
a. Het Communisme als tlnegatief
ay st.aem''.

30

IV.
DE VOORUITGANG nr'HET STELLEN DER PROBLEMEN.

, ,

Na deze voorloop~ge oriän~eering omtrent ons onderwerp,
waarbij we als karalcteristieken voor het communistisch bedrijfsleven
vonden: z elf b e h eer door de bedrijfsorganisaties bij een
exacte verhouding'van producent tot'product'op de grondslag van de
arbeidstDdrekening, is het van belang, moer in het bDzonder na te
~aan, hoe de Bolsjewikii aan hun drommbeeld van productie zonder

rekeneenheid" kwamen. Daarbij dient echter opgemerkt, dat het
geenszins een specifiek bolsjewistischezienswDze was, maar dat
deze gedachte de heele arbeid'ersklass'ê','vanaf de sociaal-democra-
ten tot de anarchisten toe,behe~rschte. Wel is waar spraken ze
e~ zich niet alleri openlDk over uitj~aa~'tot een directe bestrD-
ding van het standpunt kwam het toch: niet; In waarheid wIL het
dus zeggen, dat d.earbeidersbeweging' nog niet verder was!'

Schijnbaar 'vormt een deel van' de Engelsche arbeidersbe-
weging hierop een uitzondering, doordat reeds vodr 1914 door en-
gelsche vakvér-eern.gf.mgémannen hier 'en daar- aanloopjes gedaan
werden tot het z s g . ,11 Gi:ldeilsocialisme". Naar de naam te oordeelen,
wekt het de ,indruk, dat Engeland, dat op het gebied van de socialis
t i.ache theorie al tijd buitengewoon achterlijk was, in deze vraagstuk-
ken eon eind boven de beweging op het vasteland uit ging. De
verklaring van hei geval ligt echter in het feit, dat de engelsche
vakvereenigingen reeds voor 1914 in hun taak van IIhet verbeteren
der a.r-beLd svoor-waa.r-d en" waren vastgeloopen. Ze kwamen geen stap
meer vooruit en moesten dus naar Bandere middelen" omzien.
Zeker we I niemand zal van de engolsche vakvereenigingsmannen een
revolutionaire aanval op het kapitalistische systeem verwachten.
Het IIGildensocialisme" is dan ook niet anders, dan de engelsche
benamine voor de samenwerking van Kapitaal en Arbeid, zooals dit
hier te lande ond8r IImedezeggiI1lgschaplibegrepen wordt.

Hoe ideoot het achteraf ook is, toch is het alleszins
verklaarbaar, dat men meende in het Communisme zonder rekeneen-
heid te kunnen uitkomen. Men meende n.l. dat het kapitalisme zich
zelf naar een dergelijke toestand moest ontwikkelen. En degenen,
die de dwaasheid van een dergelDke zienswDze direct inzagen, acht-
ten het volkome!l overbodig, om zich in ffutopieänll te verliezen,
omdat deze zaken van z elf hun oplossing zouden vinden.
Inderdaad komt er altijd Iö vanzelf" een oplossing!
Alleen: sinds we weten, dat de opheffing van het privaatbezit aan
productiemiddelen, het overgaan van de productiemiddelen in "ge-
meensehapsbezit" nog geenszins naar het Communisme behoeft te
voeren, voelen we voor een dergelDk uitwDken van de problemen nie-
mendal.
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Diegenen ondor de marxisten, die ider nader onderzoek

