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HET1~ATSCHAPPELIJK G~~IDDELDE ARBEIDSUUR ALS
GRONDSLAG DER CONSUMPTIE.

a. De consumptie als functie der
productie.

Moge de arbeidet8bewegin~ zich al heel welnlg bemoeid
hebben met de beweg i.ngewet.t.en der communistische productie, nog
veel grooternèvel hangt over de verhouding der producenten tot
de maatschappelijk consumptiegoederen. Dit is echter allezins
verklaarbaar. Hetw~s to6h juist de groote vooruitgang in het
inzicht in de samenhang van het bedr~fsleven, dat liarx aantoonde,
hoe productie, distributie en consumptie geen van elkaar onaf-
hankelijke gebieden zijn, maar dat ze hun vormen wederkeorig bepalen.
Het was daarom "overbodig", "ut.opt.scn" en dus "onwetenschappe-
lijk" nu reeds nader, op de communistische consumptio in te gaan'.

De "wet.enac happo Lijke" gedachtegang was daarom, volgens
ons huidig inzicht, heel primitief. Het vraagstuk stond aldus:

DE PROLETARISCHE REVOLUTIE BRENGT DE PRODUCTIEMIDDELEN IN
GElVIEENSCHAPSBEZITEN DAARMEE GAAN WE OVER TOT HET CQMLIDNISTISCH
BEDRIJFSLEVEN.

Dan moeten echter absoluut n 0 0 d zak e 1 ij k
de bewegingswetten voor de individueële consumptie daarmee in
overeenst emming komen, jui st, 0' m dat· ze onver-br-eko Lijk met·
de bewegingswetten der productie verbonden zijn ,: Met de over L
gang naar het communistisch bedrijfsleven regelt deze zaak zich
dus "va.nz eLf' " ,

I n der d a a dis dit vol kom e n ,j u i s t ~

Alleen ....••• de overgang naar het "gemeenschappel~k
bezit der productiemiddelen" ......• behoeft geenszins naar het
communistisch bedrijfsleven te leiden! !

Er is een onmiskenbare drang naar het staatskapitalisme en
bi,] zi.in doorvoering rer~el t de consumptie zich naar de bewegingsvret-
ten van het staatskapitalisme!

b. De inzet der revolutie.

Heel typisch komt dit tot uiting b~ de vertegenwoor-
digers van, laat ons maar zeggen het staatscommunisme. Men denkt
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el' ni ct aal: een va s t.o ver-houd i ng van producent tot product te
lSBguc, me~ dankt ar niet aan, do arbeiderdoorz~n arb~id
!TI e tee n z ij L verhouding tot hot maat schappelijk pröduc t
te doen bepalen, hoewel hiormee "iedere uitbuiting uitgesloten
zou zjjn" 9D ied.ere voogdij van één of andere overhoid vermeden
zou zijn" (Zie bLz . 63/64). Î~U echter zal het van do heeren,
die over' het productieappa. aa t Ei,; het product beschikken,
afhangen, hooveol do arbeidor van het maat sc happe Lijk product zal
krijgen. Z ij zullen een "pr1.1zenpolitiekll voeren: dat wil zeggen:
ZÜ .stellen do prijzen der producten vast, terwijl ZIJ tevens
de cbllectieve ~ontracten met de vakvereenigingen sluiten, om de
Iconen vast te stellen. .

HOEi noodzakelijk het is, dat de' arbeiders. zich reken-
schap gsven van de plannen, die in do hoofden huizen van de heeren,
die morgen het· "communistische" bedrijfsleven hopen te 'Le i deri ,
mogeuit onze volgende beschouwingen blljkBn. Er moge uit bl~ken,
hoe abs 0 1 u u tno 0 cl ~ a keI ~ k het is, de exacte
vorhouding van producent' tot product: tot i n zet der r e -
vol u t i 0 tema ken 0 •

c. Verbruikageld.

De inzet der revolutie is de werkel~ke afschaffing
van hot arbeidGloon. De sociale revolutie, die de loonarbeid
metterdaad afschaft, moet de verhouding van de arbeiders tot het
maatschappelijk .product op nieuvro Grondslagen regelen. (Zie blz.
24/85) .: ,-;-r .

M.a.w.: dei n d i v i a u e ~ 1 e con s u m p -
tie m ~ 0 t naar n ie u wob e gin s e 1 eng e -
ordond 'Norden .

