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II.

DE SOOIAAL-DEMOORATISOHE "HERZIENING'i VAN HET IvlARXISME.

a. Het ve~wisselen van de maat-
schappe1Dke arbeid met de
organisatorische vormen,

e waarin het kapitaal deze
r- arbeid beheerscht.

Zoowel de r~dicale sociaal-democratie (de Bo1sjewiki)
p0- als de reformistische hebben de mar-xf.st.iscno leer juist in het

beslissende punt van "de associatie van. vrije en 'gelijJ:te produ-
centen" "herzien". De vermaatschappelijking van het arbeidspro-
ces is in marxist;ische zin niet anders, dan dat ":de "war-eripr-oduc>
tie" in de loop der ontw LkkeLd.ng tot over-haer-achende productie-
vormwordt. Steeds wijdere kring van producenten wer-kt uitsluitend
voor de mar-kt. Ieder ver-vaar-df.gt, "vrat. hij, "zelf .rliet vor-brut kt..
Het vervaardigde product is voor- anderen, iedervrerktvoor de
maatschappij, ieder verricht daardoor maatschappelijke arbeid. Het
lmpitalisme is zelf de gr-oot.e revolutionair, di~ de pr-oüucerrt en in
de loop van de ontvrl.kkeLf.ng van .hun oude arbeidsvrijze losscheurde

ar en ze in dienst van het kapitaal in een arbeidsproces slingerde,
dat de oude, aartsvaderl~ke arbeidsverhoudingen ofhief: iedere

n betrekking tot persoon of familie verbrak. Het .kapft.al i.eme bracht
t allen in een toestand, dat ieder, van alle' be zit ontbloot" niets
a- heeft dan zijn naakte arbeidskracht, om aan het ,vermaatschappelijkte

arbeidsproces deel te nemen.

De sociaal-democratie maakte (en maakt) van het proces
van de vermaatschappelDking der productie echter heel wat anders.
Zij zag het steeds verder voortschrijden der maat achappe Lijke produc-

g tie in de voortdurende groei der trust-, syndicaten- en kartelvor-
e ming. Z~ zag de vermaatschappe1~king in de vorm, waarin de kapi-

talistische productiewijze zie hor g a nis eer t. In
werlcelijkheid is het. niet anders dan de vorm, waarin het pri vaa t-
kapitalistische (Of collectief-kapitalistische) ~eschikkingsrecht
over de productiemiddelen, over het maatschappelDk product en ,over
de maatschappelDke arbeid zich organiseert en concentreert. De
sociaal-democratie verwisselt de specifiek-kapitalistische orga-:-
nisatievormen van de b e h eer s c h i n g van de maatschappe-
l~ke arbeid met de maatschappel~ke arbeid zelf!!

Ook b~ de Bolsjewiki heeft deze verwisseling plaats; zD
zien het Communismeals "een volkshuishouding" doorgevoerd naar het
model van de moderne staatsbedrDven zooals spoorwegen en post.

Geen wonder, datbD deze begripsverwisseling de opvatting
van sccialisme en communisme ook een geheel andere richting neemt,
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dan uit de marxistische beschomvingswijze van de vermaatschappelijkinl
van de arbeid volgt. Zoowel voor de radicale sociaal-democratie
als voor de ref0rmistische wordt daardoor de ver tic ale
t rus t - de kapitalistische vorm van organisatie der produc-
tie van grondstof tot verbruiker - de ideaalto8stand der commu-
nistische productiewijze .

liDo goheelevolkshuishouding georganiseerd naar het voor-
beeld van de post ....•.•. dat is onze eerste taak.i!

(Lenin - fî staat en Revo Lut.Le!", blz .50
vertaling: H. Gorter.)

Het ligt voor de hand, dat b~ deze opvatting aan de ar-
b-eidersklasse de weg naar het socialisme dusdanig moest verschijnen;
dat de arbeidersklasse zich van de politieke macht, van de staat,
meester ma.akt, waa rmee ze tegelijk het door het kapi t-aaL zelf ge-
schapon centrale apparaat dor kapitalistische productie in habden
heeft.

Zoo t.cont de bekende lirJi.wche marxist 11 Par-vue 11 :

"hoe gemakkelijk de overgang van de groot-industrie tot
staatsproductie mogelijk is.1I

(fiDer Staat, dio Jriduut.r-Le urid der
So:.6ia,lismusll -' blz.ll~~)

Aldus ook bij Hilfording:·

fiHet beteekent niet and8rs, dan dat onze generatie voor
het pr'ob l eom gopléJ,atst is, loet behulp van de staat, met be-
hulp van dE; bewuste maet acha.ppeLijko regoling, deze door de
kap it.a Lf.at.en georganisGerde en ge l ef.de pr oduc t.Le in een door
de democratische staat ~eleid0 productie om te vormen ."

(I Df.e Auf'gaben dor Ciozialdémokratie
Lr, dt';)r 2opublik" - "bl z , 6 -Ref'er-at
aufdem Parteitag zu Kiel - Mai '27)

Dit is de aLgeraeene opvatting be t.r-ef tonde de communistische
productie, die W8 bij alle acna.keer-Lngen binnen de sociaal-demo-
cratie aantreffen. Do verschillen treden oürst op, als het gaat
om de middelen, om do talüiek,"marmee men deze maatschappelijke
toostand bereiken wil.

De reformistische sociaal-·democratio vr.iI hot langs de
vreg van het algemeen kä osr-ocrrt , 100r hot gobruik maken van de
burgorlipce democratie, Ze vril DEZE 1:mrgerlijk-kaYJi tal i ~'ltiache
staat I veroverenl! en daardoor de organisaties van het kapitaal
onderwer-pen. De ware t.oeat.and is echter, du,t de staat LiET de
sociaal-democraten in de r ogoor-Lng, doen" de organisaties van het
kapi taa I onderworpen wordt. _

De radicale sociaal-democraten CJolsjewiki) bestrljden
deze politiek: he f t.Lg , Zij verlangen de vernietiging van de bul'-
gor-Lijko staat in de revolutie en de vorming van een nieuwe poli-
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tieke macht door de politieke organisatie van de arbeidersklasse:
De staat van de:.'proletarische" dictatuur, Door deze .et.aa t zal
langs revolutionaire weg een centrale economische organisatie
geschapen worden ~'naar het voorbeeld Vahde kapi~alisti8che
trust - Lenin - waarin dan .de bedrijven en industri eën: opgenomen
worden, voor zoov er-' deze 'daarvoor 11 rijp ,j zijh.M. a.•VI",. de tak-
ken van bedrijf, 'die door he t -kapi,taal voldoende zijn geconcentreerd,
orn'<Ln staatsbeheer te wor-denvgenomen , zullen worden, 11 ge nat i -
o n a 1 i s eer dil.

b , t1N a t. io na 1 i se ere n"
en· .,11Ver· m .a ~ t.· s c hap -
p B 1 ~ k e nll.