naar de bewegingswetten van het communistisch bedrijfsleven over-
bodig'achten, die in,een dergelijk onderzoek slechts het herleven
van een overwonnen standpunt, een terugval in het utopische soci-
alisme' zien, wijzen w,e op de groote we'tenaohappe Lljke daad van Marx
en Engels, die het Communismejuist van utopie tot wetenschap
maakten. Het vervrezenl,ijken van het Communismeis niet afhanke-
lijk van goedwillende menschen~' die eeni van te voren opgesteld
"pl an" zulien verwezenlijken,' die een bepaa Ld. pr-oduc tLe ay at.eem
11ui t.gedac ht " hebben, waarbij alle kwa Len 'lan het kapitalisme op-
geheven zullen zijn, maar het moet zich met natuurnoodzakelijkheid
uit de bewegingswetton vah het kaPitaal 6nt~ikkolen. Het k~pita
lisme graaft zijn eigen graf. De accumulatie van het, kapi taal"
de levensvoorwaarde vàn het huidige s~steem, is' met.e én' z fl'l'st'er-
vensvoorwaarde. De accumulatie van het kapitaal beteekent ~lechts
de accumulatie van de ellende der arbeidersklasse, die ons voor de
keus stelt, de bewegingswetten van de warenproductie , de rentabi-
1iteit van het kapitaal, op te heffen, door het Communismedoor
te voeren. . . . . .• of te verzinken .Ln de, barbaarschheid. ,

De verarming van de massa's is niet anders dan de uit-
drukki.ng vvan het feit, dat deimaa t aoha.ppe Lïjke productiekrachten
in strijd. z ijn gekomen met de eä gendcmever-houüt.ngen , zoodat ze niet
meer te bannen zijn binnen de grenzen van het, privaatbezi t ', De,'
productiekrachten doen zoodoende de eigendomsyerhoudingen springen,
waarmeede productiemiddelen in gemeenschapsbezit' worden over-ge
voer-d, Dan is het oommunt sme daar!!! '

Waarom ons dus nog vermoeien met eeil onderzoek van be-
I'legingswetten der communistische productie? Waarom de, bestaande
utopieën nog met één vermeerderen? Waarom zal het marxisme zi ch
van wet.enscnap tot utop:i,e terug-ontwikkelen?

Toch eischte de propaganda een nadere toelichting van de.
komendenieuwe orde. De burgerlijke.critici hielden niet op, tel-
kens opnieuw 'weer te vragen, hoe de n i.euwe orde er uit zou zien,
zoodat de theoretici wel 'gedwongen waren, 'een, tipje van de: geheim-
zinnige sluier op te ,lichten., Met een minachtend schouderophalen
verklaarden ze, dat het Communismevoor hen zoo helder was als
krIat.al, , ,.

.Mar-xleerde toch:

.ïHet geld valt bij communistische productie weg"

en ver-dor-hadden ze gelezen, dat de arbeid, ofschoon een waar-de ,
vormend.element, zelf geen waarde bezitten kan, dat dus ook

"een bepaalde no evee l.heäd ar-boä d geen waarde kan hebben,' die
zich in haar prijs uitdrukt, in haar ge Lijkwaaz-dä gheLd' met een
bepaalde hoeveelheid geld". "

(Marx - "Das 'Kapital" 11 - ul tg va l.s
boven - 'blz. 28)
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Dienovoreenkomstig verklaarde Kaut sky :

"De waarde is de histo~ische catagorie, die' alleen voo~
dewarenproductie geldt"

'(Kautskyi ., "Kar! "t,1a~xlökon:omisChe
" " ,::,:~;: I,,',:', .,:' '':::', ,',',:; "Lenr-en". ':- blz. 20,) '"

''',' ." , !", ':,,;;~,":I": , ;:. , ...v- " .. " "~,,,-;, ,,", : r.,:,':.' '","; , .-:','

Daarmee war-eri-jook deJ;,-"prij:z,erf",!tlsi'~'>p~O'duê'tenOp'~,~h'~Yen"om+van de
"mar-kt." ,. n:l:e.-teeris c.te. B}?reken:, ,'; ,':,:~': ,:' ,::' ,"':'-.'.' J' , "; ':,

':,,:, ,,:Op:'de v:r,aag;:höe;:l'i@t::icömmil.!l1st18,Yh:,'b~~,~ijr.Blev~her",'ui t :'
z,ouzien" Jl!9nden ',de,marxisti,gChè.,:ë-'êohoIIie'n'vö-o;r"h~' 'eigen gevoel , ,
daarom eehi<zeer bevr-eda.gend.rant.wöcr'd: gëveti',:'hbevlèl het inderdaad'
geen ant'v~o'öt9-,was. .:Jle:t::Jluiddiè ri:'.l'"X,i8J.1-tJijd':/ ,p.~e"Pl"t,:N:(~Tzou zijn:" .