Do ophoffing van de .loonirbeid brengt direct mee: de
opheffing van het.arbeidsloon. Het communisme kent Geen arbeids-
loon, Het kent . slecht de tot één Geheel verbonden producenten,
die' TE ZAlvLEN.:de strijd tegen de natuur aanbinden, om consumptie-
goederen voort ·te brengen, waarna ze deze gelijkmatig onderling
ver-deeLen . Ee,t .vast s t.e l Lon' van hot arbeidsuur als maatstaf voor
de consumptie. is niet ander dan een technisch noodzakelijke maat-
reGol, om planmatig te kunnen consumeeren er; pr-oduc eer-en .

·De teclmische ordening der consumptie eischt daarom,
dat Je arbeiders in het bedrijf een fI arbeidsc ertifioaa ti" (liiarx)
kr~gen, waarop is aangegeven, hoeveel uren arbei~ zlj aan de
samenleving gaven. Deze "ar-be Idac er-t.t i'Lca t en" of dit "ar-
beidsgGld". (Owen), of de.ze "verbruiksbons ", of dit 11 verbruiks-
geld" is dus al Le on een aanwijzing op de consumptiegoederen, die
de ärbeiders naar vrije keuze uit de maatschappelijke voorraden
kunnen betrekken .

."Hier zij nog opgemerkt, dat bijvoorbeeld het"arbeids-
geld" van Owen evem;nirr 11 geld" is als bijvoorbeeld het entree-
biljet van een schbÛwbu~g .....•• Het arbeidscertificaat
stelt slecht het individueële aandeel van de producent aan
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de gemeenschappelijke arbeid vast en zijn indi vidueële aan-
spraak op het voor de consumptie bestemde deel van het ge-
meenschappelijk product. 11 '

Ct.~arx - 1\ Das Kapi tal" - Bnd. I
blz. 104 (voetnoot)uitg.a,b

d , Het ver-bru i.káge Ld bij Leichter.

ilaar als twee hetzelfde zeggen, dan is het nog
lang niet hetzelfde, welke oude w~sheid nog eens door Leichter
wordt bevestigd, Hij voert in zijn productieapparaat-met-arbeids-
tijdrekening ook het 11 arbeidsgold" voor de indi vidueële consump-
tiG in, waarmee h~ de sch~nt wekt, alsof de arbeid de maatstaf
voor dezo consumptie zou zijn. Toch is dit geenszins het geval.
In zijn "beeld der samenleving" worden do arbeiders betaald naar
do waarde der arboidskracht juist als onder het kapitalisme. H~
gebruikt h6t woord "arbeidsgeld" allElen, om de kapitalistische
loonverhoudingen te versluieren. Heel onnoozel zegt h~:

"In 'IGrkelijkheid ligt aan het hior ne or-gel egde beeld
der- samenleving de gedachte van de toewijzing der producten
in natura te gronde en wel i n d e ver hou din g
t 6 t ,d e d oor i ede raf zon der 1 ~ k ver
I' i c h t e a I' bei d. Het arbeidsgeld is slechts een
ui t economisch-technische gronden gekl.1~en vorm van aanwijzing
op het aandeel in het nationale product."

(Leichter - als -boven - blz. 7") -
spo.tieering van ons -G.I

Het sch~nt, alsof Leichter hier hetzelfde zegt als
barx, maar in werkel~kheid ligt er een leel~ke addElr in het gras.
Deze is dan te zoeken in do eigenaardige opvatting, die Leichter
van de 11 d oor i ede raf zon der 1 ij k ver r i c h -
t El a r bei 'dil heeft. (2i e bI z .58). Voor hem botoekent het
da t de kapi tali stische loon verhoudingen gohandhaa.f'd moet en blijven
en h~ gebruikt de term a r bei d s gel d allecin, om het
handhaven van de loonverhoudingen te versluieren. DElproducenten
krijgen n iet zooveel arbeidsuren aan consumptiegooderen terug,
als ze aan do samonleving gaven, maar de regeling der consumptie
vol trekt zich naar normen, die met de arbeidstijdrekening niets te
maken hebben.

Want hoe zijn deze normen? I :

11 De voedingsphysiologen" bepalen, hoeveel en welke le-
vensmiddelen 11 zoo 0 n g e vee I' het bes t a a n s -
min i mum voo I' S teIl e n" (Leichter - blz. 64), waar-
mee dan lid e nor m a I e , 'wet e n s c hap pel ~ k
uitgebalanceerde hoeveelheid om te
1 e v e n " is vastgesteld. En dat is dan de grondslag voor de
uitbetaling. Wat heeft dit mElt de arbeidst~drekening in de pro-
ductie tEl doen?



e. Het arbeidsloon b~ Leichter.
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Di t nü ru.mum Ls dan voor de ongeschoolden, tervTijl het
loon voor do ha Lf - 8D he el ge schoolde arbeiders door- 11 col -
1 e ct i e v e 0 ver e ë n kom s t e n" iets hooger word t
go zet , Deze overeenkomsten bopalen het grondloon, terwijl 11 d e
s 0 (} i a 1 i, 8 t j_ 8 C heb e d r ij f s 1 e i d e ril., 0 ••• het
loon voor do afzonderlijke arbeider vaststel til, al naar zijn pe-
kwaamheid.

