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:,<i. 'Dè':t'Ggeling der:pro1uctie.,,' :

,I, Bij ae "mar xä s ti sc he verkl(1r:i:n'~ van de' beh eer-soh i.ng
dor arbeidersklasse" hebbon ','10 reeds gezien, .üa t het eigenlijke
prob~?eI!i' V['l,D h?t CornmUn~Iiw?"~rr:,he~ óprre f (en ,van de, schei. di ng van
arbold en arbOIdsproduct lIgt;' 'NIet ~6n,of,andere,Opperste Eco-
nomi acho Raad, maar de producenten moeton door hun'bodrijfsorgani-
satios zeI f de beschikking over het arbeidsproducL hebben ,
waarmoe ze tot vrije producenten worden, die zich in hun onderlinge,
steeds wisselende samenhang tot de associaties van vrije, en gelijke
producenten groepeeren. Doordat de huidige techniek de heele
productie ver'ma.at.ac.happe Lijkt, heeft, dOÇlrdat alle· bedrijven tech-
nisch vo'lkomen van eLka ar- afhankelijk zijn en ze met, el.kaar-. één
ononderbroken arbeidsproces vormen, is het de taak,der:r;:'evolutie
ze ,ook e c ó n 0 mis c haanéén teElmeden, wat alle}3!fl mogelijk
is, als é é rt'a 1 gem e ~ TI , e C 0 ti 0 m,i s, c he • wet
het hee l o productieproces verdèrligt. ,

Dezo earnennLut. ting van het pr-oduc t l epr-ooes hee f t e en
hool iander-e zin, dan die in de z.g. "$oci~~isatie-thGo~i.~:ën','.
Dezo t cch bewegen zich al tija..binnen dë '0' r, g:a' n. 1. s a: t."O' r i -
s c h 8 aarié ánu Luf tinlj van' :vorschil10n..çlo ,täk.kon van pr-o.duc ti eo
Zo,houdon ziet! bezig mot do'vra~g, Vl~~G r k '~:, industrieën,yer,-
een i gd moet.errwor-den en ho e ,dit vraagAtvk örg~nis.atorisc.h~t,ech-
rii sch moet wor-den opgelost." :,Met de;beyi'f3g:i:,rigsvrett en van .E3,~n' nieuw
productie-sy s t eom heeft dat "rri.et.s te maken. De nieuwe, :algemeen
economische wet, die het geheele productieproces vereenigt, zegt
n08 absoluut ni ets ove r de or-garri, aa ~.Q:rische aanéénslui ting van é e
'pr'oduc tLe . Ze legt alleen de vóor waar-den vast, waar-onder ide in
de bedrijfsorgariisatios vereenigde pr'oduc errt en aan 11;et .gr-oo t.e
maatschappelÎjk~,productieproces deelnemen. Deze voorwa~~den
mooton in de .e er'at.e plaat voot- reder ,d;Ej3elvan het: t.q-taal'-proces
het zeLf'de zijn. In tegenstellinG,met L~nin,dieuitgaat van de
grondstelling: '

. ~ : . ,

"De geheele vo Lkahut ahoud Lng georganiseerd naar het
voorbeeld, van de poet. ~. 00 •• dat is onz.e eer-ste veä.ac h'",

.' •• '. f • .

zeggen wij:, ......

GELIJKE .ECONOl\nSCRE VOORWAARDEN VOOR ALLE DEELEN VÄN DE
MAATSOHAPPELIJKE PRODUCTIE'; DAT is 'ONZE EERSTE EISeR'. '

Dan pas is de kwestie van de organisatie-:tec,hniek aan de orde 0•.. . ..' .
-. .... :.~ ....