" '(mEl'!:. : GELD:,: r ..GEEN' :V~J\ARDE ',:~GEEN:)'\ MKRK.T' J~')!è'EEliJ::',-I:>-Jli'ëT~S';:.' =:':",' """ D~'burge'rlijke; ,SCirrij~~:r~;'$flcW:';BbNltj~fdi-Ö:heel:g'~';;~g,'z'ou .v
willen V'let:~n,hoe het, WEL' zal 'zijn,'::k~rakteriseert" het Communisme

":daa~om a Ls-e "'0 e n neg a tie f " s y s to 0 mil. "
, '<c': ",' --, (E.Horn "'Die 'ökonomä cche ,

<r: ' ; Grenzen der Gemein-
wirtschaft" - blz. 3)

, ZUfl ;P1..f1l;l\,jsgierigpoid is: daardbÖ'r';~:gaande gemaakt, doordat hij tot de
ont;d.'eJ~,kinggekomen Ls , dat, hipmisschièn toch ook communist is! Hij
h~:~.rt"n .1,. in h.e:t geheelgeerFt>ezwaiü('tegen het' opheffen van het
pI:'i#4at,b~zILt'aan .producti,emiddelen, hij is eridesnoods vlak: voor,
'ze'öYf-fr te' voer-err in "getn8enschapsbezit", maar, dat beteekent .geena-
zin~: d eo.p h B f fi:h g ~a n dek ~ pit a 1 i s t i ~
s c h G pro d:'u 'c tie Vi ij ze!!!

,,:,:' , ,_, .. ," i':.',: \~'~S voren,~,blz. 5',' 51 en 52)
: ',(.I" •.

• I ~. ..' .' '. J.~, ( .. .' ", ,.' '.' '1~r~,'
'\,~ , b. H6t algemeene kartel van
" : .' H~lferding.

,'I ',: ::~ 't·, , .';.~ :, ,- :

'i. Aan; Rudolf Hilferding komt' :d-e:tWijfe;Laçihtige~'eer 'lp~, aan
de zeLf'genoe.gzame oppervlakkigheid van 'hè'tt> "nega t t eve. eyat eeni'' ~en
.",th~qr,etische": grondslag gegeven te hebben . , 'Hij loste de mgeièlij~-
heden verbluffend ,eenvoudig op, zoo eenvoudig, dat een kind, de be-
weging van het nieuwe productiesysteem kan begrijpen. "

Hilferding wees er op., dat he~ geldkapitaai' zich in de
loop der kapitalistische ontwikkeling ) ~ 1 f ,vernt~tigt, door-
~at de st eed.a sterker wordende, concent.r-át ie der bedrijven en industri
en het geld en de verrekening t~sscheh de afzonderl~ke qe~r~ven,
volgens hem, overbodig maakt. In de tr~st~on~staan geweldige
knooppunten van Lnduat.r-i e , waarbij t.r'anapor-tmi ddolen , kol en-. en'
ijzer-rmjnenjvhoogovena enz., ja zelfs de distributie van het eind-
product ,aap; de consum,enten,~ ;i.!il é.én h~ndig~~p:g-a,.,nis:~e.F.'d'i~ibe-he'erden
.g,è:l~i~; ';.i~~:4,~:r:,< ~~i,',~~i-t',9'Ó~r~~ld'ig'e'"app'~i.'~~~~ig~~filqd'e,'pi'oducten:~ van het
e-.ene,bedrIJf 'naar' het andere ter voor-t.dur-endjver-dar-e bewerkf ng ,
zonder da,,:1.:,he t tel'tcens.,,'i Il ver~ocht" wordt, omdat de trust nu een-

',maäll.fniGt~ ä~ç,:;ziel}, Z~if ve:[;koopt,
{, ~. ''.\ «Ó: .• ~ .