" i' Hot is: duidolijk dat de" arbei-ders de bedrijven nooit
als' een doel van zich zolf kunnen' voelen, als er' zulke tegenstel-
lingen tusschen hen bestaan. Zij kunnon nooit de verantwoording
voor de productie dragen, wat bij ,do é t aa.t.ac ommunäat en t-r-ouwens
ook in h9t geheel niet de bedooling is. B~ Leichter z~n dan ook
niet do producenton vorantwoordolijk voor do gang van zaken, niet
de bedrijfsorganisatie als geheel,' maar d e dir e c t e u r .
Hij zegt, dat de

"benoemde leider van een bedrijf dep e r s 0 0 n 1 iJ k e
ver a n t w oor din g e rvo 0 r dra a g t .
H~ kan zonder meer verwijderd worden, juist zooals een ka-
pitalistische bedr~fsleider, d~e niet aan de hem gestelde
eischen voldoet en k r ~ g t - dan het d oor d e
8 a men Lev i n g g ega r a n d e 0 r d e m i -
nim u ~ - i n kom en, ingeval hij "wor-k Loo a" , is, of
hij wordt in een overeenkomstig lagere. en daarmee ook
slechter betaalde plaatsgobruikt. Op deze wijze kan het
z.g. "particuliere initlatieftlder kapitalistische be-
dr-ijf s Lei der-s en directeuren en hun verantwoordelijkheids-
Gevool, dat ook in hun persoonlijke belangen berust, ver-
vangen en voor het socialistische bedrijfsleven behouden
b.l ijvon ;" ,

(Leichter - als boven - blz. 101)

Niet onverdienstel~k van Leichter, om het als Ben van
de zwaarste straffen te beschouwen, om in het bestaans-minimum-
op-voedin~dphysiologische-grondslag geplaat~ te worden.

Ofschoon uit het voor-gaarid.e duidelijk genoeg blijkt, dat
de loonarbeid de hoeksteen van het Leichtersche socialisme is,
willen we het arbeidsloon, nog iets nader beschouwen. Daartoe is
het echter noodzakel~k, ook nog even de aandacht te vestigen op
de "pr-ijz enpo l Lt.Lek" • Wie van meening mocht zijn, dat "de maat-
schappolijk gemiddelde productietijd" als "prijs" der producten
zou,gelden, vorgist zich grondig. Leichter is op dit punt niet
al to duidelijk, maar toch is zeker, dat de producten tegen een
nocgor-e "prijs" in de samenleving overgaan. Zoo spreekt hij b v v .
van de "winst ", die gomaakt wordt, woLke echtor niet aan het
bodrijf , maar aan do algemoeno kas ton goode zal komen . (Rusland!)
Uit deze "winsten" worden dan door de algemeene kas de middelen
voor de uitbreiding der bedr~ven ter beschikking gesteld.



De mar-xi et.Lecbe ec onond,e onderscheidt bij de
t ische pr otluc t Le 'drie catagorieën ten opzichte van het
le.: Het nominale arbeidsloon,
Ss.: Het reeële of werkelljke arbeidsloon en
3e.~ Het botrekkelljke arbeidsloon. "

kapitalis-
arbeidsloon:, ,

y- .•..,

( '-

~j;> '''nirl~jtfolldG" bl~jl-;:t dus f;Gn "ac cumut at.ä er onda'' t.e zijn. Op de
'.'itbrsiding der bodr-ijven komen we later nog terug, maar nu stellen
',I c a l Leen vast, dat de maatsohappelijk d;emic1dGlde arbeidstijd in dit
p:('oductioapparaat-nl'l3t-arbeidstijdrekening ook n iet zijn
u i t dr-ukk.Lrig vindt 11". da "prijzen" der producten. ' De zaak is,
dat "do leiding der productiq" de prljzen vastzet, zooals haar
di t nut t t r; cm no odi g voorkomt. Zs voert oen "prijzenpoli t.Lck" .

. Dae.rmce worden onherroepelijk de kapitalistische loon-
verhoudingen w,eer binnen. gehaald. .

