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XI ~

DE BOEKHOUDING ALS IDEEËLE SAl',.1ENVATTINGVAN
HET PRüDUCTIE~ EN DISTRIBUTIEPROCES.

a. De beteekenis der boekhouding
in het algemeen.

De boekh~uding van een kapitalistisch bedrD~heeft
:U~het algemeen deze zin, dat Ze de ondernemer een inzicht moet
verschaffen, of hij met win stof met ver 1 i e s ge-
~erkt heeft, waarioe hD al z~n inkomsten en uitgaven of .zDn be-
~:ittingen en schulden noteert. Behalve dit algemeene 0 ver -
zicht, heeft hD door de afzonderl~ke posten in de boeken ook een
1~ zicht in allo 'bewegingen van zijnbezit. Als de kapitalist
in zijnburo z'n bedI'ljfebooken controleert ,vit:ldt hij daar een sa-
menvatting van het prod.uctie- en distribut1eproces van zijnbedrijf.
E~ ziet, wat en hoeveel in het bedrDf werd opgenomen en wat en
hoeveel er weer uit ging. Van belang is hierbij op te merken, dat
ue boekhouding een volkomen pas s i e v e functie is: de
boekhouding is n~et anders dan een soort foto, van wat in het
badrDf is gebeurd. ,Ze, is een soo~t van verkleiningsspiegel, die
de gebeurtenissen van as uitgestrekte fabrieksterre1nen in be-
knopte vorm getrouw weergeeft.

D e boe k hou din gis dei d e e ë 1 e
s a men vat t in g :v a n het bed r ~ f .

Ook het communistisèh 'bedrijf heeft z'n ideeële samen-
vatting in z'n boekhouding. Ook hier vinden we een n a u w -
keu" r i g ere gis tra tie 'van d ego ede ren -
b e VI e gin g, zooals deze door het bedr~f gaat. Eene~z~dB
krijgen we een overzicht van de hoeveelheid maatschaPJ?elijke f3-r-
beid, die in de vorm van grondstoffen en p~oductiem1udelen het
bedrDf bin n e n vloeit enanderz~da versch~nep de ~fgele-
verds hoeveelheden product, dä e 'eI' wee!' u i t stroçsmen.
Verder vinden we hier een nauwkeunLge opgave, hoeVelel uren
levende arbeid voor het omvormingsproces van grondstof tot
product noodig waren. Of, om het concreet aan ons meer genoemde
voorbeeld t~ laten zien:

machines + grondstoffen t arbeid - 40 000 p. echoene

( p + g) a.

1250 arb.uren + 61250 arb.uren + 62500 arb.uren _ 125 000 arb.ur~.



Zoodra echter goederen in het bedrijf worden opgenomen·
of er ui t gaan, treedt het in.verbinding met andere bedrijven. .
En o~dat het tot de "leekenvoo~stellingen" z06wel van kapitalis-
me als van communisme behoort, als men meent, dat goederen
zonder verrekening overgedragen kunnen worden, zal het ontvangende
bedr~f de binnengekomen goedeten met het afleverende moeten "ver-
rekenen". Het Ia nu maar de vraag, 0 p wel k e vr ij z e het
dit zal doen. In het kapitalisme gebeurt het of door directe
betaling in baar geld, óf (en dit is de gebruikelijke wijze van
"verrekelüngti

) door het bedrag door middel van een bak of giro-
kantoor te doen uitbetalen. In dit geval is het eenvoudig een
lnvestievan overschrijven of overboeken. De betalingen vol trek-.
ken zich; zonder dat hèt geld circuleert, het is in zekere zin
een I1 [;eldloos ver-keer-!".

Leichteria van meening, dat
zal moeten uitmaken, of deze twee vrijzen
het commurrisrne behoud sn moeten bLijven ,

de practijk van het Leven
van verrekening ook in
Hij zegt daar-omt.r-ent.::
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b. Eet giroverkeer als
tlverrekeningll.

"AtLe rzake'Lijkevoorwaarden der productie, alle half:""
fabrikaten, alle grondstoffen, alle hulpstoffen, die door
andere bedr-ijven in het verder-'-verwerkende.bedrijf worden
geleverd, worden haar berekend; gefactureerd. bevraag,
of het daarb~ tot directe be~ilingen iri arbeidsurengeld,of
eenvoudig tot overboekingen, dus tot het baar-geldlooze
verke.er komt, zal het beste door de practijk opgelost wor~
d eh 0 t: .