.. ',
, '
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Binnen de trust heeft daarmee het geldvQrkeer (volgens
Hilferding!) opgehouden, ja de producten in de afzonderl~ke be-
drijven hebben zelfs geen "pr-ijs" meer: de t rus. ~ i s bi n -
n e n h a a r pr od -u c tie k rin g tot d ego e -
der ent> r 0 d u ë tie "i n nat u r a f1 0 ver g ega a n ,
Voorde regeling ,der productie bûmnen de t i-ue t bepaalt de opperste
trustleiding, - in welk bedrijf en hoeveel nieuwe pr-oduct t emidde Len
toegevoegd en vvat eh hoeveel in' deafzoriderlijke bedrijven geprodu-
ceérd~al worden. ....

Ziedaar de ver~l~ffend eenvoudige oplossing voor het
communistische bedrijfslev~n! Hoe meer het kapitaal zich in
trusts orgániseert, de~ te verder vernietigt het kapitaal zelf
hot geld, in des te grooter omvang gaat 'de maa ts cha.pp.ij tot de
rekening "in 'natura" over. Ten slotte zou het theoretisch.
daarop uitdraaien, dat. de heele wereldproductie één ontzaggelijke
monster-trust was, waar de productie en distri butie bewust gere-
geld waren, m~ar OP kapitalistische grondslag! D.w.z.: de we-
reld-trust..::.bezitter·s laten het heele apparaat voor hun private
doeleinden werken. Toch is hier het gèld verdwenen, geld is er
niet meer, prijzen en de "markt" bestaan n Le t.. De trustlei·ders
zouden voor de verdeelingvan de'consumptiegoederen onder de ar-
beiders wel pr~zen Vast stellen, maar deze zoude~ in ge~~erIBi
verband at aan tot de. "waarde".: z.e' zouden slechts willekeurig
z~n vast~esteld, ~aa~ normen, zooals de heeren deze.hadden be-
paald.

Hilterdin& vertelt van dpze monstertrust, of zooals
, hij het noemt "Het Algemeene Karte;L" het volgende:

I1Deheele kapitalistische produçtie wordt bewust gere-
I . i

geld door ~~n in$tantie, die ~oor all? sferen der productie

vaststel t, hoev~el er geproduceerd zM.l worden; Dan vrordt

het vaststellen van de pr~zen zuive~·riomina~l· (hier: wille-
. '. .

keurig - G. I. C.) en beteekent ndg-élechts de verdeeling

van.vhe't t.ct.aa t=pr-oduc t tusschen de kartelmag,r.aten eenerzijds

en de massa der overige leden der maatschappij anderzijds ...

De pr~sis dan niet het reeultaat van een z~kel~ke betrekking;

die de menschen z~n aangegaan; doch~lechts een bepaalde:

rekenkundige verdeeling van zaken d oor .. per s on e n
, .

a anp e r _s 0 n en. Het geld speelt dan geen.rol.

-
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.Het kan vo.Lkomeri verdwijnen, omdat s d.e kweat.Le gaat om het toe-

deelen van zaken en niet om do t.o edee'l i.ng van waa+dèn . Tege-

: :

lijk met de anarchie der productie verdwijnt de. zakelijke schijn,

verdwijnt het. waardekarakter der waar, verdwijnt' dU~~c.het geld.

Het kartel verdeelt het product. De zakelijke elementen .der.

productie. zijn weer gereproduceerd en worden voor nieuwe pro-

duc tLe vge br'uf.k't . Van de niEluVlep~oductie wor dt een dèel" over
de arbeiders.klasse ende t.nt.e LLec.t.uee Len verdeeld, het overi-

ge valt aan het karte1toe; dat.he~ naar believe kangebi'tl;i-

ken. Het is .dE) bevvust-g~regeldè m/?-atscl1appij in antag~ni~t~-

sche vorm, Maar; .di t ..antagonisr.Ite~s antagonisme .der ve.rde~-

ling. De ver-dee l i.ng zelf .isbev~stgeregeld en daar-mee t s.
." ...

de noodzake Lijkned d van het. geld.:verciwenen . Het geldkapitaal

(Hilferding-, ~!Finanz.kapii;.al -
. .. . blz. '314)

:in zin volmaking-is~~osgemaak~ v,n,de~voedingsbodem, waarop

het ontstond. Do c:'.; cuiat±~';v~~het'g~ld is overbodig ge- .

worden, de rust~loo;z'é' óml~~p- vari;h~t' geld heeft z 'n doel be-

reikt, de gèregeld~ samen Lev Lng en het perpetuum mobile der

circulatie vindt' z 'n rust .»