]i e tno min ale a I' bei ct slo 0 n is de gel d prij
van dG arbeidskracht. Dat is Aua in het voedingsphysiologische
commurdsme, hoeveel arbeidsuren iemand voor 40 uur werken uitbe-
taald krijgt.

iî--.9 t~._]~ r keI i,l k 0 a I' bei d slo 0 n is 'de hoeveel-
ho i d product, die we voor ons nominale loon kunnen krijgen. Of-
schoon ODSnomtna.l e loon, dus in geld uitgodrukt, gelijk kan blij-
ven, wordt het werkelijke loon hooger, als de produoten in prijs
dalen. Pr-ijada Lj.ngon in een economi sche cri sis werken bijvoorbeeld
als een loonsVerhooging voor de menschen met eGn "vast inkomen".
Ofschoon hun geldloon gelijk blijft, stijgt het 7rerkelijk.e loon.
Bij het inzetten van een n i.euwe productiegolf loopen de prijzen
meestal weer OITL..'1.oogen daarmee daalt het werkelijke arbeidsloon
van degonen, die een "vast inkomen" hebben.

In het toekomstbeeld van Leichter voeren de leiders
der productie sen "pr-ijz.enpol ä tiek", natuurlijk ! in het belang
:der consumenten. Maar met dat al stallen ZIJ in werkel~kheid
rïé t 'werkelijke arbeidsloon vast, ondanks alle "collectieve over-
eenkomsten"· , die alleen betrekking hebben op het nominale arbeids
loon. De producenten en de consumeneten zullen door middel van
de "democratie" wel een woordj e over deze prijzenpoli tiek mogen
meespreken, maar do werkelijke verhoudingen, de werkelijke prijspo-
litiek, wordt toch door de he~ren van de "statistiek" bepaald.

He t be t, rak keI ~ k a I' bei d slo 0 n is do verhoo-
ding vah het werkelljke arbeidsloon tot de ondernemerswinst.

'Bl~ft·hot.werkel~~e arbeidsloon gelljk, maar stljgt de winst van
de ondernemer, dan: is daarmea hot betrekkelijk arbeidsloon gedaald.

. 'Leichter' legt in zijn "beeld der samenleving" de
grootste nadruk op de rationalisatie der bedrljven, dat is op
grootere productiviteit, dat is op het scheppen van meer pro-
duct in dezelfde of kortere arbeidstijd. De maatschappelijk gemid-
delde tijd, die voor het vervaardigen der producten ver-e.ï ooht
wo~dt, daalt daarmee voortdurend. Echter: de zakel~ke verhou-
ding van de producent tpt het produc~ is blj Leichter niet in de
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dingen vastgelegd. Lelcht.er- kent sLec.ht.a jçp vgedingsphy..si~10-
gische..,;grondslag-gevoed;$:"'arbeidsmachines -met -verstand, wien met
de toename' van het product, dat ze voortbrengen, niet extra
voedsel toegevoerd behoeft te wor-d en ; Misschien, dat de arbei-
ders ook nog wat van de meer 'geschapen rijkdom krijgen, maar er, is
niet de geringste waarbo~gvoor.

Zoodat ,w~ în~~ï-,willen zeggen, dat het invoeren van
de arbeidstijdrek:(;dling in hE;lt be.dr ijf'e Lev en geen zin hee ft, al s

de maa t achappe Ltjk .gemiddelde arbeidstijd niet meteen de grond-
slag der consumptie is .Is de verhouding van de producenten tot
het maatschappelijk produc t in de dingen, zelf direct vastgelegd;
~an 18 er geer.. ~laat~o vee» ::p::"ijzenpoli t~,ek", dan komt iedere
verbetering van het productieapparaat alle consumenten a u t 0 -
mat i s c h direct ten goede; zonder dat iemand iets "toe-
wijst" .

f . Het Communisme' in Sowjet-
,Hongarije.

Ondertusschert is Le{chier 'niet de eenigo.die z'n
heil in de prUzenpoliti~k zoekt. Integendeel: het is het cen-
trale punt, waar à. 1 J, e . beschouwingen omtrent het communistisch
bedrijfsleven om draaien. Belangrijker dan alle beschouwingen is
echter de ~raktischeervaring en daarom willen we nader onder-
zceken , hoe de practijk van de prijzenpoli tiek en van het communis-
tisch' bedrijfsleven irtSow jet -Horiga.rije zich voltrok.
(Wenemen Rusland 'niet . tot voorbeeld, omdat dit in zoo "n klein
bestek niet gOed mogelijk is. In principe .konrtvhe t. echter op' '
hetzelfde n~er) . '". . ,

