
~ slecl.ts r.a z eor: l2ih]1) tijd snappen, ~1"'l!rm31en ner.en zij niet eens de moeite. Op-

tellen, aftr~k~cn en Ycrme~igvuljigü~ en delen is alles wat men nodig heeft om

boven omschreven Jer\,k::ni ngsmetb.üd E te begri j per en daaracs heeft men dan tevens

~e gehole gang der productie e~ jistri~utic or~0r j2 knie, ~wz. in een samenle -

vinq waar de :;rreiders het beheer ever de productie voercri. In deze saaenl eviuq

zitten ~e geleerden elkaar nog steeds in de haren wanneer It om dergelijke vraag-

S L,kkpn qaat ,
:kt vr aaqstuk ku:ot:\ voor r.et eerst J~ in de soci al is ti sche te\leging na de Rus-

sische r evolut ie , ni er bef- was een social ist isc..; partij aan de nacht qekonen,.
~;~ 2Tgcz1e' V!1 ~et aanwEzig :ijn in ~u31anJ V~~ j0 abj2cticve vOJr~~ardQn VJor
~~f !r-:;;S'J~ JFh.1 ';Ier~. Zij bl ee- tI' in g801 enkel JpZiCI'l Dil vC')rb<:reid,wêt

',;ei: ~,r-'~L lt-r·.~n2E:r"r., ·:,,::.r behalve [jij Îo::n -~r in Ji soci al ist ische litcre-

i:",'~r Ç,.Fc i::::~:', 2.anf.i.jp;r,gs~ud vindt , óij 8Sr, revolutie in West-Lurop2 had ~et

df suc i e l is ie-. aleaar ook onvoorber-eic qcvonden. Tje~ nu de pola:r,icker. Cl1 qoschr if-

~e~ ~aer.ver versctener nOEsten daz& wel 5trand~~ da~r SUCCGS bij de p0ging tJt

oploss i-r; alleen ;n0~t;Ïijk is vannser IT!8n uitJa:d var !je aacl.t ,:Er producenten,

ce <:rtcio'?r's jii ~e cecrt iven. Interessant is de houc ir.; v~n i\autskytegenu'Jer :.,;:t
vra~gstuk. ~jj arkent dat de 2r~Eidstijd-rekEnirQ de ~niqe ~thaarctischeH Jplos-
sing j~. ~!ar Dct armE, vJor ~E ~raktjjk is zij van geen w~ardc. Hoe moet ren
lalf~ maar V2~ ee~ ze~r eenv0~djç ar+i~~l de !rbtidstijd jie het tev2t bepalen.

Ge ; :11'!(, \k":';C t-oef i er Ban f:;t;sge'.crkt. '!:;Jr C6r ar likcl is ,id ~l z: (jo(;d 1]<;

~r!1lJ~e1iJ~. het ',t2'1:· 'Iocr de ~Cln'!~r·Ljt;iz::nrl cvor i )'2f,. Lr. Lij ~e st ecds V era 11-

~ &rCrldL \'a::TI"i.!~r';er zo, t81 kt: ',: \/",(:r ni l:UW r:i(;der, wor'!2:; begonnen, n8ü:i J::!t is

:jmi\og~lij;'. !.'l rS~"'le[rt K.auh,ky vanaf zijn hoge stadssocialistische positie.
~at is echter nog slj~~Er ~an hij \Iel denkt. 8ij hot bepalen van de arbeidstijd
dIe bellch~2,d is in fi'n cf anrier artikel komt men zelfs nooit tet ~~~ eind. Is
,Qn eenmaal d~~jEko~en tij de kolenmijnen waarin de kolen g~dolven wordcn,dio de

anl l ine-verfs tnff en Ievercn waarmee het etiket van een lucl forsdcosj a gekleurd ~

is, dan .Llijker, deze ver+stcff en ook weor de arbeid te bevatten van de verktui qcn

Br,L., die in de mijn gebruikt vcrden. Van boven af, daar heeft Kautskj qelijk in,

heeft de arbejrlstijd-r~~eniny alleen maar th~oretische waarde.