Toen de "mar-xLat.j aohe economen cUt gelezen hadden, ke-
ken ze elkaar. vee l bet.oekend over hun bri:l.leglazen aan , . Ja, ja,
Marx had wel g~lljk, dat het kapitalis6e Zin eigen graf graaft en
dat .de nieuwe maatschappij .geboren wordt. in de schoot. der oude.
Iedere nieuwe ver t.r-uat.Lng beteekent een' n ieuw e stap naar de zelf-
vernietiging, van. het" kap i t.aa Ll En hoe eenvoudig was het Communds-

I . . - . - .
me.

De arbeidersklasse had alleen de hinderpalen van het
privaatbezit der productiemiddelen, dat de doorvoering van het
"algemeene kar t.e L'' ,- nog verhinderde, uit .de weg te ruf.men , om het
heele economische leven in één hand te vereenigen en zoo het
commun:j..stische systeem, tot, stand te br erigen, waarin GEEN GELD,
GEEN MARKT, GEEN WAARDE EN GEEN PRIJZEN zouden zijn.
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Dat aan ieder gebruiksvoorwerp nog uitgedrukt moest wor-den; hoeveel 'maatschappelijk .gemj.dde.Lde arbeidsuren het belichal:unde,
cerua'it.e klaarblijkelijk op een misverstand van 1.1arx en Engels, wat.
echter wel samen zou hangen met hun primitieve gedachtegang, om- "
trent de "associatie van vrije en gelijkeproducentenli

" Maar ten
slatte was ook dit hen te vergeven, want z~ leefden in.~~ opbloei-
periode van het: kap i taal en hadden dus de geweldige trust - en mo-
nopolievorming niet beleefd.

, 'Ja,' goed beschouwd, berus-'ttp de heele: formuleering van
cia~x, d~thsL kapitalisme z'n eigengra~' graaft op een misverstand,
want di:t doodgr-aver-swer-k had bij. Harxeen heel andere zin! . '.':

. Bij 1vIarx graaft het· .z ' n eigen graf, door-da t. het kapitaal,
datii1: de productiemiddelen gaatzj,tten .steeds ane.l Ler; groeit,ter-
wijl het .áantal arbeiders , dat de meerwaarde moet voortbrengen, naar
verhouding voortdureriddaal t .....,Ten 'e ï.ot.t.e ontstaat daar-door' een
punt, waarbij de reritabili tei t van het kapitaal onmogelijk wordt ,zoo-
dat het systeem onder ontzaggelijke cr-is l e een ineenstort. Wel staan

. er dan geweldig gr-oot e f'abr-Lakac ompLexen j zoo. voor het gebruik ge-
reed, maar de arbeiders loopen b~ millioenen z6nder werk,omdat
het kapitaal geen rente afwerpt.

D~ de vblgelingen van Marx gaat het graven van het graf
veol gemo ede l.ijker . Hier wor-d t "Stinnes de grootste socialist"
(deze uitdrukking is inderdaad door de "Vorwärtstl gebruikt! Jammer
genoeg wet en-we niet in wslk nummer.) en. brengt de organisatie

, ~an het jkapita.al 'Igelei.delijk" .het Oommunäsme. . ..

We moeten hier van een c:ritiek'op het :.:"algeineerie kartel"
vanuit de waaz-d eLeer- afzien, . omdat di.-t nietdirec.t met on s onder-
werp samenhangt. W-e wilden a Ll.e en , doen . zien, hoe· "het algemeene
kartel" theoretisch gefundeer.d werd, hoede algemeen 'gangbare'
opvatting van het Communisme ont at ond , ,': .