.• De vr-oeger-e volkscomrrii sari s van Sowjet -Hongarije,
Varga,héeft in "Die '~',rlrtscha,ftspolitiBchen Probleme der pr-o >
letarischenDiktat{ur",zijn er var-Lngen en theoretische inzichten
betreffende vroegere Raden-Republiek uiteengezet . . Voor de
studie van 'hst communistisch bedrijfsleven is dit werkje van
groot belang, omdat hier eenerz~ds de theorie van het ~taats-
comrnunismetot práctijk werd, terwijl anderzijds de practijk tot
theorie wordtorrige.smeed., In Hongarije werd het communisme vol-
gens de regels van de staatscommunistische kunst opgebouwd en
wel onder zulke' gunat.Lge omstandigheden" dat

. " -". ", . ,. :
, 'o'
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der i~ 1 n g van het p ro 1 eta -
b e,d~, U f s 1 e v e TI zi c ~ s rt e 1 -
. e ~~r * i s ch e r '~o lt r 6 k dan
1 a 'n d .'

(Varga - "Die wirtschaf't apo l i, ti-
sche Probleme der proletari~chen
Diktatur" - blz. 78)

Het land is veel kleiner, en dichter bevolkt, waardoor

"veel centraal georganiseerd kon worden, .da t bij de geweldige



oppervlakte van Rusland gedecentraliseerd worden moest.n

(Varga - Als boven - blz. 78)

h. De prDzenpolitiek in HongarDe.

,'." .

D e o'pbo u wvo 1 t r ok z i c h n a'ar de H i 1 -
f e r d'i .n g Bch e v i s i e van het . "a 1 gem een e
kar tel". (zie Varga - blz .122), waarbij de staat als-algemeene
beheerder en leider der productie en distfJbutie het volle beschik-
kingsrecht over alle producten heeft. Wat nog in het "vrije" kapi-
talistische bedrijf aan goederen 'werd voortgebracht, werd door de
staat opgekocht, zoodat deze metterdaad meester was van het
g e h e e 1 e product.

u- De.vd i e.tri.but.Le der pr?ductie-
mt dde.Len ," ..°l

Hebben de leiders zoo de beschikking over het geheele
maatschappelijke product, dan moeten ze dit distribueeren, waarbij
zich allereerst de verzorging der bedrijven met nieuwe productie-
middelen en grondstoffen doet gelden. Hiertoe waren door de Opper-
ste Economische Raad verschillende G ron d s tof fen -
Ce n tra le s ingericht, die dan aan de bedrDven of takken
van bedrijf zooveel grondstoffen enz. "toewezen", als ze nuttig
en noodig oordeelden. D e zee ent ral e s war e n
e c h ter g een s zin s a 1 1 een dis tri but i e
o r g a ne n : ze fungeerden tevens als politieke en economische
machtsmiddelen tegenover de arbeidersklasse. Deze centrales moes-
ten de concentratie van de bedrDven tot stand brengen, wat heel
eenvoudig ging, door de bedrDven) die men stil wilde leggen, een-
voudig van de toevoer van grondstoffen af te snijden. Daarmee
kwam het bedrDf van zelf stop te staan en de betrokken arbeiders
vlogen de st~aat op. Het ligt voor de hand, dat de arbeiders
zich tegen een dusdanig concentratieproces, dat in z'n economi-
sche gevolgen voor hen even noodlottig was, als het kapitalisme,
zich verzetten.

Practisch werd hun aan het ver-
s t ~ n d geb r acht dat d e a r bei der s niet
het bes c hik kin g s r e c h t 0 ver het pro-
d'u c tie a p par a a t had den, maar dat dit recht
berustte bij de ambtenaren van de Opperste Economische Raad, welke
XX~N in onoplosbare tegenstelling tot de arbeiders kwam te staan!
(Zie - Varga - blz.71)

Het is ons inziens ~el waarschDnlDk, dat het concen-
tratieproces zich "van boven af" sneller voltrekt, dan "van
onderen op" " maar de prDs, die we er voor betalen, is veel te
hoog: ze kost de beschikking van de producenten over het produc-
tieapparaat ..... ~. en daarmee het communisme zelf!