Ofschoon Mar-x geen 11 schildering" van het communistisch
bodrijfsleven gegeven heeft; mag het .bekend' geacht worden, dat
volgens hem de regeling der pr-o duc t.Le .'

iilHET DOORDE STAAT, MAAR;,DOORDE-'VERBINDING.'DER VRIJE

ASSOCIATIES DER SOCIAL1ST1SCHE-.SAH'ENLEVING"

tot stand zou komen, een opvatting, die Marx volgens de reformist
Cunow aan deliberaal-,-anarchï-s'tische st'roomin~<;en van zijn tijd zou
ont.Leenen ; . . ..... . . (H. CLinow- 'Die marxsche Ge.:...

schichts-Gesellschafts- und
Staatstheorie" -I - blz. 309)

Het beheer en de leiding va.n productie en distributie
zouden direct

a a.n dep r 0 d uc e TI ten e TI con s u men ten

z el f

toevallen en ni et langs de' omweg van de staa t ~
.. De' gelijkstelling van staat en oamen l evj ng ds pas een

uitViriding van latere jaren.'

Omstreeks 1880 - 90 werd dit standpunt dan ook nog
door do sociaal-democra t ä e ingenomen, wat:.bijvoorbeeld he el dui-
del~k tot uitdrukking komt in een rede, di~ de oude Liebknecht
hield naar aanleidlng van .de ppgingen, om de spoörwegBn, de
kolenmijnen en andere gr oot e :industri eën in handen van de staat
te br-engen.
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Hij zei:

"Hoe meer d~.burg~rijJke maa~sChappij inziet, Jat ze .
zich op den' duur+nf.e t tegen de stormloop van d.e..eooi~li.§-
t.Lache ideeën verdedigen kan, de s r t e dichter zijn rTe bij het "
tijdstip, dat het st.aate aoo i.a.Lt.eme" in volle ernst geprocla-
meerd zal worden ende laatste str~d, 'die de sociaal~demo-
cratie te strijden heeft, .zal ui t.gevocrit.enwor-den onder het
parool: "Hier sociaal-democratie - daar·staatssocialiSme!"

Cunow teokent hierbij aan:
"Dienovereenkomstig verklaarde ook het congres (der

sociaal-dGmo~ratische partD) zich tegen hot aan de staat
brengen dor bedrDven; want sociaal-democratie en staats-
socialisme Herden "0 n ver z oen 1 ijket 0 gen -
s tol 1 i n.g e: n" genoomd ,"

(Cu..."lOW ~. als bovon , bI z . 340)
In de strijd om li socialo ii.érvormingonll werd dit stand-

punt achter roods omst.r-ocks 1900 opg ege ven en word hot "riat Lona-.
lisooren", hot aan do staat of gemeente brongon van ve.rsehillende
takken van bedrDf, als een steeds verder opschuiven naar het so-
c-iaLi sme voorgesteld, In sociaal-democra ti sche terminologi e
heeten zulke bedr-ijven dan 'ook "gemeenschapsbedrijven" ofschoon
de producenten met het beheer,.en .de leiding niet te' maken hebben.

• -.' .' I. ' •

'." .

Ook de russische revolutie verliep volkomen volgens het
schema van dG" "nationalisatie" der industrie. Ook hier werden
de takken van bedrijf, die daartoe "rijp" waren, in het centrale
staatsapparaél.t gevaagd .. In.1917 begonnen de producenten do bezit-
ters in verschillende bedrD~en te onteigenen, tot groot ongemak
van hen, dio hot bedrDfsleven "van boven af" wilden leiden en
beheeren. DE) arbeiders wilden de pr oduc t.Le op ni euwe grondslagen
volgens communistische rel3els organiseèren~

In plaats van deze regels kregen ze steenen voor brood:
de Communistische Partij gaf richtsnoeren, waarnaar do bedrijven
zich tot trusts moesten ver(3enigt;ln,om ze onder centrale leiding
te krDgen. ·Wat biet in hot con~rale beschikkingsrecht opgenomen
kon 'worden, word aan de bezitters teruggegovon, omdat deze bodrijven
nog niet 11 rijp11 waren. Zoo zien sro dan, 'hoe al direct op het
Ic Al-russischo Congres der Economische Raden hot volgende be-
sluit werd gevat:

"Op het gëbi.ed van de .,organisatie 'dor productie is een
algohoelo natio~alisatio ri~odzakelDk. Het is noodzakelDk,
van de doorvoering der nationalisatie van afzonderlijke ..onder-
nemingen (waar-van er 'j04: genationaliseerd en in. beslag ge-
nomen zijn) tot een doelmatige nationalisatie der industrie
over to gaan. De nationalisatie mag geen "gelegenheids"-
nationalisatie zDn en slechts door de Oppersto Economische
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Raad 'der GEW'Ol:machtigden, 0
v a TI d ',e·' O,p ,P E? I' s t e
tot stand komen. li

n ct erg 0 e d keu I' i n g
E con 0 mis c heR a a d

.. CA. ,Goldschmidt - HWirtschafts-
. ,','" ';','.': "ör~a:áisa tion in Sowjet -Rua sLand"

f:,; ,," ' 'biz. 228)

De Oommunistische I~~rtijgaf clus geen richtsnoer, waar--
naar de arbeiders z e 1 (i:hulJ. bedrijf .Ln het communistisch be-
'dr~fsleven voegden, ze g~f ~een richtl~nen, waarn~ar het beheer
en de Le id.i.ng van het pr-oduc t.Lepr-oc es inderdaad' aan 'de eamen Lcväng
overging, voor haar was de b01j'rijding van' do ar-beä dor-s n i.e't hot
werk van de ar-bai.der-s zelf, maar voor haar was de doorvoerinp' van
het commundsme een functie van de "mannen van de wetenschap I , van
de lIintollectueelel"l:, van de IIstatisticiH en hoe al die geleer-
de heeren nog meer mogen heeten. De Communistische Partij meende,
dat het voldoende was, de oude industriegeneraals te verjagen en
het Recht van Oommandoover do arbeid zelf in do hand te nemen,
omalles in 'dé,voilige haven 'van, het Communisme te leiden! De
arbeidsrsklasae wa s juist goed genoog, . de oude behoorschers van
de arbeid weg t.o vagen ....•.. en or nieuwe voor-' in de plaats t e
zotten. Ver,,~er reikte haar functie niet en verder kon, ze ook
niet reiken, omdat de basis voor de zeI f ~ (I r gap i ,s a tie
niet 'door het geven- van, algemeen geldendeproductieregels 'gegeven
was.