Gelijke, economische ·voórviaarderi '·'heeft>in de, all eree:rste':
plaats betrekking op het':doorvberen van e'~n alg'e'meen geldende,



vaste maatstaf, waarnaar alle berJkt>ningen in productie en distri-
butie zich voltrekken. Deze maatstaf kan niet meer het geld zijn,
omdat zich geen "derde persoon" meer tusschen de arbeider en
z In product inschuift. De arbeider staat hier niet als een "vr een
de" tegenover het maatschappelijk arbeidsproduct . Wel consumeert
de arbeider niet direct het door hem zelf vervaardigde product,
maar zijn product heeft iets in zich, dat all e maatschappelijke
goederen gemeen hebben: de maatschappelijk noodzakelijke arbeids-
t~d die htm vervaardiging kostte. Alle goederen z~n dus m a a t -
s c.ih a p pel ij k g e zie n kwali t a'ttef volkomen gelijk.
Ze verschillen alleen in de hoeveelheid maatsohappel~ke arbeid,
die ze in het productieproces hebqenopgenomen.

Zooale de maatstaf voor de indi vidueële arbeidstijd het
arbeidsuur is, zoo moet de: maatstaf voor de hoeveelheid maatschap-
pelijke arbeid, die in de' pr oduc t.en s.te.e.kt, dus he t

m a a t s c hap pel ~ k gem i d del d e a r bei d s -
" .•. "

u u r z ij n ".
0'0,

'Ars dwingende ed.aoh van. "de, pr-oLet.ar-Lsche revolutie" blïjkt
z.oodoend.e, dat alle bedrijfsorgani.saties verplicht zijn, voor de door
hen vervaardigde prqducten te berekenen; 'hoeveel maat schappelijk
gemiddelde ar-be.id et ijd .ze in de r.roductie heb ben opgenomen , terwijl
ze hun pr-oduct voor' ,deze,;, "prijs f .aan :deahdere bedrijven of aart de
conäumen t en geven . T'eyenEl,krijgen de ..,bedrijfsorganisat ies daarvó'or
het recht, voor een geLijk beq.ragaan maatschappelijke, arbeid in de
vorm van andere producten -t e betrekken," om het pr-oduc tLepr-ocee op
dezelJde grondslag te kunnen .vcor-t.z et.t.en . : Daardoor nemen ze alle
onder gelijke economische, voor-waar-den aan het productieproces dee l-.
Is de ze reg,oJ" voor de productie ,el1:,v.()Qrde dd s t.r-Lbut.Le doorgevoerd,
d~p '?:s hetheele bedrijfsleven, datà,oor de deel-arbeid reeds maat-:
schappelijk' ver bon d e nis, ook eoonomisch, d , i. maatschap-
pel ijk g ere gel Cl • i. ,:,: ' ,

: r. ,"j:'~ ", ;.. " ,~ 'I!:. \. ; ...'.; .,' . '

,'" 'I' Het .kapI tj,3,li13me,probeert deze regeling langs organisato-
rische weg~ door ve~s~erking van, de rioncentratie van z~n macht in
de Lndus t r-Le door te voeren. Jvat,he,m gelukt, is alleen de organi-
satie van .de macht, op aritagonistische gr'o'ndsLag , de or-gani aa.t.Le
van de ,'c.oncurrentJe,strijd op, steeds hooger-e trap, met het gevolg
van s;teeds ernstiger catastrofen. Het pr-obe'er t langs politieke
weg, volgens 'doe regel-s van de "democr'a t t e" , een ver-zacht.Lng 'van
de tegenstelli~g te ,verkr~gen, maar deze dient t~n slotte sl~bhts
daartoe, de laatste en diepste tegenstelling die tus~ohen d~ bezit.
t snde klasse en proletariaat, te organiseeren en haar 've.rd er-e duur
te waarbofgen. Deze' maatschappel~ke toe8tand,kan's[echt~ 'overwon-
nen wor-den, door de arbeiders "vrij", 'te maken, 'door hen het be-
schikkiiIgsrecht over de pr-oduo t i.em'ldde Len te geven ven he'n onder
gelijke' economische voor-waar-dsr, aanhetr pr-oduc t.Lepr-oces 'te laten
deelnemen.