• Hel b'.oGlpleh geschrift 1) over dit onderver-p h ontst aan nadat ue arbeiders

ir \Ie Russische Revo luti e en andere ba\lC::Çjir,gen in hun ac+i es hadden getoond dat
'lu nlüuII8 pr'okbri~che m<!alsch2p'pij 'lar. onderen op zou vor+en gevestigd, van uit
do L!!i!rij'Jl2n.O!t b6el~ f!!"d-;h;t blijkt uH ZGVC;E1 van zijn geschriften- bij rlarxod~
h .hh,!"! yc,0r'ge7"lnn. '=+~+""=~-+-t~+<j~i~T~t=t-·~~t G
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I1 Gro1idslaQHl .lr-r COITIolunistisch8 Product ie en üistr-ibut io. 08 beude druk is

vr:r'schi.::,en Ilij :Jitgeverij Il[H: Vh::;1' Kar·t:. Pr ins encr a.Lt 4~, te ;,Mderdala en
kpn a1d~ar ~G~ uJr~en bu~i~li,

o I li tI f< I. I ~. T ! ~ I, f! l

J

J[ K~"SSIfV.E ECCi'iI.'iIE, \laar2~ ~i:rx f,d s li.i L:,hk levpri'!'<:'2':t ons :ij::'.-

~ra(;~t, d?t de vaar-Jo V~~ <:Olr. \!'!~r bcpó:::lJ IIvrd ::c:f' j(; ~ol;ver.H;:_i:: (;1":L("~-

~21ijk nJ,-,~z?:'clijl,c) Jrl..i·, .:ic er ;... ', '_<'~'é>d IIJr'+.

' ••• 11
~,i i
, , J

:.: ij nt d?:,

,at cl" strijd, Jj,. c'",-dJI"-!c ~tc.lljl:;; ~lc:"ts v:.Jn~, :-;~cr 0\:':1 gEveeld ',/:;5 (V~r J"

zijde der vll'rje:liot?r's (;H:":n~) '"d ~:,r een '123'] qevccl ':lc~r"vcn W0rtl, ;jê:~J:lr

de gedachte 33" oen cvsntu 10 tJcpessi~~, h8tzij i~ het vcrr~ ~n vage verschiet
van de nh(ilstj~t~.

;Jiet echter lJ ~ij [,::wx SI1 En;,:.ls. In z ij n kr it ick up 1d prJgr::r.: van Gotha

en c ldors blijkt Jui,!clij~\, Jat ~Ll'x lL: arbc ids t ijd als rDkEncenheid 3Jnne6~t

en J~ ar-bc iders .ius V00t' I.!:j t~!~k gCS! •..! ~ \-o,-.:--o'.:O;-'i z~-l f Je orçanl sat ie Veil ~C- m~~t-

br,)C:it, c,id lu i Joe l ir; zier: o;h!:d <"1 ~'e~..:lr:':· te zijn bij .!- :Ji:t:'jr+c. "f; .!,:;

bcves+i qi nq -ler ni cuvc na.rtschappi j , d2n zou haar r ie+s meer .J::n IIt~,,0rdi,;ch,:J:

I/aarde kunnen worden TüCt]bChreven en .lez c \/\'1 tUSSC,l 'î:1;~:1 in,;ste~,·:.s, ;i.:nt l:-

theorie, l!iv nid kan \,')I'hn tccjepcst , hl ij f t inJcl'd<:d(' ligr;:!UliC theor ic",

OL :;;arxistischu opl oss iuo ven de !il?~tsêh,:2Pl;dij~(l pr~;:;JctL cr; ·:isl.ibdl,'

heeft ochter no.j een 3wlt.r docl , Zij verdri jft 1,;:t (schrik)-~('uLi V:J:l ,!~ ~t;Lt

alf producent en di s tr ibutour OIP dacrvcor ~8 ar-beider-s zc~fi[1 -1e plaats tE stel-

len, vearbi j dan tevens :!(' gr'::iill~l:'1) van de kap ital is l ischc produc t io , de Vi1r-

koop van de arbci dnrskrachl , tot het ver-loden behoor+.

voor.iat liij tot GO,'I cdQre verk lar in, van de i':1rxi3tiscl e oplossing cvcr q.an

is het ,licnstiç Or.! door llr,i':)L:,,;}lIhJlingcn VJ;l M,rx, -n ook Vi:'1 [19.,ls, de hei l-

[;Hl<l~~ûsia1isl()r. en ook andr-ron ('I' ,;,11 te ïV('dui~cn, Ier! cers Iu , dc l de Joiu~-



5i;I'1, ci e l.i"'II': v~l.,t, \ll'r'~",lij~ dl! r"u·xistis~lt" is, en ten tvccde , zij d i-

rfd gelet.