De Bolsjowiki, die nog al hoog van de' toren ple~en te
blazen, dat ze konaekwent.o volgelingen van Marx zijn, do en daarom
ver§tandigoroen toontje lage~ t~ 'zirigen, waar z~ toch do hoela
zin van .de ver m.a a t s. .c h i a p p e .1 ij ,ki n g van d e
p ro d u c tie tot het . "nationaliseererili van de "rijpeli
badr~ven omlaag drukken, wat niet ~riders is,dan het op~ev9n van
,de proletarische revolutie, het opgeven van het Communisme!
'. . In mar-xf stLscjic ziri zijn er geon "r-ijpe" of "nog-niet-
rijpe" bedrijven, maar is de maatschappij· ALS GEHEEL' rijp vóor het
Oommurrl srne , Zeer terecht merkt F. Oppenheimer dan ook op in het
verzamelboek van H. Beck over "Wege und Ziele dor Sozialisiorungli

blz. 16/17 -

"ûon verboeldt zich, de marxistische vormaa tschappelijkin8
. stap voor stap te benad9ren, door hot aan do staat of aan do
gemeonte brengcm van afzonderlijko bodr-ijvon voor vcrmaa.t schan.,

J,poLijkon uit to govon. Vandaar do andors gohoimzinnigo, on..
bogr~pol~ko zinswondin~ van do "r~po" bodr~von ......•
Vanuit hot standpunt van Marx i s dit....... grovo onboschaamd-
hoid. Voor hem kan do socfalistischo samonloving slochts als
oon gohooi "rijp" zijn 0::: :"Afzondorlijko bodr-ijven of bodrijfstalr-
kon kunnon in zijn gOdacht,9·gang net zoo min' rijp zijn en "ver-
maatschappelijkt 11 worden i. "aLs de afzonderlijke, organen van
e~n embryo in de vierde maand van do zwangerschap rijp kunnen
ZDl1 en afzondorl~k tot een zelfstandig bestaan ontbonden
kunnen wordon . "
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c. Het recht van commando over
de arbeide:r'sklasse in het
staàtscommunisme.

W~t voor de Sociaal-democratie in al haar schakeeringen
als socialisme of communisme geldt, is niet anders dan een konse-
kwent doorvoeren van de organisatievormen, die het kapitalisme in
en door zijn concentratieproces aanneemt. _

Wat beteekent echter de door de concentratie van het
kapitaal geschapen productie-organisatie? Wat beteekent het eener-
zijds uit de 'gez.Lcrrtshook der 'Loonar-beä der s gezien -en anderzijds
vanuit-het standpunt der kapitäliston?-

H e t i s d e b e h e e r s c h f ng v a n d e
a r b 0 i d d e g e 0 r g a n i s e e r d e b e h e e r --
s c h i n g v a n d e 1 Ö 0 n a r b e i d e:r s ,.

De marxistische ontleding van-het kapitalisme laat daar-
omtrent niet de geringste tw~fel~ B~ Mari is de maatschappel~ke
plaats van de .kapitalist tegenover de loonarbeider- daardoo-r geka-
rakteriseerd, dat hij de beschikking overd-e arbeid, over de arbei-
ders in de productie heeft. . - ,- _ _ _ _ _ -

De sociali~atie-theorieän van allèrichtingen der sociaal-
democratie draaien ook alle om hetzelfde punt van de beheersching
der arbeidersklasse. Dat de arbeid beheer~cht moet worden, is
voor haar vanzelf s~rekend en dat-daàrtoe (omdat het om een
maatschappelijk, onverbrekelijk ver-bonden av at.e em gaat) een straf-
centrale organisatie noodig is, is even "natuurlijle" De taak ,
die men zich stelt, bestaat daarin; dit commando over de arbeiders
alomvatterid en zoo centraal -mogei-ijk;te organiseereri:en dit com-
mando zelf onder het toezicht van ho't. parlement -(de reformisten)
of van de proletàrische staat, zoocils die door depart~ der loon-
a~beiders wordt gevormd (de Bölsjowiki), te stellen. M.a.w.: de
beheersching der arbeidersklasse zal verzacht worden door de
"domocz-a tie"-.

Binnen deze grenzen bewegen zich de richtingen van de
z.g. IImarxistische" arbeidersbeweging, gerekend vanaf de ras-
echte reformisten tot d6 uitgesproken revolutionairen, die de
huidigo economische en politieke organisatie van de maatschappij
willen vernietigen, om ze opnieuw te organiseeren.

Het resultaat is alt~d een machtsapparaat met de be-
voegdheid tot rocht van commando over de loonarbeiders.

Wil bij dezo socîalisatie-projecten hot socio.listisch
productiosysteem functioneeren, dan moot zijn leiding er voor alles
op bodacht zijn, dat de beschikking over de productiemiddelen en
daarmee het recht van commando over de arbeid, over de arbeiders,
vr~)rdtver-z eker-d , In -de theorie wordt dit recht opgeeischt, om
zlch tegen de contra-revolutie te weren; in de prakt~kricht het
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zich ook tegen iedere ongewenschte inmenging van de kant der loon-
arbeiders, Als. de arbeiders zelf over de gang ,d~rproductie willen
beslissen, dan wor-d't..dl.t .st.r-evèn ·a-18.': een ûi tLng .van bur-gor'Lijke
ge~8tesgesteldheid voorgesteld' en ~:~.'<·:,~·ó '1ez~ '~rbeid~r~":'i;rorden dus
als ·c.ontra-revolutionairen behandeld,'.' '. '. '.'.: .' ,

. Aan de ontwikkeling van he't rru ssf.achè' s t.ae.t aóommunieme
hebben we een :·.leerrijkvoorbe,eld gehad! . . . ....: .: .'.. .