De revolutie bet eekent echter .rrie t. alleen een omwente-
ling van;idè economische voorwaarden der pr-oduc t.Le , maar van 'de
z~de der individueëie consumptie gezien, legt ze ook hier nieuwe

\ .~. . ,!. '

• • J •
t. .: !:.
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economische. voorwa:;),:r:.cien.,.·)IebbÉ§n de 'àrbeïd'ers de beschil::king over
het ar-baLdapr-oduc t ifekrègerl, dan mo.E:5t'.huy{ verhou,ding tot di t pro-
duct op nieuwe grondslag worden' v a's tg e 1 eg d'e n g e-
r e gel d. Want wel hebben, .de arbeiders d,.~ be schikking over
het product, maar' 'toch :r.lii~t'meer in de, z.;Ln van,}:wt privaat -kapi ta-
Li sme met wil 10 k 6 'ti r i g v rij .e' be,,:13 c hik kin g
De bE?,Sdhikking Çlver.:'het pfpduof voltrekt> zich :/11.1eèn"pDder maat-
scha:ppeliJk,een ::,v00 r ,,8::). 1 "e ge l)j k e v 0 or w a :e r -
den. I)e.próël:ucent~n en. c onsument.en 'Zijn wel vr-ij, .maar- toch
slecht door hun maàtschappèlijlre',gebonde,nh.eid.-, DÈl,'g{Üijke voot-
waarden.voor· de LndLvf dueê.Le consumptie.i.li;;unnetl'vrê,'er ail1ee'n' liggen
in de gelijl{em~a t.at af vo or- ,de conaumpt.Le, zö'o~rs, 'het lndivtdueöle
arbeidsulir dè maatstaf is voor ':êie irl'di vtdueële' arbeid, z.oorr s het
,:i..,ndividuoële arboidsuur, tevens '~Üe maats·tè:f voord'e inèhvidueëlo
'Ö··6risumptie. Daarmee is ook de consumptie maatschappelijk goregeld
en beweegt ze zich in volkpmen. exac~e banen.

. .. ~

.Het doorvooren .van' de"~ociaië' ~evol~tie is dus in. vrezen
niet anders, clan het doorVQ:eror~::'van':d0 máa:\:-sta:f'~y~ii h'Çlt' maa tschap-,
pelijk gemiddelde ar-be Ld.suur- in het heélo oc cnómf.äc he ieven. Het"
dient als. maatstaf voor d0;prod~c:tie en, teg~l,ijk""al,sp1aatstaf voor
hot r-echt der pr-oducerrt eni;op hef maa y~Cha;R~Ep~JjkJ-pro411ct'.:. .

Het '1',[ e zen 1 ij .1t e h 1 ei t-b \L.':i,~,ÛC e C :'h t e Y:",
. :y.' '; .

dat d 0 z e c a,t,a g; 0 r- i' e çl'o 0 if.~L(ri:è 15 r;.o d ti c e n -

ten zelf d 00." rg'f v o~e r i~ vr~b r ct t

En·dit niet, omdat hot een. "etihsctiè" "Of' oen' "li1Or~ëleti' oä.sch
. . .'i'i, •. ,', .1 •...•. ..•... "

van hot Communisme is, maar' omdat het~öc::momisGhni8t and er-e kan.
Inder-daad is "d,e ont.vo ogd.Lng rvan de arbéid" J de ontplooiing van
do vriJt:; merisch , . 'ook eenethi8ch~. ei8ch;~' .. Hot betookent dus niet
ander s', -,dan dat' oc orromi e çn othica z;i.Ch"alleen wederl{eerig kunnen
vervrerkelijl{en. ,. Ze worden ·~tot rtenheid:versmol ten'.~. .' ..,.

b. Het maatschappel~k ~emiddelde
arbeidsuur bij Marx en Engel s .

Bi] onze analyse van de voorvraarclen der communistische
productie en distributie Zijn we uitgegaan van de marxistische
beschbuvringswijze van de beheersching van de arbeidersklass ..e, heb-
ben ons, zooals reeds opgemer-kt, niet aan Cl t.a.t.on vastgeklampt,
omdat deze nooit, de juistheid van oen zienswijze kunnen bewijzen,
doch hoogstens een uiteenzetting kunnen verhelderen .. Ter vrille
van hen , die bij .cna "orn,stige,anarchistische afwijkingenlf con-
~tateeron, wilion wo onze zien~w~ze toch wel even met die van
Harx' en Engels conf'r-orit.o er-en , Hot zal daarbij b l ijken , dat deze
"af'mjkf.ngon" hun wezenlijko zi eriavnjz e omtrent het communistisch
bodr~fBlevon waren.