. Een heel goede cri t t ok vanuit de waar-de.l e er- vinden Vle
{ti·; H.·'Gr-oa smarm -+- '-'Das AkkumuLatLona - und, Zuaammenbr-uchage aet.z

.. L. des kapi talistischen Systemsn. - Verlag Hirsch-
"·.fald, Laipzig,1~29 .-:,"bI z , 603. '

,. :', .
Na deze theoretische fundeeringvary'het Communisme,' waar

geen geld, geen mar-kt,J geen waar-de en geen prijzen zouden ziJn,
was de praktischo doorvoering slechts een kwestie van organisa-
tie. Het rras het omstellenvan het appar~at naar de behoeften
van de monachen , een omstelling, die de leiders der productie
en disrtibutie moesten voltretken. De staatsbeambten hadden
een nauwkeurige statistiek van deze behoeften samen te stellen,
Waarna de centrale leiding zou zorgen, dat de pr-oduc t en gemaakt
werden en dat ze onder de arbeiders werden verdeeld. De iaak
kwamdus hierop neer:

"Hoe, waar, hoeveel, met welke middelen uit de ter be-
schikking staande natuurlijke en kunstmatigeproductievoor-
Haarden m.euwe producten gemaakt zullen vrorden •.•.... beslis-
sen de communale, distr:i.cts- en nationale commissarissen der
socLe.Lîs t.Lache samenleving; die,. de maatschappelijke behoeften



overziend :'~et ·'a:l.ie middèi,en~ van een georganiseerde prod.uct:ie~
en verbruiksstri,fi,f:lt:(ek"fn 'bewust vooruitzien', het ne eLe eco-
nomische leven,v:ormeü naar de behoeften van hunne, in hen,
bewust ver-t e genwo'ond.Lgde en door hen bewus t ' geleide gemeen-
ac happen, "

(Hilfer~ing -,als boven - blz. 1)
. .' .~.. .

.' ..~

De 'russische revolutie maakte eèn einde aan deze schoone
droom! Wel gingen d,e fabrieken' inllgemeenschapsbezit" over,· wel

, ;.' werd het Hilferdingsche "a.Lgemeerio kartel" in de staatsindustrie
-;' door-gevoer-d. maar het bracht ':ge~m opnef'f i.ng vari de bewegingswetten

van het kapitaal. De centrale trustleiding mbet de arbeid~kracht
op de markt koopen, ,;,-tegen: ,do pnijs , zooa Ls d.eze in de c oLl.ec t-Leve
ar-be i.dec ont.r-ac t en met, de ·s'taat~f.: ..va kv'er-eeriä gf.ngen wordt bepaald .

De r-uas i aohe ,reYo.luti~ haalde e'en dikke streep door de
zegeningen van. het "a Lgemeene l(ar't,e'rfl en ze d won g ons de
'bewegings'.Vetten van het .commundat.Lach bedrijfsleven rrad.er- te onder-
zDeken. '

v:

:"\1 .

c. Deburgerl~ke critiek op
, :,"het, a.Lgein eene kartel B;,

De orrt.wj.kke L'ing . van de, kennä a van het oommun'iat i-ac h be-
drijfsleven vertoont dus geen ,rechte' Lijn ;: maar vanaf de arbeidstijd-
'Y'ekening 'bij Marx en Engels,buigt ze naar, de rekening "in nat.ura",
om omstreeks ,,·1920 weer iri: haart oude baan gebracht te worden.

Het -Ls wel een,bi t~~r,e, Lr-orne,' dat juist ~urgerlijke eco-
nomen de kennis ,van het,' Communl ame , 'zij het dan ook ongewild, een
goed stuk voorui t gebracht hebben ~ ':' , -:

Toen in de acrit.ez- .ons liggende r-evo Lut.Lona.i.r-e periode
de on-rer-gang van het a.kp l tal.isme nabij scheen en het Communisme de
wereld s t.onmender-hand scrieenrt e vèr-over-en , begonnen de burgerlijke
economen onder leiding van Max Weber on'Ludwig Mises hun critiek
op het Communisme, waarbij na tuurlijk allereerst het Hilferdingsche
"a l gemeene kartel", dat is het russioche Communisme, het ontgelden
moest. Hun critiek kwam hierop neer, dat ze'op eoonomische gron-
den aantoonden, dat

e e n b e d r ij f s 1 e v e n z 0 n' d e r v e r r e k €l n i n g

rn e t h 0 d e , z 0 n d e r g e m e e n s c h a p p e I ij k e

n 0 e m e r , VI a r 0 p a I 1 e p r 0 d u c t e n t e 't"·u g g e·

b r a c h t k u n n e n vr 0 r d e n , 0 n m 0 g e I ij k' i s .