.(Leichter - als boven - biz. 68)

Inderdiad zal de practijk een hartig woordje meespreken,
maar in.principe: is een ver-r-eken'Lngin ar-bet.daur-engeLd bui ten .
het giro.J.;:antooröm,absoluut onjuist. Daarom wijzen i;ie .het. hier,.
w~a~ het toch·om een theoretisch onderzoek gaat, volkomeri vanc

de hand. In de loop der ontwikkeling moe ten alle verre-·
keningen over een centraal girokantoor loopen. Want zooals .
iader afzonderlijk bedrijf een idee~Hea.fspiegeling van z In pro-
ductieproces behoeft, zooveel te ~eer is dat rioodig voor hèt
totaal-bedrijfsleven dersamenlevlng~· Verloopen a 1.1 e ver-
~ e ken i n g én over de giro, dan hebben we hie~ een
volle d i g ere gis tra tie·· van de· g oe d e -
r e'n b B·W e gin g ·d·o ° r d e h e e;l e s a.ru en 1 e
v i ng. Het is de alg~meen maatschappel~~e boekhouding van het
productie-distributteproces. Verloopt echter een deel der. yer-
rekeningen bu.l ten deze 'boekhoudäng om, dari hebben we d~zeregi-
stratie niet) :i.w.z:~: 'er -kan geen sprake van een· algemeene
maatschappelijke boekhouding zijn! .



Dit is één var: de grondtm; waarom het commun.i.ame- e-eri
directe verrekening in arbeidsurengeld van de hand moet vlijzen
en dit is dan ook de redo,waarom w~ de term arbeidsgeld niet
gebruiken, maar van,v e ~ b r u i ksg e 1 d spreken.
Daarmee vrlL dan tot ui t.dr-ukk i ng gebracht zijn, dat deze "aan-
vlijzingenop product 11, alleen voor het betrekken van indi vidueele
consumptiegoederen gèbruikt kunn~nworden 'enn ie t voorde
verrekening t.uoschon de bedrijven.

c. Begrlpsomvormingen.

Geen "inkomsten!i - geen
lIuitgaven".

Na deze oriënteerende opmerkingen kunnen VJe de
communistische boekhouding van het afzonderlijke bedrijf nader
beschouwen. Ofschoon het misschien voor velen op "haarkloverij"
l~kt, willen we het toch doen,' 6~dathet öns inzicht in,
het VJ e zen van het communisme verdiept. We zullen zien,
dat de boekhoudkundige termen: winst en verlies, inkomsten en
uitgaven,'Ç)ezittingen en schulden, in het communisme hun geldig-
heid verliezen. Wel zal een goed deel dezer termen ook nog in
het commQDisme door spraakgebruik bl~ven voortleven, maar tot
goed begrip is het noodzakel~k, in te zien, dat ze dan een
h e e 1 a n der e' i n h 0 ti d gekregen hebben.

Om het karakter dB~ begripsomvormingen te iien,
moeten we van de nieuwe sociale verhoudingen uitgaan, n.l.
va n, d e 1'1 i e uwe ree hts 0 r de. Deze is, dat
noch het bedrijf, noch het vervaardigde product het eigendom
der bedr~fsorganisti~ is: het i ~ all e s gem e ~ n -
s c hap s f!, 0 e d _, dat door, haar 11 in naam der samenl eving
wor-d t beheerd. De gebeurtenissen in het bedrijf kunnen daarom
niet verschijnen als een verandering in de bezittingen en schulden
van het bedrijf, en daarom kan het ook geen eigenlijke Ilinkomstenll
en, "uitgaven" hebben .. Het bedrijf kanwe L spreken vè.n de hoeve'el-
hèid goederen, die het u i t de samenleving heeft opgenomen
en die het weer i n de samenleving d b 0 r g e e f 't. '
Zoodra het bedr~f product heeft afgeleverd, rioteert het dit wel
in de bedr~fsboeken enwórC1t dit b~d~ag door de giro uit de
rekening van het ontvangende bedr~f op die van het leverende
geboekt. Maar dit beteekent niet ande~s, dan dat,de samenle-
ving deze goederenbewe~ing heeft geregist~eerd. Het bedrag
verschijnt dus wel in. de bedrijfsboeken, maar het heeft niet het
karakter van" inkomsten". Het is' een registratie zonder meer.

, Hetzelfde is het geval, wanneer het bedrijf productie-
middelen of grondstoffen van een ander bedr~f betrekt. Wel
noteert het, hoeveel arbeidsuren product het in deze vormen
uit de samenleving heeft opgenomen, wel schr~ft het algemeene
girokantoor dit bedr~t 6ver op andere rekening~ maar het z~n
geenszins "uitgaven", net zoo min als het voor het andere be-
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drijf 11inkoffister:tizijn, Ook hi er is het een registratie van de
goederenb~weging zIDnder meer. In de plaats van het debet -
credi t van de tegenwoordige boekhopding z ouö.en de benam"ing.èn..·
daarom moeten luiden:

Wat als productiemiddel of
als Grondstof i n het
bedr~f gaat, uitgedrukt
in arbeidsuren~ Verder
het verbruik aan verbruiks-
geld.

De afgeleverde hoevee17
heid product.

d. Begripsomvormingen.
Geen Itwinsttt geen "verlieslI.

1) .

Net zoo min als het bedrijf "inkomsten" of Huitgave:ri1l

heèft, net zoo min kent het "winst" of· "ver-t ä ea'". De bedrijfs-
organisatie registreert slechts, hoeveel maatschappelijke ar- .
beid ze in de vorm van p, g en levende arbeid u i t de .