Daarb~ dient dan allereerst opgemerkt, dat de bolsje-
wistische dwaasheid van een goedereproductie zonder "rekeneen-
heid" een aan l/larxen EngeLs volkomen vreemd element, is.

Engels wijst het maatschappelijk ,gemiddelde ar,beïdsuur
volkomen duidelijk als rekeneenheid aan : " "

"De nood dvlihgt hem, zijn' t~jd nauvykeurig tusschen zijn
onderscheiden verrichtingen zoz-gvul däg te verdeel en. Of de
cene rreer, de andere minder in het geheel van zijn inspanning
inneemt, hangt af van de grootere of minder groote moeielijk-
heid, di~ ter beL'eiking van het beoogde nut te overwinnen is.
De ondervinding ieert hem dat, en on~e Robinson, die horloge,
grootboek, inkt en pen uit de schipbreuk heeft gered, begint
als oen goed Engelschman weldra boek over zichzelf te houden.
Z~n inventa~is bevat een opgaaf van de gebruiksvoorwerpen,
die hij be si t,' de ver-scht Lj ende bezigheden, die tot hun voort-
~renging ve~eischt worden, eindel~k d.e nar b e.i d s -
t lj d , wel k e h e ~ .b e p a aId e hoe vee 1 -
h· ede n van d.e z e .p r' 0 d u c ten i n d.o 01"'-
S nee k 0 s ten. Alle betrekkingen tusschen Robinson
en de dingen, die zijn zelf geschapen rijkdom uitmaken, zijn
hier zoo eenvoudig en doorzichtig, dat zelfs de heer M. Wirth
ze zonder bijzondere gee at.es Lnapunrri.ng zou kunnen begrijpen."

lIStellen we ons eindelijk, voor de af'wi.aseLf.ng , een
vereeniging van vrlje menschen. voor, die met gemeenschappel~ke
peoductiemiddelen arbeiden, en hun vele indi vädue ê Le arbeids-
krachten zelfbewust als een maatschappelijke arbeidskracht
aanwenden. A 1 1 e con dit i e s van Rob i n -
s on 's a rb e i d her hal en z i c h h ier,
a 1 1 een m a a t s c hap pel ~ kin p 1 a a t s
van i n d i v i d u e ë I."

(Har-x - "Het Kapitaal" - vertaling
v.d.Goes, le Bundel,
blz. 52 en fi4)

terug.
doet hij
die z'n

• J ·~r..: :. .
'''De samenloving 'kan senvoudà.g, ber.skenen , hoeveel ar-bed da-

uren in een stoommachine, oen uec t o.ï t t er graan der. laatste
oogst bo Id chaamd zijn.~:I{et kar) dU.8 niet .Ln baar opko-
men, de in .de producten neergé1;egde ar-beLd ahoevee Lhe den , die
ze dan direct en abao Luu t .ken t ;".verder nog in een betr~kk~-
lijk onvoLdo ende , vroeger als hulpmiddel onvermijdelijke maat,
in een derde product uit;·te dr-ukken .en niet in.ha,àr nat.uurc-
lijke, ada equa t e , absolute maat, DE TiJD. '.. '.'" .De aamen .
leving ·s.chr:ijft dus 'onder boveris.t aande voor-ope t eL'LLng ook
geen waarde aan de producten voor." .

. . (Engels - "Anti-Dühring"

Bij lv1arxvinden we in "Hob Kapi taa L'' hetzelfde beginsel
Als hij een nadere. beschouwing van de waarde wil geven,
dit aan de hand van do bekonde Robinson op z'n eiland,
geheele ec<:moml.schele\t'en zelf opbouVlde~
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We zien hieruit" dat Mar x vOOr ft een ver-eern.g i.ng van
vrije monschen" evengoed een productieQerekening kent en wel
Cl p de ba sis v an het a. r b e' i 'd s uur .

