De narodniki bewe e rden , dat de binnenlandsche kapi tal ist ische
markt voor de, ontwi~ling van de kapitalistische economie niet vol-
doende was) ja) dat' hij door de met het kap it aLásme verbonden ve rpau-
periseering van de massa's) voortdurend inkromp. Zooals later Rosa Lu-
xemburg) bestreden zij) dat de kapitalistische meerwaarde zich zonder
buitenlandsche markten liet realiseeren. De vraag der realiseering der
meerNaarde heeft volgens Lenin ~et ~eze probleemstelling echter niets
te maken; het tier in betrekken van de bu i.ten.Larid sc he handel verschuift
enkel het probleem) maar lost het niet op. ti De no-o-clz.akelij-kheid van de
buit enlandsche markt voo r een kapi t al i st i sch land v'erk-J..a-art zich voor
he~) zooals hij uiteenzet) tlheelemaal niet uit de wetten van de reali-
satie van het maatschappelijk product (en die der meerwaarde in het bij-

_zonde r }, maar daa rdo or , dat het kapitalisme enkel als resultaat van een
ver ontwikkelde warencirculatie optreedt) die de grenzen van de staat
ove rschri jden ." De af zet van het product op de bui tenl andsche markt

.v é rk La.art niets) "maar eischt zelf een verklaring) d vw v z . het ontdekken
van-zijn ae qui.va.Lerrt" (gelijkwaardig t egenat uk ) "Als men van de
"moel Li jkh eden ' van de realiseering spreekt") zegt ï.emn , - "dan moet

men ook erkennen) dat deze "moe a Li jkhe den ' niet alleen mogelijk) n.aa r
ook onve rmi jdel ijk zijn) en we1 n.e t bet rekking tot alle dee l en van het
kapi tal ist isch p rod uot , en, niet tot de mee rwaarde alleen. De moeili jk-
heden van die aard) die afkomstig zijn van de evenredige verdeeling
van de verschillende takken van productie) ontstaan voortdurend niet
alleen bij de realissering van de meerwaarde) maar ook bij de realisee-
ring van het variabele en constante kapitaal; niet allèen bi j de reali-
Reering van het product in de vorrr. van verbruiksgoederenj maar ook in
de vorm van p rod uct ä emidde j en."
..' "ZooaLa 'b~kend.tI) schrijft Len i.n, ("Zur Charakteristik de s
okcnom isohen Romant LzLamus" ) "bestaat de "vet van de kapitalistische
productie daarin) dat het constante kapitaal sneller groeit dan het
variabele) d .w. z . een steeds groote r gedeelte van het zich nieuw vor-
rrende kapitaal richt zich op de afdeeling van de maatschappelijke pro-
ductie) die productiemiddelen vervaardigt. Dientengevolge moet deze
afdeeling onvooTIvaardelijk vlugger groeien) dan degene) die verbruiks-
artikelen tot stand brengt. Bijgevolg nemen de verbruiksartikelen in
de totaalmassa van de kapitalistische product ie steeds minder en minder
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~laats in. En dat beantwoordt volkomen aa~ dehi~torische taak van het
k~pttalisme en zijn specifieke sociale s~ructuur; de eerste bestaat na-
r.e ï r jk in de ontwikkeling van de p roduo t r ek ra.olrt en val): de maatschappij;
de taatste sluit het benutten van deze doo r de massa 'van de bevcl kän g
uit." lJiets is voor Lenin "z m Looae r , dan uit de ze tegenspraak -Lusschen
productie en consumptie af te Le ir..m j da t Marx de mogel;ijk-hect:;n'om de
meerwaarde in de kapitalistische maat achapp.i j te reaj r aee ren , bet w i st ,
en de crisis door onvoldoende ve rb rur k ve rk Laa rd zou hebben. ti Hij zegt
op een andere pI eat s in zi:jn boek ove r de ontwikkeling van het russische
kap i t a.Li sme: HDeverschillende takken van industrie) die elkaar als
I~arkt' dienen; ontwikkelen zich ongelijkmatig) halen elkaar in, en de
meer ontwikkelde indust rie zoekt een bui t enLandache markt . Dit be.teekent
g~anszins de onmogelijkheid) voor de kapitalistische natie, de meer-
waarde te realiseeren ..... Dit wijst enkel op, de onevenredigheid in de
ontwikkeling van de afzonderlijke industrieen. .B'ij een andere verdeeling
vaL het nationale kapitaal ·zou de zelfde hoeveelheid van producten in