Komen we nu aan het gebied der consumptie, dan dient
opgemerkt, dat Varga in principe voor een gelDkmatige verdeeling
van het product opkomt. Deze verdeeling zou dan zonder rekeneen-
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heid "in natura" geschieden (Zie blz.14 van dit geschrift). 'large,
wijster echter op, dat de arbeiders zich aan~ankel~k zelf tegen
een gelijkmatige verdeelirig van. het maa t achapp eLijk product ver z.et.>
ten en dat we rekening moeten houden met een

"kapitalistisch~gec()rrumpoerd~, iri eon hebzuchtig-egoisti-
:scho ideologiè opgevoede :a.rbeidersgenGratie.". .
. ..... (Varg~,.- als boven'.- bl.z, 42)

We kennen deze ide610gie, die de ~eschooldearbeiders
minachtend doet neerzien op de ongeschoolden, terwijl het tevens
tegen hun r-echt.agevoe I Lndr-uä scrrt, dat de 'dr-ager-s van' de, intel-
lectueelè beroepen, zQoals dokt~rs en ingenieurs, geen g~ooter
aandeel van het maatschappelijk product zouden krijgen. Wel zit de
overtuiging vast, dat het versçhil tegenwoordig wat ~l te groot
is, maar een dokter is.nu eenmaal geen VUilnisman. In
hoeverre de arbeiders deze ideologiè in de.l.oop der revolutie
omvormen, dient afgewacht. Zoove of is zeker , dat deze omvorming
zich na de revolutie snel moet vol trekken, omda t .een orig eLijkma>

tige verdeeling van het pr.oduct telkens opnieuw.tot botsingen
tusschen de arbeidersklas~e zelf voert.

Voor de verdeeling der producten werden nu vobr ieder
product de rantsoenen vastgesteld, welke dan in de coöperaties
betrokken konden worden.

lYIaar "daar voorlqopig nog geldprijzen en geldloonen
bestaan" , zulLen we. ons moeter bezighouden met. "het vaststellen
van de prijzen door de staat.". ".

; Varga geeft eerst de' Ifprincipieele o'plossing,l,welke
edhter geen toepa~~ing kon vinden I Deze wordt dan als volgt
get'ormu l e er-d;

"g 0 e h oog moe t dep r ij s .van d e
d oor des t a at ..g e pro.d u c eerde go e -
der e n 'W 0 r den v ast g.est e 1 d .?"
Zouden de door' de staat gepr'oduceer-de goederen tegen de
eige~ kostpr~s verkocht worden, dan bleven geenin~omst~n
voor de bovengnoemde Lrr-pr-oduc t i.eve groepen der.bt3volking
over (Bedoeld worden soldaten, beambten, onder-wijzer-a, werk-.·
loozen, zi.ekah , invalieden). Ook zou er dan geen mogelijk":" .
heid z~n voor een werkel~ke accumulatie van prOductiemid-
delen, die in de,proletarische staat nog dringender noodig
is, dan in de ka~italistische •. ~rinoipieel moeten daarom .
aLl.eve taa.t.agoeder-en tegen de.'~',máatschappelijkeproductie- .'
.kost.en" verkocht wor-d.en . Wir verstaan daa r-onder- de kost- .
prljsplus.een vold.o~ndetoeslag voor het dekken der onder-
hpUdskosten.,der ni~t-arbeidenden, .plus een toe~lag,om de
werkelijke aooumulatie mogelijk te maken. " Anders gezegd: de

. ve~k?op~rljzen moetèn zoo vastgesteld wo~den, dat de~taat

. !liet alleen geen tekort heeft, maar nog. over een overeohot
"bèschikt voor het oprichten van nieuwe productieve bedrijVen.'

Dit is de pr.incipieele oplossing.
(Varga - als boven - blz. 147)
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'No zullen later deze "pr-Lnc i.pLee Le oplosSi~g'~' nader

bas ch0U1.'1 en < We wijzen er' nu alleen op, dat het niet moge-Lijkwas,
deze "maa t aohappe Lijke pr-oduc t Lekos t en" te bepalen, ·zoodat men
z'n toevlucht tot een gewone prijzenpolitiek nam. H.a.vr. op
verschillende producten vrerdeen indirecte belasting gCi;t.egd'"

Ongetwtjf eLd wil Varga, dat deze' prijzenpolitiek een
KLASSEPOLITIEK zal zijn, zoodat de arbeiderslüasse bevoorrecht
wor-dt . Zoo wil hij bijvoorbeeld de productie die voor de arbeiders
van' vitaal belang zijn, zooa.I.s brood, ensui:ker bijvoorbeeld, heel
weinig belasten en de ar-t.Lke.l en , die; een z:eke,re",luxe" vertegen-
woordigen, meer doen dragen. Hij.verl~laart echt.er , dat,.ditmeer
propagandistische dan economi sche bet.e ek erri.e heeft, .omdat vde
ontzaggél~kebedragen, die do staatver~lindt, ten slotte toch
van de 'massa; dat is vàn hot pröletariaat,moet komen.