We willen daarom de "boekhouding van de ver0eniging
van vrije menschen" als volgt lezen:

Ha~r inventaris bevat een opgaaf van de gebruiksvoor-
werpen, die ze bezit, de :verschillende. bezigheden, die tot hun
voortbrenging vereischt wor-don , ei:t;J.delijkd 0, a r b ei d s t ij d ,
d.ie bepaalde hoeveelheden,vÇl.D deze
proclucten in d Ö 0 r 8 ne ek 0, a t 'e, n e " ,

Alle botrekkingen tusschen ,de samenleving en de dingen~
die haar zelf 8cschapen r-ijkdom uä tmakeri, zijn hier zoo eenvoudig,
dat ioderoen ze kan begrijpen . '.

Mar-x stelt deze bO,('}l\:houding voor de samenleving a 1 -
gem een voor een pr-oduc t.Lepr'oce s lnetgemeons:chappelijke pro-
ductiemiddelen. Hij laat due bui ton beschouwing, of het Communisme
nog "laag" ontwikkeld is, .of dat, he t r-eeda tot z'n hoogste ont-
wikkeling gekomen is.' Dat botoekent ,dat het economische leven
in hot Communismo vorschilIende ont.wä.kkc.t Lng sat.adä en kan d.oorloo-
pon, waarblj toch alt~d doe a tag 0 r ie" v a n d ~ .
m a a t s c hap pel ij k gom i d del dep r od u c -
tie t ij d der u s ten dop 0 0 1 blij ft.

Komen wo nu tot do individueël~'distr:Ü)Utio,van het maat-
schappelijk product, dan zien we ook bij Marx de' arbeidstijd als
maatstaf voor de indi vidueöle consumptie:

'.'Slechts ter vergelijking met de warenproductie onder-
stellen wij, dat het aandeel van iedere producent in de levens-
middelen bepaald wordt door z~n arbeidst~d.D G a r bei d s -
t ~ d z 6 u d~ s' é'~ ndd b bel e i 0 1 s pel e n.
Zijn maatschappelijk doelmatige yerdeeling regelt de juiste ver-
houding ~ande verschillende arbeidsverrichtingen tot de ver-

. schil16ndo behoeften. A a n ~ e n a n ~ 0 r e nk a n t
d i G n t d e a r bei d s t ~ d t e v 0 n s als
m a a t sta f voo r het i n d i v i d u e ë 1 e
a a n d e 0 1 v'a n dop r 0 d u een tin d e g e -
mee n s c hap pel ~ k e a r bei den der hal -
v e ook i n het i n d i v i d u e ë 1 tee 0 n s u -
m e 0 ron d e 0 1 va.n het g e h e e I pro d u c t
Do maatschappel~ke betrekkingon van do monschen tot hun arboid
on hun arbeidsproducten blijven hior doorzichtig en eonvoudig,
in do productio zoowol als in de distributio.1i

(Marx - als bo~on - blz. 54)

Ook eldors blijkt, dat lviarx do indi vidueëlo arbeidstijd als maatstaf
voor do individu0Ölo distributio opvat. Zoo zegt h~:
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als maatstaf voor do individuoöle consumptio noomt, danhöoft hot
do schijn, alsof er oen "vr-ije keuz o" van distributiestelsel zou
zijn. ·Dit is volgons do marxistischoboschouw:i:ngswijzo echt-er-
goenszins hot goval. Do oorzaak van dozo "dubbolzinnighetd"
ligt dan ook hiorin bosloton, dat Marx hotvoldragon Communismo
als oon "nomen naar boho o î t e" zag, waar de arbeidstijd dus NIET
de maatstaf voor de :indi vidueële consumptie zou zijn o· Deze maatstaf
zou alleen geldigheid hebben voo r het 0 ver g a n g s -
t ~ d per k van k a- pit a 1 i s me naar het voldragen
Communisme. Volkomen duidel~k komt dit tot uiting in de z.g.
IIRandglossen".

Tevens werpt dit een hel licht op het "marxisme" van
hon, die in het staatskapitalisme een ovorgangsvorm naar het
Communisme zien.

ilHet geldkapitaal valt bij communistische productie weg
•• 0 ••• 0 Wat mij betreft, mogen de producenten papieren aan-
wijzingen krijgen, waarvoor ze zooveel aan de productievoorra-
den mogen onttrekken~ als met hu nar bei d s -
t ij d 0 ver een k o m t. Deze aanwijzingen zijn geen
geld.. Ze circuleeren niet."