En ze sLoe gen raak! In het, ,lIma'rx:Lstische" kamp ont-
stond groote verwar-r-Lng e Volkomen du'Ld.eLijk wa s bewezen, dat de
chaos dor kapitalistische productie oen goed geor-dend ay at eem was,
vergeleken bij de 11 goed er'en=pr-oduc t Lo" zondor rekeneenheid.
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Slecilts een g~1ring deel der sociaal-democraten hield aan de oude
liofde va.st (~JeuI'[üh), terwijl hot meerendeel de noodzakelijkheid
van een algemeene maatstaf in het bedrijfsleven erkende. Ook
KautBky "r:is. goschrokken en hij was nu verplicht van z In oude metho-
de om zich met een Jantje van Leiden van deze zaleen af te maken ,
uf to 'rijkèn enllklour te bokcnneri'". Dit· doet hij dan ook. De
Vlaarde is: nu plotseling goon. "historische catagorie" meer, want
do. "vor-r-ekon i.ng" zal plaats vinden Q p .d e g ron d s I a g
v a ,n he· t . ES e I d, omdat dit "a I.s maatstaf voor de boekhou-
ding ende berekening der ruilverhoudingen in een socialistische
eanenl cvi.ng" en p.veneens "als circula t.Lemä.ddeL" onontbeerlijk.
is. Hoe het er Ln lido t.weedo f aae" van het Communisme met het
1',01duit zal zien, is voor hom een open vraag, omdat vve daarvan
"hoden zelfs niotweten, of ze ooit meer dan een vroome uensch,
zoof et o als het Duizendjarig Rljk , zal zijn".

(Kaut.aky - "Die proletarische
Revolution und ihr
ProgrammIl - blz.3IS/l'7)

\i/eber en Mises hadden de slag gewonn on : het Communisme
\'las verslagen. liu moesten ze echter BOg mot IJarx en Engels afre-
kenon , omdat deze aan de dwaa sho Ld van een productie zonder reken-
eEmheici noo i t hadden mo egedaan , maar het arbeidsuur als maatstaf
haddon aangewezen. Dat deden ze dan ook zoo grondig, dat Bloch
het in zijn "Die mar-xsche Geldtheorie" , blz. 125, overbodig ~cht
nos t;rondig op . doarbeidstijdrekeningin te gaan.

Inderdaad bleef er dan ook geen spaan van de arbeidsttjçi-
reïront.ng heel, maar dat kwam alleen, doordat ze van deze materie·
net zoo voel, of liever zoo weinig, begrepen als Kautsky: niemendal!

Als oorst0 vrucht van do Woberscho critiek verscheen het
ui t st ekende werkje van Otto Leichter - 11 Die Wirtschaftsrechnung in
der sozialistischen Gesellschaft ti - Weenen, 1923.

. Doordat hij de productie op de arbeidstijdrekening plaats,
doet hot. Communisme hier oen flinke sprong voorwaarts. Hij wil de
product.Lo in handen van de producenten leggen, maar doordat hij d,e
catugor-i e van de maatschappelijl\:'gemiddeldeproductietijd niet kan
of wil doorvoeren, loopt de zaak toch op staatskapitalisme uit.