DEZEKLASSEPOLITIEK,hoe goed overigens ook,bedoeld,
LEGT DE HEELE ROTHEIDVANDE ST.AATSCOMlilUlITJpTISCHEDISTRIBUTIE" ,
ELOOT. ,Z ede m.o ri s t ree I' t h e el' d, u i del ij ,k i
dat hier de IJ r 0 d Uc e. n t . door zijn, arbeid, NIET meteen
z In aandeel in het maatschappe1i~k pr oduc t heef't bepaald, maar;
dat dit in de "hoogere regionen' door persoonl~ke beschikking
wor-d't vastgesteld.

'D a a r ~ e e wor d t d e 0 u d e st r ~ d'
om de regeeringsposten in nieuwe,"
vorm voo I' t g e z G t.

Ten duidelijkste bl'ijkt" dat, wie over de politieke,
macht in de staat beschikt, tegelijk meester is van het geheele
maatschappelijke product en door de' "prijzenpOli t1ek" do v8rd8e-
ling -van het ,1ivolksinkomenlf "beheer-scrrt . Het is de oude strijd
om de machtsposities, die op de ruggen der consumenten wordt,
ui tgevochten. Nemen st e daarbij nog in aanmerking, dat in Horr-
garije cl e 1 0 0 n en' door' de Opperste Economischè Raad

, werdeh vastgeste!d, (Zie - Varga - blz.75), dan is het beeld
der massa-verslaving onder het staatscommunisme compleet.
De èentrale leiding'der'productie heeft het nu volkomen in de
hand, een. afgedwongen loonsverhooging onmiddelijk, door haar prij-
zenpolitiek te niet te doen. Overduidelijk blijkt, hier, ..dat de
arbeidersklasse zich bij de opbouw van het staatscommunisme een
productieapparaat schept, dat zich boven de massa's verheft en
uitgroeit tot een onderdrukkingsapparaat, ,waartegen de; strijd nog
veel moeiolijker is dan tegen het kapitalisme.

,. Deze verhouding' van beheerscheren beheerschte vindt
haar versluiering in de democratische. vormen der distributieor-
ganisaties. Zoo werd op 20 Maart 1919 in Rusland een decreet
afgekondigd, waar-bij de he.eI.e russische bevolking verplicht werd,
zich in verbruiks -coöperaties aaneen te sluiten. ,Al deze coöpe-
raties, die binnen hun werkingssfeer een eigen bevregelijkheid
hebben, werden zoo tot één organisch geheel, tot één ontzagge-
lijk distributie-orgaan aaneengesmeed; terwijl de consumenten door
voortdurende vergaderingen: en congressen de gang der distributie
bepaalden: ze war-an "baas in eigen huis". Hoewel de staat de
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stimuleerende kracht voor de c oöper-at.i evornn.ng en -aaneerisä.uä t.Lng
was, werd na de grondvesting der organisatie de verdeeling van
het product aan de bevolking zel-f overgelaten. (" Russ .Korrespon-
denz" - 20 Jan. '20. Zie Varga - blz .126) .

Volgens de "Russ.Korrespondenz" zou deze organisato-
rische werkzaamheid van de staat reeds na 5 maanden zulk een
distributieappa~uat tot stand hebben gebracht.

Zooveel is zeker, dat de dictatuur van de Communisti-
sche Partij in Rusland in dit opzicht een ontzaggelijk stuk werk
heeft verricht een ongetw~feld een schi~terend voorbeeld heeft

, gegeven, 'hoe de consumenten .Ln korte tijd hun eigen appar-aat. 'y,,?or
del c onsumpt.Le kunnen opbouwen. Echter: de consumenten mogen' al
"baas in eigen h}lis" zijn, de kwestie, waarom het in het communis-
me gaat, de verhouding van de producent .tot het, product, wor, d t
d Cl 0 r hen n iet bes 1 i st. Deze wordt "but t.enshut a"
vastgelegd door de cerit.r-aLe r-ege er-Lngabur-o ' s . De consumenten
mogen dan zelfstandig verdeelen, maar naar de normen, zooals die
door de "pr ijz enpo l i, ti ek" zijn bepaald 0

i. f!Recntvaardige"verdeelingCt

Bij communistische productie 'Je:,~~angen 'v'le dus, .da t de
arbeidstijd de maatstaf voor de coneumpt.: e zal zijn. :leder arbei-
der bepaalt door z~n ar~'91d tegel~k.z~n aandeel in de maatschap-
pelijke voorraden consumptiegoeè.eren,
Of zooals Marx zegt:

"De produoent :crijgt van de aamen.I ev.ing een aanwijzing,
dat h~ zoo en zooveel arbeid geleverd heeft (ba aftrek van
z~n arbeid voor hetmaatsGhappel~k fonds) en onttrekt met
deze aanwijzing zooveel aan de maa t.sc happe Lijke -;'oorraden
consumptiemiddelen, als evenveel arbeid ko s t. Dezelfde
hoeveelheid arbeid, die h~ de samenleving in de een c~
andere vorm geeft, krijgt hij in anclere vorm terug."