.gemeenschap heeft opgenomen en dit zeI f d e bed rag
~eeft ze aan d~samenleving terug, maar i n a n d e rev 0 r m , in de vorrn van het door haar vervaardigde product.
Zek a.vr: -. daarom geen "over-echo tt.en" of "t e korten" hebben.
Ditzelfde verschijnsel kunnen we ook anders ui tdrukken: we
kunnen ook zeggen, dat der ent a bil i t e i t
o n bek e n d i's! '.:' .:.

Maar al ontbreekt de rentabiliteit, de rat i 0 -
11 a 1 i t e i t van het bedr~f is' zeer goed bekend. Het.kan

.n .'I..zeer Goed voor-komen , dat de gemeenschap meent , dat de afge-
leverde hoeveelheid product te gering is. Dit zou zich d~n niet
daarin openbaren, dat het bedrijf met een Ute kort" met "ver-Lt.ee "
zou werken, maar dat zou daarin te voorsch~n treden, dat in dit
bedrijf de productietijd van het product te hoog bOVEm het maat-
schappel~k gemiddelde~zou liggen.

1). Bij deze beschouwing gaan we, zooa1s steeds, van de toestand
ui t , dat het bedrijfsleven "p.Ianma tig" verloopt en geen
b~~omstige stoornissen intreden. Dat is de eeni~ mogel~ke
mariier, om het w e zen van de zaak te begr~pen en
zoo tot een klare begripsvorming te komen.



~n hiermee z~n we dan gekomen aan het karakteristieke
verschil tusschen·de·kapitalistische en de communistische boek- .
houding. Beide geven een idee~le samenvatting van het bedr~f,
maar bij do kapitalistische heaft ze de zin van hot vaststellen)
of er met vrinst of verlies is gewerkt en bij de c ommuntet.t ecne
beteekent ze, beha I VB zelfcontrole op de productie in het be-
dr~f, ook een var a Tl t w oor din gom t ren t het
b e heer ct a I' m a a t s c ha p pel ~ keg 0 ede I' en ,
die~an d~ sam~riie~ing wordt afgel~gd.

IOC)
De gemeenschap, of, in opdracht van deze de bedr~fs-

or-gan Lsa t i.e.a dergeheElle industriebranche, zou dit bedrijf daar-
voor ter ver a n t W oor din g kunnen roepen,. zoodat
het zou moeten verklaren, Vi a a r d oor zijn productietijd
zooveel hooger ligt, dah in andere gelljksoortige bedrijven.

e. De zin der cOmmunistische
boekhouding .:

f. De algemeen maatschappel~ke
boekhouding.

De i,leeële samenvatting van het bedrijfsleven in de
algemeen.maatschappelijke boèkhouding is niet een of andere
"bedachte" of geconstrueerde maatregel,' maar ze is rie-t "natuur-
Lijke" resultaat van de strenge doorvoering van -de maatschappelijk
gemiddelde arbeidstijd als dragende kracht van productie en distri -
butie. 'Deze smeedt het heele bedrijfsleven aaneen en . I' e gel t
het, terwijl het noteeren van de goederenoverdracht 11 vanz eLf'" tot
een totaal-overzicht van de geLeele maatschappelijke .wer-kzaarnhe.i d
voert. Zoo 0' N T S l' kAT' dus de algemeene poekhouding over
voortbrenging en.ver'QTuik der heele samenleving .. We·vinden :hier
een overzicht van de heele maatschappel~ke "inventaris'i(Zie blz .

. 26/87), al omode een opgave, hoe deze wordt aarigewend ;'
Natuurlijk verschijnt in deze ninventarisll geen opgave

als bijvoorbeeld: zooveel .boormachines , zooveel draaibanken,
zooveel pikhouweelen enz. enz. Er verschijnt echter' wel, met
hoeveel productiemiddelen iedere tak van bedrijf 'wer-kt , . alsook,
hoeveel gr-onds t.of î.en en "levende arbeid deze verbruikt.
lvJ..a.'7[. er ver schijrrt wel hoe de maatschappelijke arbeid in gestolde
vorm (productiemiddelen en grondstoffen) en in vloeiende vorm
(levende arbeid) over de verschiliBnde maatschappel~ke werkzaam-
heden is verdeeld. Dat beteekent echter niet anders, dan dat
alle elementen voor een z.g~ "p l anmat.Lge" productie hier te
vinden z~n. ':

D~ze boekhouding is boekhouding in de ware zin des
woords: het is n i e vt mee. r dan boekhouding. rvel is
hier hE?t centrale punt: vraar alle stralen van het bedrijfsleven
samenvloeien, maar deze economische centrale heeft niet de
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leiding, niet het beheer en ook niet het beschikkingsrecht over
productie---eDdistributie; De "Bedrijfsorganisatie voor Algemeen
Maatschappelijke Boekhouding" heeft over slechts één bedrijf iets
te zeggen: over haar eigen. Dlt vloeit echter geenszins voort
uit een of ander decreet van het Radencongres, of uit de goede
wil, die de arbeiders van het verrekenkantoor zou bezielen, maar
dit wordt zoo bepaald door de gang der productie zelf.