"wear~S2 wij bier te d0en heb~&n, is tC~ c0~munistische s2DEnleving, niet

zeals zij zich op heer eigen grJnjslaçc~ ~ccft ontwikkel~, doch integcn-

1
-, .. ~ -[ "IT oE V' PI- LI"T I<:'~ ,- , , -1','" .... 'I' I'E;:1\:)[" \lnROT (b:· I·dc~ , L'J!·.L~ L· 'J '" ,'.rI I" ,), ~v:lt. \1., .I_'v:~i,rr ,J l; •.UIo • ::l..'. ; ,] '131'X

cursid1 welke dus in e11<: opzichten, economisch, zcdcl t ik qccs tcl i ik nog

behc~~ is =~t de gcboort6konserken der oude seffi&nleving, uit wier sch Jt
zjj St2~t. Di&noverce~koGstia krijgt jE produce~t .... EX2Ct terug, wat hij

~:~r ge~f~ .•... Hij krijgt ven de s!~en1evin~ ecn ~cwijs, d2t hij zo en

;:J'J~~l ::rbfi: ~c:hvsr,~ hG(~t (i:; aftrek van zijn arbc i' "ncr het r.aatschac-

~~1~~k f:,j:~C~ c~ttre~:t -G~ (it te~ijs zo~~_l ~2~ J6 ~a3tschappcl~k0
VJorrade'. ~onsUi::pti",Lj~ler., als eVior,vi?€:l 2rf.8id kool. uCFlfde hocvce l-

:'(i~ ar t cic , ~ic: hij~::: sa~;enli?vinç in dl:: een af andere vorn gegeven hctf t ,

vrijg: f;ij ir. anc ere V,lr;, teruç",
(:·"rx _ ?ê~,!;i:Jssen Z·J-' Proçr"è::r, der ûeutsche.; "rteiterpadei 1875)

"Hét 9-:1 !k2~ih:3l valt tij de cG".:lunlstische productie weg .••• \lat dj be-

treft k:Jr.ncr; C (? ~r:)'';u,::~h:n papi er-en ~~r\\ii j zingen kr ij gen, vaarvoer ze 2)-

,0~1 ~in d~ procuctie~:~rr21en onttrekken, als ~et hun 2rbeldstijd ov~rcon-

,~:~, =t: ê.i::-:;.~~7.ir.çën zijr. ~~U' gel:; zij c irc l cr c: n ie i."

'",;' x -

!lSler.~;18 t(;r v(,r;;dij~i;1J md 'Je ·"~rf:np("cdudie onders+el l eo wij, dat bel

aa~c(:€l v>. ie';(r~ ;,r:J:'.Jcer.t i~ de le'lt:nsr.li:!d(;len bepaald vordt daal' zijn

arteidst~J. ~G arbeidstijd zou dus tEn dubbele rol spolGn. Zjjn ma2tschap-

pel ijk dOilmatigo verdeling regelt de juiste verhouding van de verschil-

lende arbeidsverr'chtinge~ tot de verschillen~e b~hocften.
:Iar. Ol, andere kant d iGd de arbei ddijd tevens els m:;:~s taf voor het i n-

dividuc1e candûel van de produc ent in de maatschappelijke é1beid en derhal-

vE: oDk in net indjvidu&cl te consumeren deel van het gehele proJuct.

u" maéLchappe 1 i j ke betrekki ngen van d e nenscn tot hun arbei d en hun ar-

beidspro.::l.de!, bl i iven hier doorzici·li~ en eonvoudi q, in ce productie zowel

~ls in dE distrtbutio.c

eï;!rX .' ild Vwitaal" - Vc:rt. V.d.CuG';, bh. Slf).