'he.t., binnenland kunnen worden ge realisee rd.. " '
.. Voor Lenin heeft l,1arx met z i j n reproductieschema "he t proces

,van het realiseeren van het product in het algemeen en van de meerwaarde
Lr; het bijzonder volledig opgehelderd en de volkomen on juá st-he Ld van de
opname. van de bui tenlandsohe rr.arkt in het vraagst uk van de real iaeering

. bloot gelegd. Het crisiskarakter van het kapi.talisme en zijn expansie-
tendensen. verklaren zich voor Lenin door de on gej Ljkmat.Lghe á do.n de
ontwikkelin~ van de afzonderlijke takken van industrie. Vit het mono-
polie-karakter van liet kap i t aLi ame, leidt hij in z t jn boek over het
irr:perialisme) de voortdurende koloniale uitbreiding en 'de imperialis-
tische ve rdee Li ng van de wereld af. Doer de uitvoer van kap i.t aa I en de
oehee r s chá n g van de grondstofgebieden verschaft de boürge o i.sLe van de
heerschende kapitalistische landen zich reusachtige ext~awinGten. De
i;;::;:Jerialistische expansie dient niet zoo zeer voor de realisecring var.
de meerwaarde; als voor de verhooging van de winsten. .

Zonder twijfel staat de cpvatting van Lenin ,dichter bij die
van llarx dan die vaL Rosa Luxemburg. Wel heaft de laatste Volkomen
juist in de accumulatietheorie van Marx de Lneen at ó r-t án gswet van het
kar-i tal i Sr..r.8 6ezien; zi j heeft echt er Marx I mot i vee ring daa rvan ove r
r.e t hoofd gez ien en produceerde haar eigen realiseeringstheorie, die

. door Len m met re cht als onmarx i at i s ch en foutief werd afgewezen. Het
Ls in dit verband echter interessant op te merken) dat Leri m in de aan
z i j:; EARX-:...::~b:ii.ografiet oe gevoe gde bibliografie op de "Analyse van de
(lm~,3r,'iburgsche) foutieve uitleggding van de l~arx'sche theçrie door Otto
Baue r " ir...de "Neue Zeit" venvees . De c ritiek van Bauer op de accumula-
tietheorie van Rosa Luxemburg werd door haar in haar Antikri tik echter
ne t r e cht als een "Blamage' voor het tegenwoordige of f Lcá eeLe marx i sme "
gekenschetst; want Bau~r heihaalde in zijp aanvallen alleen' de revisi-
nistische opvatting) dat aan het kapitalisme geen objectieve grenzen
zijn ge st eLd . In zijn opvatting ilis het kapitalisme ook zonder expansie
denkbaar. ,;,,:,Niet aan de mechanische Ginmogelijkheid de i meerwaa r de te
r eaj t se e r-err'", lijdt bij hem het kapitalisme schipbreuk) .maar "aan de
'opstand; waartoe het de vollksmassaas drijft ..... Het zal terneergeslagen
wor den , door de steeds aan zwei j eride en de door het mechanisme van het
kapitalistische produotieproces zelf geachoolde) vereenigde en georga-
niseerde arbeidersklasse.tI '
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_:~. ~ 3auer gaf zich moeite om met een door hem gewijzigd reproduc-
tieschema) dat veel van de door Rosa Luxemburg beklaagde gebreken van
de Marx'sche schemata niet kende) het bewijs te leveren) dat ook bij
de onderstelling van de groeiende organische sar:.enstelling van het ka-
pitaal een wrijvingslboze ruil tusschen de beide afdeelingen in het
schema van de kapitalistische rep~oductie mogelijk was. Rosa Luxemburg
bewees heK echter) dat ook in zijn gewijzigd schema een niet afzetbaar
overschot in de verbruiksafdeeling overblijft) dat) om te worden gere-
aliseerd) naar veroveri~g van nieuwe markten drijft. Daarop had Bauer
niets meer te zeggen. En nochthans verwees Lenin naar hem) als "de uit-
legger van de fout ieve theorie van Rosa Luxemburg."