Wat wil men nu met de door het parlement of de;politieke
partij der Loonar-bo'ldet'e ingestelde c ent.r-al e .1eiSli!l-g van het be-
driJf,sieven bereiken? '~I?e u.i.t.buft Lng m<?et.~:r.()rde~:fb'pgeh~ven;:.9:~ar:-:-
over z~n allen het.eens .. De reformisten meenen .dit dO,el:.te )mh~
nen ber-e l ken , als de s taat :slechts de 1:lftbuii;,iilg ter )l~:ndne'errit.·
en deze dan de'golllaakte winsten naar de'arbefdersQ.oèt"afvloeien
in do vorm van .: If sociale ïnrichtlngenii

": ËJn·'hEir.vormirte;Èm,, .'
.. De B61sje0ikip~oboerden het,doordeb~w~gitigswetten

van het huidigeproducties~/ st eem op te heffen en cie máatschappe-
lijke producten, zoowel over dE;)bedrijven ,als aan de consumenten,
in natura teverdeeJ,.en. Dit ltepal héelspoedig op een
fiasko u it , zoodatunen tot genoemde refbrml.stisone·methoden over-
ging; het resultaat is in··bei.de:·gevallê,n hetz~lfde':' 9taatskapita-Lä sme} .. .... '.' . . '.. . . '.: '. .

."~: . . . .. .:"..... > ," ::', 4"~.11·:!; l.', ~ . .

d. De distributie van productie-
mlddeien .è~· consumptiegoede-
ren in natura als bolsjewis-
tis6b idea~l. 1)

Het doel, dat de Bol~j~wiki ~oo~'oog~n z~eefde,was het
bereiken van eon toestand, vT~arbij de loonarbeid en de uitbuiting
zijn opgeheven,· Daartoe s t.uur'den ze doelbewust op een afschaffing
van het geld aan; wat "dan .~o't stand moest komen door een gewe Ldf.ge
"inflatie" van het ruilmido.E71 .. De; ptaatsdry.kk;r;3rljElnwerkten dag
en nacht door, omr:iJ.aarsteeds meer' Pé1pi~rgeld,'tè' drukken, dat de
staat wel vo?r betalingen~g;ebruik~~? ~rnaar yHlar-voor.zeg$èn' telféri-
waardegarande erde ; ;., '. . ' .. ; '. . . •. .. :..:..

. .. ~/' \" ". .'

ft ~ •.••• ,e .BarikbiïjettenvrÓrden gefabriceerd. ~.' e e ,. lvl~n kan
. er niet genoeg van drukken •. De behoefte eraan is yeel grooter,
dan de pr-oduct.t emogeLijkneden ;"

(Goldschmidt -.als boven,blz.138)

11' ." M.e~het toene~en van ~Gt totaal-beq.r?:g -,aan ..ui tgegeven
geld ,'daalde natuurl~k de rUl1w~arde, de koopkracht, van de

Roebel. De pr~zen de~.goederen sprongen met de. ~ag omhoog, een
verschijnsel, ZOOals we dat ook uit de dui t ache inflatietijd kennen,
D~ w~arde van het ru~lmiddel liep zoo snel acht.er-uf t , dat degenen,

.dä e Let s te verkoop en hadden, dit, indien even mo geLijk niet eens
t "ld'Î" , d . 'meer egen ge. Wl_~ en afgeven ~ ;Ze vulden hun goederen wel

. van de harrd vdo en , maar alleen direct "tegen andere goederen, zonder
~~ tusschenvorm" 11 geld" te gobr-uLken : ze wilden al Leen goederen

lU natura ft " :rUl 1en . '. '.. .
1). ~en zie hiertoo ook hoofdstuk XI - De Opheffing vld Harkt.
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b El d I' ij f G 1 e v e 11 k e n t SLECHTSÈÈN ENEELEPRODU-

CE:!.~T D!STRIBUENT, do Samy11:+eving, die z 0 n d 0 I' W i n s t-

lA'
, ~

, Dit was, juist vtaar'de Bols j E3w'ikinaar streefden. In' het Ge-
denkschrift van het Oommtaar-Laat van Financiën in Rusland, dat in
1921, aan alle de eLnemer-s aan net 3e Oongres der IIre Internatio-
nal~'te Moskou werd aangebodert, VI 0 I' ~t d e z e pol i tie
v ,~n i n f 1 a tie a 1 se' e n w' o i' b e w u s te· met h 0

,d~ tot dei n, v, 0 e I' ,i n g van het C 0 m m u nis -
'me gero,emd'·,.-

"

Dit Oommundame zou er dan' duadarri g ui t.z i en , dat de
Contrale E,conomische Raad van de Sowjetstaat de goederenproductie
ter hand zou nemon , bij ui t.sohake Ltng van het geld en van de han-
del. Hi: ZOJI vQ,Qral Le Lnwon er e+va st st.ollen, hoeveel brood, .bot er ,
kloeren~oni~ ieder perweok ,df~o~ jaa~ zou kr~g~n, ~at mogel~k
gomaakf moest worden d 0 0 'r::,:$ El. nn .a u ,'w' keu I' i 6, e,
p I' o'd ~ c tie ~, é n V e 'r'b I' u i k B ~ t a t i s tie k

, "H De,.-proletarische economie 1'8 in principe een goederen-
pr-oduc t La--ay steem,een ,"i:~àturalwiÎ'tschaft". Met de uitbouw
van de productie door de staat verdwijnt' in de eerste p'laats
het geld uit het verkeer tusschen de gemeenschapsbedrijVen . '
De st0enkolenm~nen voorzien de spoorwegen en de hoogovens
met steenkool zon der p r ~ s ver rek e n i n g .
De hoogovens leveren het ijzer aan de machinefabrieken, deze
da machine' s aan de st aa't sLandbouwbedr ijvon , zon der
t u S s c h en kom s t v a 11 het gel d. De ar-
boiders kr~geri een steeds grooter doel van hun loon in natura:
BoJ;JJ.ü7.ingJ verwarming, br ood , vloesch enz....... Het gold,_
.at.er-t t ook als c Lr-cuLat.Lcnü dde I af. 11

, , ", (Var-ga - "Die w Lr-t ec.haf t.Lî chen
Probleme der proletarischen
Diktatur" - blz. 138)

" De pr-oductLe-L'on distributieberekening zou zich dus
niot voltrekken naar geld, of eén andere alg0meonemaat8t~f, maar
alleon naar hoeveelheden goederen. Ï',ien zou alleen rekenen Ln
kilogrammen, meters, tonnen enz. ivI.a.w.: men zou, zooals de
duitsche taal dat zoo kernachtig kan uitdrukken, overgaan tot de
"Naturalwirtschaft", weLko door otto Neurath aLdua wordt gekarak-
teriseerd:

e n v e I' 1 i e s r e k e n i n g , z 0 n d e r c i r c u -
la ~, i (; v a n g e') d , z ij h e t m e t a a 1 g e 1 dl .