(Zie b lz . 29)

Zeer ten onrechte wordt dit wel eens als een "recht-
vaardige" vordeeling van het maatschappelijk pr-oduc t opgevat.
En dat is dan in zoover-r-e juist, dat n.i.emand met nietsdo.en aan
de kost kan komen, .zooals de coupormot j es-knippers! Maar daar-
meo is do rechtvaardigheid dan ook uitgeput. Op het eerste ge-
zicht lijkt het zeer r-ec ht.vaa.r-d i g , dat: alle loonverschillen
.orüen opgeheven en alle functie fs in het maatschappolijk leven,
zoowel van hoofd- als van handarbeid, dezelfde rechten gevén op
de maatschappelijke voorraden ~ .rdaar bij nadere beschouwing werkt
dit gel~ke recht zeer onrechtvaardig.

Neem twee arbeiders J die beiden hun beste krachten
aan de maatschappij geven. Maar de een is ongetrouwd, terwijl de
ander oen gezin met v~f kinderen heeft. Weer een ander is ge-
huwd, terwijl man en vrouw beiden werken, zoodat ze een ftdubbel
inkomen hebben. Met andere woorden: het gel~ko reoht op de



maatschappelijke voorraden wordt in de pr-ac t i sc he consumptie t-ot
groot onrecht.

De verdeeling der goederen naar de maatstaf van de
arbeidstijd kan dus nooit uit de rechtvaardigheid afgeleid worden,
Aan de maatstaf van de arbeidst~d kleven dezelfde onvolkomenhedoo
als·aan iedere maatstaf, Dat wil zeggen: een rechtvaardige maat-
staf be 'taat niet en kan nooit bestaan. Welke maatstaf men ook
kiest, ze zal altijd onrechtvaardig moeten zijn. En wel, omdat het
gebruik van een maatstaf beteekent het negeeren van de indi vidueèle
verschillen in de behoeften. De een heeft weinig behoeften, de
ander veel. De een kan daardoor al zijnbehoeften met zijnaanwij-
zingen op de voorraden rijkelijkbevredigen, de ander moet zich
daarbij nOG allerlei ontzoggen. Ze geven hun hee Ie wezen aan de
samenleving, en toch kan de een z~n behoeften wel bevredigen en
de ander niet.

Dit is de onvolkomenheid, die iedere maatstaf eigen
Het aanleggen van een maatstaf bij de consumptie wordt daar-
juist de uitdrukking van de ongelijkmatigheid in de consump-

is.
door
tie.

De eisch van gelljk recht op de maatschappelljke voorra-
den heeft dus niets te maken met rechtvaardigheid. Het is dan
ook een pol i tie k e eis c h bijuitnemendheid, die we
als 1 0 0 nar bei der stellen. Voor ons is de opheffing
van de 1 0 0 nar bei d het centrale punt der proletarische
omwenteling. Zoolang n i.è t de arbeid de maatstaf voor de consump-
tie is, zoolang is er een "loon", het moge hoog of laag zljn.
In ieder geval is er geen direct verband tusschon de voortge-
brachto goederenrljkdom en dit loon. Daarom moet de leiding van
de productie, de verdeeling der goederen en daarmee tevens de
voortgebrachte meerwaarde op "hoogar-e Lrrst.arrtLea" overgaan.
Is de arbeidstljd de maatstaf voor de individueele consumptie,
dan wil dat niet anders zeggen, dan dat de loonarbeid is afge-
schaftJ dat er geen meerwaardevorming piaats vindt en dat er dus
geen "riooger-e Ln at.arit.Les''noodig zijn, om "het voLksLrikomen" te
verdeelen.

De eisch van gelljk recht op de maatschappelljke voor-
raden steunt dus geenszins op de "rechtvaardigheid" of op eeniger-

.lei moreele vraardeering. Het steunt op de overtuiging, dat aLleen
op deze wljze de loonarbeiders de zefgingsschap over het bedr~fs-
leven kunnen hou den. Op de lonrechtvaardigheid" van het
gelljke recht begint de communistische maatschapplj zich te ontwik-
kelen.