Tavons vornemen we uit zijn geschrift, dat hij niet de
oorst o was, die dG. productie op do grondslag der arbeidstijdr'eke-
rring zet te.' dozo gedacrit.ogang werd, behalve door Har-x , omst.r-eeks
1000 ook orrtvr l kke Ld door hlaurice Bour-guLn, van wolk werk Leichter
vorklaart,· dat het "oijna tot op oen haar-" met zijn inzichten
ovoroon komt.

lerder zijn er nog wel meerderen, d1B de arbeidstijd een
groot e rol in de pr-oduc tLe laten spelen, maar-vdoor-da t ze: g een
v n. n a 1 1 end. e pro d u c t .L e mi· d del e n in de
berekorü.ngen opnemen, voert het natuurlijk tot rri emenda.L, Aan. dit
euvel Lel dt 'ook dè uiteenzetting .van Varga in "Kommunäsmus " -
2e Jaargang No: gilD, zoodat ookdez9. niet voor G0D nader onder-
zoek rn aanmer-kf.ng hoeft to komon .



d. De aanwinst~
De'vöoruitgäng'in het stellen der probl~men openbaart

zich echter niet alleen van de zijde:der economie ~ maar ook .van de
kant der "po.l.ä t t ek'", ,Het r-evo Lut Lona Lr-e proletariaat, wijst er ree
op, dat het pr-oduc t i eappar-aa.t zeer goed "gemeenschappelijk bezit 11

kan zijn, terwijl het' nochtans als overheerschings- en uitbuitings-
apparaat optreedt: de russische revolutie heeft de vraagstukl{,en
tevens in een politiek licht, gesteld. V'Ieeischen nu w a a I' -
b 0 I' gen " dat we de beschikking over het productieapparaat
hou den .' Daarom verlangen we nu alg e mee n gel d e
der, e gels , waarnaar ,de producenten 'de productie zeI f
leiden en beheeren, waarb~ een nauwkeurige, ~ontrole gehouden moet
worden, dat deze regels inderdaad in acht genomen worden.

De soort aynd lca.Lf eme , die naar een 11 vrije" beschikking
over het bedrijf'streeft, dient dus ernstig te worden bestreden.

Behalve de waarborgen voor het behoud van het beschik-
kir.gsrecht over het productieapparaat, verlangen we nu ook
VI a a I' b 0 I' gen , dat de uitbuiting inderdaad is opgeheven.
En deze waarborgen kunnen niet, liggen in de "democratie" , in
de beinvloeding van de "leid,ende instanties" langs de weg der
verkiezingen voor allerlei Raden, maar we verlan~en deze waarborg
door de zakelijke gang van het productie- en distributie-apparaat,
die buiten iedore democratie omgaat:'
\16 verlangen een exacte verhouding van de producent tot het maat-
schappelijk totaal-product!

"moet.en wet en , hoeveel arbeid de vervaardiging :van Leder:
gebruiksvoorwerp kost".

D e g I' 0 n d sla gvo 0 I' d e z e w a a'I' b 0 r
gen , ligt daarin, dat we:

(Engels - "Anti-Dühring"- bl'z.335)
Dat is z~n: PRO D U C TIE T IJ

En daarmee zijnwe dan gekomen tot een volkomen klare
dool stelling voor ons verdere onderzoek: we moeten onderzoeken,
hoe de categorie van d e m a a t s c'h a p pel ~ k gem i d
dol dep r 0 d u c t ' iet ijd zich in het communlstische
bedr~fsleven doorzet.

Ons' geschrift zal daar verder aan vlorden gewijd, We
construoeren dus geenszins een, "toekomstboeld" . We "bedenken"
goenszins eon "communistisch ay st cem'' • We onderzoekon alleen,
onder welke voorwaarden de centrale catRgorie - het maatschappelijk
gemiddelde arbeidsuur -,doorgevoerd kan worden. Is ze niet te
handhaven, dan is de exacte verhouding van producent tot totaal-
product niet te handhaven, dan wordt de verdeeling niet meer door
de zakel~ke gang van het productieapparaat bepaald, maar dan krij-
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gen we een verdeeling d oor per s 0 n e n a anp e r s 0-
n en, dan kunnen de producenten en conswnenten de gang van het
economische leven niet meer bepiien, maar dan wordt h~ naar de
dictatoriale macht der "centrale instanties" verlegd, dan doet
de staat HET de "democratie" haar intrede in het bedt'iJfsl~V9n)
dan is het staatskapitalisme onvermijdelijk.