0 f a r b e i d s r- G 1 d 0 P g r 0 n d v a n e e n~;
b " ,
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P r o d u c t i e p 1 a n d e p r. 0 d u c t i e 0 r g a -
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t in n i e r t e n d e 1 e v e n s n i v e a UI s v 0 1
ic- s e
tie k i 1 i t i s c h e r e g e 1 s v e rg e n s s 0 c a s -e t h 0
i s - d 1 t Z 0 N D E R D A A 'R A A N EEN I G E R Ee e -

K E N E E N H E I D T E N G R 0 N b S LAG T E L E G -
ctie
ari-
boter,
ijk

k •

ren-
ouvr
ts

ze

cn

aar

de
ak-

h

n s t-

u -

d

GEN ." (Neuraj:,h - "Wirtschaftsplan und Naturalrechnung"
blz. 83)

Van 1917 -1921 hebben de Bolsjewiki geprobeerd, dit
principe te verwerkelijken, en het genoemde gedenkschrift is nog
als een laatste uitlooper van deze pogingen te beschouwen: in
1921 volgde de stbilisatie van de Roebel, 'men keerde tot het
"waardevast geld" terug.

Het was geenszins het uitbl~ven der wereldrevolutie,
noch was het indi vidueele boerenbedrijf in Rusland de oorzaak,
dat de sow j et.s t.ae.t zijn plannen Lnza'ke de "geldlooze productie
en distributie" , volgens de berekening der productie. in "natura"
moest opgeven An de Roebel moest stabiliseeren. Productie en
distributie bleken op deze ." oommunl at.i.aohe grondslag" onmoge-
lijk.

D e I' u s s i s c h e I' e v 0 1 u t i e h e e f t
P r a k t i s c h b e w e z e n , d a t e e n m a a t s c h a p-
p e 1 ij k e p I' 0 d u c t i e z o'n d e I' I' ek e n e e n -
h El i d Vi a a n z i n i El I

e

B~ de pogingen om het russische bedr~fsleven~n nieuwe'
banen te leiden, ging men - zeer terecht - uit van een vooraf
gemaakt begrootingsplan, van een productieplan . De afzonderlijke
bedrijven maakten hun begrootingen, die dan door de centrale trust-
leiding tot een algemeen trustplan ver-wer-kt werden. De samenvoe-
ging van alle trustbegrootingen leverde aan de Opperste Economi-
sche Raad een overzioht over het heele in de staat samengevatte
productieapparaat, zoodat een algemeen productieplan voor de heele
staatsproductie samengesteld kon vrorden.

Al deze plannen stonden op de basi's ~'an de Roebel. En
waarom niet in een rekening naar "natura"? Omdat men geen kilo-
grammen ijzer en tonnen steenkool enz. bijeen kan tellen! De Vlaarde
van de Roebel liep echter snel achteruit en de pr~zen der producten
liepen daarmee even snel omhoog. Daardoor bestonden deze begroo-
tingen alleen op papier: ze hadden geen waarde voor de werkel~ke
doorvoering. '

Varga, die de verdiensten der "inflatie-methode" erkent,
ziet hierin dan ook haar belangrijkste schaduwzijde. Hij zegt:

"De snelle en voortdurende vraardevermindering van het
geld is in zooverre nadeelig, als het de stabilisatie der
loonen verhindert, Loonbewegf.ngen en moeielijkheden tusschen
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de staatsarbeiders en de proletarische staat veroorzaakt, tot
voortdurende loonsverhoogingen dwLng't , de berekeningen ten
zeerste bemooielijkt, i n h 0 t b ij z 0 TI d er e c h ter

-h 0 t nak 0 men e r van .If

(Varga - als boven, blz. 138)

Hier ligt dan ook een van da praktische gronden, waar-
door de Sovrjetstaat op de dwaLt.ngen.vhaar-e weegs, betreffende de
vernietiging van het "waardevast geldll , terug moest keeren.
Reeds 1919 constat~ert~men, dat . _

llde berekening: n a.a: r de w a.~r. d e d e.r pro-
d u c ten met de dag noodz.ake Lijker' wordt 11 ,

zoodat het tweede Ec~nomis~h 'corig~e'8: (1~19); besloot,-.. . .
. -

"de ber-ekerri.ng der bel~i1grijkst,~ ·staat.s·uitgave~ naar de
waarde der producten te verrichten. ti : . _ -

(Goldschmidt - als boven,' ·b1z·j.33)

Natuurlijk is dat alleen mogelijk.,. <iJ!:? .' d ,8 _ 4 ;Be 1. e pro d u c
tie op. de grondslag van de "-:lTa~rd'et1: s:t.o.~:t., dus moet' de alge-
he eLe stbilisatie V,an het geld abuo Luut rió odza.ke Lijk volgen ~

De stabilisatie van de Roebel beteekende dan ,60.11:1 .dat
het staatskapitalisme, dat zich direct bij de doörvdering ~sr
revolutie or-gan i aeer-de , in. de loop van zijn ontwikkelingsgang' zijn
bewegf.ngswet.t.en in vaste banen bracht.. , .

In het r'u s s I ac he bedrijfsleven ·zijn. de. Lndu s t.r-Leê Le pro-
ductiemiddelen in handen van de staat overgegaan. De beschikking
erover, alsmede over de arbeid (en daafmee over de arbeiders) en
over het arbeiàE?product .is in handen.yan de Opperste Economische
Raad geconcentreerd.

De p r 0 d u: c e. n t e n h e b b e n g e e n z e g' -~ ". ".:

g ·i n g s c h a p 0 v e r h e t p r 0 d u.c t , de s c' h e i-

r-' b "e
.'

d i n g v a n a r b e.i d e n a i d s p r 0 d u c t

i 8 h e t w e z e n 1 ij k e k e n m e r k d e: r p r 0 d u c -
t i e .