Î

"lre sanenl evi lig kan el:rlvouJi IJ Ler\:kc':I,er" l'Ut:'1L\:1 ,11Ld .b lJl"\:1I i11 l·"" J luv,,,

uachi ne, een hecto l iter 91\1<111:kr laätdc u\.,t,Jt. ... LvliLlc.,.,~ lij",

Het kan dus ni ct in heer );;krcr:, do. in dl' pr;:,Jucl(:fI n(;81'YLL,·, é:;LciJ:::-

hcovoclhcdcn, die ze ,jun dil'ud en ebso luut kcr.t , vcrder r,n ir,c:t,c::! élij:,

onvoldoende, vroeqor 'lIS i.[;lv,i(~Jeï oovt rr.i jde l ij ke naat , in eer, ~~de f:;..••.

duet uit ta dr-ukken, en niet in haar n3tuurlijke ahsol ut e adequate maaf.,llï

I.JO ..... Oe samenlevin~ schrijft dus onder bovcnst~~nj~ vlcr~~stE~lin~

30k geen uaarde aan ca producten vocr.~

(r.[n~els - "~~ti-Durin0", Llz. 335.)

lndi cn \Jij deze :!anh"liri\jén jocn,,!31Ï;,;2t ni e t onde t ze van "erx zijn. I:ij

tr-achten ons er VOJr dl: U.:IOc:" i D2rX;'2pe'1 te worden. ~122r wij v inien ne:rçer.s

Gen afll~: re oplossi,i~, t enz j lj)r ,1;; 3L~t of Ct:1 p~bJJG-st~?i. li2t ncoi t tct ~c~,

sanenlevin.j'ker leiden,\i<:;;t,i';j drs tel:~ens weer ce oud" t.:lfj(n~tellhg ::î 2~~.:re

vorm verschijnt. uok dcnke ncn r,id dat d65r deze cplcss in-; het soc ial isne kan

onts taan.Di t ontstaat s l ccnts door ~() strij~ en GG nacht van de arbe iders , De

konnis van dLze z2ken is rtJ2 Een n3chtsffii~!Gl Orl CC nieuwe Maatschappij te kon-

solideren. ;-zonder oGl;erdruU,in;; en ui tbui t inq
harx laat zien, dét ,k productie in onze seaenl evi nq t ct Jczelfde eenvoudi-

ge ele~enten kan worden h~rleid,~ls ~ie V21 Rabinson Crusoe op zDn on~ewoond

~iland n-1- werktuigen, ~rJ~:stoffen en 2rbei~.
In onze ho(,gont\li~~~;.:, .: '. : ·jdri~lisLcr-lc k;:~i ta l ist ische m3ztscr,qç.j· r,:"

staan alle oc.il.edcn, rlie c·" .e: productie ,.Ieëbl' C·; :;] i :

tiACHI~!ES - ~J~,':.CSTTi(l - tRBE 10

Iedere machin~, elke grondstof is op h&ar beurt wear product van arbeid,

(plus de twee andere elementen) zodat ieder product de arbei d bcva+.di e er aar.

besteed is plus de arbeid van de andere hiee elE;enten, di e bij het pr>},~:Jceren

opgcbruikt wordt. \-Ie zouden dus kunnen zeggen een product bestaat uit:

;,R8EID + ARBEID t ,~R8UD.

en daar de arbeid slechts gemeten kan worden met tijJ, wordt het:

i,nB[ IDSLIREN t ~R8E IDSURH! t [;RBE IOSUREQ

\!annoer wij nu nog de volgende formule ncerschr ijvcn, met fictieve çctal-
3



,
Ie-r, carl Lal (H' .jeen cndui dc l ijkhc it neer kunnen ontstaan.

r·i:.C ti I ['lES + SR '"\f';;I:T JFf[ t:
3J" • 'J.

;.f:~rIC
3011 -u.

PRliOUCT.
900 ;"u.:··1 'v,', ,.• LJ.

Voor I~ ~e::Jé~ hebben lIij de gebllé'j van de 2rb&idsurt.;] (r.u.)Ueir, çchouden.