Niet alleen) dat de argwnentatie van Bauer Rosa Luxemburg in
het geheel niet trof) ook de door hem uit zijn schema afgeleide gevolg-
t rekking van de onbegrensde acc umulat ie (onafhankel i jk van de vraag van
de ruilverhouding van beide afdeelingen) konden uit ditzelfde schema .
als volkomen foutief worden bewezen. Henryk Grossmann bewees) dat het
verder voortzetten van het schema van Bauer over ee~ langere periode)
niet de door Bauer afgeleide wrijvingslooze ontplooiing van het kapi-
talisme) maar de ineenstorting van de kapitaalsproductie tot resultaat
had. De strijd tegen de ineenstortingstheorie van Rosa Luxemburg had
alleen tot een nieuwe ineenstortingatheorie geleid. (Henryk Grossmann:
"Das Akkumulat ions- und Zusammenbruchsge set z dè s kapi tal i st i achen Sys-
t emc . " )

De strijd tusschen Rosa Luxemburg en Bauer) die de sympathi~en
van Lenin aan de zijde van Bauervond) was een twist om niets en het is
wedeiom niet oninteressant vast te steRlen) dat Lenin de onzinnigheid
van de geheele strijd niet bemerkte. De discussie draaide om de moge-
lijkheid of onmogel Ljkhe äd van een wrijvingslooze ruilverhouding tus-
sche n de beide afdeelingen van het re produc t i e echeraa van Marx) waarv an
de volle reali sêe ring van de meerwaarde afhing. Het schema was in het
systeem van Marx alleen als hulpmiddel van de analyse bedoeld) dat men
geen objectief bestaan kon toeschrijven. In zijn overtuigende reconstruc-
tie van het plan van opbouw van het "Kapitaal" van Marx , evenals in an-
de re werk en , heeft Henryk Gros smarm de werk el i jk e bet eekeni s van het
reproductieschema blootgelegd, en daarmee de discussie over de accumu-
latietheorie van Earx op een nieuw) vruchtbaar terrein gebracht. Aan
de geheele) op het schema gebaseerde "Harx-Kritiek" van Rosa Luxemburg
lag het toeschri jven van een object ief bestaan aan het reproduct äesche ma
ten grondslag) "maar") betoont Grossmann , "het schema op zich zelf
maakt geen aanspraak daarop om een copie van de concrete kapitalisti-
sche werk el i jkhe id te z ä jn . Het is all een een schakel in de 1,~arx' sche
beriade r ängamet hode dàë , samen met ande re vereenvoudigende onde rstellin-
sen) die aan het schema ten grondslag li ggen , en de achte-raf b ij gevoeg-
de wijzigingen in de zin van een voortschrijdende conc re t i se e rd rig , een
onafscheidbaar geheel vormen. Hierbij verliest elk van deze drie gedeel-
ten op zich zelf zonder de beide andere) voor hert begrijpen van de
waarhe id red ere bet eeken i e , en kan enkel een voo rloopig be gripsstadi um
zijn) de eerste etappe in de benaderingsmethode voor de conorete wer-
kelijkheid bet eek enen ;"

Het schema van Harx houdt zich bezig met de ruil van waarden,
maar in werkelijkheid worden de waren niet tegen hun waren) maar tegen