De Opperste -,Eçononü.èche Raad kan de productie alleen
leiden en beheerenop de. grondslag van .d e IN a a r d e di. e .r
pro d u c ten. Ze moet daarom ookd e w a a r d e van
d e a r bei d s k r ach t in rekening brengen, ze moet de
arbeider in ruil voor zijn arbeidskracht zooveel aanwijzing op het
maatschappelijk product geven, als de waarde der arbeidskracht
bedraagt . Dat is zijn arbeidsloon. De ar-be Ldor-s is dus loonar-
beider. .
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De Opperste Economische Raad moet de srbeids·kracht op

de markt koopen, waartoe men tegenwoordig 'de ook in het West er-
sche kapitalisme gebruikelijke methode van collectieve contrac~ie.
met ~e vakvereenigingen instaat.

, e, Loonarbeid en Staatscommunisme .
Het is in de eerste plaats noodzake l.ijk, duidelijk in te

zien,.dat een productie op de grondslag. van de waarde der arbeids-
kracht, dat is op LOONARBEID" no i, t tot iets anders voeren kan,
d~n tot ontrechtingvan de ,arbeiders •. De oorzaak hiervan ligt
niet in de slechtheid van de staatsbestuurders, maar in de bews-
gingswetten van het s~steem.

De kern van de zaak is deze~ dat er een tegenstelling
is tusschen de waarde van de arbeidskracht en DE ARBEID, die
de arbeider dagelijks aan zVn baas levert. We krijgen nooi t onze
ARBEID betaald, maar we krijgen in ruil voor onze arbeidskracht
zooveel als noodig is, om in ons onderhoud te voorzien. 1).
ret ons arbeidsloon trekken we, bijvoorbeeld wekelijks, ~en aantal
goederen uit de markt, waarin niet meer dan b.v. 24 uur maatschap-
pelljkearbeid steekt. Maa~ in werkelijkheid hebben we in die Ne~k
!za, 50, 60 uur of langer gewerkt. De ARBEID, die vre langs deze
weg méé~ aan de maatachappij geven, dan we er door middel van ons
loon uit weg trekken, heet de MEERARBEID, die dan voor de bezit-
ters van de productiemiddelen ·of voor de staat tot MEERWAARDE
wordt. Hoe lager de loonen en hoe langer de arbeidsdag, des te .'
grooter is de meeryaarde, die aan de staat of aan de kapitalisten
toevalt .

Zeer ten onrechte is de meening wijd verbreid, dat de
meerwaardevorming op zichzelf wel goed is, .maar dat deze meer-
waarde niet aan de bezittende klasse mag toevallen, doch d60~
de communistische staat weer aan de arbeiders gebracht moet wor-
den door middel van sociale wetgeving.

Deze opvatting is fout, omdat ze geen rekening houdt
met de sociale beteekenis van de loonarbeid.

We weZ9n er raed~ op, dat er een' tegenstelling ~s
tusschen de WAARDE VAN DE ARBEIDSKRACHT en de ARBEID,
die we per çlag leveren.' Het eigenaardige is dus, dat de hoeveel-
heid ARBEID die we aan de'maatschapp~ gevén, niets te makeri .
heeft met de hoeveelheid goederen, die we ~oor ons arbeidsloon
uit de markt nemen. ~.a.w., e~ is geen directe betrekking tus-
schende door ons voortgebrachte goederenrijkdom en ons arbeids-
loon, De arbeider bepaalt door zijn arbeid NIET tegelijk zijn
aandeel aan het voortgebrachte product. .
1). Men zie: bI z. 60 : g. "De waarde van de arbeidskracht in'

het kapitalisme volgens lARX".
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ldet onze Al·WEID, maar d e w a a I'd e van 0 n z e a I' -
bei d s k r a -c h ,·t bepaa.Lt; weJ.k.deel ..van de goed erenrijkdom
we' zullen krijgen. '). " . . ,

Gezie.ri·vanuä t het standpunt van ide locnarbeide:.....wordt
daarmee zijn aandeel aan het maatschappeJ;)jk pro duc t praktisch een
slag in de lucht. Wel zal z~n loon rondom de waarde der arbeids-
kracht schommelen, maar h~ zal er voor moeten vechten, onverschil-
lig of dat in een k~p:htalistische- of in een "communistischelI
sta a t is. Omdat feiten beter spreken dan grauwe theorie,
zullen we dit straks'aap·de hand van:de russische ervaringen de-. . . . '. :monat.r-eer-env ", .'. ' -s r

De eigenaardigheid;': dat de h9.eveelheid ."ARBEID , die we
aan de maatschappij .geven , niets te maken heeft met: het ar-be.i ds.ï.oon ,
is echter '1081 belangrijker dan allee~. uit I t oogpunt, van de distri -
but Le . Het beteekent , dat de loonarbeider .met het maa t.echa.pp'eLijk
product niets te mal,{enheeft. He~ brengt tot uitdrukking, dat de
producent van het maa tschappelijk ..product geacne tden is.

Het bet.e ekerrt:'..
-.,", .. ";"

met.' di.e
I • ",

e ndat dep r.o d.u q e n:t
het b e h eer .van het, m,a.a t s.c. h a:~ p e I.ij k
pro d u c tie p -r 0 c .e's 1~.l.',·E T s: ·t..e mak e n h e ·e ft .

. Dà t is de w ez.enl.ijke 'beteeke~:i$ van een :p~oductie, waa r-Ln
de arbeidskracht op de gronds~ag van de waarde betaald. \'To.C'd.t~

Het 'betÇJekent t.evens.;soctale.t.egenet.e.ll.t.ngen binnen de
. arbeidersklasse , sociale tegenstellingen, tusschon de arbe:"ders en

de "roode directeuren" der fabrieken. Het beteekent s~r~d 'lande
ar-be Lder-a tegen "hun" staat".,

, '.D e ..w ~a.r d e v,a n d e a I'bei d· s k.r ach t i s
d e d I' a geI'. va'n a l'~ e z.e~ C.Q ~ ~ 1 i c ~ e n

:Dat komt, omdat NÏET. onze· ARBEID onze verhouding
tot het maat aohappe Lijk product' bepaalt l ' .