(Mar-x - "Das KapIt.a L'' - zweiter Bn
. blz. :59/60 -- V01~-sausgabe,

Marx-Engels -Lenin-Inst -193
. ~.

..-

In deze zinnen lig-t do heelecommunistische economie be-
sloten! .Wil de indi vidueële arbeidstijd d e III a a t sta f
z~n voor het individueël te consumeeren product, dan moet de
hoeveelheid der producten noodzakel~k a a n d e zeI f d e
m a a- t gem e ten worden! M.a.w., de samenleving moet vast-
stellen, hoevool arbeidsuren de producten in doorsnee kosten. Dit
is echter alleen mogelijk, als allo catagorieën der productie in
dezelfde maat zijn uitgodrukt (productiomiddolen, grond- en hulp-
stoffen), zoodat het geheelo bedr~fsleven op de rokoneenheid van
het maatschappelijk gemiddeldo .ar-bo'i dauur-i-ge gr-ondvo st moot zijn:

Dan moet echter do aandacht gevestigd worden op het
feit, da tlvIarx do kwos t.Lo van do distributie niet. absoluut-steldo,
maar dat hij de indruk wekt, alsof indordaad ook een andere modus
van vordeoling mogolijk zou zijn.
Wanneer hij zogt:

fiWat mij betreft, mogon de producenten papioron aanwijzin-
gon.kr~gen •••. ~i."onz.,

11 slochts tor vor-goLijkt ng met de war-enpr-oduo t t o"

of als hij hot arbeidsuur

tirraarmee vt e hier te doen hebben, is een communistische
s~menleving, niet zooals zo zich op haar oigen grondslagen
O~TWIKKELDheeft, doch integendeel, ZOOALS ZE UIT DE
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KAPITALISTISOHE MAATSOHAPPIJGEBORENWORDT; (cursief van
iviarx) weLke dus in alle opzichten, economisch, zedelijk, gees-
telijk, nog behept is met de geboortekenmerken der oude samen-
leving, ~it welks schoot z~ stamt. Dienovereenkomstig kr~gt
de pr-oduc erit ••..... exac.t terug, wat hij haar geeft. . . . . .. Hij
ktijgt van de samenleving een aanwijzing; dat hij zoo en zooveel
arbeid gele~e~d he8ft (na aftrek van z~n arbeid voor het
maatschappelijk .f onda ) en onttrekt met deze aanvrijzing zooveel
aan de maatschappelijke voorraden conaumptLemi.ddeLen , als
evenveel arbeid kost. Dezelfde hoeveelheid arbeid, die h~
de samenleving in de oen of andere vor~ gogeyen hoeft, kr~gt
hij in andere. vorm terug. 11 ,,' " '.,", " '

, "In een hoogere fase der communistische samenle-ving,
nadat de versláving van onderge~chikt-~ijn de~ ihdiviili10än ,
aan de deelarbeid en daa.rmee 'ook' de tegenstelling van geefite--
lijke en lichamelijke' arbeid; ver-dwenenrf s ; nadat de arbeid"',,
niet à lecht.a middel, om te leven, maar zelfs tot eerste le~

, venabehoef t e ~ewprd'en is; nadat,' mèf de alzijdige ontwikkeling
,d.er Lndlv.Ldue dn ook de, pr-oduç tt.ekr-aoht en gegroeid zijn, en ' ,
aLl e apr'Lngbr-onnen van de coöperatieve rijkdomhjkelijker Yloei-
en - oor-st dan kan de enge burgerlijke r-echt ehor-Lzont. ','voLko,
men over-eonr-eden wor-don en kan de aamenLevl ng op haar vaan-
del~ schr~ven: '
Ieder geeft naar krachten on neemt naar. zijn behoeften! 11

(liIarx-"Randglossen ZUlIl Prograrnm
der deutschènArbeiter~'
~artei 18~~~' ~ Ere~ent~r-
bücher- des, Kornmunismus -
Band 12, blz. 2~ - 27)