1en kan er :oveel nu1len 2chter denken als men lIil. Uit ~aa~t VJor het pri;1cipe

oee~ verschil Lit. En jndcr~a3d, indien ~en zo de productie van eor land of cni-

~.: Ianden ,c-env:::t zul lon de getèller..c!ie \!ij nu ap joJO hel+en '.'::st(Y, heel lid

cser ciifors ~(:et('~, Levdhn.'- zij' lJ~'1 te borexenen heeft ['~ ::ïbcUer o(.hter

al't.t-I. naar de c ij f er s van z ijr; t"1.;i:"': (-:;;dc'r{~2:3~i dan Z~:i: -i~é~~ f:~riEk cf 8:1-

,.crr'f·!"ln;- '~"'i]; :.11,- ri.'k,,~.::~:~ ~de'f "c n.:nier. E~i ov-rz icl+ var. Cè c ij f cr=

,~'. Lijf f,:rri,:~. L :,~t.zr:;lF'~ ,-1s ·cr~ ovrrz ict.t in ci j fers van je ~_hc1c produc-

- zlj~ ~~Gl uit de productie o~ te nemen "ontvanyt de arbüiJ~r cen blwijs,

dat ~;j ZJ "r, z:m,el ar~cid qelcvc,r~~ heeft, er; :Jr.ttrekt net dit bevi js zoveel ean

::0 "=::bcr:::ç;:clijke voerr-aden eh ovenveel arbe îd ~JS~.il (zie boven :12rx) 'r/2nnc,î

~JS tien art~idEr5 300 uur gE~.rkt het~e~, heb~en zij dus 308 uur aan de G3chincs

~300) E~ 2~n ~~ ~rDnd~t3ffen (300) toeç~v3eg~. Giozelfda 300 uur n~men zij aan

~Jnsuf!lpti(',:,j+!elcfi terug. t·:et de rosté:rer,de 500 uur (r.l2cfJi~,e5 en grondstoffen)

Jnttr(ó:.t '\~ fabr-iek 2:~ de ,,2~bc;,êppdijke vu0rnJGO vat zij nod iq heeft voor

I-,·,rstel en '1erv2ngi'11 '/2.;1 haar ;;i2c~.ir2s en 'Jr:JndsbffE:ii. Hd gfJrJ, \Ii.!3r'/~HI hot

lIart:' 11&2:: '! !;ij èHcor;c';,sr, nr'] > -: c.~,!-, ;:;Gn OF" treûE~, pèlnT IJi tnaakt , vcrdvi j 'lt. De

verhouc inç van ~e arbeider tot 'Zi;1 prorJud vordt 'Jirt:d e~ be::;rijpllijk. Hij

lEest op !i€t bcvi j s , jat zijn a~'1hl arbEid~uren vermeldt, zijn recht op het aan-

du,l eer r aatscl-zppcl ijke r-ijkdon. Dit is geen abs tract "mEDsr:nrl'l.it", r.!é!2r het

concr-ete rf'C.e:t van de arbeidenee mGns op het product van zijn heefrJ en hand.

~iet om~!t hGt m2rxis~G hier uit~aat van een of ander gelijkheidsprinciDew~rrl

doze for~ulo Op~Est81d. Hei uitgansspunt Is de arbeidende mens, die om zijn rec~t

' .. 81s ~RBEIOE~ kamt, zijn werkelijk mensen-recht. Bij dit·a11es ~ient natuurlijk

niet verg&ten i~ worJen, dat deze arbeidende mens natuurlijk eorst de macht in

Ge fabr ieken en bedrijven moet hebben, voordat hij dit "echt kan laten gelden.
:,l1e praat OV8r' medcz€:ggenschap is bedI':!:;) er! van geen 'J~ard8, \I~nn('cr de ar-

buiJcr verst~kan blijft v~n het recht ~s zolf zijn loun te bep~lûn. 03JrOm Is de

lG()!lsh·ij~, aie nC~!" zo ij:H,d als al l e llr,~3,: gt'c~~)(rlr1aofl uit tr-adl t io zo bag
4

1, 1I~;~:.r, st,lt richt zijn s tr evcn , zij Ipjl "·I\!'~: j, 'r' J" z.·!,',_:J~:I.::;-, JvC" zij',

nJnj~el in de maatschappelijke con~un~ti~. _JVC~~j;h ko~t hij aaarbij in corflic!

met Jt! ontzZlgyelij~e iJitq2~l;, vJJr ai l itair-c ~aulein I.:~" kor i in cJrlflict i.ft ;,,;+

nc t ional isec en neer "zui lcn'' van dez e sz t::n-ie'/i;Jg.