'De arbeiders die meen enj , dat het. er voor een communisti-
sche revolutie slechts op aan komt, de meerwaarde van de bezitters
na-ar de staat te doen af'v Loe i.enjvver-glasen .zi ch daarom grondig.
In de grond van de zaak willen. de. arbeiders hup, verhouding tot het
maatschappelijk product in een communistische' productie nieuw rege-
len. En ze moenen dan, dat ze een nieuw~ verhouding gelegd hebben,
als ze de kapitalisten van de meerwaarde uitsluiten, om deze naar
de staat te dOGn afvloeien. Wat er in werkel~kheid.gebeurt, is wel
een niouwe verdeeling van de meerwaarde over dG maatschapp~, maar
waar het voor ons loonarbeiders om gaat, een nieuwe verhouding van
producent tot het maatschappelijk product, dat komt niet. In het
kapitalismo werd daze vorhouding bepaald door de waarde der arbeids-kr-acht."'n· h t '7 n ." ' , •orr u.n e ,...•g. c ommurn smo ook. Voor de loo~arb:31-
dor kan daaro~ de inzet der proletarische revolutie goen andere
zijn, dan het leggon van een NIEUVIE VEPHOUDLJG VAN DE PRODUCENT
TOT HET MAATSCHAPPELIJK PRODUCT.
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Voor de proletariär kan de inzét der sociale revolutie
geen andere zijn , dan door. zijn ARBEID ·tegelijk zijn verhouding
tot het maatschappelijk product te bepalen.

Dat beteekent:

OPHEFFING .vAN DE L Q O. WAR B. E I D

DE A R BEI D IS 'DE MAATSTAF. DER CONSUMPTIE

Het is de eenige voor'waar-de om de leiding' en het beheer
der maatschappe Lijke productie in handen der arbeiders .zelf te
leggen.

Toen de Rus Ben ertoe over gingen, de prodUctie op de
grondslag van de waarde te stellen, p~oclameefden zedaarme de
ontoigening van de arbeiders van de productiemiddelen, ze pro-
clameerden daarmGe, dat er geen direct verbarid zou zijn tusschen
de voort te brengen goederanrijkdom en hot aandeel der arbeiders
in het maatschappolijk product.

Alle kapitalistische elementen slopen het bedrijfsleven
binnen, zoodra DE WAARDE en DE MEERWAARDEweer hun ordenend
werk gi.ngen .beeinnon. Het is do geheime kracht, die overal wer-kt.
en nergens concreet te gr-ijpen is, die het maats-chapPBUjk_l.e-ven-· ..
met onzl oht.bar'e hand stuurt. . .

Vandaar dat Lenin de verzuchting moest slaken: '.

11 Demacrnno glijdt uit, onze handen; het is alsof Lemand"
aan het stuur zit, maar de machine ga-at niet daaz-he.en , waár
hj.j naar toe stuurt, maar daarheen, waar- de' eon of ander ze '.
stuurt, iets illegaals, onvrettelijks, dat god weet waar van-:
daan komt, de eenof andere speculant, privaatkapitalist' of
w i.o ook, De macrn.ne gaat .absoluut niet daarheen, waar- dege-
ne, . die aan het stuur zit ,haar hebben wil....... Wie leidt,
vTie? Ik betrdjfel zeer, dat men zeggen kan, dat de communäs ,
ton deze machine loiden. Als men de waarheid zeggen wil,
dan Lo Ld an wij haar. niet .• maar zij. leidt ons."

(Lenin - "Werkeli - Band XVIII - 2
bI z . 3fj en 43)

Do vzaar-de d'3r arbeidskracht n ordent '.1 de loonen:

liDo' buitenlandsche bezoekers verwonderen zich over'
niots zoo zeer, als ovar het groote verschil in loonen
tusschen geschoolden on ongeschoolden, die bij ons .
zulk eo~ kolossaal verschil vertoonen als nergens in West-.
Europa. "

(Tomski -, op het 7e Vakvereeni-
gingscongrës) 1).

1 ). Een nadörobeschouvIingover de bevreg l.ng der loonon kan men
vindon in do brochure "Do Bewegi'ng -van het kapi talistisch
Bodrijfoloven" - IIe Hoofdstuk cvcr : "De marxistische loon-
rlotton'l. (Uitgave: G. I. C.) .'
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Vervolgens willen wc? t ll.uat.r-eer-en,hoe het gevecht om de
Loorien niet beneden do waar-de' der"arbeidsl{:racht te doen' dalen",ook
in Rusland bleef doorgaan: ',

;ITerwijlde communist in de kapi t~tistische landen loon-
eischen ondersteunen moet, mag h~ onder de prole~ar~sche
dictatuur zoo niet handë Len ..•..• '. Hier moeten de economische
ei echen der arbeidorsme:t de ontvrikkeling der productiekrach-
ten en de aoc La.Lä etLac ne accumu lat.to in overeenstemming ge-
bracht worden. Toon daa~om in Juli (1926) de ei8ch van loons-
verhooging,naar voren we~d gebr~cht"heoft niemand ván de vak-
vOI'oenigingen deze oi8chen onderstound. De Oentrale, R9-ad van
Vakvereenig,ingon kon zo niet ondersteunen omda't or
sinds hotvoo~jaa~een prljsstljgingwas ...•... Onder deze om-
stand:Lghodèn bet.ookende do' oisch van loonsverhooging dus:' het
werkolijke loon moet bij de prijsstijging,aangepast worden ~ .Maar
dit 7,OU do officioëlo erkenning van dewa~rdedaling van ,het
geld boteekónt hebbon .•• 00 •• en.daar kondenvro niot .op -Ln gaan,

CTonlski -:-7e Val{:voroenigingscopgret
Pnotioc oI - -bl z . 49)

In 1921 wer-d de berekening naar de waarde, doorge'voer.d.
De goedorenprljzert sprongen de hoogte in. In 1921 was de index
'ioor de kLeLnharido Lpr-ïjzen 139 en in 1922... . . •• 10-8.' Aa:nge~ien:
de door de arbc')iderverichto ARBEID nie.tste maken heeft met de
voortgebrachte goederenrljkdom, bleven de loonen ver blj de prljsstlj-
gingon achter.Zoodoende braken er groote stakingen uit, om de
prljs van do arbeidskracht, niet al te veel beneden de waarde te doon
da l.en, De zo stakingen war-en bijna allo "wilde" stakingen en slechts
in enkele gevallen worden ze" tot groote ergernis van de centrale
vakbondon, door de p Laa t aeLijkovvakbonden ondersteund. RO,t:,vakvor-
een Lgd.rig sor-gaari"Vopr-oc y Trudal1 1924 .No : 7/8 levert daaromtrent
~o ~olgende gegevons, waarb~ de.redaotie opmerkt, dat de statistiok
niot vollodig is: "

';'1

In i 'J21
In 1n'2~2

477 ~takin~èn mot~
505 stakingen mot'

184 000 stakers.
154 000 stakers.

95 % der stakors bohoorden tot do staatsbodrljven. Van al deze
stakingen werclon er slochts 11, door de vakvoreenigingen gesteund.
Dan verstl'skt Dogadov op het 7~ Vakvereenigingscongres de volgende
gegevens:

11-1 192'±-
I11 1~'}~~:~

267 stakingen~waarvan 151 in staatsbedrijven.
199 ~taking~n, waarvan" 99 in staatsbedrljven.

Van deze stakingen werd geen enkele door de vakvereenigingen ge-
steund,

Dat de vak:vereenigingen daze loonbewegingen niet steun-
den, komt natuurlijk, doordat dezo bij het staatsapparaat war-en in'-
goschakeld. Op de Xlo partljdag der K. P. R. (Maart ~ April 1922)
erkent de vakvoreenigingsman Aridrejew "de mooielljke materie~le
toestand dOr" ar-boldor-a'", maar hij tre~dt er tegen op, dat do vak-
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vereenigingen "over-mat.Lge loöneischen aan de staat stellen en uit
'deze zooveol moge Lijk z oeken te 'halen" s : Andrejew verklaart het
feit, dat verschillende v~kvereenigingen zich achter de looneischon
plaatsen hieruit, dat hetovakve:r:'eenig~ngsapparaat met vroegere
menschewiki .en sociaal-revolutionairen doortrokken is. Daarop
volgde een!1reinLring" van het vakver-e enl gLnga appa.eaa t . .

b 0 ~ 0 0 0

De productie op de grondslag van de w~arde van de ar-
beidskracht bepaalt, dat de arbeiders met beheer en leiding der
productie niets te maken hebben.

Als russische ervaring:

. "De onafwijsbare noodzakelijkheid; de p'I'oÇl.uctivi tei t der
arbeid te doén stijgen ·en-de reritabiliteit ~an all~ bedr~ven
te bereiken, 0 00 0 0 •• brangt de belangen der arbeidersmassa's
met die der fabrieksdirecteuren in zekere tegenstelling,

.' zoodrahet omdQ arbeid8voo~~aàrden ~aat .. ~.•... Daarom is
het de absolute plicht der vakvereenigingende belangen der
arbeiders in de gesocialiseerde bedrijven t é 0 verdedingen .....• ,"

. (Resolutio-XIe ~artijdag,. M~a~t -
Ap~il 1922)- 0 0' 0

Dit was dan ook w~lrioddig, want de Centrale Raad.dèr
Vakvereenigingen stelde vast, dat 0-. de 0 Opper-at e Economische Raad
zich bij arbeidsbescherming 0 :"niet liet Hleiden door- de belangen
der arbeiders, maar door de financïeële'beJ,angen'der industrie",

("Trud" .:....·192s"- No: ~:51)

Dat bet eekende dan, dat de Opperste Econorrrlsche Raad
t.e weinig gelden beschikbaar steldé voor .dearboidsbescherming
in de bedrijven. Maar de "r-ood e d.Lr-ec t.eur-eri" maakten het veel
fraaier. Van dèklaarblijkeiijk te schrale middelen' voor arbeids-
bescherming gebruikten ze slechts een klein gedeelte. De rest
staken zo waarschijnlijk in het bedrijf. Zoo geeft de "Trud"
1928 - No: 32, de volgende getallen:

De ukrGi.insche staatstrust verbruikte 20 '/0. Dus waar-
schijnlijk heeft ze 80 % van de middelen, die voor arbeidsbescher-
ming bestemd waren, in het bedrijf gestoken. De Ural-Asbesttrust
verbruikte slechts 28 ,t, de Donugol verbruikte 18,7 %, Jugostaal
14.8 % en de Jushni-Rudnitrust verbruikte slechts 4.0 %. Inder-
daad een zuinig bedrijfsbeheer!
De Gevolgen bleven dan ook niet uit:

BEDRIJFSONGEVALLEN- ("Trud" - 1928 - No: lf:i9)

In de trust Donugol hadden in 1925 18.7 % van alle
arbeiders een ongeval; in 1026 bedroeg het 26.3 % of 18 821 man.
In 1927 steeg het tot 25 749 man.
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In de lfJ:ontaan-industrie:
1923
1925
1926

aantal ongevallen 11.5 %
. . . . . . . . . . . . . . . .. 18 ~Io
••••••••••••• " ! •• ",25 .,',%

~' ,," ,

Ten slotte nog eenige gegev~ns1iit 9.e "Trud" - 1928 - No: 280:~ , ." . : '

Aantal ongevallen in' de ,mijnbouw.1987/28: "
. • -;' l" ., :, .',:.' .

October- Decèmber
Januari - Maart
',pril - Juni

1927
1928
1928

8.3 %
••. "• • • • •. .9.3: %
.'....•.. 10 %

i..

llet aantal ongevallen steeg dus in ieder kwartaal met onge~
veer 1 %. In de metaalindustrie was het aantal ongelukken in
dezelfde tijdperken 6.8 %, 7.1 %, 7.9;h. Ook hi er dus een r egel-
ma tige stijging.

. We willen het hierbij laten. Bet gaat er voor ons slechts
om" deze dingen vanuit eeribepaalde gezichtshoek te doen zien.
En deze is dan, dat dit verl-oop van zaken in Rusland niet geweten
kan worden ,aan de slechtheid van de' russische staatsbest4urders,
maar ~at het 8ennoodzakelDk gevolg is van een productie, waarin
de arbeidskracht als koopwaar verschijnt, ongeacht of een staat
deze arbeidskracht koopt of een particuliere ondernemer. Ook,
heeft het er niemendal 'mee te'maken, of de meerwaarde ,aan parti~
culieren komt of aan de staat. DE ,WAARDE, verricht z--ri ordenende
functie's. En dan moet men,met Lenin zeggen:

"Ik betwijfel zeer, dat men zeggen kan, dat de communis-
sten deze machine leiden. Als men de waarheid, zegg~n,wil,
dan leiden wij haar niet, maar zjj leidt ons." ",~,..,

••••• 0 ••• 0.0 .••
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