Te'lenGvr,' allerlei pl anpc l it iek van boven af, :;telt hot Irilrxisr·[ de s tr ij:' :::.

de 1'12dt (Per het oroduct ic-appar-et van :)ri': •.ren J;:', .;1, ~_f1SéKI;enti2v:r 'Je siri/

,'or arl eiders zcl+, ,;~ 'd;;'S\.5 ti i>.
[c ,'in of neer b. !2chtZdi.E; lezer lid zich intus s cn JE vraa; I,et,t'en ,:!c,d:1: ,here

'et rJct ::k: 1i8 rC::,ijvc;i, !ic fLl,,,liF lid.; tOlvoqen aar Je i'12.::-tSC~2ppc1jj:\c

VJJrr3élcl prc.luc tor.. l~'r'ijvcn Ii, \ifl J~>LJik2~ ~::3r CJth?n.o ::C:"iji,CéJf hi. ,< '_1"-

l evercn, zia!s : ondervi js, s traatvor-Licl.t inç , sta:'srEirdgin'J en, indic;] n'lratb!/

verstrekt, w~ier, ~}3,electriciteit e~z. Hier vindt geer! verrekening meer pla3ts;
hier nee;t men resds ~Jar LGh0Efi2;1.

0" Z83:\, is betr:kkelijk 8env:h::L;, :i()~iI01 VLrsch(,i,kn,; 1I1!!::rxistischè" ocononen

haar niet of vGI'Keenl ~p1usbr·,. ,~.~. ',,,(jI-aih,Leicrfer, Kautsky , liilfer:'iri-j.

;\~',Ien ,lij 32n, ·JJt do b"ljf'Jti!ii) voor uez e tJe::'rijven van ,'.lgemeen l1a2tscf..~ppelij-
kc ArbeiJ er als volgt uitziet:

f1r'tC!: HjE~ t 1~'{LE~LSr8FFF~:+ ~;~CC Iti
30 J~ 30

= (Geen PrJ(;üd)
gij

Uit d-: pror:ucL,n-~~s:...' v.in }..,1 ?r:'.'i!5~~·,:r~ 11(':"eo eerst de produc t ievcr -o,:r' i_

ven hun SG!) ~rl'r-idSUI'::'-, D~r n'~il~'" ! ~L !I">f ','V;'l val! ·lro;,,,,~.,,,,,,,:".,,,,i,,ct.-~~· 'l)'J':' "• '''' •••• -I • I "'!_.I,t"'-." ....• ...;..•..• ILt.:.I"~L '\~ 1-

beid voor machines en grJn~st,.lff8r; ;]Jg 6'J uur, TJS:;::1C;1dus é.ljC 2ibeilis'Jrer..Do rGt

aan pro.iuc t = 240 erb. idsu-on s+iat tor v0r'Jl'li:->o over oe" á3d"1 3rbei,jers ,~ia

330 uur gellerkt hebben, ~'o,XJl t ,:G artcidfT ',lfodGc1 tcli jk werkt VJJI' d" bcJri jver.

van ;';lgemeen ~;aatschapf1elijk(l ~;rbcid ~an hij z ic': dus niet het volle uur', dat hij

qevcrkt heeft, toekennen. Lijn arbo idsuur galM slec~,t~ voor 240 : 33J" 0,727. Oe

arLcjder die 30 uur C)!?Ilerkt ~ccft, heeft dus r-ccl.t op 30 keer 0,727 A.u. ~ 21,81
: .• u., \133t'mee hij zijn aandeel uit dE voerradon corsumptiegoederen kan opne-cn,

. De ovcrçan., van geldrekening naar :1îbeidstij:lrc~oning, kan doel" schatt inqplais

vinden. rrodudiviteitsvcrschillen, zich uitende in verschi l V3n pr l js , kan (l(:n-
voudi q dcor de bedr ij tsr-aad vereffend vor-dan •.

4ie di t alles op het eerste qez ich] nog al inçellikkc1d vindt, ver je l ijke hei.

nens ~et de harekenin]sptrouk van zijn 10C'I, waarvan vele arbeidor~ d~ ~ecijtel'jn~
s

. ..,.....


